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 بندگرگرمان 
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 انتشارات دیجیتال کتاب



 
 

www.cafewriters.xyz Page 4 

 

 اطالعات اثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی اثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 داستان و رمان دسته بندی: ❖

 بندگرگ عنوان: ❖

پلیسی  ژانر: ❖

 بدون بررسی سطح اثر: ❖

 --     ناظر:  ❖
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 : خالصه

  بایستی می  که بود گرگی همان افشار بهراد! است مرگ گرگ ی توبه  گویندمی
  گرگ  داشت، خود در را کاملی وحش باغ که مردی . بس و باشد مرگ اشسرانجام
  خفاش،  چونهم که  خالی و  خط خوش مار نداشت،  کسی  برای  بقایی که  صفتی 
  تیز  در که ستکثیفی و موذی  موش   گرحیله  روباه  این و بود  قهاری  خوار  خون
  ولی است،  زده دور را زیادی  های ون قان بهراد. دارد شهرت عقاب به  اشبودن
  به  باورها از جدیدی  ی صفحه  شود؛ برداشته حقایق  از  پرده و بیافتند که هانقاب 

 !ایستدمی  نمایش

 

 

 

 

 

 

 

 : مقدمه

 نیست؛  هم  بد شدن  قربانی اوقات گاهی

 ... شوی  اشچشمان قربانی مثالا 

 ... هایشنگاه قربانی

 ... هایشمهربانی قربانی
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 شوی؟  وجودش ی همه  قربانی توانستیمی  د،شمی  چه اصالا 

 !اشتن  عطر حتی

 

 «خاتون پریسان: نویسنده»

 

 

 

 

 

 

 

  روش  تلخی  به گالیل های گل  که رنگی سیاه قبر سنگ  روی  رو دستم توی  سنگ
 بستم،  درد  با  رو  هامچشم   و  خوندم  اییفاتحه  لب  زیر  کوبیدم،  کردنمی   خودنمایی

 : زدم لب آروم  بودم کرده عادت  بهش ماه چند از بعد دیگه که  بغضی با

  به  که هستی کی تو کنی؟می کارچی  من جای  جااین  خدا؟ بنده هستی کی تو -
 !کنن؟می  گریه  برات و خوننمی  فاتحه قبرت سر من جای 

  شدم  بلند  سرد  خاک  روی   از  خستگی  با.  شد  پایین  و  باال  هزارم  بار  برای   گلوم  سیبک
  دورتادور   غمی  از  پر  نگاه.  تکوندم   رو  بود  تهنشس  مشکیم  مانتوی   روی   که  خاکی  و

  هر  دل بود  کرده پر رو  فضا  کل که  هاییزجه  و  نوحه صدای . گردوندم قبرستون
  ماه  چند از  بعد  دیگه . بودن  پوش سیاه همه جااین نداخت، می  لرزه به رو کسی
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  سیاه به ماه چند از بعد دیگه بود، کرده عادت هاسیاهی این دیدن به هامچشم
  آقاجون   و  جون  خانم  کهاین  به  بودم  کرده  عادت  دیگه  بودم،  کرده  عادت  دنشیپو
 این  و جااین  از سر و پیچوندممی  مادرم و  پدر مثالا  قبر سر اومدن ی بهونه  به  رو
 کی تا دیگه بردم؟می  سر به انتظار و خبری بی توی  باید کی تا! آوردممی رد قبر
 من  بودم،  خطاکار  من  چون  چرا؟  زدم؟نمی  دم  و  کردممی  سرکوب  رو  تنگم  دل    باید
 ! نداشتم  برگشتن روی 

  که اییاحمقانه  و  کوچیک خطای  چه! خطا هه. کرد خوش جا  لبم کنج پوزخندی 
 ... . از بود، کرده محروم چیزها خیلی از رو من

 شستن برای  بگیرم گالبی کردم قصد و  دادم تکون راست و چپ  به رو سرم کالفه
 تا قبرستون ی فاصله . بود ترفامیل و فک بی هم من از که یاین  بدبخت، این قبر
  که  قبری  سمت برگشتم  گالب خریدن از بعد و کردم طی بلند گام چند با رو دکه
  به  کههمین. بودم شده حفظ از رو آدرسش خوبی به ماه چند این از بعد دیگه
  درست   داشتم.  شد  حبس  ه*ن *سی  توی   نفسم  روروبه   ی صحنه  دیدن  با  رسیدم  قبر
  خودم  همیشه. بست نقش لبم  روی  لبخندی  پریناز؟  سال؟ چند  از بعد  دیدم؟ می
  که  جوری اون  تونستمنمی  هم هنوز ولی  بودم  کرده آماده لحظه این برای  رو

  نفس  یک بعد و بستم رو هامچشم! بشم روروبه  باهاش بودم  کرده بینیپیش
  سرش  باالی  کههمین. قبر سمت افتادم راه لرزون پاهای  با و  کردم بازش  عمیق 
 : خورد گوشم به ش زجه  صدای  رسیدم

 !یاسی کنم فراموشت نتونستم سال دو بعد هنوزم رفیق، تنگتمدل -

  به  رعشه  و  کرد ناله. انداخت  جونم به آتیش  و ریخت اشک. لرزید دلم و زد  هق 
  برسه  نظر به آروم داشتم سعی  که صدایی  با و  نشستم روشروبه . افتاد تنم

 :گفتم
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  رو من که خوشحالم پریناز، نکردی  معرفتیبی مورد یه این توی  که خوشحالم -
 ! نرفته یادت هنوز

 خیره بهم بود هویدا درش اشک نم که هاییچشم با و آورد باال رو سرش تندی 
ن شد؛ گردتر و گرد هاشچشم که بود نگذشته خیلی. شد   االن   گفتم که قدری ا 

 :پاشیدم روش هب لبخندی ! تمام و بزنه رو سکته

 !خودمم بینیمی  درست آره، -

 :گفت پتهتته با

 ... ! تو... تو -

 :کردم کاملش خودم دلیل  همین به کنه؛ کامل  رو شجمله  نتونست

 .پری  مزنده   من آره -

  و  خوندم رو حرفش که شد خیره قبر سنگ به دریده های چشم با و زدهحیرت
 :دادم رو  جوابش دوباره

 . خوابیده  خاک  این  زیر  من  جای   سال  دو  که  کیه  بدبخت  این  دونمنمی !  دونمنمی  -

  به  لبم که شد، خیر بهم تردقیق  و داد تکون راست و چپ به رو سرش ناباوری  با
 :گفتم و اومد  کش خنده

  DNA آزمایش کهاین یا برات؟ قرآن رو  بذارم دست خوای می  خودمم؛ خدا به -
 ! بدم؟

 : زد  لب بهت با لحظه  چند از بعد

 ! نداره نه نداره، امکان این... این ولی -

 .بابا خودمم نیستم که روح -
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 سمتش  نگرانی با. شد پرت بود پشتش که درختی سمت سست و حالبی بدن با
 و ایستادم جام سر کالفه. کرد بلند ایستادن معنای  به رو دستش که دویدم،
 جااین  به  رو  من  که  بود  روزایی  یادآور  فرساطاقت  گرمای  این.  زدم   خودم  دور  چرخی
  استرس  شد می  باعث همین و داد بهم خوبی حس  وزید  که مالیمی باد. کشوند 

 کلنجار خودم با محافظه  برگشتن از بعد که بود، ماه دو من. شه ترکم نگرانیم و
  قصد  و گرفته رو تصمیمم. بودم  رسیده جااین و نتیجه این به تا بودم رفته

 مقصر  که  من  کنن،نمی   طرد  که  رو  دخترشون  آدم  ی ه وادخون  باألخره   برگردم؛  داشتم
 ! نبودم

  ی گره  و نشستم بود شده داغ سوزان آفتاب خاطر به که سکویی روی   دوباره

 : اومدم  حرف به و دادم قورت رو دهنم آب کردم، شل رو شالم

،تعجب  تو  برای   کنم،  شروع  کجا  از   دونمنمی   من  -   م حافظه   وقتی  خودم  من  ولی   آور 
ن  ت،گشبر    غذا  و آب به لب روز دو تا که بود، شده  وارد بهم بزرگی شوک  قدرا 

  یه ام،اشتباهی  آدم  یه که فهمیدم ایی خورده  و سال یه از  بعد تازه من! نزدم
 !مهرپرور  ستاره به رسیده االن که پناهایزده  یاسمن

 : دادم ادامه باز و  کردم چاق نفسی

  یه  خاطر به ارزش،بی مسافرت یه خاطر به شبه  یه که سخته! نه؟ مگه سخته -
 .ببازی  رو  زندگیت  کوفتی باند

  شده  خیره من به مبهوت  و مات هم باز ولی شدم، خیره هاشچشم توی  غم با
 !سخت خیلی بود، سخت  واقعیت این هضم داشت،  حق . بود

 :گفتم  قبل از ترخسته
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 باز چشم هکاین از بعد دونممی  فقط من پری، شدچی  دونمنمی خودمم من -
  کما  از ماه پنج از  بعد که  گفتن و کردن مدوره  کردن، مدوره  آدم عده یه کردم
 !اومدی  بیرون

 . شدمی گردتر  هاشچشم  لحظه هر

  م حافظه   ماه  هفت   تا!  بدتر  برابر  هزار  بلکم  داشتم،   رو   تو   االن  حال  دقیقاا   منم   آره  -
 مشبانه های بوساک لطف به که میشه ماهی چهار یه بودم، داده دست از رو

 ! برگشته شکسته پا و دست محافظه

 :پرسید و کرد باز  لب باألخره

 دختر؟ بودی  کجا مدت همه این... مدت  همه این -

  مدت   همه   این  بودم،  اشتباهی   آدم   یه  مدت   همه   این.  نشست  لبم  روی   خندی کج
  م، ورددرآ  جااون   از   سر  طورچه   نفهمیدم  هم  هنوز  ولی  کردم  زندگی   دیگه  یکی  جای 
  که   هاییحرف  تموم  خالف  بر.  کنم  پیدا  رو  خودم  تا  داشتم  نیاز   وقت  به  هم  هنوز
 : دادم  رو جوابش  کوتاه بود، دلم توی 

 من  گرفتن  اشتباه  دیگه  یکی  با  انگار  ولی!  هستن  کی  دونمنمی  ایی،خونه  یه  تو  -
 !رو

 :گرفتم بینیم جلوی  سکوت معنای  به رو ماشاره   انگشت که بگه چیزی  خواست

 !ندارم جوابی چون نپرس و نگو پری، نگو هیچی هیس -

  هجوم  سمتم  به  و  شد  بلند  جاش  از  ناگهانی  باشه  شده  خارج  شوک  از  تازه  که  انگار
. شد  پیشونیم  روی   زدن  بوسه  مشغول  و  کشید  آغوشم  توی   سخت  و  سفت  آورد،

 : زد جیغ زدگیذوق  با
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  شم می  مرگذوق   خوشحالی  زا  دارم  ایی،زنده   تو!  نمیشه  باورم  من  خدای   وای   وای   -
 . شعوربی

 : گفتم رفته باال ابروهای  با و کردم جداش خودم از زور به

 !که نکردی  ترک رو گندت اخالق  این  هم هنوز -

  با هم باز باشه مونده  عقب زمان از خیلی کهاین مثال به حرفم به توجهبی
 : زد جیغ خوشحالی

 ! باشن داده بهم  رو دنیا که انگار یاسی، خوشحالم خیلی -

 در بازی بچه  داشت دیگه هم خودم بغض . شد  جمع چشمش توی  اشکی قطره
 :گفتم شوخی با جو کردن عوض  برای  آورد؛می

 !دیگه دادن بهت رو دنیا خوب  دیوونه؟ چیه انگار -

 تنگیدل  رفع برای  هم من باراین . گرفت بغلم دوباره و خندید گریه و بغض توی 
 پچ  گوشش  زیر  و  کردم   حلقه  شهاشونه   دور  ربونیهم  با  رو  هامدست   دوسال  این
 : زدم

 . بود شده تنگ برات خیلی دلم -

 : شنیدم گوشم زیر رو  آرومش صدای 

 ! لعنتی کشیدمی  تیمارستان به کارم داشت دیگه من -

 ی همه  آخر فحشی یه  زدگیذوق  مواقع کهاین بود،  همیشگیش عادت این
  که این  از  بعد.  بود  سازخاطره  و  شیرین  مبرا  قدرچه   اخالقش  این   و  باشه،  جمالتش

  جدا   هم   از   شد   برطرف  هاتنگیدل  حدودی   تا  و   گرفتیم  بغل  رو  دیگههم   سیر  دل  یه
 . شدیم
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 ! راهه تو حسابی جشن یه انگار -

 :کردم نگاه بهش سؤالی و متعجب های چشم با

 !جشنی؟ چه جشن؟ -

 : داد جواب  خوشحالی با و کردم بازوم ی حواله  مشتی

 !دیگه مرده یه  شدن زنده  نجش -

 و کردم تحلیل ذهنم توی  رو  حرفش کهاین از بعد  ولی گرفت، مخنده  حرفش از
  کردنش  پشیمون به لب و دادم قورت رو دهنم آب ترس با بردم پی معناش به
 :کردم باز

 !ها نکنی کاری  همچین   اصالا  نه نه، -

 : دادم توضیح مخود که بگه، چیزی  خواست  و انداخت باال ابرویی سٔوالی

 دونی؟ می   ندارم رو مخونواده  پیش برگشت روی  هنوز من! پریناز -

 : گفت تعجب با

 مامانت  شده،  پیرتر  سال  ده  بابات  خوردن،  غصه  همه  این  تخونواده   چی؟  یعنی  -
 ... ! میگی تو  بعد. زدن  رو شونبورسیه قید نرجس و نیما شده، نشین خونه

  شنیدن   با.  داد  تکون  وراون   و  وراین  به  رو  سرش  ی ناباور  با  و  نداد  ادامه  رو  حرفش
 ترضعیف  و  ترسست   ولی  چکید،  پایین  چشمم   از  لجوجانه  اشکی  قطره   هاشحرف

 از خبر یه شنیدن خمار بدنم سلول به سلول. بزنم پسش بخوام که بودم اونی از
 کردم  کارچی من! خواستممی من که نبود چیزی  این ولی... ولی بود مخونواده 

 مخونواده   و  خودم  سر  رو  بالها  این  کوفتی  مجردی   سفر  یه  یواسه   چرا   باهاشون؟
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  چه اونم! م؟زنده  من ایهاالناس گفتممی  و گشتمبرمی  رویی چه با باید! آوردم
 ... . ولی  بودم  خطاکار خودم نظر از شاید دونمنمی ! خطاکار ی زنده  یه ایی؛زنده 

.  کردمی  خرد رو  اعصابم که بودن،  آمد و رفت در  مغزم توی  زیادی  اگرهای  و اما
 : زدم لب و بستم چشم چی  همه از خسته

ن ! دارم نیاز وقت  به هنوز -    توی  شدم  کشیده که شدچی  بفهمم  که قدرا 

 . کردن درست برامون شدسته و دار و آشغال بهراد که  باتالقی... باتالق

  کنارم  رو دشوخ دیدم که کردم باز چشم. شنیدم  گوشم زیر رو آرومش صدای 
 . رسونده 

 !همین کردی  لجبازی  فقط تو عزیزم،  نیستی مقصر تو یاسی -

 : گفتم و گرفتم فاصله ازش اختیار بدون

  انتظاری   چه  حاال!  شدم  زنده   و  مردم  تو  با  رویارویی  واسه  من  اصالا !  مقصرم  نه  نه  -
 مزنده  من بگم و خونه اون تو برگردم خوشحال و شاد کهاین  داری؟ من از

 کنن؟نمی  سکته الل  زبونم خودت  نظر به! گرام؟خانواده

 : گذاشت م شونه  روی   رو سرش

 ! نیست ُشکی کم میگی، درست آره -

، با حق  ببین -   مرور رو  گذشته دور  یه باید اول بیام، کنار خودم با باید اول من 
 . میشه چی  ببینم بعدش کنم

 : گفت  و اومد کوتاه باألخره

 !رفیق  دانند وانخسر خویش مملکت صالح -

 ! نشده؟ عوض هیچی چرا  بست، نقش  لبم روی   تلخی لبخند
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 . پری  بودم هاتگفتن رفیق  تنگ دل -

 : دوخت بهم رو ناباورش نگاه و برداشت  مشونه  روی  از رو سرش

 های لفظ  واسه دلتنگی به برسه چه! ببینی رو من بخوای  دیگه کردمنمی  فکر -
 .چرتم

 : آوردم  زبون  به رو دلم حرف

 حق   هم  تو  کردم  خطا  من  که  طورهمون   پری   ولی...  ولی  تصادف  اون  قبل    تا  آره  -
 . کنی  خطا داشتی

  باال رو سرش و گرفتم دستم توی  رو شچونه  که انداخت، زیر رو سرش زدهشرم
 : آوردم

 خوشبختی؟ ! رو سرافکندگیت نبینم -

  به  خیسر  رنگ باشه، کرده گیرشغافل و بوده یهویی زیادی  سٔوالم انگاری 
 : گفت و گرفت دندون به رو  لبش خجالت با دوید، هاشگونه 

  طرف و میده رخ  اسراری  کلید یه اتفاقاتی همچین توی  همیشه یاس؛ دونیمی -
 ... . ولی کردم،نمی  کاری  همچین  و بود شده چالق دستم کاش میگه

 : داد ادامه آرومی  لحن با و دوخت بهم مظلومیت با رو  نگاهش

 ... . ن و من انتخابم؛ از نیستم  پشیمون من  خدا، به مخوشبخت من ولی -

 : ندادم بهش رو حرفش ی ادامه ی اجازه  و گرفتم دهنش جلوی  رو دستم

 . کافیه همین.  خوشبختی که  خوبه پری، خوبه -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 15 

 عضالتم  گرفتگی تا ایستادم ثابت پام روی  کمی و شدم بلند داغ سنگ روی  از
  و  شد بلند هم پری  سرم پشت. بیافتن ر کا به مرفته  خواب پاهای  و بشه برطرف
 : گفت

 بری؟ خوای می -

 : کردم تر لب

 . برم خواممی -

 : پرسید باز بالفاصله و

 ببینمت؟  میای  کی دوباره -

 :دادم رو  جوابش سرباال

 . گردمبرمی  بیام کنار مگذشته و خودم با که وقتی پریناز، دونمنمی  -

 : گفت باز و بشه  فضولیش مانع تونستنمی  انگار

 بدی؟  بهم خودت از آدرسی یه خوای نمی  -

 : بست نقش لبم روی  لبخندی 

  نگو  کسی به چیزی  …پری  کن صبر دختر، لقی دهن  قدرچه  که دونممی  نه، -
 . لطفاا 

.  کردن  خودنمایی  به   شروع  هاگذشته   مثل  هم  باز  هاشگونه   چال  که  کرد  اییخنده 
  نکرده  سپری  رو  روزمون دالوگ دوتا این توی  کردن فرو  انگشت با که روزایی  چه
 شاید  دونمنمی  نداشت؛ رو گذشته برق میشیش های چشم. بودیم نخندیده و

  کشیدم،  دلم ته از آهی بازم گذشته یادآوری  با! کردممی فکر طوری این من هم
 : خورد  گوشم به صداش که
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 ... . قول  به ، یاسمن شدم بزرگ خیلی -

 یخنده با. کنه کامل رو شجمله  نتونست که بگه چی خواستمی  دونستممی
 :گفتم که داد، تکون راست و چپ به  رو سرش ساختگی

 !خوبه خیلی پری، خوبه -

  ابدی  ی خونه جااین. شدیم خارج قبرستون از و افتادیم راه هم ی شونه  به شونه
 جا،این  اومدیممی هم باز کردیممی  فرار ازش  که هم قدرچه هر بود،  آدما ی همه 
  رو   هاخیلی   که  بود  خاکی  این   مونهمه   ابدی   ی خونه ...  جااین  مونوردن آمی  یعنی
 سناتای  قفل. دادم بیرون صدا و سر پر  هم باز رو  نفسم. بود کرده حل خودش در

  بود،  عصر. ایستادیم کنارش  و  زدم رو بودم کرده پارک خیابون ور اون  که سفیدم 
  لحظه  اون  تا که مشکیم یآفتاب  عینک. باریدمی  آتیش  آسمون از چنانهم  ولی 
 : شدم خیره پری  به  و گذاشتم چشمم روی  رو، بود مشتم توی 

 .میرم دیگه من -

 هم   دیدار  این  ترسیدمی   که  نداشتم،  شک  و  زدمی   موج  نگاهش  توی  که  نگرانی  با
 :گفت باشه دیدار آخرین

 !یاسی باش  خودت مواظب -

 .چشم -

 . اشکبی -

 : زدم پوزخندی 

 !پریناز کننمی بازی  رو  آبشار  نقش من های چشم  روزا این -
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...  کردم  شبدرقه   مشکیش  هیوندای   کنار  رفتن  تا.  نگفت  هیچی  و  زد  تلخی  لبخند
  کشیدن  خط  لطف  به   و  داشت  رو  داشتنش  آرزوی   جوونیش  اوج  توی   که  ماشینی

  از  زودتر هرچه تا شدم  ماشینم سوار خودمم! بود رسیده بهش چیزا، خیلی روی 
 آدما زندگی. بود درخت  و دار کل به جااین خیابون  . شم  دور ورآخفقان مکان این

  من  جانب از تفکرات و حرفا این! بهشت میگن هاشقبرستو به  که تلخ   چقدر
  شده  معروف انرژی  بمب به که شنگول و شاد من   بود، غریب و عجیب زیادی 
 !  زدمنمی  که حرفایی  چه از دم حاال بودم،

  مشده   حبس  نفس  شدنم  خارج  با  شدم؛  خارج  زهرا  تبهش   از  و  چرخوندم  رو  فرمون
  و  خودم  با طوری چه  کنم؟ کارچی  باید که کردم فکر این به و فرستادم بیرون رو
 بیام؟  کنار مسئله این

.  رسوندم  شرکت  به  رو  خودم  ربع  یه  توی   کردم  رد  رو  کننده  کالفه  ترافیک  که  همین
 و کردم پارک بود کتر ش عوامل و مدیرا مختص که پارکینگی توی  رو ماشین

  جلوی . رفتم  باال رو شرکت سفید سرامیکی های پله  تندتند آسانسور به توجهبی
  چند   از  بعد.  زدم   رو   واحد  زنگ  بعدش  کردم،  تازه  نفسی  و  ایستادم  دوم  ی طبقه   در

  آیفون  با و گفت «بله» مهربونش صدای  اون  با شرکت منشی ملکی خانم دقیقه
  بزرگ  شرکت به  سرسری  نگاه و بستم  سرم پشت رو در رفتم، داخل. کرد  باز رو در

  مجتمع   یه   واحد  همین  توی   نبود،  تجاری   واحد  یه  فقط  جااین.  انداختم  هاصولتی 
  و سفید سرامیکی پوشکف با بزرگ مانند گردی  سالن. بود شده گنجانده بزرگ

 بزرگی  های گلدون   و  داشت  قرار   سالن  دورتادور   که   اییقهوه   در   با  هاییاتاق  طالیی، 
  میز نهایت در  و خوردمی چشم  به اتاقی هر َدر کنار   که

  عین  در و ساده دیزاین داشت، قرار  سالن از اییگوشه  که منشی رنگ  شکالتی
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  شد،   بلند  صندلیش  روی   از  دیدنم  با  ملکی.  بود  کرده   ایجاده  رو   رسمی   و  شیک  حال
  رویی خوش  با  که  ،کردم  سالم  و  رفتم  جلوتر .  بشینه   کردم  اشاره  بهش  دست  با  که

 . داد  رو جوابم

 هستن؟  اتاقشون توی  صولتی آقای  -

 : انداخت باال  رو  شکالتیش ی شده   هاشور ابروی  تای  یه

 بزرگ؟  صولتی آقای  -

 :کردم  هوفی لب زیر

 !میگم رو  ارشاد نه؛ -

 .برگشتن بایگانی از تازه بله  آها، -

  به  تقه چند . اقشتا  سمت کردم حرکت و دادم تکون براش سری  تأیید معنای  به
  پشت   رسمی  تیپ  با  و  صالبت  با  همیشه  مثل.  شدم  داخل  بفرمائیدش  با  و  زدم  در
  رو  گلوم ساختگی. بود  کاغذ مشت یه توی  سرش و نشسته رنگش طالیی میز

  مهربونی  لبخند دیدنم  با و آورد  باال رو سرش  بشه؛ حضورم  متوجه تا کردم صاف
 : زد  اشاره سوخته  اییقهوه چرم های صندلی  به و  شد بلند صندلیش روی  از زد،

 .بشین بیا! اومدی  خوش ستاره اوه -

  دارش چرخ  صندلی روی  دوباره هم خودش نشستم صندلی روی  و  زدم پوزخندی 
 ی ستاره   داشت  خبر  کسی  چه  نیستم؟  ستاره  من  دونستمی  کی!  ستاره.  نشست 
 ! کجاست؟ واقعی

  سرکوب   رو  شونهمه  که  ادمدمی  ترجیح  پس  نداشتم،  هامسٔوال  برای   جوابی  هیچ
 : گفتم و زدم  روش به  مصنوعی لبخند. کنم
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 . ممنون -

 : انداخت  بهم نگاهی مشکوک

 شده؟  چیزی  -

 :پرسیدم خودش  لحن    همون با

 مگه؟  طورچه -

 : گفت آروم و داد تکون سری 

 !زنیمی  کسل جورایی  یه دونمنمی  -

 : چرخوندم حدقه توی  چشمی

 . اومدم همین  واسه آره آها، -

 : دادم توضیح که کرد، نگاه بهم گرسشر پ

 . مسافرت برم رو  مدتی یه خواممی ... مخسته خیلی من -

 روی  از خوشحال بوده، حرف این شنیدن منتظر باشه وقت  خیلی که انگار
 یه دنبال میزش کنار رنگ  اییقهوه  کمد توی  که طور همون  و شد بلند صندلیش

 : زد  بشکنی هوا  روی  گشتمی چیزی 

  استراحت  به  بودم  گفته  بهت  پیش  وقت  خیلی  عمه،  دختر  تصمیم    بهترین  این  -
 ! که داری  نیاز

  نداشتم  درش نقشی هیچ من  که جعلیم هویت  و خودم از  حالم کمکم  دیگه
  شد چی   فهمیدممی  کاش.  شدمی   اکو  سرم  توی   صداش!  عمه  دختر.  خوردمی   همبه

 ی ستاره  شدم و درآوردم  اجاین از  سر االن  ندارم هم پسردایی  یه حتی که منی
 ! هاصولتی  خاندان بزرگ پسر صولتی؛ ارشاد ی عمه  دختر مهرپرور،
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  و  شدممی  دور خونواده این از باید. رفتمی جلو تلخ سناریوی  یه مثل چی همه
 این  های تیکه   و  دادممی   استراحت  مغزم  به  یکم  دادم،می   استراحت  مغزم  به  یکم
 .  کنم حل رو معما این  زمان مرور به تا چیدممی  هم کنار رو پازل

  صندلی  روی  بود دستش توی  که چیزی  با و  اومد  خودش که نگفتم، چیزی 
 : نشست رومروبه 

 ! طرفی؟  کدوم  بگو  فقط  کنه،  آماده  رو  سفرت  مقدمات  کامران  میدم  کارت،  اینم  بیا  -

  چند  باشه بوده خداش از  کردممی  حس! بود داده ارور مغزم و  مونده باز دهنم
  احساس   و   شدم  معذب  پیش  از  بیشتر  رفتارش  این  با.  بشه  خالص   شرم  از  رو  ی روز

 شد مانع خودش که بکنم، اعتراضی خواستم و کردم باز لب. داشتم بودن سربار
 : گفت و

 !نداریم رو حرفا این که تو و  من بردار، دست -

.  تمش گرف  ازش  زدگی شرم  با  که  کرد،  نگاه  بهم  لبخند  با  و  گرفت  رومروبه   رو  کارت 
 من  به  رو کرد، هماهنگ کامران با کهاین از  بعد و  برداشت رو تلفن  موقع همون 
 : زد لب

 ! بگذره خوش -

 . گذرهمی خوش باش مطمئن -

  دونست نمی   که  اون.  زدم  پوزخند  هم  باز  دلم  توی   من  و  شد  بلند  شقهه قه  صدای 
 . خودم به تشر! بود تشر یه حرف این

  به پایین از  که ایستادم روشبه رو  و شدم بلند صندلی روی  از

 . کرد نگاه بهم باال
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 . برم دیگه من ممنونم، -

 .باش  خودت مواظب -

 !مادرش  و  پدر  نه  و  ارشاد  از  نه  فهمیدم،نمی   رو  مهربونی  همهاین   دلیل  وقت  هیچ

 . خداحافظ. باشه -

  سمت  مستقیم باراین و زدم  بیرون شرکت  از سریع که داد،  رو جوابم زیرلبی
 .  بود  شده سرپناهم شدمی  سالی  دو که اییخونه . روندم های لت صو ی خونه

ن   گذشت   کنارم  از  باد   و  برق  سرعت  به  که  ماشینی  متوجه  که  بودم،   فکر  توی   قدرا 
  هر   ممتد  بوق  صدای .  کشوند  رو  من  دوباره  مرگ    پای   تای   غفلت  لحظه  یه  و  نشدم

  درخت   به  زنانس نف نفس   و  زدم  ترمز  روی   سریع  که  پیچید،  محوطه  توی   ماشین  دو
 و کوبیدمی  مه *ن* سی ی قفسه  به رو خودش  شدت به قلبم.  شدم  خیره رومروبه 
  رو دهنم آب  ترس با. بود  شده گرد ممکن حد آخرین تا ترس شدت از هامچشم
 .دادم  قورت

 اییشقهوه  های چشم توی  و کردم بلند رو سرم خورد، ماشین ی شیشه  به تقی
 : زد  شیشه به مجدد  که شدم، خیره

 !خانوم باتوَام -

 : غرید  که کشیدم، پایین رو شیشه

 ... . رو  هردوتامون  داشتی! کجاست؟ حواست -

 : زدم لب. گفت ییاّلٰل اله ال  لب زیر  و کرد قطع  رو حرفش

 !متأسفم -

 :ایستاد جلوم  ه* ن* سی به دست  و جانب به حق 
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 !همین؟ متاسفم؟ -

  پیاده   ماشین  از  اخم  با!  ردکمی   اسکی   روش   داشت  اینم  بود،  قشنگ  اعصابم  خیلی
  بودنش،  بلند قد خاطر به  البته،  که  ایستادم، شه *ن *سی به  ه *ن *سی و شدم 
 !رسیدمی  شه * ن*سی زیر تا قدم

َکنی؟   رو گوشم خوای می -  ب 

  ش دیگه  دست و کرد شلوارش جیب توی  رو هاشدست  از یکی عصبی لبخند با
 : کشید خرماییش موهای  توی  رو

 !تو روئیرپ چه! ها عجب -

 : سابیدم هم روی  رو  هامدندون  حرص با

 و مر و سر که، نشده  چیزی  االنم محترم، ظاهر به آقای  کنید صحبت درست -
 !جاییناین  گنده

 : کرد اشاره بود خورده جدول ی گوشه  به که سفیدش، 206 به دست با

 ! سالمه؟ اینم چی؟ این -

 : زدم غر جانب به حق 

 اینه؟  مشکلت پس آها -

 : داد رو جوابم تعارف بدون ماون و

 . کن حلش بفرما لطف اینه،  مشکلم آره -

  مدل  هزار با ارشاد که جعلیم ملی   کارت و شرکت ویزیت   کارت زدم،  پوزخند بهش
 :گرفتم جلوش و برداشتم ماشین  داشبورد روی  از  رو بود کرده جورش پارتی
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 . حسابتون به بریزم بزنید،  زنگ شد قدرچه هر -

 . خورد جا شرکت اسم دیدن  با که کرد، نگاه بهش و گرفت ازم  رو کارت

 . ناقابل   نداره،  اشکالی  آجی! اوکی -

 : نشوندم  هام لب  روی  ی خندکج

 . روزخوش! معلوم   -

  توسط  در زدنم بوق با. رسوندم خونه به رو خودم سرعت به و شدم ماشین سوار
  به  که بود کشیزحمت  و مهربون پیرمرد. شد  باز هاصولتی  سرایدار رحمت آقا

 کار  هاصولتی  برای  پیش وقت خیلی از  همسرش خانم طهورا با خودشون ی گفته 
  که شدم، پیاده ماشین  از حیاط اول همون  و بردم  داخل رو ماشین. بودن  کرده
 : دوید سمتم  سرعت با رحمت  آقا

 . خانوم سالم -

 : گفتم و  زدم  اییخسته لبخند

 !نباشید خسته رحمت  آقا سالم -

 .جان  خانم باشی سالمت -

 :گرفتم سمتش رو ماشین سویچ

 .کنید پارک  رو ماشین زحمتبی -

  رو خونه سرسبز و  مانند ویالیی مسیر. گفت  چشمی و گرفت دستم از رو سویچ
  از  حاصل که  خیسم، پیشونی . رسوندم اصلی  سالن به رو خودم و  کردم طی
  باز  رو در و کاپ دست پشت با رو بود حیاط کوچیک ی باغچه  داخل های پاشآب 

 . کردم
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  گرفتم   دندون  به  رو   لبم   بود  نشسته   وی تی   جلوی   هال  توی   که  جون،  خانم  دیدن  با
  و   کرد  صدابی  رو  وی تی   دیدنم  با.  نبودم  موفق   اما  برم  باال  صدا  و  سربی  خواستم  و

 : برگردوند سمتم رو  روش

 ! جان ستاره اومدی  -

 : گفتم آروم و زدم  اییزده شرم  لبخند

 . نشم شما مزاحم باال برم ستمخوا بله، -

 داییم زن   مثالا   جون  خانم.  کرد  تکیه  تراشش  خوش  عصای   به  و  شد  بلند   مبل  روی   از
 تحصیلم و دانشگاه وقتی بابام، و مامان فوت بعد بود شده قرار که دایی بود،
  لقمه  هر محافظه برگشتن از بعد. کنم زندگی پیششون و ایران برگردم شد تموم
  زهرمار   رو   بودن   کرده  بهم   که  محبتی  هر  بود،   شده  کوفتم  بودم  رده وخ  که   رو  غذایی

  شون، مهربون های چشم  اون توی  رویی چه با باید. نبود من لیاقت اینا. دونستم
   در  شونجوون  داغ  و سن  کهولت خاطر به کمکم  دیگه که

  رو  فکرش شما که نیستم اونی من گفتممی و کردممی  نگاه بود رنگ تغییر حال
 ! د؟کنیمی

 زمان گذر ی دهنده نشون  که ششده  چروک های دست با و رسوند  بهم رو خودش
 : فشرد محکم رو هامدست  بود

  هست هم ما ی دردونه  آرش  ی دردونه  بود، عاشقت آرش  مایی، دختر مثل تو -
 !نگفتین نگی

 چشمم   حصار  توی   که  اشکی.  شدمی  دادنم  شکست  به  موفق   داشت  بغضم  هم  باز
  و  گرفتم دندون به  رو لبم. بود کرده تار رو دیدم و شده سد  بودم کرده زندانی
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  مهربونش  و لرزون  صدای  با و شد  دگرگونم حال متوجه خودش که نگفتم چیزی 
 : گفت

 !بشه تازه عزیز  داغ... گردهبرمی  تحافظه  نو از وقتی  کردمنمی فکر -

 : داد رو جوابم که کردم، نگاه بهش گرپرسش  و گنگ

 ! شده تازه دلت داغ بازم دخترم؛  میگم رو  بیامرزت خدا مادر و پدر -

 : داد ادامه و کرد تازه نفسی

 نبینم دخترمی؛ مثل درست تو ولی نداشتیم، خوبی ی میونه سیمین با درسته -
 !کنه خوش جا دلت توی  غمی

 : کردم اکتفا سرم دادن تکون به خجالت با

 .م نک استراحت یکم بدید اجازه نیست، خوش حالم یکم من -

 : کشید پیشونیم  روی  رو دستش و کرد نگاه بهم شده هول

 !دکتر؟ بریم خوای می ! نداری  که هم تب جون؟ دختر چته -

 و  چپ  به  رو  سرم  کردممی   شوننگران  بیشتر  لحظه  به  لحظه  کهاین  از  زدهخجالت
  زور   به  رو  بود  کرده  سخت  برام  رو   کشیدن  نفس  راه  که  گلوم  بغض  و  تکون  راست
 : دادم قورت

، کار   خاطر به ست؛ساده  سردرد یه فقط نه -  میشم خوب بخوابم ساعت دو زیاد 
 !جان خانم

 ششده   چروک  پیشونی  روی   اییبوسه   رفتنم  از  قبل  داد،  تکون  برام  سری   ناچار  به
  در . کردم طی اتاقم به رسیدن برای  رو خونه  مارپیچی های پله عجله با و نشوندم 
 این . خوردم ُسر در  پشت بستنش؛  و ورودم  از دع ب  و کردم باز  رو اتاق رنگ سفید
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  تعلقی  هیچ دلباز و بزرگ  تراس  اون  با  رنگش،  بادمجونی و سفید دیزاین با اتاق
 ! نداشت من به

  رنگ  بادمجونی  کمد  سمت  مستقیم   و  شدم   بلند  جام  از  کرختی  با  دقیقه   دو   از  بعد
  گیپور  بلوز وسواس بدون همیشه از ترحوصله بی و کردم باز رو درش رفتم،
  تخت  روی . کردم تعویضش تنم های لباس  با و آوردم  بیرون رو رنگی  ایی سورمه 
  بار،  یک. دادم ماساژ رو مشقیقه  دست با باطنی میل بدون و شدم ولو سفیدم

  کننده  دیوونه سردرد این روی  تأثیری  هیچ کار این که انگاری ... بار سه بار، دو
  بخشآرامش   قرص  ی بسته  تخت  کنار  کشوی   توی   از  و  شدم  بلند  حرص  با.  نداشت 

  سنگینی  لحظه  چند برای  که دادم  قورت  آب  بدون  رو شدونه یه  آوردم،  بیرون  رو
  رو  هامچشم  شدم، ولو سرجام دوباره و نکردم توجهی کردم؛ احساس دلم سر

 ... .گذاشتم چشمم روی   رو ساعدم  و بستم

 *** 

 جیغ ترس با. کردمی  رانندگی آوری سرسام سرعت با داشت و بودیم ماشین توی  
 : زدم

 . دارنگه  لعنتی، دارنگه -

 : زد داد

 .کنممی  غلطی  چه دارم ببینم بذار شو خفه  شو،  خفه شو، خفه -

  شد می پرت آب دهنشم از بود، شده متورم گردنشرگ و سرخ زدن حرف موقع
  چشمم  جلوی  قبلیم تصادف های  صحنه ی همه  چالوس جاده به رسیدن با. بیرون
  صدام   و  بود  اومده  در  اشکم.  چسپوندم  ماشین  صندلی  به  و  خودم  ترس  با  و  اومد
 :کردم  التماسش. لرزید می
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 ! فهمی؟می  …میدی  مونکشتن  به داری   دار،نگه  قرآن رو تو -

 : کوبید پیشونیش روی  دستی محکم

 . دختر شو ساکت د   -

  قدرت . مگرفت رو دهنم  روی  هامدست  جفت با که شد، تبدیل هق هق  به اشکم
ن  و  داده دست از رو  تکلمم .  بود  کردنم غش امکان  آن  هر که  بودم، ترسیده قدرا 
 کنترل. رومون توی  اومد ایینقره  پارس پژو یه موقع همون که پیچید رو جاده

  که  عقبی  ماشین  با  جلویی  ماشین  ممتد  بوق  صدای   و  رفته  در  دستش  از  ماشین
 :گفتم پتهتته با  و کردم باز زبون  زور  به. بود پیچیده جاده توی  بودن موندنبال

 ! دارنگهش ... نگه -

 *** 

 به رو خودش تندتند قلبم. نشستم تخت روی  صاف و پریدم خواب از جیغ با
 هام دست .  اومدنمی  باال  نفسم  و  بود  شده  خشک  دهنم  کوبید،می   مسینه  ی قفسه 

  جون  داشتم هکلم واقعی معنای  به و بودم افتاده  سرفه به گرفتم، گلوم به رو
 اتاق توی   طهورا و جون خانم و شد باز شدت با اتاق در موقع همون که دادم،می

  داشت  نگه جلوم رو آب لیوان طهورا و  کوبید پشتم عجله با جون خانم. اومدن
ن  ولی    جیغ  طهورا سر جون خانم. دارم برش تونستمنمی  که  بودم، سست  قدرا 
 : زد

 طهورا؟   نداره نفس خودش بینینمی  مگه -

 و کرد نزدیک هاملب  به رو آب لیوان لرزون های دست  و عجله با خانم طهورا
 نفس    اختیاربی  موقعهمون   و  اومد  باال  نفسم  باألخره.  ریخت  دهنم  توی    جرئهجرئه
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س   گلوم  هنوز  ولی  کشیدم   عمیقی  سخ    تخت   روی   کنارم  ن جو  خانم  که  کرد،می  خ 
 : زد غر  و نشست

  بینیمی . میشم خوب بخوابم ساعت دو میگی دکتر بریم جون دختر میگم -

 !رو؟  روزت و حال

  کردم،  آماده جون خانم های موعظه  برای  رو خودم  و انداختم زیر رو سرم شرمنده
  سؤال  عالمت و تعجب به رو جاش هامچشم توی  زدگی  شرم کرد که کاری  با ولی
 : گفت و شد بلند. داد سرم روی  بزرگ

ن  هم  هنوز  کن باور  دختر، بزنی حرف باهام  ونیتمی خواستی وقت  هر -   قدری ا 
 !نفهمم رو زبونت که نشدم، خرفت و پیر

  از  بیشتر لحظه  هر  که  نافذش، های نگاه  از فرار برای  و گرفتم دندون  به رو  لبم
  که این  از  قبل.  نگفتم  چیزی   و   گردوندم  اتاق  دورتادور  نگاهی  کردمی   معذبم  پیش
 :زدم  لب  آروم و کرد خطور ذهنم به زی چی کنه ترک رو اتاق بخواد

 !  دارم نیاز استراحت  یه به. مسافرت برم رو  مدتی بدید اجازه اگه... جون خانوم -

  خانم  رفتن بیرون با دقیقه چند از  بعد باألخره و داد  تکون مواسه  سری  لبخند با
  ری جواین  چرا.  کشیدم  گردنم  به  دستی  و  انداختم  زیر  رو  سرم  اتاق،  از  طهورا  و  جون
  مرور  رو  آورعذاب  خاطرات  اون ی همه  و گذشته  به گشتمبرمی  باید بود؟ شده
 . بود ناخوشایند و  تلخ هم بهش کردن فکر حتی ! کردم؟می

 انگار  ایستاد،  تپیدن  از  کوتاه  خیلی  اییلحظه  برای   قلبم  مخم  از  صداش  شدن  رد  با
ن باشن، کرده فرو قلبم توی  رو خنجری  که ن  و قدرا    نفسم  اومدن باال برای  قدرا 
  حصار رو هامدست. زدنم هق  با شد زمانهم  نفسم اومدن باال که  کردم،  تقال

  داشته   تاوان  تونستمی  حد  چه  تا  لجبازی   یه  مگه  که  کردم  فکر  این  به  و  صورتم
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. بودم ناتوان و عاجز گفتنش از حتی... که... که لیاقتبی یه با لجبازی  باشه؟
  چشمم   جلوی   صحنه  اون  هم  هنوز  و  گوشم  توی   رزیتا  خوندن  و  زدن  گیتار  صدای 
  اون  توی  که بودیم، خوش چه روز اون. بود آمد و رفت در فیلم یک مثل دقیق 
  رو جنگل تموم مونشوخی  و خنده صدای  و گرفتیم اسکان رودخونه کنار جنگل

 شاید بود پرتا و چرت این و گیری جن مثل هم من ماجرای  کاش. بود برداشته
  رو  کمرم ماجراها اون و باند اون ولی آورد،می  لبم به مضحک چندر ه لبخندی 
  چشمم   جلوی   یهویی  صحنه  اون  بستممی  رو  هامچشم   وقتی  چرا.  کرد  خم  بدجوری 

ن و کردمی  خودنمایی  ! داد؟می  عذابم  قدرا 

 *** 

  روی  خستگی با و  کردم ول بودن گرفته برام که اتاقی در  جلوی  رو چمدون 
  اصفهان،  به ساعتی چند ی کننده  خسته پرواز یه از بعد. شدم  ولو خوابتخت
 تریمهم کارای  جااین  که حیف ولی... بس  و داشتم نیاز آروم خواب یه به فقط
  از سفر این بعد باید  شد،می  تموم چیهمه  سفر این بعد باید . داشتم خواب از

 !کردممی  پیدا نجات تقلبی و فیک هویت این

  سفید   ی صحنه  یه آوردم، ذهنم توی  رو سفید  ی صفحه  یه و  کردم هوفی  لب زیر
  رو هامچشم  همیشه عادت به. بشه خطیخط  من دست به بود  قرار که سفید،
  کجا  از ماجرا که کنم  فکر این به و بدم آرامشی مغزم به تا چرخوندم حدقه توی 

  اون  و ترشقبل خیلی  هم شاید یا من؟ های بازی  بچه و هالجبازی  شد؟ شروع
  کرده  فکر  که نفره، چهار ی احمقانه  تصمیم یه  آره . احمقانه تصمیم  اون  و کافه
 باهاش بابا که تصمیمی. باشیم مستقل و خوش رو ماه سه تونیممی بودیم
 بابا  سفر، این توی  شه مونهمراه  هم خودش کهاین شرط به  نیما و بود مخالف

  به  کاری  و نوشتمی  و نوشتمی  که روزگار  قلم از امان ولی! بود کرده راضی رو
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  زود  چه  ولی بد،  هم  نوشت  خوب  هم من برای  نداشت،  هم بودنش  خوب یا بد
 !بودن داده هاتلخی  به  رو جاشون هاخوبی

  بعد   و  بودم  کرده  باز  چشم  بیمارستان  توی   که  روزی   از  کردم؟می  شروع  کجا  از  باید
  به  بودن گفته تسلیت و کرده مدوره  بودن؟ کرده مدوره  آدم عده یه دقیقه چند
   داشته؟ رو نامزدم حکم جورایییه که م،نداشته  دایی پسر دادن دست از خاطر

  از  بعد که آوردم،می یاد به رو لحظه اون و زدممی  جلو رو فیلم باید هم شاید یا
  بود، برگشته محافظه  شکسته  پا و دست نداشتند روز  و شب  که  هاییکابوس
 !بودم دهر ب پی فاجعه عمق   به و بود برگشته

  همه   دور  یه  و  بشم  مسلط  ذهنم  به  کردم  سعی  و  فرستادم  بیرون   دارآه   رو  نفسم
  و   برگردم  نداشتم  خطایی  که  اگه  تا  بگیرم،  رو  تصمیم  بهترین  تا  کنم  مرور  رو  چی

  عمرم  روزهای  بهترین از سال دو به قریب وقتی  ولی . کنم شروع نو از  رو  زندگیم
  این   حقیقت  گفتم؟می   چی  و  گشتمبرمی  ستهکش  دل  یه  با  بودم   داده  دست  از  رو

 ! نه قطعاا  داشتم؟ گفتن برای  هم چیزی  که بود،

 ارتش مثال به هاگذشته  که بستم رو هامچشم  و کندم رو لبم پوست حرص با
 ... . رفتن  رژه چشمم جلوی 

 *** 

 « شهریور گرم   های شنبهپنج از  یکی پیش، سال    دو بک، فلش»

 

 !یاس نره یادت چیزی  برداشتی؟ رو  چی همه  -

 که کردم، مطمئنش و چک رو وسایلم و چمدون نرجس اصرار به هزارم بار برای 
  که  شد، بلند آشپزخونه توی  از مامان صدای  موقع همون. نرفته یادم چیزی 
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  روی  میز پشت  و  آشپزخونه  توی  رفتم تندی . بخوریم چیزی  یه  بریم گفت می
  صغرای   به  اول  جایی  میرم  وقتی  دمدامی  ترجیح  همیشه.  نشستم  نفره  دو  نیمکت
  قبلش  مین شوصون از دلیل همین به  درونم، غضنفر به بعدش برسم بیرونم
  کردم،  نگاه  صبحونه میز به و  سابیدم بهم  ولع  با  رو هامدست. بودم  شده  آماده
 ... . و پنیر عسل،  مربا، کره، شیر،

  ولی  نداشت، رو هاخرجیول  این توان هم ما ی خونواده  وسع نبود، کار در  اغراقی
 !بود گذاشته تموم سنگ  رو امروز مامان گویا

 !بانو  ستسابقه بی خانوم،  مهال کردی  چه! اوه -

 : رفت بهم  توپی ی غره  چشم

 . بچه نشه دیرت بخور -

 : گذاشتم چشمم روی   نمایشی حالت به رو  راستم دست کف

 . چشم به ای  -

 پشتی  به  مامان  از  کردن  کرشت  با  و  کردم  درو  رو  میز  ی همه   دقیقه  بیست  عرض  در
  افتادم  شاالپی و نداره پشتی صندلی این بود رفته یادم که دادم، تکیه صندلیم

  آب  خیس صورتش و اومده بهداشتی سرویس از تازه که نیما. آشپزخونه کف
  روی  دوباره کردم، نازک براش چشمی پشت. زد  خنده زیر پقی  من دیدن با بود

 :گفتم و نشستم صندلی

 !خان نیما  بخیر هم شما صبح -

  نونش   روی  پنیر  داشت  که  درحالی  من،  به  توجهبی   و  کشید  سر  رو   چاییش  هورت
 : گفت مالیدمی

 .جان یاسی بخیر  هم شما صبح هوم -
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 : کشیدم  پوفی حرصی و کالفه

 . میشه دیرمون نیما باش زود -

 . شد لمبوندن مشغول دوباره و انداخت بهم نگاهی چشمی زیر

 وقت حاالها حاال کنن؛می  حرکت شش ساعت گفته پری  رس،تن نمیشه دیرت -
 . هست 

 : زدم جیغ و کردم  نگاه بهش شده  گرد های چشم با

  حاال  تا کی  از باشه خوشم ببینم وایستا! زدی  حرف پری  با کی تو  گفتی؟ چی -
ن  شدین؟  صمیمی  قدرا 

 .افتاد سرفه  به و گلوش توی  پرید چایی یهو

 ی واسه  چیزایی چنین این و میوه و لقمه چیدن مشغول موقعاون تا که مامان
  باألخره که پشتش، توی  کوبید  دست با و  نیما سمت دوید عجله  با بود، ما سفر
  و  انداخت زیر رو سرش تفاوتبی  دوباره. اومد  باال نفسش مین چند بعد آقا

 : کردم شیطون رو لحنم و انداختم باال رو ابروم تای  یه. شد  خوردن  مشغول

 . نیما آقا  گفتیمی  خب خب، -

 : گفت زیرلبی کنه نگاه  بهم کهاین  بدون  

 ! گفتم؟می  چی -

 ش؟ بقیه  افتیم،می  راه شیش ساعت  گفته و زده  زنگ بهت پری  گفتی می -

  گردنش   های مهره  که  کرد،  نگاه  بهم  شده  گرد  های چشم  با  و  بلند   رو  سرش  عجله  با
 : داد صدا یک و هزار

 ! گفتم؟ رو اینا  کی من بچه؟ دهنم ذاری می حرف چرا -
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  داغ   شیر  لیوان  با  بازی   مشغول   که  طورهمون   و   چرخوندم  حدقه  توی   رو   هامچشم
 :کردم  نگاهش چشمی زیر بودم دستم توی 

 !کنممی  اشتباه  دارم  من  هم  شاید  بوده؟  چی  ماجرا  ببینم  بگو  رو  درستش  تو  خب  -

 . شد  خیره بهم خیالیبی با و  انداخت باال اییشونه 

  خرید   خواستمی  اونم  دیدمش،  راه  سر  سفر  خرید    واسه  فروشگاه  رفتم  هک  دیروز  -
 ! همین...  کنه

 :کرد نگاه بهم مشکوک

 هوم؟ ! که باالتر   کوچه تا چهار  شونخونه  دونیمی -

 گرمای  توی   ماشینی  الستیک  مثل  بیارم،  گیر  ازشون   چیزی   بودم  نتونسته  کهاین   از
  آروم  لب زیر و کردم  آویزون رو مچهلو  و لب ناراحت. شد خالی  مباده تابستون

  بعد  باألخره  که خان، نیما! اون به برسه چه شنیدم زور به خودمم که" آره" گفتم
  بابا  که رفتیم،  بیرون آشپزخونه   از شد  تموم خورونش صبحونه مراسم قرن یه  از
 . بودن نشسته وی تی  جلوی  هال توی  هم نرجس و

 . رفتیم و بودیم پریان خوشگل اگر تیمفر  و بودیم مهربان ناز اگر دیگه؛ خب -

  نیما   که  کردن،  نگاه  بهم   خنده  با  هم  بعدش  شده  گرد  های چشم  با  اولش  تایی  دو
 صدای  و پیچید بدنم های سلول  تک تک، توی  درد. کرد بازوم ی حواله  مشت یه

 : شد بلند آخم

 !دستم وای   دستم، آی  لعنتی، سنگین    دستت آخ -

 : اومد ابرو و چشم برام قلوش،ود برادر از حمایت به نرجس

، ُخب   -  .نشه دیرتون کن تعطیل فعالا   رو هاتبازی  کولی  این ُخب 
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  زل   بهش   باز   دهن  با  هم  باز  ولی  داشتم  عادت  لجبازیش  و   لج  رفتار   این  به  درسته
 : زدم

 ! بازی؟ کولی -

 به هم ما کنیم، تمومش که کرد اشاره بابا بپره بهم دوباره خواست نرجس تا
 نشون  و  خط  و  نداختیممی   باال  ابرو  هم  واسه  چشمی  زیر  ولی  شدیم  کتاس  ظاهر
 . کشیدیممی

  در  جلوی  هاتدوست  بیار،  رو من ساک توَام برممی  رو چمدونت این من یاسی -
 .منتظرن

  قبل   منم.  رفت  بیرون  در  از  چمدونم  برداشتن  با   بده  بهم  حرفی  مهلت   کهاین  بدون 
 . گرفت  دستش   توی   رو   هامدست   و  سمتم  اومد   مامان  بیرون  برم   بخوام   کهاین   از

 . میشه تنگ برات دلم باش، خودت مواظب  عزیزم یاسی -

 . رفتم فرو بغلش توی  محکم

 .حتماا  مامانی، برم قربونت -

 !ها نکنم سفارش دیگه خب -

 : کردم نگاهش چپچپ  خنده با و اومدم بیرون بغلش توی  از

 !مبچه مگه بابا ای  -

 . اییبچه ما ی واسه  هشب  که هم سالت  صد -

  درست .  چلوندیم  رو  دیگههم   محکم  دوباره  و  زدم  خنده  زیر  که  کرد  محواله   چشمکی
  مادرشون  و پدر ی واسه  هم باز  شدنمی بزرگ که هم  قدرچه  هر هابچه  گفت؛می
 !داشتن رو دفاعبی ی ساله سه ی بچه یه حکم
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  دنبال و کندم دل خونه  از  رهباألخ گرامی ی خانواده  با روبوسی سیر دل یه  از بعد
  نیما  که همین. شدم  روونه کشیدمی دنبالش رو خودش و من چمدون که نیما،
 تا دو دیدن با ببینم، رو پوک کله سه تونستم رفت کنار در چهارچوب توی  از

 . شدم ترنزدیک و  چرخوندم حدقه توی   رو هامچشم ماشین

 !تا؟ دو چرا بود، کافی ماشین یه -

 تا؟ چند پس نه تا دو: پری 

 !دونهیه -

 ! دونه؟یه چرا -

  گفتن  پرت و چرت از دست و اومدیم خودمون به زد بهم رها که گردنی، پس با
  رفتم منم و شدن بابا و مامان با کردن بش و خوش مشغول هابچه. برداشتیم

 . ذاشتمی  ماشینش عقب  صندوق  رو هاچمدون  داشت  که نیما سمت

 . داداش -

 : کرد بلند رو سرش و  تبس رو صندوق  در

 داداش؟  جان   -

 بیام؟  پری  ماشین با من  میشه بال، بی جانت -

 شک بی   شدم؛  خیره  بهش  و  کردم  مظلوم  رو   هامچشم   مدل  که  شد،  گرد  هاشچشم
 : کرد هوفی کالفه.  اومدمی  رحم به مانندشگنجیشک دل همیشه مثل کار این با

 . رو ماه  سه این کل شت،برگ  و رفت! من دست  سپرده رو تو بابا عزیزم -

  سوار   دارنگه   کوچه  سر!  میشم  پری   ماشین  سوار  جاهمین   از  نگفتم  که  منم  خب  -
 .میشم
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 : گفت و کرد اییخنده 

 بذاری؟  تنها رو  داداشت خوای می  معرفتبی ای  -

 : دادم تکون راست و  چپ به رو سرم تند

 . نمیرم  ندارین دوست شما اگه نه، نه، -

 . کن هماهنگ  دوستت با باشه ه،ندار  مشکلی عزیزم نه -

.  بود محرفه از جزوی  مواقعی، همچین توی  بزرگه، داداش ی واسه بازی لوس 
  و  کردم خداحافظی باهاشون و نرجس و بابا و مامان سمت  رفتم و کردم تشکری 
 به کلی بابا کهاین از بعد. نشستم کنارش و نیما ماشین سمت  برگشتم دوباره
  سرمون  پشت  هم هابچه . افتاد راه  و کرد روشن  رو  ماشین کرد  سفارش نیما

 .گرفتم رو پری  ی شماره  و  آوردم بیرون پشتیم کوله  از رو موبایلم. اومدن

 بله؟  -

 .وایستا نیما ماشین سر پشت گذشتیم ما کوچه از که همین پری، ببین -

 : پرسید و کرد هوفی

 ! افتاده؟ اتفاقی مگه؟ طورچه -

 :گفتم و کشیدم مکردهعرق ی شقیقه   به دستی

 !تو دارنگه  فقط  بهت میگم حاال نه، -

 . باشه -

 : زد تشر نیما  که انداختم، داشبورد روی  رو موبایل و  کردم  قطع رو تماس
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؛  جااون  -  داداش  بگی  نیای   باز  ریزه،می  بهم  گوشیت  روده  و  دل  زنهمی  آفتاب  گرم 
 ... . گوشیم

 : کردم قطع رو حرفش . گرفتم مشتم  توی  و برداشتم داشبورد روی   از رو موبایل

 کنی؟می  بارون تیر  چرا خوردم غلط وای  -

 کنار  رو  ماشین  کردیم  رد  رو  کوچه  پیچ  که  همین.  نگفت  چیزی   دیگه  و  زد  لبخندی 
 رها   تیبای   بعد  دقیقه  یه.  داشت   نگه  برق  تیر  زیر  عمومی  تلفن  رنگ  سبز  کیوسک

  بوقلمون  مثل  رزیتا  داد،  نییپا  رو  راننده  کنار  ی شیشه   و  کرد  ترمز  نیما  ماشین  کنار
 : آورد بیرون شیشه از  رو سرش  سؤالی

 افتاده؟  اتفاقی -

 : دادم  رو  جوابش  تمسخر  حالت  با  و  بردم  جلو  رو  سرم  بده  جوابی  نیما  کهاین   از  قبل

 !باشه خودتون کار توی  سرتون  و نکنید فضولی محترم، بوقلمون   خیر -

  سرش   رها.  زدن   خنده  زیر  نیما  و  رها  هک  کرد  نگاه  بهم  عصبانی  و  دریده  های چشم  با
 : داد قرار خودش مخاطب رو  نیما من، حضور   به توجهبی  و آورد  جلو رو

 نیما؟  آقا ایستادین چرا -

 . بره  ایشون با خوادمی  یاسی هستیم، خانوم پری  منتظر نیست، مشکلی -

 ماشین  پشت  به  و  برگشتم  شد،  بلند  سری   پشت  ماشین  بوق  صدای   موقع  همون
  اوشون  و ایشون به توجهبی. بودن آورده  تشریف خانوم باألخره که کردم، نگاه
 بهتر   یا پری  ماشین سمت و انداختم دوشم روی  رو  مکوله  نیما،  و رها های کردن
 هم به  رو در محکم و گرفتم جای  صندلی روی  رفتم، پری  بابای زن ماشین بگم

 : شد بلند دادش صدای   که کوبیدم،
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 باباته؟ مال مگه اردک، اهوی  -

 . نیست  هم شما بابای  مال که حاال -

  سرمون  پشت اون و بریم هم ما که زد  راهنما نیما رها، ماشین   کردن حرکت با
 : زد فک هم باز افتادیم اتوبان توی  که همین و افتاد راه پری  باشه،

  زهراست  مال نیست؛ که تو و من بابای  مال دیگه، میگم رو همین منم خب -
 !کنهمی  سرویس  رو هردوتامون بای اب بشه چیزیش

 . زدم خنده زیر محابابی  زد که حرفی، با

 داریم؟ تشریف بوق جااین تو و من  مگه کرده غلط -

 ... . بله -

 : داد ادامه بانمکی حالت با باز و کرد مکثی

 !خوبش نوع از  اونم  داریم تشریف بوق عفریته  اون مقابل در -

 : دادم تکون براش رو سرم

 اومدی؟  اون ماشین   با  شد  طورچه  حاال شعور،بی سرت وت خاک -

 :انداخت شغبغبه به بادی  و کرد عوض رو  دنده

 . فالن  و  دارم  دوست  رو  تو  من  جان  پری   آره  بگه  کنه،  خودشیرینی  خوادمی  خانوم  -

 !پریناز نیست بدی  زن  زهرا خدا به  دیگه، اییدیوونه  -

  دیگه  دقیقه  چند  تا  اگه  دوخت،  جاده  به  چشم   دوباره  و  انداخت  نگاهی   بهم  اخم  با
 . فاتحه کردمنمی  عوض رو بحث

 نفله؟  طوری چه  خب،خب -
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 : داد تکون برام سری 

 . چلغوز  نرفته زادآدمی  به پرسیدنتم احوال و حال -

 : کردم بلندی  ی خنده  تک سرخوش

 . رفتم خودت به -

 : داد بینیش به چینی غیض با

 !مصیبتا وا باشه؟ رفته  من به اخالقت که دارم تو با نسبتی چه من مگه ایش، -

.  افتادم نیما صبحی حرف یاد به و شد زده ذهنم توی  اییجرقه حرفش شنیدن با
 :رفتم تشر

 تر؟نزدیک  این از نسبت  داداشمی،زن -

 که گرفت، ترمزی  نیش و  گذاشت ترمز پدال روی  رو پاش حرفم شدن  تموم با
 ماشین  ی محوطه  توی   مقهه قه   دوباره  و  شد   پرت  بغلم  توی   کاغذی دستمال  ی جعبه
 ! نبود درش شکی هست، تا دو این بین چیزی  یه دونستممی  که من. پیچید

 . بابا شوخفه -

 : پرسیدم مرموزی  لحن با

 نبود؟  شما مال شد، پیدا نیما اتاق توی  که کلیدی  اون احیاناا  یعنی -

 : کرد نگاه بهم و سمتم برگشت رفته  روی  و رنگ با

 !کلید؟ کدوم  د؟کلی... ک-

  داشت  کمکم  هوا بود، بیابون کامل اطراف و دور و بودیم شده خارج  شهر از  تازه
  بود،   خلوت  جاده  بنابراین  بودن؛  جاده  توی   هاییماشین  توک  و  تک  و  شدمی   روشن
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 تیربرقی به  رو ماشین پرتیش حواس با که  داشت رو این احتمال هم باز  ولی
 :گفتم جدی  .کنه مونچالق  چپک و بزنه چیزی 

 . ندار بر جاده از چشم -

 :کرد تکرار  رو  قبلش سؤال استرسی هم  باز ولی  شد، خیره  روروبه  به دوباره

 چی؟  کلید توَام با -

 ! دیگه رو  قلبت کلید -

 جیغشجیغ صدای  ثانیه چند از بعد ولی  باشه، نشده حرفم متوجه انگار اولش
  درهم  مقیافه  و هامگوش  ی ور گذاشتم رو هامدست . بود کرده پر رو ماشین کل
 : گفت که شد،

 . دادی  مسکته  شعوربی کنن مریضت مغز تو خاک -

 :گفتم دادمی  گاف داشت دقیقه به دم  کهاین  از سرخوش

 کردی؟ می  کارچی  من داداش اتاق تو شما! داشتی شک  خودت به انگار  عزیزم -
 . نکردم  تقسیمت نامساوی  قسمت سه به  تا بگو سریع زود تند

 :بود افتاده پتهتته  به زماب

  تقسیمم  نامساوی  قسمت سه به میشه طور چه ! مساوی  یعنی تقسیم... چیزه -
 کنی؟ 

  اگه  بودم، مهره من بود پیچ اون اگه ولی  کنه عوض رو بحث بود بلد خوب ناقال
 . شدممی چهارپیچ من بود پیچ سه

  خودمون  راه  همون  از  بزن  دور  ولی  فرعی،  جاده  تو  انداختی  رو  بحث  قشنگ  آفرین  -
 .بریم
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 : داد  جواب پررویی با قبل ی دفعه  از ترجمع  حواس باراین

 دارم؟   کارچی  تو داداش اتاق تو من شو،گم برو -

 ! هست  منم سؤال شکبی -

 : زد جیغ عصبی

 . پلنگ بگی  شلنگ به  بزنمت جوری  یاسی -

 : برداشتم گذاشتنش سرسربه  از  دست دیگه و خندیدم ریز

 . زنممی  چرتی یه برسیم تا من باشه -

  هم  روی  که  هایی،دندون  و بود  معلوم هم رخشنیم  از که شده  گرد های چشم با
 : غرید ششده  چفت  فک بین از سابیدمی

 چرت؟  میگی بهش بعد بکپی بگیری  مشهد تا خوای می دختر، برم رو روت -

 ... . یه شم ادببی  میگه شیطونه -

 . بکپ  زنه،می  مفت زر داره شیطونه -

 هامچشم   دادم،  تکیه   پشتیش  به  رو  سرم   و  خوابوندم  رو  ماشین  صندلی  خنده  با
  آهنگ   بوم  بوم  صدای   به  توجه  بدون  که  نرسید  مین  سه  به  و   گذاشتم  هم  روی   رو

 ....  شد  خواب گرم هامچشم پری 

 *** 

 !اردک الو -

  و  کردم باز زور به رو هامچشم هاشکردن جیغجیغ و نفر یه های دادن تکون با
 که  دومی جیغ با. شد سنگین هامپلک حالبی  دوباره که شدم، خیره روروبه  به
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  حد   آخرین  تا  رو  هامچشم   زده   وحشت  بودم   خواب  مست  که  حالی  در   کشید  طرف
. همانا کرشون و هر  صدای  شدن بلند و همانا چشم کردن باز کردم، باز ممکن
  بود،  آسمون  وسط  آفتاب.  شدم  پیاده  ماشین  از  و  زدم  کنار  رو  پریناز  و  رها  عصبی
  فلک  به سر های درخت ... داشت  چسبیدل و قشنگ هوای  واقعاا  جااین  ولی

. بود  ریخته  کاج  هم  هادرخت   دورادور  و  کرده  پر  رو  محوطه  سرتاسر  کاج  ی کشیده 
 . کشیدم  هم توی  رو هاماخم  و دادم تکیه ماشین ی بدنه به سینه به دست

 !روانی های آمازونی  -

 یه پریناز. شد  دور ازمون خنده با و کرد نجوا چیزی  لبی زیر حرفم به هتوجبی رها
 :داد  باال رو ابروش تای 

 مگه؟  طورچه -

  بود،  خودش  واقعی  شخصیت  برخالف  که  مواقع  این  توی   سردیشخون   حقیقتش
 حالت ترینفجیع به داشتم دوست که جوری  رسوند،می  جنون مرض به رو آدم

  کشیدم   عمیقی  نفس   خودم  شدن    آروم  برای .  کنم  جدا  نشبد   از  رو  شکله   ممکن
 : پرسیدم و دادم تکون راست و چپ به رو سرم و

 ایستادین؟ چرا -

 :کشید شکمش روی  دستی نمکی با حالت با

  ببوسی رو زندگی باید  نرسی  که  این به جانم، خوادمی  توجه مرده  صاب این -
 ... . این کنار، بذاری 

 : کردم عطق  رو فیضش پر های سخنرانی

 !پری بگیری  مونیالل -

 . برگردوند  اییدیگه  طرف  رو   روش   و  کشید  هم  توی   رو  هاشاخم   نمایشی   حالت  به
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 : کرد غرولند

  بکنم  غلط من نیستی، خوبی سفرهم  هم  وجه هیچ به! که نیومده بهت خوبی -
 !مسافرت بیام یکی تو با دیگه بار یه

 : دادم جواب آمیزشیطنت لحن با پرو پرو

 !بهتر چه -

  خنده   زیر  پقی  ،که  زد   زل  بودنم  رک   به  تعجب  از  شده  گشاد  های چشم   با  و   برگشت
 : داد ادامه درهم  های اخم  با. زدم

، لیف نیست که رو! بیا د   -   باش  رو من. کنار ذاره می  شوره می  رو همه  حموم 
 . گشنگی از  نشی هالک کنی کوفت چیزی  یه  کردم بیدارت

 ! ی؟نگ گش از اونم! شدن هالک و من -

 : گفت تمسخر و لودگی با

 . داری  تشریف روزه  رو سال روز  ۳6۵ ُکل شما بابا نه -

 : زدم خندی نیش

  بچه  شما که حاال بشنوی، دیوونه یا بچه دهن از باید رو راست حرف میگن -
 ... . پس  نیستی

 . شد دور جا اون  از و زد پر بود آسمون توی  کالغ هرچی  زد که جیغی با

 !سمنای شعوری بی خیلی -

 پس  نبود؛  من  برای   بشر  این  خوردن  حرص  دیدن  از  تربخش لذت  چیزی   هیچ  که  آخ
 . دادممی  حرصش بیشتر باید بسا چه
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 نیستم؟  شکمو من که شد ثابت بهت حاال بیا -

 : دادم ادامه اییبامزه حالت با

 !که زدی نمی  جیغ جوری این بود  دروغ حرفت اگه -

 رستوران توی  و زدم جیم ششده  مبهوت های چشم جلوی  از ثانیه چند عرض در
  عوض  در  ولی  طبقه یک رستوران  انداختم؛ سالنش دورتادور گذرا  نگاهی. رفتم
 صندلی جای به که  هاییتخت بود، شده  داده جال سنتی دیزاین یه با بزرگی

  داشت قرار  وسط که  اییفواره  و شده  چیده  مانند گردی  حالت  سالن دورتادور 
 قدی  های شیشه   رستوران  دورتادور البته صد و بود، کرده ایجاد رو قشنگی فضای 
 .دادمی جلوه متمایزتر رو  رستوران  که داشت

  کنارشون  و رفتم جلو بودن نشسته هاتخت  از یکی روی  که رزیتا و رها دیدن با
 : نشستم

 کو؟  نیما پس -

 : داد رو جوابم رزیتا

  معذب   برای   گفت  داشتاد  آق   کهاین   دوم  بشوره،  رو  هاشدست  رفته  کهاین  اول  -
 . شینهمی  دیگه تخت یه روی  ما نبودن

 :گفتم زدهذوق 

 !ستفهمیده  قدرچه  بگردم، دورش -

 : داد بینیش به چینی رزیتا

 !میره هم ایی صدقه  قربون چه -
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 رها باراین که کردم، نازک براش چشمی پشت بدم بهش جوابی کهاین بدون
 ش کله   و  سر  االن»   گفتم  و  دادم   رو  جوابش  کوتاه  منم  و   «کجاست؟  پری »  پرسید
 . «میشه پیدا

  رزیتایی  و رها. کردم فکر خواهر دوتا این  بین تفاوت به و انداختم زیر رو سرم
  آسمون  تا زمین بود، شبیه هم به خیلی که شون، چهره  برعکس اخالقشون که

  و  شناختنشمی  اکیپ  بودن  مظلوم  و  خانوم  به  همه  که  رهایی.  داشت   فرق  باهم
 . شدنمی  متریش هزار  زبون  جلودار کسی  و بود اکیپ ی پاره  آتیش که اییرزیت

  و   گم  رو  پاش  و  دست  کوچیکی  هرچیز  سر   و  بود  مونگروه   استرسی  و  عصبی  پری 
  دو  و مزاج دمیدم به نبود، گفتنی اخالقم که خودم و کردمی  عاصی رو همه

  نشست،  لبم روی  لبخندی  یادآوریش با! بودم کرده پیدا شهرت اکیپ شخصیتی
 : کرد شکار رو  لحظه سریع  و نموند دور رزی  تیز های چشم  از که

 زنی؟ می  ملیح لبخند کی به داری  اوی  اوی، -

  که   تفاوتی  تنها  شاید  شدم؛  خیره  درشتش  سبز  های چشم  به  و  کردم  بلند  رو  سرم
  شد می  گاو چشم ی اندازه  رزی  مال که بود،  سایزشون  داشت  رها و  رزی  های چشم

 و  کنم  باز  دهن  خواستم  تا.  داشت  حالتی  خوش  و  خمار  های چشم   رها  برعکس،  و
 :کرد  قطع رو نفسم بیارم درش تفاهمسوء  از

 خاکستری  خر  هفت  بر   سوار  کور   گدایان  هفت   رویای   توی   دارم  حتم  فهمیدم   آها  -
 بتونی بلکم شمنمی  مزاحمت دخترم باش راحت دیگه هیچی پس کنی،می سیر
 ! کنی تور رو  شونیکی

 . دادم تکون براش تأسف روی  از سری  و بیرون  رو نفسم فهالک

 !دیوونه -
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 . آید  خوشش بیند دیوانه چو دیوانه میگن عزیزم -

  به  سینه به دست باشه داده بهم جوابی خودش خیال به کهاین  از سرخوش
 :کردم تعبیر خودم نفع به رو  حرفش که داد، تکیه تخت پشتی

  پس   اومده؛  خوشت  ما  از  شوما  که  این    مهم  ،جانم  نیست  مهم  چیزاش  این  حاال  -
 . لی  لی لی

  جمعمون به هم پری  لحظه همون و زدیم خنده زیر مونهمه  شد تموم که حرفم
 . نشست   من کنار و شد اضافه

ن   همیشه ! بود رفته یادمون رو غیبتش بالکل که بودیم، خوش هم کنار قدرا 
  راه  طرز دیگه بودیم هم کنار نفر چهار ما که وقتی و داشتیم رو بساط همین
 . اومدمی  دارخنده  نظرمون به  هم هامورچه  رفتن

 . آورد  تشریف که بود، کم تونگل بود جمع جمعتون -

 . آورد  تشریف خوش -

  برای . بود شده هاایی سکته  شبیه بیشتر شچهره  که زد، خندی کج  ناباوری  با
ن امروز طورچه که بود، آورتعجب خودمم  ی حوصله و حال و بودم کسل قدرا 

  تخت  روی  که نیما ی غره  چشم و  گارسون اومدن  با! نداشتم گذاشتن سربهسر
.  داد  ناهار سفارش  هرکسی و کردیم جمع رو هروکرمون بود، نشسته ما طرفاون 
 غذاهای   از   که   من  برعکس  پری   دادم،   سفارش  کوبیده  بودم   کوبیده  عاشق   که  منی

  رها  و داد سفارش ماهی و بود چیزا جورنای ی مرده کشته گرفتمی  عقم دریایی
  سفارش  پلوزرشک  داشتن تفاهم مورد این در  شکر رو  خدا حداقل که رزیتا و

  رو  غذا کهاین از  بعد و گذشت شوخی و خنده به هاسفارش اومدن تا. دادن
  رستوران   از   کرد  حساب  رو  همه  غذای   هنگفت  پول  اصرار  با  شق کله   نیمای   و  خوردیم
  و کش اختیاربی و داد بهم خوبی حس که خورد، صورتم به بادی . رفتیم بیرون
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.  دادمی  جون کردن بازی  وسطی برای  مکان این و هوا این. دادم بدنم به قوسی
 .  شدم پری  ماشین سوار دوباره و زدم لبخندی  فانتزیم به

 گشای دل  و  قشنگ  ی منظره   به  که  دادم،می  ترجیح  و  نبود  خواب  حس  دیگه  باراین
 جااین خود تا خرس مثل که  نه من؛ بودم هم پرروئی  چه حاال. بشم خیره ونبیر

 ! بودم نخوابیده

 برسیم؟  مونده قدرچه -

  بشکنی . نداد بهم جوابی هیچ باشه نشنیده رو حرفم و بوده فکر توی  که انگار
  و  برداشت دهنش جلوی  از رو دستش متعجب که زدم، هاشچشم جلوی 
 :انداخت بهم نگاهینیم

 چیه؟ -

- ،  کنی؟ می سیر کجا آرپیچی 

 : گفت گیج و کسل

 مگه؟  طورچه -

 :گفتم کردنش اذیت واسه

 ! ها گفتم چی نشنیدی  برده، رو شما دل بدجور  ما داداش کهاین مثل خیرنه -

 :بود معلوم هم رخشنیم از درهمش های اخم

 گفتی؟  چی یاس، نگو پرت و چرت -

 :پرسیدم  و  اومدم کوتاه هندار  درستی ی حوصله  و حال دیدم وقتی

 برسیم؟  مونده  قدرچه میگم -
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 : گفت و  شد محو صورتش روی  از کمکم  هاشاخم

 ! دیگه ساعت  شیش با پنج شاید دونم نمی  دقیق  آها، -

 کردم؛  پوفی کالفه

  صندلی  این رو حرکتی هیچ بی جوری این  دیگه ساعت شیش که من یاخدا، -
 ! میشم فلج بشینم

 : شد  بلند شخنده  صدای 

  به رسیدن تا بابا نترس . کردیم اکتفا سمنان  به نرفتیم شمال راه از  خوبه  حاال -
 .ایستادیم شاید  که هست، دیدنی جای  کلی مشهد

 :اومد کش بناگوش تا لبم

 . ایول هیع، -

 !شاید گفتم  ببند، رو نیشت حاال -

 بیرون   ی منظره   به  و  ندادم   داشت  ذوقم  کردن  کور   در   سعی   که  حرفش،   به   اهمیتی
  که  آخ. بود درخت و دار مسیر بیشتر و نبود خبری بیابون از دیگه. شدم خیره
  سفر، بودم اومده سال چند از بعد کهاین  از جدا داشت، لذتی چه برام سفر این

  که  هاییاسب  و گاوها . داشت  خوشی و تازه حال و حس یه هم بودنش مجردی 
 بستم  رو هامچشم. بودن هکرد ایجاد رو  دیدنی ی منظره  شدنمی  دیده جاده کنار
  گوی  تا دو بستن نقش و همانا بستنم چشم  که بدم، مغزم به  آرامشی  یه تا

  و  کردم  باز چشم بودم  دیده که اییصحنه از  ترس با! همانا چشمم جلوی  مشکی
  اون   صاحب  خوب  خیلی!  بود  داده  ارور  مخم.  شدم   خیره  روروبه  ی جاده   به  زدهبهت
  همون !  داشتم  یاد  به  موموبه   رو  روز  اون  اتفاقات  حتی..  .اومدمی  یادم  رو  هاتیله
 کرده پارک کرد،می کار جااون مامان که بیمارستانی حیاط توی  رو ماشین که روز
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  پارک   بیمارستانش  حیاط  توی   اجازه  بدون  رو  ماشینم  نباید  بود  شده  مدعی  و  بودم
 منم و  بود شده بحثمون  هم با ترافیک توی  که قبلش ساعت چند حتی یا کنم،
  از   چرا  رفتنمی  کتم  تو  جورههیچ   ولی!  بودم  اومده  در  خجالتش  از  حسابی  پروابی
ن  حاال تا روز اون    بست  نقش ذهنم توی  که فکری  با! بودم  شده درگیرش قدرا 

ن   پری   شکر   رو   خدا   که   شد،  نمایان  لبم   روی   لبخندی   شمتوجه   بود  یار  فکر  توی   قدرا 
  فکر  حتی ! باشم شده  عاشق  چشم  جفت یه  دیدن با هارمان مثل کن فکر. نشد
 یغریزه ! بذارم؟ تونستممی  چی رو اسمش پس. بود مضحک هم بهش کردن

  اونم ! انسانی ی غریزه . اومد  کش  خنده به لبم  دوباره  هم فکر این با  انسانی؟
 ! بسته گوش و چشم من   و نه هیچکی

  رو  اسمش ونستمتمی  شاید نه؛ ولی بود، ترجالب براش عشق  اسم شاید بلکم
  خاصی   عطش  یه  چون   بود؛  حس   این  واسه  اسم  بهترین  عطش  آره ...  عطش   بذارم 
  شده  هم دیگه بار یه داشتم دوست بودم،  کرده  پیدا مرموز های چشم  اون  به

  نباشم   احساسی  آدم   که  نه  بذارم؛  عشق   رو  حسم  اسم  تونستمنمی   من.  ببینمش
  اتفاقاا  نیست، کارم تو شقیاع و عشق  و هستم سنگی دختر   یه من بگم که نه

  بر   سوار  ی شازده   یه  دنبال  رویاهام  توی   همیشه   ولی  باشه  مضحک  شاید  برعکس؛
 توقعبی  و ادعابی قدرهمین  بشم خوشبخت باهاش بتونم که  بودم، سفید اسب
 من  ی درباره   چیزی   همچین  چون   بذارم   هم   غریزه  رو  حسم  اسم  تونستمنمی .  بودم
  کسی  به وقتهیچ و بودم پاکی چشم آدم! نجیدگنمی  هیچکی ی مخیله تو

  تونستممی   که  اسمی  بهترین  پس  دونستن،می   همه  رو  این  و  نداشتم  اییغریزه 
  جورایی  یه و  مرموز بدجوری  هاشچشم چون بود؛ عطش  بذارم حسم ی واسه 
 خودش به رو هاخیلی  راحتی به تونستمی یعنی میگم که جذاب! بود جذاب
 نکنم  فکر.  گرفتمی   مخنده  خودم  فکرهای   از!  بودم  داده  رد  ُکل  به  امروز.  کنه  جذب
  روش  غریبه پشت هفت نفر یه که کنه خطور مخش از درصد یه حتی پسر اون

  را نظرسنجی هاشچشم  و خودش درمورد داره تخیالتش توی  االن و زده کراش
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 و  چرت  فکرهای   این  بلکم  تا  دادم  تکون  راست  و  چپ  به  رو  سرم   خنده  با.  ندازه می
 پرت  موضوع  این  از   رو   ذهنم  تونستممی  زدن  حرف  با  شاید.  شه  دور  ذهنم  از  پرت
 !کنم

 پری؟ -

 :گفتم و کرد هومی خسته

 میگی؟  رو راستش بگم چیزی  یه میگم -

 : زد  لب و کرد  هوفی  کالفه گذره می  سرم توی  چی  باشه فهمیده که انگاری 

 ! قرآن رو تو  کن تمومش نیست، داداشت خان و من بین هیچی یاسی -

 .بود گرفته مخنده  زدمی  موج صداش توی  که  مظلومیتی، و عجز از

 بپرسه؟  چیزی  همچین خواستمی  کی مگرنه زنی،می  مشکوک خودت -

  که  شد،  خیره جاده به باز  و داد سوق  سمتم  ثانیه چند برای  رو خشمگینش نگاه
 . شه تشدید مخنده  شد باعث

 نیست؟ خبری  من جون حاال بابا، باشه -

 !نبند من ریش به رو تترشیده  داداش اون نیست، خبری  نه -

 : زدم تشر بزرگ   داداش از حمایت به همیشه مثل

 . باشه خداتم از اوهوکی، -

  به  نسبت که  رفت، هاشدست  سمت نگاهم. نشست لبش روی  لبخندی  نیمچه
  رو  خجالتی داداشزن  لقب دلم توی . چسبیدمی  رو فرمون ترمحکم  قبل لحظات
 . دادم  بهش
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 هوم؟ . بزنیم حرف دیگه چیز یه از بیا جون، یاسمن خیالبی باشه -

  رو  کردنش اذیت بیشتر حس   اصالا  ،که بودم شده جوری این امروز چرا دونمنمی 
  عادی   سفر  یه  تونهنمی   سفر  این  کردممی   حس  شهمه   و  زدمی   شور   دلم  نداشتم،

 . ماختاند باال اییشونه   آروم خاطر همین به! باشه

 . سوخت محوصله  که بنداز، راه بحثی  یه خب، خیله -

 . کن کم رو زیرش -

 :کردم  نگاه بهش گنگ

 !چی؟ زیر  ! ها -

 . شه خرد اعصابم شدمی  باعث همین و خندیدمی من به  که بود، اون باراین

 سوخت؟  تحوصله  گینمی مگه رو، گازت زیر -

 :کردم نثارش اییغره چشم

 !مزهبی -

 ! هپروتی توی  بدجوری  امروز  ولی. باشه -

 : داد ادامه  و کشید خستگیش  از کرده عرق پیشونی به دستی

  رو  هاتلب  اومدن کش  دارم  ساعت   یه  رفیق، نیست  بهت حواسم نکنی فکر -
 !کنممی تماشا

  باید حاال! بود بعید پری  از  جمعی  حواس همچین. شد حبس سینه توی  نفسم
  بیشتر  بار دو که یکی، رو زدم  کراش یق رف گفتممی  دادم؟می  رو جوابش چی

 !دعوا به اونم ندیدمش؟ 
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  کردم  سعی. اومده گیرش هول خواهرشوهر کنه فکر پری  بود مونده همینم! هه
 :کنم عوض رو  بحث و پیدا تسلط هامحرف به

  هست   انتظارمون  در  که  مجردی   مسافرت  پیش  ...  پیش    فکرم  نیست،   خاصی  چیز  -
 .بود

 :داد تکون برام سری  لبخند  با که زدم، بهش بخشی اطمینان لبخند

 وایستیم؟ جااون  دامغان رسیممی  دیگه ساعت نیم باشه، -

ن دیگه بودم مطمئن   ازش  و باشه کرده باور رو حرفم که نیست، ساده هم قدرا 
 چیزهمه   آن  هر  بود  ممکن  چون  نداد  کش  رو  اومده  پیش  بحث  که  بودم،  ممنون

  دروغی یه اگه و بچرخه دروغ به دهنم ومدامی پیش کم خیلی. بگم بهش رو
 پری به هم اگر. شدمی  رو دستم که کشیدنمی  ساعت یه به حتمی گفتممی
  به  نسبت خوبی حس دلم ته چرا دونمنمی  ولی افتادنمی  خاصی اتفاق گفتممی

 !نداشتم گفتنش

 !صندلی  این رو  شد خشک پشتم آره وای  -

 .وایستن  بگو ااین رها  و داداشت  به بزن زنگ پس -

  صندلی  از رو مکوله  و شدم خم دادم، تکون  براش سری  حرفش تأیید عنوان به
  آوردم  بیرون هلوگرامیم ی کوله  بغل جیب از رو موبایلم برداشتم، ماشین عقب

 .گرفتم رو نیما ی شماره  و

 ! داداش الو -

 :کردمی  دادبی  صداش توی  خستگی

 یاس؟  بله -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 53 

 چیه؟  نظرت کنیم، استراحتی  یه موایستی دامغان میگه پری  -

  رو   یکیش  فقط  کمه؛  وقت  ولی  هست،   زیادی   دیدنی  جاهای   مشهد   به   رسیدن  تا  -
 وایستیم؟ کجا حاال.  وایستیم تونیممی

 داشتم عادت و بودم طلبی فرصت  آدم منم بود،  منطقی و درست  کل  به حرفش
  جاهای  به نسبت دامغان نظرم  به. کنم انتخاب رو هافرصت بهترین همیشه
  همین  خاطر به. زدنمی  دل به چنگی زیاد کنیم توقف تونستممی  که اییدیگه
 : دادم  رو جوابش پری  با مشورت بدون

 . وایستیم کجا بهت  میگم بعد حاال نمونیم، دامغان پس خب -

 . باشه -

 ی زده حیرت  صدای  که کردم، قطع رو  تماس  اییدیگه  ی اضافه حرف هیچ بدون  
 : شد بلند پری 

 ! شد؟چی  د،شچی  -

 . نشد خاصی چیز -

 ! وایستیم؟ شده خشک پشتم که  نگفتی، االن مگه -

 : گفتم و کردم تر لب

 تو. وایستیم تونیممی  که هست، دامغان از بهتری  جاهای  نظرم به نه آها، -
ن   االن  که  ور،اون  بفرستم  انگور  خوشه  دو  بتونم   فوقش  دامغان  حالم  خوردم  قدرا 

 . خوردنی   یهرچ  از  خورهمی  هم به

 . طلبت  فرصت  روح   تو سگ -
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  نداده   گوش  آهنگ  حاال  تا  صبح  از  افتاد  یادم  موقعهمون   که  زدیم،  خنده  زیر  پقی
  دادم نمی   گوش  روز  یه  اگه  و  بود  شده   آهنگ   معتاد  هامگوش  که  منی  اونم   بودم،
 رو ماشین ضبط و بردم دست! پیچیدممی خودم به و شدممی خمار معتاد مثل

 . کردم روشن

 داری؟  حسابی درست چیز   -

 !چیه؟ چیز -

 :گفتم و کردم اییخنده 

 . آهنگ آها ... بابا دیگه چیز -

 :داد جواب و زد لبخندی 

 !نیست که من ماشین. خدا به دونمنمی  -

  روش  و سر از خستگی. شد ولو صندلی روی  دوباره و نشست جاش سر صاف
 . بود  نفرمو پشت صبح از  خدا بنده داشت  هم حق  که بارید،می

 پری؟ بشینم فرمون  پشت من خوای می -

 : زد تشر

 . گیرمنمی گردن رو  زهرا و تخانواده  شر   من نه، -

  بود،  چی به  منظورش فهمیدم قشنگ. شدم  خیره  رخشنیم به  و  کردم اییخنده 
  بودیم  رفته رها ماشین با ساعت  چند واسه  همگی پارسال؛ چالوس  جاده تصادف
 با که منم. نشستم فرمون پشت من برگشتنی که گردش، سرمون خیر چالوس

 خنده  با.  شکست   پری   دماغ  و  درخت  به  زدم  رو  ماشین  خوشگلم  فرمون  دست  اون
 : دادم  رو جوابش
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 !نشد  بد که تو واسه -

 : انداخت   باال ابرویی

 مگه؟  طورچه -

 : گفتم رک

 !شدی؟ طال دماغ  کردی، عمل رفتی شد بد خودت؟ زشت دماغ اون بود چی -

 :گفتم که برگشت، سمتم شده  گرد ی هاچشم با

 ! زحمتبی  باشه جاده به حواست -

 : زد  لب معترضانه ولی  شد، خیره روشروبه   به بازهم

 !بود؟  زشت من دماغ -

 ! بود میدلتون کیت بینی   انگاری  پس نه -

 حرفی دیگه و گرفت دندون به رو لبش بده جوابی تونستنمی  کهاین از عصبی
 .نزد

  که  بود  سرش توی  همیشه  و  داشت قورت خودش دماغ گفتمی نم که دروغ  ولی
  طالی  دماغ به بعد به  اون از و رسید شخواسته  به هم من لطف به کنه، عملش
  اسکی  مخم روی  و  داشت برفک بود روشن که رادیویی  صدای . شد معروف اکیپ
 لیست باری  چند کردم، وصلش ماشین به و روشن رو موبایلم بلوتوث. کردمی
  مذاقم   به  یکیش  باألخره  تا  کردم  پایین  و  باال  رو  معالقه   مورد  های آهنگ  هایتن بی

  داشت  رو خاصی آرامش  که  خواننده  مالیم صدای  که  کردم، پلیش و اومد  خوش
 .پیچید ماشین توی 
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 نداره  پایانی که باشه، ای جاده  باشی، تو باشم، من»

 نداره  طرفداری  تو از  غیر به که  دریابش، رو قلب این

 حسوده  دنیا این  دلواپسم، آخه باش من با آخر تا

،  این کن باور  کشونده  قصه این به رو هاتچشم پای  که عشق 

 میشم دریا خود من بکنی َتر اگه لب  آرامشم ساحل ای 

 دل از  داد ای  داد، ای . میشم دنیا آدم تریندیوونه تو با

 صدا  وجودش کل با زنهمی  رو اسمت ادعا،بی  آدم این

 دل از داد ای  داد، ای . ناکجا تا رو من  قلب برهمی  تو عشق 

 « بستبن  ته به  خورهمی  نفهمه رو  عشق  اگه دل

 *** 

 : گفت  تهدیدوار و دوخت بهم رو شخصمانه  نگاه

 دیگه؟ خوبه جااین -

 گفتن می  که طماع آدم. کردم تأیید رو حرفش و  دادم تکون  سری  ناچار به
  چه  ولی... کنیم توقف  جا بهترین تخواسمی  دلم که  بود، من به  منظورشون

 ! دیگه کرد شدمی

  صدای  که دادم، بدنم  به  قوسی و  کش پریناز با زمانهم  و شدم  پیاده  ماشین از
  ور این   به  باد  که  نازکم،   رنگ  طوسی  باز  جلو   مانتوی .  پیچید  محوطه  توی   هاشمهره

 دست  با  کنه  دبا  غیرتش  رگ  و  ببینه  نیما  کهاین  از  قبل  رو  دادمی   تکونش  وراون   و
 رزیتا. بود  کرده پارک نیما ماشین جلوی  که رفتم، رها ماشین سمت و گرفتم
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  زدن  باد  مشغول  رنگش  کرم  نازک  شال  ی گوشه  با  و  داد  پایین  رو  کنارش  ی شیشه 
 . شدمی ترنکردنی تحمل و ترگرم هوا   گذشتمی بیشتر چی هر.  شد خودش

  رونیممی  گاز  تخت باراین  دیگه کنیم استراحتی  یه پایین بپرید  بروبچز خب -
 . مشهد سمت

.  کرد تکیه ماشینش اییگوجه ی بدنه  به و شد پیاده ماشین از رها لحظه همون 
 اطمینان  که  پشتیم،  کوله  بند.  کردیم  رفتن   عزم  و  شدیم  جمع  هم  دور  همه  باألخره
 باد. کردم جاشجابه و گرفتم رو بود مونده مشونه  روی  ردش  االن تا داشتم

 بود  گرما  از  حاصل  که  مونشونیپی  روی   نشسته  عرق  وزیدمی  گاهیگه   که  مییمال
 فرساطاقت گرمای  از خبری دیگه شدیم بازارچه وارد که همین. کردمی  خشک رو

  چشم . شدمی  پراکنده بازارچه توی  که  بود، کولری  سرد و خشک باد برعکس نبود،
  و  کردم هوفی لب زیر م،گردوند بود نامشخص انتهاش که سقفی ی بازارچه  دور
  رو خریدش و بازارچه فقط نیشابور از. کشوندم  هابچه دنبال رو مخسته  بدن
 کردممی گز رو بازارچه طول خسته پاهای  با که طورهمین ! بس و دونستممی

  جلوی   گردنبند  و   تسبیح  انواع  که   روم، روبه  فروشی   جواهر  ی مغازه   روی   خیره  نگاهم
 خودم دنبال و گرفتم رو رزیتا مانتوی  آستین عجله اب موند، بود آویزون درش

 : شد بلند غرغرش صدای  که کشیدمش،

 ! ندارم نا قرآن، رو تو کن ولم  کنی؟می  جوری این چرا چته؟ -

 : کشیدم  هم توی  رو هاماخم

 .بخریم میز چیز یکم بیا جون، بچه  بزن فک کم َاه، -

 !خدا؟ چیه میز چیز -

 : کردم اییخندهتک
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 . بدلیجات آها! دیگه زمی چیز -

  دست   بازارچه  وسط.  انداختم  سرم   پشت  به  نگاهی  که  درنیومد،  ازش  صدایی   دیگه
  اون  توی . دادمی تکون برام رو سرش تأسف معنای  به و بود ایستاده سینه به

 اونم یقین به قطع بود، معلوم شکشیده  و بلند قد فقط رزیتا از که تاریکی،
  راه  و زدم پیشونیم روی  یکی دست با ببینه؛ رو من درهم های اخم  تونستنمی 

  ایستادم  نداشت  هم  دری   که  فروشی  بدلیجات  ی مغازه   جلوی .  مغازه   سمت  افتادم
 خیره  یاقوتی انگشتر روی  چشمم که کردم، کنکاش رو زیورآالت وسواس با و

  دور  که سفیدی  های سنگ با مانندش بیضی یاقوتی اییشیشه  سنگ موند؛
.  بود   کرده  چشمیش   تو  و  خوشگل  زیادی   باریکش  ی حلقه   اون  و  بودن   شده  چینش
  خودم   از   وسواس  با  رو   دستم.  دادم   جاش  انگشتم   توی   و  داشتم  برش  بردم   دست
 خیره. کردمی خودنمایی سفیدم دست توی  قشنگ که حقا. کردم نگاهش و دور
 : شنیدم گوشم زیر رو پری  صدای   که بودم، انگشتر به

، چه -  .من برای  این قشنگ 

  عصبی  کشید،  بیرون  انگشتم  از  رو  انگشتر  زور  به  و  گرفت  رو  دستم  بچه  یه  مثل
 : زدم غر لب زیر  و کشیدم درهم ابرو

، مال اون خودبی -  ! بده پسش برداشتمش من اول  از خودم 

  رو  انگشتر و داد تکون هوا توی" بابا برو" معنای  به رو دستش من به توجهبی
  ظلم  آخه بکشم، رو خودم موهای  حرص زا خواستمی  دلم. چپوند دستش توی 
 رگ از طبع به و سابیدم هم روی  حرصی رو هامدندون ! داشت حدی  هم زور و

 انگشتر  درآوردن  مشغول   و  کشیدم  شدت  به  رو  دستش  یهو  بچگیم  ارثی  لجبازی  
  بدون   باراین .  کشید  عقب  و  دستش  نق نق   با  و  کرد  مقاومت  هم   باز  اون  ولی   شدم،
 که  گرفتم،  گازش  و  کردم  بلند  رو  دستش  کنممی   کارچی   دارم  باشم  متوجه  کهاین
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  مردمی   از  تا  چند!  کردم  کارچی   فهمیدم  و  اومدم  خودم  به   تازه.  شد  بلند  پریناز  جیغ
  سرعت  به که مغازه ی فروشنده  اضافه به بودن، آمد و رفت در بازارچه توی  که

 بارتأسف های نگاه زا زدهخجالت. بودن ما کردن تماشا حال در بود دویده بیرون
  گرفتم،  دندون به رو لبم و انداختم زیر رو سرم پری، ی دریده  های چشم و مردم
 : خورد گوشم به نیما صدای  که

؟ چه جااین -  !خبر 

 رزیتا  و  رها  کرد،می  نگاه  بهمون  رفته   باال  ابروهای   با  که  کردم،  نگاهش   چشمی  زیر
  پریناز  که کردم، منمن  یم ک. بودن  ایستاده سرش پشت سؤالی و تعجب با هم

 : داد جواب زودتر

 !موال  به شده وحشی وحش،باغ ببرین رو این -

 توی نیما عصبی صدای . زدن خنده زیر رزیتا و رها و رفت هم توی نیما های اخم
 :شد   اندازطنین گوشم

 !ندازین؟می  راه آبروریزی   چرا  یاسی؟ شدهچی  -

ر ک شه،اب تنبیه انتظار در که خطاکاری  ی بچه مثل  : کردم بلند رو سرم و شدم ش 

 ! برداشتمش من اول بود، خودش تقصیر خدا به -

 : شد خیره بهم گرپرسش  و گنگ

 !برداشتی؟ اول  رو چی -

  به  چشم با بود، شده تازه دوباره دلم داغ که حالی در بیشتری  جرئت با باراین
  روی  هامون دند رد. کردم اشاره کردمی خودنمایی  پری  دست توی  که انگشتری 
 سمت   رو نگاهش هم نیما. کردمی  خنک بیشتر رو دلم این  و بود مونده دستش
.  کرد قایم پشتش و مشت رو دستش معذب پری  که داد، سوق پری  های دست 
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  ناخن   ناظم  و   زدمی  الک  موقع   هر  که  بود،  دبیرستانش   دوران  مثل  حرکتش  درست 
  کندن  به شروع و قایم پشتش رو دستش استرس با کردمی  بررسی رو هابچه

 : گفت و داد  تکون برامون سری  گرسرزنش  نیما. کردمی  لبش پوست

 . نگرفتین عقل ولی! ها  شدین دراز ترین،بچه هم بچه از یعنی -

  زدیم،   خنده  زیر  پقی  و  داریم  نگه  رو  مونخنده   نتونستیم  کدوممونهیچ  حرفش  با
  رو  لبم زور   به. بود  شده لتبدی صورتش  روی   کور ی گره  به دیگه نیما های اخم  که
 . کردم  نگاه بهش مانند شرک  دوباره  و کردم جمع رو مخنده  گرفتم، دوندون به

 ! انداختین؟  راه دعوا انگشتر یه سر االن -

  شنیدم؛  کنارمون رو اییغریبه  صدای  کنم دفاع خودم از و باز لب خواستم تا
  ایستاده  کنارمون و داشت مهربونی ی قیافه که پیرمردی  به تعجب با و برگشتم

 : زد لب آروم خنده با کردم، نگاه بود

 ! دارم هم دیگه تای  دو این از خوشبختانه  دخترا، نکنید دعوا -

  یکم  مغازه نم بوی  که  رفتم، شمغازه  توی  فوری  و اومد کش بناگوش تا نیشم
  چرخوندم  مغازه  دورتادور  رو نگاهم پروئی با و  نکردم توجهی اما کرد بد رو حالم

  ذوق   با  مانند،  ویترین  میز  زیر  دیدنش  با.  بشه  معالقه   مورد  انگشتر  از  خبری   کمبل
  و  همانا اومدنم باال آوردم،  باال رو انگشتر ی جعبه  بدبختی و  زور به  و شدم خم
 با دوباره! تا؟ ُنه چرا! شد؟چی! همانا رنگ به رنگ چشم عدد ُنه با شدن روروبه 
!  بودم  شمرده  اشتباه  و  بودن   تا  هشت  نه  دیدم   که  شمردم،   رو   هاشونچشم   دقت
 سر   خنده  با  مغازه  صاحب!  اعلماّلل   بودم  کرده  فرض  چشمی  سه  رو  شونکدوم   حاال

  کهاین بدون. ایستاد ویترینش پشت و داد تکون وراون  و وراین به رو کچلش
 : گفتم بدم حرفی  مهلت کسی به

 ! چنده؟ قیمتش اینا آقا، حاج -
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 !ترمخد  نداره  رو شما قابل -

 : کردم تعارف

 . دارید لطف -

 : گفت کوتاهی  مکث با و کشید سرش روی   دستی

 .تومن  ۳00  شما واسه این -

 : رفت در دهنم از اختیاربی  و دادم قورت  رو دهنم آب  شده مات

؟ بقیه واسه تومن،  ۳00 ما واسه -  ! چند 

 : داد جواب دارمغازه  و شد بلند همه ی خنده  صدای 

 !بدم تخفیف گفتم اومده خوشتون دیدم ،تومن   ۳۵0  بقیه واسه -

 :گفتم  آروم   و چرخوندم حدقه توی  رو هامچشم

 !لطفتون  از ممنون فرمائید،می  درست بله  بله -

  انگشتر که دستی  از رو  نگاهم میز ی شیشه  روی  اییدیگه  انگشتر  گرفتن قرار  با
 : گفت آروم که دوختم، پری  به و بردم باال بود گذاشته رو

 !خوامشنمی  من ممنون -

  همون  زد؛ شرمگینی لبخند که کردیم، نگاه بهش شده گرد های چشم با مونهمه 
 : وسط پرید نیما بگم چیزی  من کهاین  از قبل. پولش   مشکل  فهمیدم  موقع

 . کن حساب ما واسه اینا از دوتا آقا حاج -

 ... . ولی: پریناز



 
 

www.cafewriters.xyz Page 62 

 !جان یاسی و شما  برای  من طرف از هدیه من، با پولش: نیما

  اعتراض  به  لب  و  اومد   جلو  بود،  ایستاده  اییگوشه   یه  ساکت  موقع  اون  تا  که  رها
 :کرد باز

 ! چی؟ من پس! اوه -

 : گفت مغازه صاحب به رو  و زد زوری  لبخند نیما

 !حاجی بده تا چهار پس -

 !کردم شوخی بابا نه: رها

 . نداره اشکال -

 : زد لب  شرمنده و معذب  رها

  بیزاره،  شدت به چیزا جور این و زیورآالت از رزیتا چون بدین تا سه پس -
 ! وایستاده بیرون االنم که بینینمی

 . داد تکون حرفش تأیید معنای  به سری  آقا حاج

 !باشه مبارکتون.  شد شما قسمت که  مونده، تا سه فقط -

  کشید  کارت نیما هاپرت و چرت این و کردن پاره تیکه تعارف کلی از بعد خالصه
  کشیدم  هم  توی   رو  هاماخم   حرصی.  داد  انگشتر  تا  سه  پول  نگیجیری  تومن  ۹00  و
 و زده بیرون شال از که رو موهام انداختم، مکوله توی  عصبانیت با رو انگشتر و
 و فرستادم داخل تندی  با بود چسبیده خیسم پیشونی روی  عرق و گرما خاطر به

  کنار  رفتم یمتقمس  رسیدم که بازارچه بیرون به. افتادم راه شونهمه  از جلوتر
  الستیک به لگدی  کالفه. بود قفل که کنم باز  رو درش خواستم و نیما ماشین
  و  متعجب  های نگاه   متوجه  موقع  همون.  کردم  تکیه  شبدنه   به   و  پروندم  ماشین
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  طرف  برگردوندم  رو  روم و گفتم  درکیبه  دلم توی . شدم  پری  و رها رزیتا، دلخور 
 پر دلم سرم، به زده  طوری این  شده چم که مفهمیدنمی  وجه هیچ به! اییدیگه
  درسته! حسودی؟ یا خواهرانه نگرانی گفتم می باید دونمنمی نیما؛ دست از بود
 باید نیما. بود تررنگ  پر نگرانیم ولی گذشت  دلم از حسودی  حس یه لحظه یه

 !  نگفته  نیما  به  رو  هاحقیقت   که   بودم  مطمئن   فهمید؛می  پری   مورد  در  رو  چی   همه

  وجودم  که حالی در کرد، باز رو ماشین قفل و داد تکون برام سری  وارتأسف ماین
  و  کردم باز رو ماشین در لرزون های دست با بود شده  پر عصبانیت و  استرس از

  و  کردم پرت عقب صندلی روی  حرص با رو پشتیم کوله نشستم؛  صندلی روی 
   ُکشآدم ی گرما این شر از و بدم پایین رو ماشین های شیشه  خواستم

 معنای  به . نبود ممکن  ماشین بودن خاموش خاطر به  هم این که  شم، خالص
  بود  روم عصبی فشار وقتی همیشه. اومدمی  در اشکم داشت دیگه کلمه واقعی

 ها بچه   با  نیما  مگوی   بگو  صدای .  شدم می  جوری این  بکنم  کاری   هیچ  تونستمنمی   و
  ولی " بزنیم حرف هم با میاد، من با یاسی  فعال" گفتمی  که  اومد،می  بیرون از

  صدای  بعد دقیقه چند. فشردم هم روی  رو هامچشم لجبازی  با و نکردم اعتنایی
 باز ولی پیچید گوشم توی  که بود، ماشین شدن روشن و در شدن بسته و باز
 با و کرد حرکت ماشین که همین. دادم فشار هم روی  رو هامچشم لجوجانه هم
 در  سعی  که  نیما  صدای   شد،  پایین  و  باال  جاده  های چوله   چاله  توی   رفتنش  بار  هر

 : شد  بلند داشت  کردنش کنترل

 !شنوممی  خب -

 : زدم  لب  آروم کنم باز  چشم کهاین  بدون

 !رو؟ چی -

 بود؟  رفتاری  چه  این رو، تمسخره  رفتارهای  این دلیل -
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 : نشستم صندلیم روی  صاف و انداختم بهش نگاهی حوصلهبی

 . داداش ستین مهم خیالبی -

 انداختی؟  راه بود چی آبروریزی  این! نیست؟ مهم -

 : گفتم و کردم هیستریکی ی خنده  عصبی

 ! میگی؟ رو آبروریزی  کدوم دقیق  -

 داشت؟   رو هاکردن اخم این ناقابل تومن ۹00 گدائیم؟ ما مگه یاسمن -

 : گفتم بلندی  صدای  با و  کردم نگاه رخشنیم  به شده  گشاد های چشم با متعجب

 کردم؟  رو  کار این پول چندرغاز واسه من کردی  فکر  تو یعنی جدی  چی؟ -

 :پرسید متعجبی صدای  با و خورد  تکونی هاشلب 

 کردی؟  رو کارها  این چی  واسه پس -

 !نیما نیما، نیما، -

 . برگردوند  جاده سمت  رو روش  دوباره و انداخت بهم نگاهینیم

 ! چیه؟ چیه؟ چیه؟ -

 : زدم لب و کردم جمعش سریع  که اومد،  کش اییخنده  به لبم

  ندیدم  رو  قرارتبی  های نگاه  کردی   فکر!  گیره؟   پری   پیش  دلت  دونمنمی  کردی   فکر  -
 !نیما؟

  و  زد زورکی لبخند باشه رفته در  دستش از  کالم ی رشته  و  شده هول که انگار
 : گفت
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 !بازی؟ خواهرشوهر پای  به بذارم  رو کارهات این االن   خب... تو... من -

 :کرد خوش جا لبم کنج ی پوزخند

 !جان داداش نرفتی که هم کجاها تا -

 : دادم ادامه که نزد، حرفی

 رو  صالحت و خیر خواهرتم؛ من کنی؟می کاری  پنهون داری چرا جان نیما -
 !کنمنمی  که  حسودی  خوام،می

 ... . ولی یاسمن، نزدم حرفی همچین من -

 : گفتم و  کردم قطع  رو حرفش

  چند  و  چندین دوست هم  پری  شناسمت، می  و  هستی اشمداد  که تو قدرهمون  -
 !شناسممی  خوب هم رو اون پس هست؛ مساله 

  موقع  همون که کرد، در آویزون   رو دستش و داد پایین رو ماشین های شیشه 
 و کرد باز لب. کرد خوش جا لبم روی  لبخندی  تنش و مکشکش  همه اون توی 
 : گفت عاجز

  پیش   سال  دو  همون  از!  نیست  دیروز  و  امروز  لما  حرفم  دارم؛  دوسش  یاسی  آره  -
  به  باختم؛ بهش رو دلم  روز همون از دیدمش، و دنبالت مدرسه جلوی  اومدم که
  باختم  رو دلم من  یاسی ... به  مشکیش، های چشم  اون به هاش، لبخند اون
 ! آجی؟  فهمیمی

 که  ترسیدممی  ترسیدم؛می  روز این از همیشه. دادم  قورت  رو دهنم آب ترس با
ن ...  بود  دوستم  پری .  ببازه  رو  دلش  هم  کسی  بد  به   ببازه،   رو  دلش  نیما   هم   قدری ا 

 پای  االن ولی بود؛ هم با سرمون و َسر ی همه  نبود، گفتنی که داشتم دوسش
  بطالن خط و گفتممی  باید بودم، دل دو حقیقت گفتن برای .  بود  درمیون داداشم
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 تنها خوشبختی سر  و زدمنمی  دم یا م ساله چند و چندین رفاقت رو کشیدممی
  اگه  چی؟ خواستنمی  رو پری  دیگه و گفتممی  اگه کردم؟می  ریسک برادرم 
 سرم توی  زیادی  های اگه  چی؟ آوردنمی زبون به رو اسمم دیگه پری  و گفتممی

  به  بعدها که گفتممی  باید ولی  کردن،می خطیخط  رو اعصابم و دادنمی  جوالن
 رو  لبم!  بودن    بد  خواهر  از  بهتر  بودن  بد  دوست  من  نظر  از.  نشم  محکوم  بد  خواهر

 :گفتم و کردم تر زبون با

 !دونینمی پری  درمورد رو چیزی  یه کنم فکر تو،... تو نیما، -

 :پرسید استرس با و انداخت بهم نگرانی نگاه

  خدا رو تو. هست  زبونت  سر حرفی یه توی  کنممی  حس من یاسمن؟  شده چی  -
 ! گمراهی توی  بمونم نذار بگو، نم به رو  چی  همه

 ... پری  که دونستیمی تو -

  راز  داشتم کردم؟می  کارچی  داشتم من. بود  شده قاصر حقیقت گفتن از زبونم
 پری  پیش دلش  االن  که داداشی  داداشم؟ واسه  اونم کردم؟می  برمال  رو دوستم

  کوفتی  رانگشت یه خریدن و عصبانیت یه از کارم که شد،چی وای وای ! بود؟ گیر
 کشید؟  جااین به

 !بود شده دیر انگاری  پشیمونی ی واسه  ولی بودم، پشیمون

 یاس؟ دونستممی  رو چی -

 ... . من... من -

 : غرید عصبی

 !نشدم دیوونه تا بگو یاس نکن من من -
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 چکید، پایین چشمم از لجوجانه اشکی قطره بود روم که عصبی  فشار خاطر به
 : زدم لب خسته . نداشتم صورتم روی   زا کردنش پاک برای  تقالیی ولی

  جون  مامان، جون من، جون ولی  میگم، رو چی  همه میگم، بهت من... نیما -
  تصمیم  منطقی  کن،  فکر  نرو؛ قاضی  به طرفه یه باختی  بهش رو  دلت  که  همونی 
 !بگیر

 :کرد لبش پوست کندن به  شروع  و انداخت بهم نگاهی عصبانیت با

 . یاسمن کن باز زبون پس! اه  زنهمی سرم به داره دیگه -

 :کردم گفتن به شروع و کشیدم  عمیقی  نفس

  بود؛  احسان اسمش. دبیرستان دوران توی  داشته، پسر دوست هاقبل پری  -
، پری  کرد، ول رو پسر اون پری ! نیما  کرد ولش  ولی...  ولی !  شناسمشمی  دوستم 
  میشه  خسته تیمد یه  از بعد  اون. بیاد کنار یکی با بتونه که  نیست، آدمی اون
 . دیگه  تفریح یه دیگه، آدم  یه پی میره و

  هاشدست   رگ  و  ترسرخ   مدام  که  بود،  نیما  به  چشمم  زدنم  حرف   مدت  تموم  توی 
  انصاف  رفتم؛می  رو  آخرش  تا  باید  بودم  گفته  که  رو  جااین  تا  ولی  شد،می  ترمتورم 
  رو  دوستم پشت نبود

 !کنم خالی

ت پری  -   دل  حرف فهمیدم رو  تو قرار بی دل حرف که ی جورهمون ! نیما داره  دوس 
 جوری این احسان برای  شناسمش،می ولی ! ها نگفته خودش شنیدم، هم رو اون
 ... . یه  فقط احسان نبود،

 : غرید  شده سرخ های چشم  و  بودم نشنیده ازش حاال تا که صدایی، با
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  این ؛گفته  بهم دونم، می  رو  چی  همه  من بشنفم،  چیزی  خوامنمی ! دیگه بسته -
 !یاسی  کن تمومش رو بحث

  امکان ! دونست؟می  دونست؟ می . کردم نگاه بهش دریده های چشم  با  زده،حیرت
 . دادمنمی   احتمالی  همچین  وقتهیچ  داشتم  نیما  غیرت  از  که  شناختی  با!  نداشت

 ... . ولی -

 :کرد قطع  رو حرفم بازم

 . یاسی کن بس اّلل، اال اله ال...    و ولی -

 بود،  بودار  زیادی   نیما  های حرف   ولی  نگفتم،  چیزی   دیگه  و  گرفتم  ندندو  به  رو  لبم
ن  نیما   تا  کرد؟  شدمی  چه  اما!  خوابیده  پشتش  دروغی  یه  بودم  مطمئن  که   قدری ا 

  عاقلی   پسر  نیما!  کرد  باز  واقعیت  به  رو  چشمش  شدنمی   که  خواست،نمی   خودش
 توی  که بود، بهتر پس گرفتمی  رو هاتصمیم  بهترین شرایطی هر توی  و بود

 . بذارم خودش ی عهده  به رو گیری تصمیم  و نکنم دخالت کارش

 *** 

 کردممی  اعتراف باید و شده تزریق  بهم عجیبی هوای  و حال مشهد به رسیدن با
  دلم   آقا  حرم  دیدن  با.  بود  درست   بودم  دیده   هاسریال  و  فیلم  این  تو  هرچی   حاال  تا

  باره یک  ولی  کرد خیس رو مرتصو اشک و  گرفت رو گلوم بدی  بغض  شد، سنگین
 عصر   های دم دم.  بود  شده  پرکاه  سبکی  به  قلبم  و  برداشته  دلم  روی   از  سنگینی  بار
  از  رو  سفر کل به آقا حرم دیدن  با حقیقتش و بودیم رسیده مشهد  به  که بود،
 .کردمی  جذب  مخاطب و خودنمایی  بدجوری  شهر های چراغونی. بودم برده یاد

 !ریم؟می  آقا حرم -

 : گفت اییخسته صدای  با
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 . فردا برای  بمونه م؛خسته  نه، -

  خودش  با باید بود، خسته  هم روحش جسمی خستگی جز به... کردممی  درکش
 . اومدمی کنار

 . باشه -

 اا حدود نکنیم، گم رو مسیر تا افتادیم راه رها ماشین دنبال. نزدیم حرفی دیگه
 ی خونه   اسمش  داشت،   نگه  اییروست  ی خونه   یه  جلوی   رو  ماشین  ربعی  سه  از  بعد

 و من نگاه توی  تعجب . موندمی خان ی خونه  به واقعیت در  ولی بود، روستایی
 کردمی   سنگینی  دوشم   روی   پشتیم  کوله  که  حالی   در  باز  دهن  با  زد؛می   موج  نیما
  به . شدم خیره خونه نمای  به و پیاده ماشین از  بود چپم دست  توی  موبایلم و

 نمای  با داربرق و زرق  ویالیی ی خونه  یه از جااین بود؛ رکاشاه کلمه واقعی معنای 
  که   دیدم،می   رو  خانانه  قدیمی  ی خونه  یه  جااین   برعکس  نبود،  خبری   هیچ  امروزی 
 : کردم باز لب اختیاربی . بیاره هجوم ذهنم به زیادی  های سؤال  شدمی  باعث

 ... . ویالتون  نمای ! اوه -

  موقع   همون   که  خوردم،   رو   حرفم  ی ادامه  بود   ستادهیا  کنارم  نیما   کهاین   یادآوری   با
.  ایستادن کنارمون شده  گرد های چشم با پری  و  خندون های لب  با رزیتا و  رها

 : آوردم  زبون  به رو  کرد خطور ذهنم از  که سؤالی اولین

 شماست؟  ی خونه جااین -

 : داد جواب شیطونی لحن با رزیتا

 . جان   بابابزرگ ی خونه -

 : آوردم  زبون به  هم رو  بعدی  سؤال

؟ این خان   تونبابابزرگ -  ! ده 
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 های تنه  از   که  حیاط  در   داشت   قرار  دستش  توی   که   قدیمی،  کلید   با  و  رفت  جلو   رها
 . کرد باز رو بود درخت

 ! بهتون میدم توضیح تو بریم بهتر   -

 جام سر نیما صدای  با که درش، سمت افتادیم راه خونه نمای  به خیره طورهمون 
 : مشد متوقف

 دارید؟  جانی امنیت جااین -

 : داد جواب زدمی  موج  صداش توی  که آشکاری  غرور با رزیتا

 ! بندازه؟ چپ نگاه حاجی ی خونه  به داره جرأت کسی  مگه جورم؛  چه اوه، -

 :پرسید باراین  و داد تکون رضایت با رو سرش نیما

 چی؟  روانی -

 : کرد اصالح رو  فشحر  زدهشرم  که کردیم، نگاه بهش شده  گرد های چشم با

م -  !داره؟ هم  رو  اون  چی؟ روانی  امنیت این    منظورم خب چیزه؛... ا 

  و   بیست  گوی پاسخ   یک  مثال  به   بازهم  رزیتا  که  شد،  بلند   مونهمه   ی خنده   صدای 
 : اومد  حرف به ساعته چهار

 یه  خودش تونتحفه  آبجی این تخت، خیالت چرندیات   این و جن منظورت اگه -
 !رهاد تشریف جن پا

  خنده   به  لبشون  هم   باز  پری   و  رها  و  دادم  تکون  براش  تأسف  روی   از   سری   خنده  با
 رو مخنده  ناراحتی با. نیما ی خورده  گره ابروهای  از امان ولی... ولی اومد، کش

 :گفت  آروم که خوردم،

 .برم  دیگه من. خوبه -
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 : کردم نگاه  بهش مبهوت و مات

 !کجا؟ بری؟ -

 . دوستم ی خونه -

 : زدم لب

 .میری  بعد بکن استراحتی یه کن صبر! راهی ی خسته -

 : آورد  نه هم باز نیما  ولی کردن، تأیید  رو حرفم سر دادن تکون با هم رزیتا و رها

؛ مهران -  .کنممی  استراحت جااون  منتظرم 

  گوشش  زیر آروم و کشیدمش آغوشم توی  رفتم؛ جلو و دادم تکون براش سری 
 :کردم پچپچ

 ! شم فدات کردم اذیتت امروز ببخشید -

 :کشید بیرون آغوشم از  رو خودش کالفگی با

 . باشی خودت مواظب نیست، مهم -

  از  بعد. گفتم آرومی ی باشه  و پاشیدم روش به بخشیاطمینان و مهربون لبخند
 خاطر  به.  شد   دور  خونه  از  سرعت  با  گذاشت  حیاط  توی   رو  من  های چمدون   کهاین

 گرد  بود،  عصبانیتش  خاطر  به  شکبی  که  نیما  ادیز  سرعت  و  کوچه  نبودن    آسفالت
  جلوی  رو مونشال سرفه با. شد مونافتادن سرفه به باعث و پا به زیادی  خاک و

  همون  و بست  سرش پشت رو در رزیتا شدیم، حیاط وارد و گرفتیم موندهن
. کردمی  خیره  خودش  به  رو  چشمی  هر  که  شدم  اییزادهخان  ی خونه  متوجه  موقع
  ش اندازه  که بزرگی حیاط. چرخوندم حیاط دورتادور رو مزده ذوق  و عجبت م نگاه
  هم   هاییگوشه گوشه  ولی  بود  خاکی  حیاط  از  زیادی   قسمت.  نبود  زدن  حدس  قابل
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  حیاط   دورتادور  که  سرو  بزرگ  های درخت   خورد،می   چشم  به  شده  له  های بوته  و  گل
  مقابل   در  و  داشت  قرار  اطیح  از  کناری   که  کوچیکی  و  زدهزنگ   حوض   بودن،  گرفته  رو

  و  گوشه کوچیک درختی ی خونه چند. اومدمی  چشم به زور به بزرگ حیاط اون
 نهایت  در  و  بود،  خدمه  به  متعلق   باشه  درست  حدسم  اگه  که  داشت  قرار  حیاط  کنار
 زیادی های پله باال به طرف دو از و داشت  قرار وسط که اصلی  و بزرگ ی خونه
  و کشیدم  سوتی مبهوتی  با. کردمی  اثبات رو رزیتا و رها بودن زادهخان خورد می

 :گفتم

 !هنگیدم  هود، گود وای  ماو -

 دید به موفق  ترسریع هرچه تا رفتم جلو توجهبی که شد، بلند  شونخنده  صدای 
 :ایستادم جام سر پری  صدای  با ولی بشم، خانانه ی خونه  یه زدن

 . ببر رو هاتچمدون  -

 !تر  واجب فضولیم کردن برطرف فعالا ...  برممی  بعد -

 .: شد خارج شحنجره  از دوباره غمگینش و گرفته صدای 

 .ببر رو  چمدونت بیا گفتم -

 مؤاخذه   یعنی  این  و  بود  بهونه  چمدون  یعنی  این  بگه،  چیزی   خواستمی  یعنی  این
 !من شدن

  باز  اونا رفتن محض به. برن رها و رزیتا تا شدیم منتظر و رفتم طرفش  تعلل با
 : خورد گوشم به شگرفته  صدای  هم

 !نه مگه گفتی؟  بهش -

  به.  حرفا  خیلی  نگفتن  و   فرار  بود،  فرار  واسه   راه  بهترین  چپ  علی  ی کوچه   همیشه
 : گفتم آرومی صدای  تن با و زدم چپ علی ی کوچه به  رو  خودم دلیل همین
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 ! کی؟ به رو؟ چی -

 . داد سر خودتی  دراز گوش معنای  به تمسخرآمیزی ی خنده 

 ! گفتی مطمئنم یاسی؛ تیگف -

  بر   در  رو  صورتم  شرم   عرق   و   داده  دست  بهم  بدی   شرمندگی  بودم،   آورده  کم  دیگه
 .بود گرفته

  بدون ایی، دیگه سمت به  نگاهم کردن پرت  با و فرستادم بیرون  دارآه  رو نفسم
 : گفتم کنم نگاه بهش کهاین

،! گفتممی باید -  ... . خ  به ولی داداشم 

 های چرخ  صدای . شد چفت  هم  روی  حرفم ی ادامه  بدون  نمده کرد که کاری  با
 مخم  رو  زیادی   بود  حیاط  های کلوخ   و  سنگ  روی   شدن  کشیده  درحال  که  چمدونش،

.  شد ناپدید دیدم از خونه چوبی های پله  از رفتن باال با که نگذشت،  چندی . بودن
  ن اال اگه شاید. رفتم خونه سمت خجالت با و  چرخوندم حدقه توی  رو  هامچشم
ن و افتادنمی اتفاقات این  هاپله قیژقیژ صدای  ریختنمی  هم به  مغزم قدرا 

! باشه  جالب  و  بخشآرامش   تونستمی  داشتن  االن  که  خوردکنی  اعصاب  برعکس
  نسبت به در وارد  و گذاشتم ورودی  در  کنار  رو بودم  آورده باال زور  به که چمدونی
  نه. گردوندم خونه دورتادور تعجب اب رو  نگاهم  و شدم بود، باز  چارتاق که بزرگی

  سفید سرتاسر دیوارهای . نبود خبری  هیچ  امروز چیزهای  و شوفاژ  از  نه  و مبل از
  فرش  کرد،می  منتقل آدم به رو  خاصی آرامش طالیی های حاشیه ترکیب با خونه
 و کوچیک ی پنجره اون با دورش قرمز های پشتی  اتاق، وسط کرسی و بافتدست 

  پشت  دستی و زدم  سوتی . دادمی  اتاق این به  خاصی ابهت ازدلب حال عین در
 . کشیدم گردنم
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  رو   جاها  جوراین  از   بشتابیم  باقی  دیار  سوی   به  کهاین   قبل  خوبه  باش،  رو  جااین  -
 !ها دیدیم هم

 .پیچیدمی اتاق گرم نسبتاا  فضای  توی  که بود، هامونخنده  صدای  هم باز

، اتاق جااین : رها  .ببینید رو جااین هرچیزی  لبق گفتم بابابزرگ 

 .انداختم باال ابرویی سؤالی

 !خان   بابابزرگتون زدم،  حدس درست پس -

 : داد  جواب کوله و کج صورت با رزی 

  کنه،   جمع  رو  زادگیخان  و  خان  بساط  این  آقا  و  کنیم  کوچ  تهران  به  کهاین  از  قبل  -
 . آره

 لب مکث با و ومرآ . نبود سختی خیلی کار پری  و من نگاه توی  تعجب خوندن
 : زدم

 ... . چیزه خوب... دیگه  االن... یعنی -

  رو   جمله  خودش  که  بودم،  عاجز  خوب ی جمله  یه  ساختن  و  حرفم  کردن  هم  سر  از
 :کرد کامل

  رو شوناموال و بدونه خودش رعیت رو چارهبی مردم این کهاین  از بابابزرگ آره -
، کنه تسخیر  ... . متنفر   باشن گوشش به قهحل غالم مردم که هم این  از متنفر 

 : گرفت  رو خواهرش حرف ی دنباله  رها

 ! تهران  اومدیم  و  بخشید  بهشون  رو   ده  این  مردم  اموال  ی همه  همین  واسه  آره،  -

 با و گرفتم رو بینیم باشم کردن فین حالت در کهاین مثال به نمایشی حالت با
 :گفتم دماغی تو صدای 
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 .آمیزی عبرت  سرگذشت  چه اوخی، -

  سوزشی. کرد گردنم نثار رزیتا که گردنی پس با شد زمانهم حرفم شدن وممت
 : مالیدم  گردنم  پشت  رو   دستم  کف  گفتن  آخ  با   که  کردم،  حسم  پوستم  روی   گذرا

 ! زنی؟می  چرا بشکنه، دستت -

 : نشوند  لبش روی  ایی پیروزمندانه  لبخند

 . حقت   چون -

 . شدم  قانع! عجب -

  خوشگل   اردک  جوجه  مثل  دوباره  منم.  رفتن  بیرون  اقات  از  و  انداخت  باال  اییشونه 
  تراس   به  که  چوبی  روی راه  توی   رها  از  طبع  به  مونهمه   که  شدم،  روانه  شوندنبال
 .ایستادیم موندمی  هم

 . شکر  رو خدا داره اتاق تا هشت کل در جااین خوب، -

 :پروندم پارازیت

 . کنه بیشترش خدا که انشاّلل شکر،  رو خدا خوب -

 : داد ادامه! بود بدتر هم  فحش تا هزار از که کردن، نگاهم حرف بدون  پچچپ

، خود   اتاق جااین -   باال  همین تا چهار خیال،بی  رو جااین کل  به یعنی بابابزرگ 
 . باشید راحت  بردارید؛ رو اتاق یه تونیدمی  هرکدوم پایین، هم تا چهار هست، 

  حدقه   توی   چشمی  شدم،می   خسته  نفر  یه  پرچونگی  از  که  همیشه  عادت  به  دوباره
 تاریکی با که  کردم، باز  رو چپ سمت  از دوم اتاق در  وسواس بدون  و چرخوندم
 کردنش پیدا با و کنم پیدا رو پریز تا کوبیدم  دیوار روی  دست با. شدم مواجه
  بهش  گذرایی  نگاه. شد روشن اتاق و  زدم رو  پریز. نشست لبم روی  لبخندی 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 76 

 اثبات رو هااتاق ی همه  دیوار بودن   شبیه که طالیی، و سفید دیوارهای  انداختم؛
  یک   تخت  بود،   گرفته  رو   نور   جلوی   که  رنگیکم   آبی   سلطنتی  مخمل  ی پرده   کرد،می
  داشت   قرار  کنارش  که  اییتازه  حال  عین  در  و  قدیمی  کوچیک  میز  و  پنجره  زیر  نفره
 کمد  ی ه اضاف به بود پهن اتاق وسط که  قیمتی گرون و گرد بافتدست  فرش و

 حال عین در و ساده دیزاین داشت قرار  پنجره چپ سمت که رنگی اییقهوه 
.  بستم  سرم پشت رو در پا با و رفتم جلوتر. کردنمی  ایجاد رو  بخشیآرامش 
  شده  مضین زیادی  های عکس  قاب با که  اتاق کاهگلی  انتهایی دیوار  به  نگاهی

  شده ریز های چشم ا ب. کردم حس پوستم زیر رو خوشی  حس که انداختم،  بود
...  و  خودشیفته   ی بچه   یه   بود،  بچه  یه  اتاق  جااین   انگار   کردم،  کنکاش  رو   هاعکس 

 هایچشم و تپل های لپ  به دستی  قاب روی  از. مگولی  گوگولی و خودشیفته
  که  زد، جرقه ذهنم توی  سؤالی . عزیزم تو  خوشگلی چه وای . کشیدم مشکیش

 !هاست؟زادهخان  ن  خاندا از بچه کدوم  به متعلق  عکس این

  از  بعد. رفت می ضعف  دلم تپلی الخصوصعلی  و کوچیک های بچه برای  همیشه
  رفتم،  عکس اون مگولی گوگولی صاحب ی صدقه  قربون دیگه یکم کهاین
 ده  ی اندازه  به که اییپرده . رفتم پنجره سمت و انداختم باال اییشونه  تفاوتبی
  بود؛  العادهفوق . شدم خیره بیرون ی ظره نم به و زدم کنار رو داشت وزن من تای 
  که  هاییمیوه ... میوه درخت کلی با باغ یه بود، باغ یه خونه این پشت که انگار
  اون  از باطنی میل برخالف  و زور به. کردمی  آویزون  هرکسی ی لوچه  و  لب از آب

  مات.  کردم   باز  رو  کمد   در  آوردم   داخل  رو   چمدونم  کهاین  از  بعد   و  کندم   دل  منظره
  کج  درجه  ۱۳0 ملوچه  و لب  و  بردم مردونه و مارک های لباس بین رو دستم شده 

  ش میزه   و  ریزه  ی جثه   برخالف  هاشلباس  مگولی  گوگولی   ی بچه  این.  شد   معکوج   و
 کشوهای  توی  نامرتب و شلخته و آوردم بیرون رو هالباس! بودن بزرگ زیادی 
 چوب  به  خاصی  وسواس  با  رو  خودم  های لباس   برعکس  ولی  چپوندم؛  کمد  پایینی
 در کردن باز با که خنکی و تند عطر. گذاشتم کمد داخل و کردم  آویزون هارختی 
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.  کردمی بد رو حالم و نداختمی  خارش به رو بینیم بود پیچیده اتاق توی  کمد
  عطرهای  به بیشتر که من ی سلیقه  به  متأسفانه ولی بود، العادهفوق  عطر بوی 
 ی بچه  این  با  تفاهمم  اولین  از  اینم  شکر  رو  خدا  خوب.  ردخونمی  داشتم  عالقه  گرم

 قیژی  صدای  که شدم،  ولو  تخت  روی  و  کردم ایی خنده  سرخوش! مگولی گوگولی
  درب  خیلی تخت یا کردمی زیادی  من وزن  که بود شده  سؤال برام. شد بلند ازش

 دستم  توی  که موبایلم و انداختم  باال اییشونه  خیالبی هم باز ! بود؟ داغون و
  چندی  و گرفتم رو خونه ی شماره  کردم، پاک شالم ی گوشه  با رو بود کرده  عرق

 :پیچید گوشم توی  نرجس سردخون  صدای  که  نگذشت

 بفرمائید؟  بله -

  بچسبون   هم  ساعته  2۴  گوی پاسخ  یه  تازه !  خدا  رو  تو  نگاه  رو  دادنش  جواب  طرز  -
 . دیگه آخرش

 : کرد عمل مانندزنگ  گوشم توی  مانندش جیغ صدای 

 ! شینمی  آدم کجا هیچ طورچه  که جالب   برام یاسی، وای  -

 : گفتم  و  کردم   کجی  دهن   براش   ببینه  رو   من  تلفن  پشت   از   تونست می   که   انگاری 

 خب؟ ... نمیشن آدم هافرشته  یکم؛ و  هزار بار این گفتم، بار هزار -

 !پیغمبر به کردی   خزش زنی؟می  رو حرف این قدرچه خدا یا -

 : دادم جواب حال همون در و پیچیدم انگشتم دور رو   موهام از  ییادسته

 !نکنم خزش منم تا بگو رو این کم من، عزیز   خوب -

 رسیدین؟   حاال. باشه! هوف -

 : دادم  رو جوابش



 
 

www.cafewriters.xyz Page 78 

ن  دیگه  آره -  . بگه  خواستمی  چی میره یادش آدم  که زنی،می  فک  قدرا 

 : رسید گوشم به شخنده  صدای 

 . سالمتی به خوب -

 نیست؟  خونه مامان باشی، متالس -

 : گفت پرتشویشی لحن با

 ! مامان؟... چیزه -

 :پرسیدم و گرفتم دلشوره ناخودآگاه زد، می مشکوک زیادی 

 شده؟  چیزی  -

  جلوه  واقعی بر مبنا رو تالشش ی همه  داشت که  مصنوعیش، ی خنده  صدای 
 : شد  بلند کردمی  دادنش

 . بذارم  سرتسربه خواستم بابا، نه -

 : زدم لب انهمعترض

 !نرجس -

 . فقط بود شوخی خدا،  به هیچی...  هیچی -

 این  از  وقتهیچ  نرجس  که  کردم  فکر  این  به  و  کشیدم  پیشونیم  به  دستی  کالفه
  موهام   تار.  انگیختمی   بر  رو   حرصم  این  و  داره نمی   بر  دست   شمسخره   های شوخی 

  سرم  روی  زا رو بودم شده غافل ازش  موقعاون  تا که شالم و فرستادم عقب رو
 . کردم پرتش اییگوشه  به و برداشتم

 نداری؟  کاری  کنم؛ پر رو  جات برم دیگه من  برسون، سالم باشه، -
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 . وقت یه نشی غافل ما از بگذره، خوش برو نه! دیگه پروئی -

 .کنممی  رو سعیم ی همه  باشه -

   روی  رو موبایل کردم، قطع  رو تماس و دادم سر اییخنده 

  جام  از و انداختم بود شده  پوشیده آسمونی آبی لشتی بارو با که تخت بالشت
  ایی عالقه . افتاد شالم  به یادم دوباره که برم، بیرون اتاق از خواستم. شدم  بلند

  بود  درخت حصارش تنها که حیاطی توی  پریشون، موهای  این با نداشتم
  یم تنظ  سرم  روی   و   برداشتم  زمین  روی   از   رو  شالم  خاطر  همین  به  کنم؛  خودنمایی

  و  خسته بدن به قوسی و کش بلعیدم، ولع با رو هوا و کردم  باز رو در. کردم
  بر  پس  نکردم،  دریافت  جوابی  هیچ  ولی  زدم  رو  هااتاق  تکتک  در  و   دادم  مکوفته
  دورتادور   نگاهی  و  رفتم  پایین  چوبی  های پله  از  کرد  صادر  مغزم  که  دستوری   اساس
 روی  رو هامدندون  حرص با. نبود ازشون خبری  هیچ بازهم ولی چرخوندم حیاط
  از  هامچشم  در کردن باز با. کردم باز رو پایین های اتاق  از یکی در و سابیدم هم
 دونم نمی  شده؟ شکلی این چرا اتاق این بود؟ خبرچه جااین شد، گرد تعجب فرط
!  رهنمی انتظار چیزی  همچین نه ولی... ولی  بوده، جوری همین هم اول از شاید
 ترس با اومد ذهنم توی  که فکری  از و  گردوندم اتاق دورتادور رو مزده تمما نگاه
 ... . نکنه دادم، قورت رو  دهنم آب

 جنایی های سریال و فیلم حکایت کردممی  خداخدا و بودم ناتوان کلمات ادای  از
  رو  دزدزده لقب تونستممی  که اتاقی از  رو نگاهم. نیاد سرمون به بالیی همچین
  رو هابچه  اومدمی باال  گلوم از  زور  به که  داری خش  صدای  با  و مگرفت بدم بهش
  به  داشت شکم کمکم. نبود خبری  هیچ ولی... بار سه بار، دو  بار، یه... زدم  صدا
  رو   چلغوز   تا  سه   اون  و   اومدن   دزد   تا  چند  کهاین   به  فکر  حتی!  شدمی   تبدیل  یقین

  رو مشقیقه  ماشاره  انگشت ود با. داشتمی  وا خنده به رو من هم بردن تاراج به
 خودم  حال  به  فکری   و  دور  ذهنم  از  رو  پرت  و  چرت  فکرهای   این  بلکم  تا  دادم  ماساژ
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  ش متوجه  تازه   که  حیاط  ی گوشه  آالچیق   سمت  و   بستم  رو  اتاق   در.  بکنم  جااین  و
 از  ترترسناک بودن جااین تنهایی. بیابم اییچاره و بکنم فکری  تا رفتم بودم شده
  روی  توجهبی  پس بدم؛  اهمیتی نیمکت روی  نشسته خاک به  که  بود،  زی چی اون
 کردمی  غلبه بهم ترسم و  استرس که همیشه  عادت  به  و نشستم خاک همه  اون

  ولی  کردم،  باز و بستم رو  هامچشم . کردم  دستم های انگشت  ترکوندن  به شروع
 . شد  سبح سینه توی  نفسم اومد بیرون خونه زیر اتاقک از که مردی  دیدن با

  جلتنمنی   بلکم  تا  بخوام  کمک  و  بدم  سر  دزد  دزد،  فریاد  هافیلم  از  تقلید  به  خواستم
  زندگی   و  بریم  سقف  یه  زیر  خوش  و  خوب  هم  آخرش  و  بشه  پیدا  دادنم  نجات  برای 

  بود کرده اسیر خودش در رو صدام که محنجره  ولی کنیم، شروع رو مونرویایی 
 چنیناین  موقعیتی همچین توی  حتی کهاین  از. دادنمی  بهم مجالی همچین
 تیکهتیکه  رو   خودم  سر  داشتم  دوست  داشت نمی   بر  سرم   از  دست   چرتی  فکرهای 

  سوق ترسناکش هایچشم و تاس سر با مرد اون سمت رو نگاهم دوباره. کنم
  به  چشمم که اومدم، پایین باریکش های لب  و پیشونیش های چروک  از دادم،
.  نشستم  مرگ انتظار به و خوندم رو اشهدم دلم توی . افتاد دستش توی  داس

 مرگ بودن گردش در زارهاچمن توی  که هاییجیرجیرک صدای  با داشتم اطمینان
  سکته   حالت  به  بیشتر  من   و  شدمی  ترنزدیک   و  نزدیک  اون.  داشت   خواهم  رویایی

  نگاه  و برداشت رو  داسش رسید، کنارم و اومد سر به انتظار باألخره. رفتممی
  گوشم  به بمش صدای  که بود، نگذشته دقیقه چند. دوخت بهش رو خشنش
 : خورد

 ! تویی؟ خانوم یاسی -

 که نگفتم، چیزی ! بود داده بهش رو آدرسم خودمونی و دقیق  چه ازرائیل خدا یا
 : دادم جواب پتهتته با. کرد تکرار تعجب  با رو  سؤالش هم باز

 ! بله... َب ... ب   -
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 : داد تکون رو هاشب ل باز و کرد  ریز رو هاشچشم

 . شید  بیدار منتظرتونم وقت   خیلی -

  بودی  منتظر نکردی؟ تموم  رو  کار  خواب همون توی  چرا خوب ... خوب! چی؟ -
 بدی؟  عذابم

  بمش  صدای  اون با هم باز. شدمی گردتر و گرد دقیقه به  دقیقه هاشچشم
 :پرسید

 خانم؟  خوبه تونحال! بله؟ -

 طوری همین   هم  رو  بدبخت  تا  سه  اون  رفتمی  احتمال!  زدمی  حرف  هم  مودب  چه
  لحظات  آخرین در خواستمی  دلم خیلی. باشه  کشونده مرگ  کام به مؤدبانه
  ایی جربزه  همچین  که  حیف  ولی  بذارم،  نمایش  به  رو  مگستاخانه  روی   اون  زندگیم
 :گفتم سستی  و ترس با هم باز خاطر همین به. شد نمی پیدا من توی 

 کشتی؟  جوری همین هم رو هابدبخت  اون... بدبخت  اون -

 : شد  بلند شگونه  فریاد و متعجب صدای 

 !جان؟ خانم من کشتم رو  کی چی؟ -

  دوشیزه  یک  مثل  عمری   آخر  حداقل  که  قشنگی   مرگ  چه.  نشست  لبم  روی   پوزخندی 
 من کهاین از. بود رویایی  خیلی  که وّلل به! جان خانم بگن بهت مکرمه و محترم

 سر صبرش زدمنمی حرفی و دادممی  تحویلش  مضحک ی لبخندها دقیقه  به دم
 : گفت و اومد

  بیدار   گفتن.  رودخونه  کنار  رفتن  توندیگه  دوست  اون  و   خواهرشون  با  خانم  رها  -
 بلدین؟ رو راه برید، هم شما بگم بهتون شدین
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 این  بودن زنده اونا اگه پس. دادنمی سایز تغییر هامچشم که بودم، من باراین
 خواست؟ می  چی جانیا و بود کی

 : پرسیدم داشتم سراغ خودم از  که توانی، آخرین با

 !هستین؟  کی شما... پس -

 : نشست هاشلب  روی  لبخندی 

ن  چرا جان، دختر هستم آقا امالک باغبون من -  ترسیدی؟  قدرا 

 و  آمیزسرزنش  های نگاه  شر از تا کردم پرت وراون  و وراین به  واراسگل  رو نگاهم
 نبود؛ هم عجیبی خیلی چیز چند هر. کنم پیدا نجات باغبون ی ه دهندخجالت
 که ها،جیرجیرک اون صدای  با خصوص به غروب، موقع این بودن، جااین تنهایی
  نشون  آورخفقان  و ترسناک زیادی  رو مکان این کرد،می  تشدید بیشتر رو ترس
 .  کردمی منتقل کسی هر وجود  به رو ترس و دادمی

 : دادم جواب و دوختم نگاهش به ور  نگاهم کالفه

 . اومده  دزد  کردم  فکر  بود؛  ریخته  هم  به  زیادی   اتاق  اون  توی   رفتم  خوام،می   عذر  -

 : گفت و  شد بلند شخنده  با آمیخته صدای 

 !منم دزد  اون کردی  فکر هم حتمی -

 : داد ادامه  باز که گرفتم، دندون  به  رو لبم  زدهخجالت

  کردن  هرس برای  گشتممی این دنبال ریختم، م ه به رو اتاق من جان؛ دختر نه -
 . هرز  های علف 

  هم  بعد کردم،  نگاه دادمی  تکونش  هوا توی  که دستش توی  موجود داس به
 :گفتم آرومی   صدای  با ناخودآگاه و انداختم باغ هرز های علف  به نگاهی
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 . شده  شلخته زیادی  باغ آره، -

 .کنهمی  اخراجم برگرد برو بی ببینه رو  وضعی همچین آقا -

 کردممی  فکر که االن. دوختم ششده  چروک های دست  به رو دلسوزم  نگاه
  به  جوری این تنهاییم و ترس اساس بر  فقط نبود خشن هم خیلی هاشچشم
 . بود مهربون هم خیلی وگرنه رسید، نظرم

 .کنممی  کمکتون من نداره اشکال -

 : گفت و کرد اییخنده 

 ! کنی؟ کمکم علف  هکتار شیش  نکرد هرس توی  تونیمی  یعنی جدی؟ -

  چرا  که کردم، سرزنش رو خودم دلم توی  و دادم قورت رو دهنم آب صدا و سر با
 یخنده   صدای   دوباره  بود؟  کافی  من  شدن  فداکار  پتروس  برای   کوچیک  ی جرقه  یه

 : شد بلند خودش صدای  بعدش و جالبش

  رو  راه گفتی راستی. منتظرتن دوستات پیش برو نترس،... دخترم کردم شوخی -
 بودی؟  بلد

 : کنم عوض  رو بحث دادم  ترجیح و کردم نگاه بهش خندنیش با

 ! نیستم بلد نه، -

  یه  به رسیمی برو بگیر رو مستقیم مسیر خونه، پشت برو ببین نداره، اشکالی -
 . سترودخونه  چپت سمت بری  بیرون که در از چوبی، در

  روی  از بودم نفهمیده هاشفحر  از هیچی که حالی در کوله، و کج ی قیافه با
 انگاری .  کردم  تشکری   و  کشیدم  مشده   کثیف  مانتوی   به  دستی  شدم،  بلند  صندلی

  کاشکی . رسوندممی هابچه به رو خودم و کردممی اعتماد ششمم  حس به باید
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  مگه  داشتن؟نمی  بر گردی ول  از دست هم دقیقه  یه واسه چرا فهمیدم می
  ده  سرم خیر خوابیدم؟ من که بودن، کرده فکر ار چ کهاین یا نبودن؟ راه ی خسته
  چوبی   حصار  به  چشمم   کردممی   غرغر  که   طور،همون !  ها  شدم  غافل  ازشون  دقیقه
 .افتاد

ل توی  که دری  زور به   خوب. رفتم بیرون باغ از و کردم باز رو بود کرده گیر هاگ 
  و  تمادعا  هامگوش به که  بود این کار بهترین شاید رفتم؟می  باید کجا خوب
  درست.  رفتم  چپ  سمت  از  و  انداختم  باال   اییشونه!  کنم  دنبال  رو  آب  ُشرُشر  صدای 
  خنکی  و زدم خنک آب  توی  دستی ذوق با. بودم رسیده رودخونه به  و زده حدس
 کل  دخترا  ی خنده   صدای .  کرد  منتقل  بدنم  های سلول   تکتک  به   رو  خوبی  حس  آب

 عمق  کهاین به توجه با و دادم ونتک سری  تأسف روی  از بود،  گرفته رو منطقه
 دارشیب  و  کم  مسیر.  برسم  وراون   به  تا   شدم  رد  آب  توی   از  بود  کم  بسی  رودخونه
 نزدیک کمر به دست . شدم  شوندیدن  به موفق  باألخره تا رفتم باال رو جنگلی
 جیغ  با  که  کردم،  رزیتا  نثار  گردنی  پس  بودن   نشده  من  متوجه  که  حالی  در  و  شدم

.  زدممی  قههقه  که  بودم من باراین . هاچمن  روی  شد پرت و بلند سنگ روی  از
  نشستم،  هاچمن روی  و نگفتم چیزی . کرد بارم فحشی و هم توی  رو هاشاخم
 : شد  بلند  رها  صدای   که  ندادم،  اهمیتی  ولی  کردم  حس  زیرم  رو  داری نم  خنکی  که

 . میشه سبز مانتوت جان خل -

 . پیچیدم زانوهام دور رو هامدست  و انداختم  باال اییشونه 

 . نیست  مهم بشه، -

 !دیگه خلی -

 . کردی  مهمی کشف چه آفرین -

 : کرد شرکت بحثمون توی  پری  باراین
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 !کنید ولش  ست دیوونه این بابا -

  همیشه  از بیشتر لحظه اون در که ها،پرنده جیکجیک صدای  به و ندادم جوابی
 . سپردم گوش اومدمی  گوش به

  از  رو موبایلش عجله با پری  شد، بلند موبایلی  زنگ صدای  که بود نگذشته چندی 
  کردم  تیز گوش. شد دور ما از  دادنش جواب  از  بعد و آورد  بیرون  مانتوش جیب

  در  خط طرف اون کسی کهاین مثال به. بشم هاشحرف متوجه بیش و کم تا
 با  .کردمی  دور خودش از رو موبایل بیشتر لحظه  به لحظه باشه دادبی و داد حال

 هیچ این و بودم کرده پا به طوفان انگار. گزیدم  رو لبم گذشت سرم از که فکری 
  کنارمون  دوباره و کرد قطع رو تماس دقیقه چند از بعد. نبود خوشایند جوره

 که هم خاطر همین به نگم چیزی و شم  خفه باید دونستممی که من. نشست 
 : گفتم کنم، پرت رو هابچه  حواس

 ! شید؟کنمی  خجالت شما -

 : انداخت باال  ابرویی و گرفت پری  از  نگاه مشکوک رزیتا

 .کنیممی  رنگ ما  بکش تو نیست؛ خوب موننقاشی  ما نه -

 : دادم ادامه چنانهم  من ولی  خندید هم بعدش

 .دارین تشریف حرفا این از پرروتر شما بکشید؟  چرا خجالت! نه ولی -

 : کرد مداخله رها

 ! یاسی؟ شدهچی  -

  و  دوختم آسمون به رو نگاهم. شدم خم و کردم بدنم گاهیهکت رو دستم دو
 : دادم جواب آروم زد، می  رو  چشمم خورشید غروب  که درحالی
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 بر گردی ول  از دست چرا... نیستین راه ی خسته  شما مگه ولی  نشده؛  چیزی  -
 !دارین؟نمی 

 : زد تشر بود گذاشته جیگر رو  دندون موقعاون تا که پری 

 !ی  گرفتنه از بهتر -

 هم  رزیتا و رها. گرفت ازم رو روش که کردم، نگاه بهش شده گرد های چشم با
 شکنیدندون  جواب و ذاشتممی  دهنش به دهن  باید. داشتن رو من حال درست 
  فهمیدمی  باید  پری   طرفی  از!  نگم؟  چیزی   و  بذارم  جیگر  سر  دندون  یا  دادممی   بهش
  هم   طرفی  از  و  کنه  انتخاب  تدرس  تا  بگم  داداشم   به  رو  چیز  همه  داشتم  حق   من

  در  و شدم بلند  چمن روی  از. نداختیممی راه مجادله و بحث هابچه پیش نباید
 : زدم  لب کردممی تمیز خودم خیال به رو مانتوم که حالی

 . دارم  کارت بیا پری  -

  از  و ندادم  پری  به ایی دیگه  حرف مهلت رها و رزی  مشکوک های نگاه  به توجهبی
 . شدم  دور جااون 

 توی رو دستم و نشستم رودخونه کنار هم باز ترطرف  اون متر بیست به قریب
  رودخونه  توی  شاتاالپ دوباره و برداشتم رودخونه توی  از سنگی حرصی. زدم  آب
 .کردم پرت

  یا  و من از تقلید به و  نشست رومروبه  درهم های اخم با پری  دقیقه چند از بعد
 :زد  لب و برد آب توی  رو دستش  مشترک حسی سر  از هم شاید

 . مخسته  خونه؛ برگردم  خواممی بگو -

 : رفتم  مطلب اصل سر مقدمهبی

 . بگم  رو چیز همه نیما به داشتم حق  من -
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  با  و شد منفجر ناگهانی باشه کشیده  بند  در رو عصبانیتش وقت   خیلی که انگار
 :زد جیغ  بلند نسبت  به صدای 

 ! یاسمن نداشتی حق  نداشتی؛ حق  -

 : نیومدم کوتاه موضعم از  و کشیدم درهم ابرو

  بهش  چیزی  چرا بدونه،  رو حقیقت داشت حق  که  نیما. نداشتم حق  من باشه -
 ! بودی؟ نگفته

 : لرزید هاشلب 

 !کنی؟می  کارچی  باشی من جای  خودت گفتم؟می  چی -

! زنهمی  سرم به داره  دیگه خدایا... پسره اون سمت شد  کشیده فکرم اختیاربی
 !من؟ ی کله تو میاد این زرت و  زرت حرفی هر سر چی یعنی

 :گفتم جانب به حق 

 . ...  من باشم، تو جای  نخواستم وقتهیچ  چون نیستم، توی  جای  من -

 :گفت  و کرد قطع رو حرفم نشسته اشک به های چشم  و بغض با

 !چرا؟ نتونستی، نشده، نخوای؛ که نه  ولی نبودی،  میگی، راست -

 : داد ادامه  که شدم، خیره بهش مبهوت و ساکت

 مثل که خواهری  نیما؛ حمایت بابات، محبت داری، رو مامانت آغوش تو چون -
 !پشتته کوه

 : داد ادامه هق هق  با هم باز که انداختم، زیر رو سرم پشیمون  و  زدهخجالت

 . داشتی  محبت  زندگیت توی  چون نبودی  من جای  رفیق؛ آره  خانوم، یاسی آره -
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 . گذاشت بینیش روی  سکوت معنای  به  رو انگشتش  که بگم چیزی  خواستم

  که  باشی، نداشته مادری  وقتی دونیمی تو شم، خالی بذار نگو هیچی هیس -
  از و کنی گریه های های  چی؟ یعنی کنی گریه های های  و بزاری  پاش روی  سر

 ! چی؟  یعنی بگی دردهات

  از   یمشت .  نبودم  اون  جای   چون  دونستمنمی  نه  نه،  بود؛  کوتاه  ی کلمه   یه  جوابش
 : داد ادامه. کرد پرت آب توی  و کند رو کنارش های چمن

 ... یاسی شدم تنهاتر رفت خدابیامرزم مامان که وقتی -

 :پریدم  حرفش میون عصبی

 !چسبونیمی  مادرت اسم تنگ رو خدابیامرز  لقب هی که زشته -

 :گفت و  کرد کجی دهن

 رو بابا محبت وقتهیچ  چون بودم، تنها اونم وجود با چون تنهاتر گممی -
 ... . نداشتم

 : گفت و چشمم  توی  شد خیره

 نیاز مرد یه حمایت و محبت به دختری  هر که نکن، انکار دختری  یه تو یاسمن -
  نظرم  به. شدم دریغ هم محبت ناچیز مقدار اون از کرد مونول که مامان. داره 
 !بشه خوشبختیم راه بتونه مکشکش  و  تنش همه اون توی  احسان شاید اومد

 : آوردم زبون   به رو بود گرفته  بازی  به رو  ذهنم مدت همه این که سؤالی

 !کردی؟ ولش چرا پس -

 : نشست لبش کنج پوزخندی 
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  پسر   با  بفهمه  بابا  اگه  پری   که  افتاد؛می  جونم  به  خوره  مثل  فکری   هاوقت   خیلی  -
 !خب ریزهمی  رو خونت ریختی  رفاقت  بساط جماعت

 :پرسیدم شده  گرد های چشم با

 ... . نیما پس! ترس؟ خاطر هب -

 : داد جواب که ندادم،  ادامه رو حرفم

 . نکردم  ول رو اون من یاسمن، نه هوف -

  تکلمم  قدرت. کردم نگاه بهش شده گرد های چشم با و دادم قورت رو دهنم آب
 : گفت خودش که بودم، عاجز سؤالی نوع هر پرسیدن  از  و داده دست از رو

 ...  کرد  ولم  و  شد  خسته  که  بود  اون  رفت،  که  بود  اون!  نکردم  ولش  من  یاسی  آره  -

 :گفتم پتهتته با

  ولش  خودت شدی؛ خسته ازش خودت گفتی که تو... تو! چی؟ یعنی ... یعنی -
 ... ! کردی 

  مثل . دادم تکون ور اون  و  وراین  به رو  سرم ناباوری  با و ندادم  ادامه رو حرفم
 و شه پاک اشکش تا یدکش چشمش زیر مانتوش زبر آستین با کوچیکی ی بچه
 :  گفت

 . ترسیدم چون -

 : غریدم مبهوت

 ! چی؟ از -

 : داد جواب بالفاصله و
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 مغزمبی  خود نکنم، رفاقت احسان با بودی  گفته لعنیتم، غرور  شکستن از -
 . نشستم لرزش پای  و خوردم خربزه  کردم؛ غلطی همچین

  چمن روی  از .کردم پیدا یقین دختر این  بودن دندهیک به و کشیدم درهم ابرو
 چمن  بودن  لیز  خاطر  به  یهو  که  بکشم،  آغوشش  توی  و  برم  نزدیکش  تا  شدم  بلند
  کشیدم، خفیفی  جیغ  درد سر از . افتادم رودخونه  توی  شاتاالپ و خورد  سر پام
  شم،  بلند بتونم بلکم  کردم گاهمتکیه رو دستم دوید؛ سمتم عجله با پری  که
  نداختمی  گیر  خودش  رو  دستم  که  ییال   و  گل  و  رودخونه  کف  بودن  ناهموار  ولی

  موقع  همون و کشیدم دندون به رو لبم درد با. گرفتمی ازم رو توانایی همچین
  کف  از بود  که زحمتی و زور  هر با. شم بلند  کرد کمکم و گرفت رو بازوم زیر پری 

.  انداختم  لجنیم  و   خیس  های لباس   و  خودم   به   چندشی   نگاه  و   شدم  بلند   رودخونه 
 . شدم خم زانو روی   و زدم عقی مانتوم روی  لجن و وضعم و لاح دیدن با

  همون   از .  دویدم   خونه   سمت   و  زدم   پسش  ناخودآگاه   که   بگه،  چیزی   خواست  پری 
  با  و درآوردم تنم از رو مانتو. دویدم اتاقم توی  و برگشتم بودم اومده که راهی
  کردم  فکر این به و زدم  خودم دور چرخی کردم، پرتش اییگوشه  درهم صورت 
  در  نوبتی و رفتم پایین دوتا دوتا رو هاپله ! باشه؟ تونهمی گوری  کدوم حموم
  رفتم   داخل   فوری   اومد،  در  آب  از  حموم  اتاق  آخرین  که   کردم،  باز  رو   هااتاق  ی همه 

 ... . کردم قفل زور   به هم رو  قدیمی و کهنه در و

 *** 

  و اومد اتاق در ی صدا . کشیدم آفتاب نور  زیر رو خودم بیشتر و کردم اییعطسه 
  خودش   و  گذاشت  موکت  روی   کنارم  رو  سوپ.  شد  داخل  پری   من  توی  بیا  با  بعدش

 . نشست اییگوشه  هم

 . بیرون بریم شام خوایممی  که  بخور، رو این پاشو -
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 : زدم  لب معترض

 ... . مکوفته  من م،خسته من! خدا رو تو نه -

 : گفت قاطعانه و کرد قطع رو حرفم

 . رستوران  بریم  شام  بعدش  بزنیم  طرقبه  تو  چرخی  یه  خوایمیم   گفتم،  که  همین  -

 : داد  ادامه و انداخت بهم مرموزی  نگاه

  که   زیرزمینی  اون  توی   و  ببندی   بندپیش   کارخدمت  مثل  خودت  خوای نمی   که  تو  -
 !بشی؟ آشپزی   به دست مطبخ گنمی  بهش

 ای صد  که دادم، تکون  راست و چپ به  رو سرم تندتند و قورت رو دهنم آب
 :گفتم و   کردم پرت سمتش رو   بود کنارم که  بالشتی. شد  بلند شخنده 

  تو نظر به  نیست؛ جالب  هم زیاد خونه این کنممی  رو فکرش که حاال  خدایی -
 نبود؟ ترجالب  گرفتیممی  اسکان سلطنتی  ی خونه یه توی  جا،این جای  به اگه

  باال   زور  به  رو   مکوفته  تن  . زد  خنده  زیر  اسکال  مثل  هم   باز  که  انداختم،  باال  ابرویی
  عقم   بیشتر که کردم، مزهمزه  رو سوپ  کمی قاشق  با. شدم  بلند  جام از  و  کشیدم
  رو  کتی مدل رنگ یاسی مانتوی . رفتم کمد سمت و زدم پس  رو کاسه. گرفت
 ی آینه  جلوی . شونانداختم تخت روی  اییمشکی  شلوار و شال با و آوردم بیرون
  رو  آرایشم وسایل کیف نشستم، آهنی صندلی  روی  و رفتم رنگ  ایی قهوه  چوبی
  به  رو رژ. شدم کار به دست کالباسیم رژ و پنکیک برداشتن با و آوردم بیرون
  باعث  که زدم، بلندم های مژه  به ریمل کمی نهایت در و کشیدم ایمقلوه  های لب 
  نداشتم   رنگی   چشم  شکر  رو  خدا.  کنن  خودنمایی  بیشتر  ایمقهوه   های چشم   شدمی

 پری ی قهه قه صدای  که گرفتم، فیگوری  آینه توی ! داشتم رو  هامژه  این عوضش 
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  طور چه  که  زدم،  پیشونیم  روی   دستی  کف  و  کردم  نگاه  بهش  باز  دهن  با.  شد  بلند
 ! بودم؟ شده  غافل یادش از و اتاق   توی  بود رفته یادم

 : گفتم و کردم اخمی

 نی؟کمی  نگاه رو چی بر و بر نشستی بیرون، برو پاشو -

 . رو  خدا نقاشی! معلومه خوب -

 . جون بچه ماهریه نقاش خدا -

  دادم   تکون  براش  سری   خنده  با  تأسف  روی   از  باراین  که  زد،  خنده  زیر  پقی  هم  باز
 : گفتم  در   بستن  از   قبل  و  کردم   بیرونش  اتاق  از   گوشش   گرفتن  با  رفتم،  سمتش  و

 . بده  اییدیگه  جای  رو روزیت  خدا جون، بچه برو -

  زده   پسرونه   مدل  که   موهام  جلوی .  پوشیدم  رو   شلوار   و  مانتو  سریع  و   تمسب   رو  در
  به  وسواس کهاین از قبل. انداختم سرم روی  هم رو شال و کردم مرتب رو بودم
  بیرون  اتاق از کفش جفت یه و دستیم کیف برداشتن با سریع بیافته، جونم
  رو  هاکفش . بودن من منتظر حیاط توی  که دیدم، رو هابچه تراس باالی  از. زدم

 . رسوندم  بهشون رو  خودم و پوشیدم

 . مآماده  من بریم خب -

 .بریم من ماشین با: رها

 :زد غر پری 

  د  . بیارم درش کیلومتری  صفر از که گرفتم، رو  نحس زهرای  این ماشین من بابا -
 . گذاشتین شما اگه

 :کرد گری میانجی رزیتا
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 . نمونه دل به آرزو بریم این ماشین با -

  حاال که  خونه باغبون. گرفتیم جای  پری  ماشین توی  همگی و دادیم تکون ی سر
 ماشین  با  پری .  زدیم  بیرون  خونه  از  و  کرد  باز  رو  در  مراد    آقا  اسمش  بودم  فهمیده

 : گفت و کشید  هینی رها  که بود، دادن ویراژ حال در هاکوچه پس کوچه توی 

  جون برون آدم بچه  مثل ... نیست تهرون مثل جااین داریم، آبرو پری، وای  -
 !عزیزت

  خطاب  آروم و داد کاهش رو سرعتش پری  که کرد، تأیید رو حرفش سر با رزیتا
 : گفت رها به

 ! نیستم بلند رو جاهااین من بریم؟ کجا -

 : داد جواب رها و  کردیم نگاه بهش معکوج و کج ی قیافه با

 بریم؟ من شینام با گیمی  چرا نیستی  بلد آخه  د   بده، شفا رو این خدایا -

 : داد ادامه رزی   که انداخت، باال اییشونه  تفاوتبی پری 

 . رسیممی  جایی  یه به باألخره برو مستقیم آجی خیالبی -

  و   خندید  هم  باز  که  انداختم،  نگاهی  بهش  سرم  روی   فرضی  های شاخ   و  باز  دهن  با
 . زد  پیشونیش روی  یکی رها

 .برو مستقیم -

 *** 

 پیاده  همگی  و کرد پارک رو  ماشین رستورانی کنار  رها دستور به  ربع سه از بعد
  دورتادور  نگاهی.  بشم   مطمئن  بودنش  مرتب  از  تا  کشیدم  شالم  به  دستی  و  شدیم
  که  هوشمند و اییشیشه  در یه با امروزی  و  شیک رستوران  یه . گردوندم محوطه
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 در جلوی  کوچیک و بزرگ های گلدون . شدمی باز خودش گرحس داشتن دلیل به
 پا. کردنمی  کنجکاوم بیشتر رستوران داخل دیدن برای  محوطه های ریزهسنگ  و

 فضولیم همون یا کنجکاوی  کردن طرفبر  به موفق  ترسریع هرچه تا کردم تند
  رستوران  توی  سرکی و شدم داخل و شد باز مبارکم وجود کردن حس با در. بشم

 با جدید حطر های صندلی و میز و رستوران داخل نئونی نورهای . کشیدم
 اییعجله . دادمی جلوه  بیرونش از ترشیک رو داخلش رستوران وسط های ستون 
  دورش  و  کردم  انتخاب  نشستن  برای   داشت  قرار  هاستون   از  یکی  کنار  که  رو  میزی 

 :گفت  و  اومد سمتم سریع رستوران ویتر. بیان هابچه تا نشستم

 ... . ولی اومدید، خوش -

 : داد ادامه که ،انداختم باال ابرویی سؤالی 

 . شده رزرو میز این دوشیزه، طلبممی  پوزش -

  اون   با  خشک  چوب  ی پسره .  درآوردم  رو  اداش  دلم  توی   و  کردم  بهش  نگاهی  پوکر
  و شدم بلند صندلی روی  از. بود زده ذوقم توی  محترمانه خیلی گفتنش دوشیزه
.  رفتم  بود  رستوران  ی گوشه   که   ایی دیگه  میز  سمت  بدم  بهش  جوابی   کهاین  بدون 
 با پوک کله سه. کردم پرت کناری  صندلی روی  رو کیفم و نشستم صندلی روی 
  کدوم   هر  برداشت،   صندلی   روی   از   رو   کیفم  رزی   کهاین   از  بعد  و   اومدن  کنارم   خنده
 :داد  قرار تمسخرش مورد رو  من پری . نشستن هاصندلی  از یکی روی 

 . بذاری  جا  رو ما و رستوران توی  ندوی  میگمیگ مثل باشی تو تا حقته، -

 کنار هاسفارش  گرفتن برای  هم باز پسره همون. ندادم  جوابی و کردم کجی دهن
 پا روی  پا شیک من و شد دور  ازمون هاسفارش  گرفتن از  بعد. اومد میزمون
  به  متقلق   بایستیمی   یقین  به   قطع.  شدم  خیره  قبلی   میز  به  حسرت   با  و   انداختم

 های صندلی  روی  که پسری  دو دیدن با! اایخد هوف. باشه ترکون الو زوج یه
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 پسر  دو که هست هم ممکن خب شد؛  کج وری یک هاملب  نشستن اطرافش
  انداختم   باال  ابرویی!  باشن  شونکرده  عزیز  دختر  دوست  دو  منتظر  برازنده  و  شیک

  از  یکی  نگاه  با منگاه  هویک  که  شدم،  خیره رویی روبه  میز به  قبل از  کنجکاوتر و
 چپ  به  رو  سرم  زده خجالت.  کرد  برخورد  داشت،  هم  کهربایی های چشم  که  هاپسر
  شیک  خیلی هم بعدش  بپره،  سرم  از چرت فکرهای  این تا دادم تکون راست و

  منظور  که من کهاین به فکر با. شدم  رومروبه   شمع روی  های گل  شمردن مشغول
  بود سفر ی برا برنامه چیدن مورد در که دخترا ی دوستانه بحث توی  نداشتم بدی 

 : کردم شرکت

 !شما  به من هشدار این نبرید، یاد از رو سواری اسب  کهاین اول -

 :کرد  تکیه صندلیش به سینه به دست پری 

 جوریاین ماهری  سواراسب  یه کنهمی فکر ندونه کسی سوارکار خانم! عجب -
 . کنیمی  ولز و جلز

  ولی  بودم، شکن دندون جواب یه دنبال ذهنم توی  و کشیدم هم توی  ابرو
  و   بحث  مشغول  رو  خودم  اولش.  گرفتمی   ازم  رو  امکانی  همچین  نگاهی  سنگینی

  باال  رو سرم نشمرده رو سه. کنم گیرشغافل یهو تا دادم نشون  هابچه با خنده
 بیشتر و نرفت رو از  اون ولی کردم، نگاهش قفل رو نگاهم خندنیش  با و آوردم
 توسط هاسفارش  آوردن  با! پررو   بچه چه قرآن یا. کرد هاشلب  مهمون رو لبخند
  صدای   که   بود  نگذشته  خیلی .  شدیم  خوردن  مشغول   و  گرفتم  ازش  رو   نگاهم  ویتر
 میز مات که کردم، کنکاش رو رستوران تمام کنجکاوی  با شد؛  بلند مبارکی تولد
 برای جینگول تا دو این یعنی! بودم کرده کف بدجوری . موندم  پسر دوتا اون

  رو  لبم  پوست  حرص  با!  تولدی   همچین  اونم  بودن؟  گرفته  تولد  ونشدیگه   دوست
 : دادم سوق پری  سمت رو نگاهم و  کشیدم دندون به
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 .پری  هی -

 :داد بهم رو خیالشبی نگاه

 !چیه؟ -

- ،  !کننمی  چه مامانی تیتیش پسرهای  این ببین نخودچی 

 : شد خیره من  به دوباره و انداخت بهشون نگاهی گیج

 نداری؟  هم رو هابدبخت  این دیدن چشم  چی؟ که خب، -

 .بگیر  یاد که این   منظورم -

 : چسبوندم  جمله تنگ رو همیشگیم کالم  تیکه حرص با آخر در

 ! چلغوزالدوله -

 : کرد مداخله رها  و گرفت ازم   رو نگاهش بابا برو با پری 

  برداردست  هم جااین  هم؟ جون به افتادین گربه و سگ مثل شده چی باز -
 نیستین؟

 : داد جواب من جای به  پری  که بدم، بهش  جوابی خواستم

 . زده   سرش به تولد هوای  و شده حسودیش سن سال 2۱ با گوریل   خانم   خیر،نه -

  بهشون  نگاهی  چشمی زیر رزی  و رها. زد اشاره  پسر تا سه اون به چشم گوشه با
  حصار  به  لبم  پشت رو مخنده  نتونستم دیگه منم زدن،   خنده زیر پقی و انداختن
 زیر  رو  رها خنده و  شوخی با غذاها خوردن از  بعد. شد  بلند مخنده  صدای  و بکشم
 ماشین   وارد  خواستیم.  کرد  حساب  رو  غذاها  پول  و  گذاشتیم  رودبایستی  ی منگنه
 ی چهره  به رو نگاهم و برگشتم. شدیم متوقف جامون سر صدایی با که بشیم،
  رو موقعیتی همچین رستوران های نگاه با یقین به  قطع. دوختم رومروبه  آشنای 
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  دوباره .  کنم  محلشسگ   روایتی  به  و  نگم  چیزی   دادم  ترجیح.  کردممی  بینیپیش
 : خورد گوشم به صداش  باز که رفت، ماشین در گیرهدست  سمت دستم

 . بود  اومده  پیش برامون سؤالی فقط  ما یعنی... من! هاخانم خواممی  عذر -

 انتظار  شاید.  دوختیم  تیپشون   به  رو  مونجدی   و  خشن  نگاه  و  کردم  هوفی  لب  زیر
  شون تن  مارک  بلوز   ولی  بشم،  روروبه   مامانی  تیتیش  و  جلف  استایل  یه  با  داشتم

 !بود من پوچ تصورهای  از حاکی قیمتش  گرون احتمال  به لی  شلوار اون با

  به  رو ششده  دوخته همبه های لب  باألخره و انداختن هم به  نگاهی  دوستش با
 : درآورد  حرکت

م -  دارن؟   حوری  پرورش شما ی خونواده  خب؛... ا 

 بگن چیزی  کهاین از  قبل انداختم،  باال ابرویی  حرفش ندونستن معنای  به سؤالی 
 : زدم پچ دلم توی . اومد کار روی  عصبانیتم  از سرخ ی گوجه و رسیدم حرفش به

  ع جم  حواس با کافیه فقط کنی، گم رو پات و دست نیست الزم  یاسی، هی -
 !همین... بند  روی  کنی پهنش هم   بعدش  بشوریش،

  زبون  به  رو  گذشت ذهنم از که جوابی  ثانیه از  کسری  در  و کشیدم  عمیقی  نفس 
 : آوردم

 . دارن گاو و خر پرورش خیر، -

  بهش جوابی و نیاورده کم پسر یه جلوی  عمرم توی  باألخره کهاین از سرخوش
 های نگاه با که ها،بچه  طرف تمگشبر  اومده کش های لب  و باز  نیش با بودم داده

  وراین  به  رو سرم  چیه؟  معنای  به و قورت رو  دهنم  آب . شدم  روروبه   متعجبشون
 پسر  تا دو اون تمسخرآمیز ی قهه قه صدای  لحظه همون که  دادم، تکون وراون  و
 . شد بلند سرم  پشت از
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 سری   شونپیشونی   روی   کوبیدن  با  زمانهم   و  رفت  هم  توی   شونقیافه  پری   و  رها
  به   تازه  و  کردم  مزهمزه  دهنم  توی   رو  حرفم  دوم  بار  برای .  دادن  تکون  تأسف  روی   از

  توی  نشمرده رو سه و  چرخوندم حدقه توی  رو هامچشم. بردم پی فاجعه عمق 
 چندی  و نشستن جلو هم رها و پری  و نشست کنارم رز. گرفتم جای  ماشین
  شدن  بلند  با شد زمانهم  ماشین حرکت. اومد  در  حرکت  به ماشین که نگذشت 

 . تا سه اون جیغ

 !ها بگیری  مونیالل  دقیقه یه میری می  یعنی: رها

 :کردم نگاه  بهش مانند شرک

 ... . که ... که بگم چیزی  یه  خواستم خب وا، -

 : داد  ادامه رو حرفم  رزی  که بود، رفته در دستم از کالم ی رشته 

 . یآج  درست دستت. کردی  ضایعمون قشنگ که دیگه، آره -

  بیرون   شیشه  از  رو   دستم  و  دادم  پایین  رو  ماشین  ی شیشه   جو  کردن  عوض  برای 
  همیشه !  من  خدای .  کرد  خشک   رو  عرقش  خورد  دستم  کف  به  که  مالیمی  باد.  بردم

  دست   مخالف  جنس  جلوی   همیشه  رویاهام  توی   دختر  برعکس  بودم،   جوری همین 
  جوری این  بدم   جوابی  استموخ  بارمیه .  افتادممی  پتهتته   به  و  کردممی   گم   رو  پام  و

  دهن به زبون بهتر   هاییموقعیت چنین توی  بعد به این از نظرم به! زدم گند
 جیغ کرد،می  رباییدل  بدجوری  که روروبه  ی مغازه  دیدن با. نگم چیزی  و بگیرم

 :کوبیدم پری  ی شونه  روی   و کشیدم خفیفی

 .وایستا ببینید، رو جااون! پری  هی -

 :شد خیره بهم درهمی ابروهای  با و کرد تنظیم من به رو  رو، آینه
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  نیشت   ببند  زد؛  بیرون  حلقت  از  تروده   و  دل  جلوت،  ریختن  تیتاب  انگار  باز  چیه  -
 . رو

 ! خواست بستنی دلم وایستا د   ضدحال، بزنن گندت َاه -

 : گفت ذوق با رزیتا  و شد  بلند جیغشون صدای  زمانهم

 !ندازی نمی   کار  به  رو  متریت  هزار  زبون  اون  زودتر  چرا  خوب  بمیری   بستنی؟!  چی؟  -

 . کردم نگاه بهشون خوردل و آویزون  رو ملوچه  و لب

 .گممی  دارم  که من خب! وا -

 : گرفت پهلوم از نیشگونی رزیتا

 بود؟ کجا مغازه  بگو حاال حداقل یاسی، بگیری  حناق -

  و  زد دور ندوربرگردو به رسیدن  با پری  و  زدم اشاره خیابون وراون  به چشم با
  ها خیابون  که  بود  عجیب   شب  موقعاین.  کرد  پارک  فروشی  بستنی  جلوی   رو  ماشین

ن  سردی خون   عادت  از   طبع  به !  بود  شب    یازده  ساعت   تازه   که   هنوز...  بود  خلوت   قدر ا 
 تا شدم خیره مغازه به انتظار چشم و انداختم  باال اییشونه  خیالبی  همیشگیم

 ... . هش پیدا پری ی کله  و سر بلکم

 *** 

 «هاتف»

 

  دوشم   روی   رو  ساکم  شم،  مطمئن  بودنش  شلخته  از  تا  کشیدم  موهام  توی   دستی
 .  زدم بیرون اتاق از نهایت در و انداختم
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  و  کردم طی پذیرش به رسیدن  تا رو مسافرخونه  زن همبه حال و باریک سالن
  زنگ   ی ور  بار  چند و  کردم  فرو  جیبم  توی   رو  هامدست   از  یکی.  ایستادم  میز  جلوی 

 . کوبیدم  مسافرخونه

 کجایی؟  عمو، -

 : گذاشت میز روی  رو دفتری  و اومد بیرون میز زیر از

 جانم؟ -

 ی کهنه دیوار و در پرت رو نگاهم و کشیدم لبم دور دستی نمایشی حالت به
 : کردم مسافرخونه

 .ریممی  داریم دیگه ما سالمت، جانت -

  خشک  رو  پیشونیش  عرق  اش باه و برداشت گردنش دور از رو یزدیش مالدست 
 :کرد

 !کجا میری؟ -

 . کنیم  کم  رو  زحمت  شده،  جور  منم  کارهای   دادم،   زحمتت   خیلی  مدت  این  دیگه  -

 : زد  لب و کوبید مشونه  روی   دستی

 ... . جان پسر رحمتی -

 : داد ادامه و آورد بیرون رو  ملیم کارت و شناسنامه میز زیر از

 . پسرم  پناهت و پشت خدا برو -

  و  زد دور رو میز. انداختم رنگم  ایی سورمه ساک توی  رو  شناسنامه و  ملی کارت
 . کردم بغلش   مردونه و کوبیدم ششونه  روی  دستی رسوند،  کنارم رو خودش
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.  ایستادم  راه چهار سر و زدم بیرون مسافرخونه از رحیم عمو با خداحافظی از بعد
 : زدم سوت شدنش نزدیک با

 . تاکسی هی -

  جلو خودم. کردم  پرت عقب صندلی روی  رو ساکم و باز رو رد. کرد ترمز پام جلوی 
  به   قوسی  و  کش  شدیم  دور   مسافرخونه  از  که  همین.  افتاد  راه  تاکسی  و  نشستم

 : شدم  صورتش ی خیره  و دادم بدنم

 . خستگی از مردم -

 :کرد خوش جا لبش روی  اییخنده 

 !نکردی  شروع رو  کارت هنوز که تو -

 : زدم  لب و دادم سوق شهر های میدون سمت رو نگاهم

 کنم؟  نرم پنجه و دست باهاش تونممی  نظرت به -

 :کوبید  پام روی   دستی

 .داریم ایمان  بهت مونهمه  یعنی دارم، ایمان بهت -

. کردمی  قرص رو دلم که بود اعتمادها همین دوید، پوستم زیر خوشی حس
 : مداو گوشتیش های لب  به لبخند  که  موند، شسبزه  پوست روی  خیره نگاهم

 . کننمی  تعقیبمون دارن پسر، هی -

 :کرد بیشتر رو پام روی  دستش  فشار که برگردم، خواستم عجله با

 .برنگرد هاتف؟ کجاست حواست -

 :گفتم و  کوبیدم پیشونیم روی  دستی کالفه
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 . دارم  استرس  خیلی متأسفم! اوه -

 .کن حفظ رو سردیتخون  پسر، راهی اول هنوز -

  بعد  ربع سه نزدیک. نگفتم چیزی  و دادم  تکون سری  حرفش تأیید معنای  به
  ماشین  عقب از ساکم برداشتن از بعد و شدم پیاده. ایستاد باغ جلوی  ماشین
 . کردم حساب رو کرایه و زدم چشمکی بردم، داخل شاگرد ی شیشه  از رو سرم

  گوشم  به موتورش صدای . ندادم  اهمیتی ولی شد، پا به خاک و گرد رفتنش با
  به  لگدی . شم مسلط  اعصابم  به کردم سعی و انداختم زیر رو سرم خورد،
 کردمی سنگینی مشونه  روی  ساک که طورهمون  و پروندم پام زیر ی ریزهسنگ

 : زدم داد. کنه  فرار خواست که دوختم بهش رو نگاهم شدم،  نزدیکش

 . ندارم کاریت وایستا یارو، هی -

 : تگف پتهتته با. رسوندم  بهش رو خودم و کردم تند پا

 . گردممی طاهر مش ی خونه  دنبال بودم؛ کرده گم  رو  راه متأسفم، من -

 بود   گرفته  رو  ساک  که  دستی  با.  نشست  لبم  روی   مضحکش  های دروغ   از  لبخندی 
 : دوختم بهش رو  نافذم نگاه و مالیدم رو گردنم پشت

 آفتاب یه و بشه که خشک خستگیم عرق گفته؛ هاتف بگو رئیست به برو -
 . رسممی  خدمت خودم ببینم ور مشهد مهتاب

  جیب   از  رو  کلید .  رسوندم  باغ  در  به  رو  خودم  و  ندادم  بهش  اییاضافه   دروغ  فرصت
 شد  باز قیژی  با در. چرخوندم حیاط چوبی در توی  و آوردم بیرون ایمپارچه  شلوار

  که  گردوندم، حیاط دوتادور نگاهی و بستم  سرم پشت رو در  پا با رفتم، داخل و
 .کرد تحریک رو بینیم دلمه فلفل لمث معطری  بوی 
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  آخرشون  و  اول  و  دوماد  داشتن  دختر.  دارن   پختیدست   چه  ها همسایه  پسر  هی  -
 . خودتی

  هم  غذا بوی  شدممی نزدیک بیشتر هرچی. شدم ترنزدیک و  دادم  سر اییقهه قه
 تو حسابی رو مدتی یه قرار   کردم فکر این  به و شد درهم مقیافه. شدمی بیشتر
 . بمونم خوب  غذای  یه ی خمار

 بوی  این شر از اول شدم وسوسه زدمی چشمک بهم که خونه زیر حموم دیدن با
  روی  رو  ساک  لباس، دست یه  و محوله  برداشتن از بعد. بشم خالص  بدنم  گند
  زد،  یخ سردیش از  تنم که کردم باز رو آب. شدم  حموم وارد و کردم ول هاپله 

 . فرستادم لعنت دموخ کل عقل به و رفت  هم توی  صورتم

 از  جت مثل هاملباس پوشیدن از بعد و گرفتم دوشی سرسری  یخ آب اون با
  رفتم،  باال هاپله از و انداختم چپم دست مچ روی  رو محوله . زدم بیرون حموم
  باال  اییشونه  خیالبی . نبود ساکم از خبری  ولی چرخوندم هاپله  دورتادور نگاهی

 روی .  شدم   داخل  و  کردم   باز  رو   اتاقم  در.  باشه   مراد  آقا  کار  دادم  احتمال  و  انداختم
 کرد می  خودنمایی میز روی  که اییدخترونه شال دیدن با ولی شدم ولو تخت
 !خبر  چه جااین نیست  معلوم. رفت هم توی  هاماخم

 : زدم داد. رسوندم حیاط به رو  خودم و رفتم پایین تخت از حرکت یه با

 . مراد  مش مراد، آقا -

  شد،  بلند  سرم پشت از  توقی و  تق  صدای  موقعهمون  نکردم، دریافت  جوابی ولی 
  راپورت  برای   رو  چل  و  خل  سری   یه  مرتضی  باز  حتماا .  کردم  دنبال  رو  صدا  و  برگشتم
 ی صحنه دیدن با که کردم، باز رو مطبخ در! فرستاده جاسوسی و بهش دادن
 . پرید سرم از هوش  رومروبه 
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 توی . رفتم جلوتر و کردم حصارش رو هامدست  م،گوش شدن کر از ممانعت برای 
 توی که بود دختر چند جیغ صدای  فقط نبود؛ مشخص زیادی  چیز غلیظ دود اون
  کمرم   پشت  رو  دستم  و  کردم  تیز  چشم  مطبخ  انتهای   به  رسیدن  با.  پیچیدمی  فضا

 دیدن با. کنم دفاع خودم از احتمالی خطر برابر در بتونم اسلحه  با تا گذاشتم
  نگاهی . برداشتم کمرم از دست تعجب با و شد آسوده خیالم رز آشنای  ی چهره

  زدگی مات  و تعجب. گردونم  بود، رفتن فنا به حال در  که  کاهلگی مطبخ دورتادور 
  زدم  کنار رو  روغن از  شده  چرب رنگ  سفید و اییپارچه های پرده  گذاشتم؛ کنار رو
  پر   رو  سطلی  باغچه  توی   حوض  شیر  از.  دویدم   بیرون  سریع  و  کنم  باز  رو  پنجره  تا

  تنور  کنار زدن  بالبال حال در  که  ناشناسی دختر. مطبخ توی  برگشتم و  کردم  آب
.  کردم خالی تنور توی  رو  آب  فوری  و دادم  باال رو هامآستین زدم، پس  رو  بود

 پشت با. پیچید فضا توی  شدت به دود بندش پشت و شد  بلند جلزی  صدای 
  روی  مشت با. رفتم بیرون آشپزخونه از و دمکر  پاک رو پیشونیم عرق دست
  نفس  بالفاصله  و کوبیدم بود  افتاده خسخس  به زیاد دود خاطر به که  مسینه

  رو  خشمگینم نگاه برگشت مگرفته های ریه  به نفس کههمین. کشیدم  عمیقی
  مات   و  موند  ثابت  نفر  آخرین  روی   نگاهم.  دادم   سوق  دختر  دو  اون  و  رها  رز،  سمت
 !من خدای . نشد خارج محنجره  از  صدایی ولی  زدم، لب اصدبی  شده

 : گفت که خورد،  گوشم به ضعیفش صدای 

 !دارهبرنمی  سرم از  دست واهی خیال -

 :گفتم داد با و کردم جمع محنجره  توی  رو توانم تمام  حرفش از گیج

 ! نه تو؟ بازم -

  دستی  کالفه. گفت رو کلمه همین که اون،  جیغ صدای  با شد زمانهم  من داد
 یمصاحبه یه با... روز اون  سمت شد کشیده فکرم و کشیدم گردنم پشت
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  چی   حسب  بر  رو  دیدارها  این  بایستی.  دیدارمون    سومین  این  فهمیدم  سرانگشتی
  ابروهام  گذشت سرم از که فکری  با! عمدی  هم شاید یا... یا تصادف ذاشتم؟می
 مزهمزه  بدون رو  گذشت مذهن از که چیزی . خورد گره  هم  در کاموا کالف مثال به

 :آوردم  زبون روی  کردنش

 !باشه تصادفی  هم خیلی حضورت کنمنمی فکر -

 کوه یک مثل درست هم بعد و شد ترسرخ و سرخ لحظه هر کچاب سس شبیه
 :کرد  فوران چشمم، جلوی  شاشاره  انگشت دادن تکون با فشانآتش

 شدم ابروت و مشچ عاشق  کردی  فکر نکنه باش، زدنت حرف مواظب! هی هی، -
 ! آقا؟ حضرت

 : گفتم و پروندم باال اییشونه  سردخون

 کنی؟ می کارچی جااین پس -

 حرف به رز که داد، رزیتا و رها به رو نگاهش و گرفت ازم چشم برزخی نگاه با
 : اومد

 ... . ولی! خبر   چه جااین  شمنمی متوجه -

 : زدم  لب که دوخت، نگاه بهم و  کشید عمیقی  نفس

 ! ولی؟ -

 : داد جواب و  شد  سینه به دست

، یاسی ولی -  ...  مسافرت اومده ما با دوستمون 

 : داد ادامه  تهدیدواری   حالت با و کرد مکثی

 داداش؟  خان شدی  متوجه. چشم  روی  قدمش و -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 106 

ن   هم   هنوز   رز   گفتن  داداش   خان   تهدیدوارش   وخشک   لحن   به   که  بود،  شیرین  قدرا 
 کردم  حرکت و انداختم باال اییشونه  جبارالبا و تردید و شک از پر. ندم اهمیتی
 : شدم میخ سرجام رها مانند تشر حرف با که خونه، سمت

 گذشت؟  خوش زندان -

 :کرد اضافه حرفش آخر در تاکیدی  و حرصی حالت با

ش خان -  ! داداش 

  رها   خوردن  حرص  و   کنار   به  چیز  همه .  دادم  تکون  راست  و  چپ  به   رو  سرم  خنده  با
  کهاین  بدون   و  ندادم  اهمیتی  ولی   خورد،  گوشم  به   پچشونپچ   صدای .  کنار   به  هم
 :دادم جواب بشاشی صدای  با برگردم عقب به

 ! نیست؟ مشخص... پوستم زیر رفت آب حسابی خالی، جات -

  ایی قههقه . نبود مشکلی  کار حرصیش و  عصبی ی قیافه  حدس هم، دیدن بدون 
  از   لرزون   های شونه  با  و  شتم گذا  مشقیقه   کنار  تفنگ  مثال  به   رو  انگشتم  دو  زدم، 
  به رو مکوفته و خسته تن و شدم ولو تخت روی . رفتم اتاقم داخل خنده
 ... . سپردم خواب مهر پر های دست 

 *** 

 هستی؟  گوری  کدوم االن... بگو... فقط -

 :پیچید گوشم توی  بشاشش صدای 

 !دیگه دریم پشت خوب بابا، ای  -

  آخرش   نیست،   بشو  آدم  وقتهیچ   پسر  این.  فشردم  هم  روی   رو   هامچشم   حرص  با
 . دهمی  باد به رو مونیکی سر
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 : غریدم حرص با

 دری؟  کدوم پشت. خراب  کله ی پسره -

 :داد جواب سردی خون با

 !هستن همراهم مرصادم  و آیهان که، نیستم من فقط بابا -

 :گفتم و کوبیدم  پیشونیم روی   دستی

 کیه؟  دیگه  مرصاد  نیست؟  تونه واموند  ی کله   اون  تو  عقل  جو  یه  شما!  من  خدای   -
 !دری؟ کدوم پشت گممی

 : زد  غر بشه، ایجاد سردشخون  و ریلکس صدای  توی  تغییری  کهاین  بدون

 . خوب بپرس یکی یکی! زنیمی   فک قدرچه وای  -

  خودش  که نگفتم، چیزی  و  بود رفته باالتر هامنفس  صدای  عصبانیت دلیل به
 : داد ادامه

  بهت   کنم  باز   رو  در  بیا.  هستیم  باغ   پشتی  در  پشت  !هاتف  باش  آروم  خب   خیله  -
 . دیممی توضیح

  کتم . کردم قطع رو  تماس اییدیگه حرف بدون و سابیدم هم روی  رو هامدندون 
  با . شدم خارج  بودم ساکنش حاضر درحال بااالجبار که  اتاقی از  و  پوشیدم رو
  درست  که  تم،برداش  رو   بندشپشت   و  رسوندم   پشتی  در  به  رو   خودم  بلند  های گام
 . باغ توی  شدن پرت وحشی  ی گله یه مثل

  شم  مطمئن تا چرخوندم اطراف و دور باری  چند و بردم بیرون در الی  از رو سرم
  با  موقع  همون که  کردم، تکیه بهش و بستم  رو در. نبوده شون دنبال کسی
 . شدم  روروبه  نفرشون سه ی کوله  و کج های قیافه
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 : زدم فک اخم با شون،بین ناآشنای  شخص به خیره

 باشن؟  کی ایشون -

  روی  از که چوبی با و  انداخت  باال ایی شونه خیالبی  ش؛همیشه  عادت به سامرند
 : گفت  و کرد روشروبه  زمین  زدن  شخم به شروع  بود کرده پیدا زمین

 . داداش خودیه مرصاد -

  زمین  روی  که  پروندم، دستش  توی  چوب  زیر لگدی  و کردم نگاه  بهش  حرصی
 : گفتم که  شد، خیره بهم شده چفت فک با و برگشت .افتاد

 شده؟   پیدا  شکله  و  سر  کجا  از  و  کیه  ببینم  بگو  گفتم!  غریبه  یا  آشناست  نگفتم  -

 :کرد  مداخله  و کوبید مشونه روی   دستی آیهان

 !باش آروم  چته پسر، هی -

 :پروندم پام زیر ی ریزهسنگ  به لگدی  باراین

 ... . باشن دیده اگه کردی  فکر کنین؟می  ارکچی جااین بابا؟ گیمی  چی -

 : داد  جواب مالیمی لحن با و برید رو حرفم

 داری؟  شک ما کار به تو! هاتف -

 :داد ادامه خوری دل لحن با که نگفتم، چیزی 

 . زدیم تعقیب  ضد داداش نترس! بابا ایول -

 ناشناس پسر فکریم ی مشغله تنها باراین  و شده راحت خیالم حدودی  تا
 : زد  لب  و  اومد   کش  خنده  به  لبش  که  کردم،   معطوفش  رو  نگاهم.  بود  شوناه همر 

 .هاتف آقا خوشبختم. رادفر مرصاد مرصادم، من -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 109 

 : رفتم تشر بهش توجهبی که کرد،  دراز جلوم رو دستش

 !جناب خواستم کامل ی معارفه . بختیخوش که حالمخوش -

  لبش  روی  اییزده لت خجا لبخند. کشید موهاش توی  و  عقب رو دستش زدهشرم
  و   گوشتی  لب  با  عسلیش  سبز  های چشم.  شد  نمایان  هاشگونه  چال  که  نشست،
...  شده  بزرگ قو پر تو آدم یه ی قیافه. ساختمی  ازش خوبی ی قیافه بور موهای 
 !  داشت توفیر هم با هم  شونقیافه حتی فقیرا و  پولدارا آدم داشتم اعتقاد خب

  حرف   به  که   کردم،  صورتش  زوم  رو  نگاهم  و  مایلتم  راست   و  چپ   به   رو  سرم  کالفه
 : اومد

 . اومدم  خاشعی آقای  طرف از -

  آسوده . کرد تأیید رو حرفش سر با که کردم، ثابت آیهان روی  سؤالی رو نگاهم
 : داشتم نگه مقابلش  بعد و کشیدم موهام توی  دستی

  خور دل و کنی درک رو ما کار حساسیت امیدوارم. داداش خوشبختم منم حاال -
 . نشی

 : فشرد  گرمی به رو دستم و زد خندی نیش

 ! گفتم چی نشدید متوجه کهاین مثل -

 : انداختم  باال ابرویی

 مگه؟  طورچه -

 : گفت و رفت   اییخندهتک

 . هستم شما کارهم  منم که  رسوند،می  رو این من حرف کلیات چون -

 :داد توضیح که دوختم، بهش رو گیجم نگاه
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 ... . ما کار  حساسیت  گفتی -

 : کردم قطع  رو حرفش که بودم، شده پرونیشمزه  متوجه تازه

 ... .شدم متوجه. بله -

 : دادم ادامه و  زدم  اشاره خونه به  دست با کردم، مکثی

 . نیومده بار به نشدنی جبران گند تا خونه توی  برید زودتر -

  هم   پسرا  و  افتادم  راه  جلوتر  خورشون دل  هم  شاید  و  مبهوت  های نگاه  به  توجهبی
 باز  رو  پایین  اتاق  در   آروم.  افتادن  راه  سرم  پشت  اومد  باال  ویندوزشون  کهاین  بعد
  بود آیهان که نفر آخرین ورود با. بشن وارد تا کشیدم کناری  و  خودم و کردم
  فرستادم  بیرون  رو  نفسم  آسوده .  بستم  سرم   پشت   رو   در   و  شدم   داخل  هم  خودم

 . روندمذگ  نفرشون سه روی  از رو  خشمگینم نگاه و

 !خب -

 :گفت  و پروند باال اییشونه خیالبی سامرند

 خب؟  -

 . بفهمن دخترا و شه بلند صدام مبادا کشیدم دندون به رو  لبم عصبی

 بود؟  چی توناحمقانه  و جانابه تصمیم این دلیل... خب -

  به  بود  کارش وسایل چیدن مشغول  و نشسته  تخت روی  لحظه اون  تا که  آیهان
 :اومد حرف

 . دورها دور اون کن پرت رو جاتبی  غرور اون. کنی کاری  تونینمی  تنها تدس -

.  شدممی جری  تربیش و تربیش  اومد،می  بیرون دهنش از  که  اییکلمه  هر با
 : غریدم
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 ... . کمک اومدین چرا نگفتم من تونستم؟ حاال تا طورچه -

 : دادم ادامه و گذروندم مرصاد روی  از رو  نگاهم کردم، مکثی

 !من با هماهنگی بدون اونم جا؟این اومدین چرا تمگف -

 : کرد مداخله و چرخوند هاشلب  قفل توی  کلید مرصاد باألخره

  حساسیت؟  همهاین دیگه ولی داریم، خبر شما کار حساسیت از ما! هاتف آقا -
 . بفهمه  کسی کهاین  بدون اونم .  اومدیم که حاال

 :گفتم و ایستاد نمایش  به لبم کنج پوزخندی 

 . کنم تونروشن بهتره پسرا خب -

 : گرفتم رو حرفم ی دنباله که انداختن، باال ابرویی سؤالی

 ترینکوچک   اگه  که  کنجکاو،  و  فضول  های مهمون .  داریم  مهمون  سری   یه  جااین  -
 . ریزهمی  همبه چی همه بکنن شکی

 :اومد جلو  عجله با سامرند

 ! چیه منظورت چی؟ -

 : کشیدم لبم دور دستی نمایشی

 . دارن  اسکان باال اون دختر تا چهار -

 : دادم توضیح  که موند، صورتم زوم مرصاد مشکوک نگاه

 . دخترعموهام  دوست  شون دیگه   نفر  دو  هستن،   دخترعموم  نفرشون   دو!  هیهی   -

 : شد باز هم از سامی های نیش  ممکن زمان ترینکوتاه  در
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 هست؟  هم رزیتا یعنی! ایول -

 : چرخوندم  سمتش  رو هامچشم عصبانیت و غیض با

 ! چی؟  که . باشه کن فرض -

 :داد جواب خیالیبی صدای  با و  زد چپ علی ی کوچه  به رو خودش

 . باشه خوش. هیچی   هیچی، -

 و  درآوردم حرکت به نفرشون سه های چشم  جلوی  تهدیدوار رو ماشاره  انگشت
 :گفتم

  تون هابا درستی رفتار  که  نخوره، دخترا پر به پرتون. کنید جمع رو حواستون -
 . داشت نخواهم

 : گفت و کوبید مشونه  روی  دستی مرصاد

 . هست حواسمون داریم؛ مادر و خواهر خودمون ما تخت، خیالت -

  حس  جور  یه.  نداشتم  بهش  خوبی  حس  دلم  ته  چرا  دونمنمی   ولی .  نبود  بدی   پسر
  از  رو خیال و فکر غبار. کردمی  اذیتم و  بود  بسته رخنه  وجودم توی  اعتمادی بی

  حالت  به   رو  هاشدست   که  نشست،  سامی  روی   وارممشکوک   نگاه   و  کردم  ر ود  سرم
 : برد باال تسلیم

 نداری؟  اعتماد بهم... پسرداییتم عمر   یه من داداش، عیبه -

 :دادممی  ترجیح رو گویی رک  حالتی هر در

 . نه -
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 باید  رو  رنگ  این  نیست،  شدنی  تجسم  خوری دل   رنگ.  گرفت  خوری دل   رنگ  نگاهش
  راحتی  به رو رنگ این من و. پره ازت دلش قدرچه طرف فهمید تا ددی چشم به
 : گفتم و کردم باز لب بدم  تشخیص سامرند اییقهوه  های چشم توی  تونستممی

 . باشه جمع حواست گفتم فقط. نشو ناراحت -

 : داد جواب اییآهسته  صدای  با

 . هست  حواسم -

.  رفت بیرون اتاق از یعسر ساکش برداشتن با و نموند من طرف  از  جوابی منتظر
 . رفتم کمد سمت   و انداختم باال اییشونه  تفاوتبی

 . شماها  هی -

 : شد بلند متعجبشون صدای 

 !ما؟ -

 : برگشتم  کمد  سمت  باز  و  کردم  صورتشون  زوم   رو   وارمسرزنش   نگاه  لحظه  چند  برای 

 کمک؟  اومدین نگفتین مگه افتادین؟ کاربی  چرا! شما  آره -

 : شنیدم گوشم رزی  رو آیهان بم صدای 

 .کن امر فقط شما داداش، فرمانیم به گوش -

 . نشست لبم روی  بخشیاطمینان لبخند و داد دست بهم خوبی حس

 .کنیم چه ببینم میز روی  بریزید دوستتون این با دارید هرچی. عزیزمی -
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 تیکه چند و تاپلپ  ثانیه از کسری  در . رفت  وسایلش سمت و گفت اییباشه
  مشغول  خودش و  کرد ولو اتاق وسط ی رفته  رو  و رنگ و گرد میز روی  رو کاغذ
 : داد توضیح هم کارش با زمانهم .  شد تاپلپ  کردن روشن

 . درسته  خیلی کارش. اطالعات   های بچه از مرصاد -

 . شد کردن پاره  تیکه تعارف مشغول جوابش در مرصاد

 .چاکرتم -

 . دادم گوش هاشحرف ی ادامه به و وایستادم اییگوشه  سینه به دست

  قرارهاش   سوته  سه  کنیم  رصد   که  رو  تلفنش  کنی؛  بازی   وارد  رو  بهراد  کافیه  فقط  -
 . زنیممی  رو

 : نشست لبم کنج پوزخندی  ماه دو این  تموم عادت به

 ما موش تله به دم هاراحتی این به گراز این... فرزتره حرفا این از خیلی بهراد -
 . دهنمی 

 :کرد  تکرار ور حرفم ساختگی لبخند با مرصاد

 ! گراز؟ -

 :گفتم  و پروندم باال ابرویی

 ...  آره  -

 : دادم ادامه و کردم اتاق دور زدن قدم  به شروع

 گن؟ می  چی  بهش هاشرقیب  دونیدمی -

 : دادم رو خودم جواب خودم که انداختن، باال اییشونه   ندونستن معنای  به
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 . دادن  بهش رو  وحشی  گراز لقب -

 : شد  ندبل آیهان تمسخرآمیز صدای 

 ! وقت؟اون  چرا -

 : کشیدم مشده  خشک لب دور دستی نمایشی

؛ گراز یه مثل درست بهراد اونا نظر از -   که  قدرهمون  گوشتش خوردن وحشی 
 . هست  هم بخشلذت  حرومه،

 زیر  پقی که کرد، مجابم شون چهره توی  مشهود  ترس و رفته  درهم های قیافه
 . بزنم خنده

 ... . بابا! مدلشه؟ چه این -

 بیرونش   ایمپارچه   شلوار  جیب  از  و  کردم  قطع  رو  حرفم  موبایلم  صدای   شدن  بلند  اب
  برخالف ولی افتاد، جونم به خوره مثل استرس ناشناس ی شماره  دیدن با. آوردم
 : زدم رو  پاسخ و کردم صاف رو  صدام دورنیم حس

 !الو -

 :پیچید گوشم توی  بخشش آرامش  صدای 

 ! رئیسی؟ آقای  -

 : دادم  فشار دستم کف و ر ماشاره  انگشت

 . بفرمائید رو امرتون. هستم  خودم بله، -

 : داد آزار رو گوشم شخنده  صدای 

 . رسمی و  خشک قدرچه -
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 : کردم تکرار

 . بفرمائید رو امرتون -

 :گفت تری رسمی   لحن با باشه، شده جدی  هم اون که انگار

 شد؟  خشک خستگیت عرق دیدی؟  رو مشهد مهتاب آفتاب -

 : کنم  رفتار  پررو  خودش  مثل  دادم  ترجیح  و  ندادم  اهمیتی  ولی  گرفتم،  رو  تشرش

 . ندیدم رو مشهد مهتاب حتی هنوز من! خیر -

 . داد نوازش رو گوشم شآزاردهنده  ی خنده  صدای  دوباره

 . ببینه رو تو خوادمی مرتضی. داری  وقت خیلی نکن، عجله -

 مرصاد  کنجکاو  های نگاه   روی   و  هامچشم.  شد  تزریق   وجودم  به  تری بیش   استرس
 : دادم  رو  جوابش بعد  و چرخوندم، آیهان و

 ! االن؟ -

 . ببین رو مهتابت آفتاب بشین نه، -

 :گفتم جدی  صدای  با مکررش تشرهای  از خسته

 !کجا؟ و کی -

 جون وجودم توی  تربیش و تربیش  نفرت کشید، سوت مخم گفت که جایی با
 . شد ترغدا و داغ پزی سفال ی کوره  یک مثل  درست سرم و گرفت

  قطع  رو تماس باشم  اون طرف از جوابی منتظر کهاین بدون و گفتم اییباشه
ن . کردم   در  و  گرفت درد دستم های عضله  که فشردم،  مشتم توی  رو  تلفن قدرا 
 : اومدم  حرف  به  خودم   که  اومد،نمی   در  حرفی  کدومهیچ   از.  شد  سست  مچم  نهایت
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  رو  هاشخوری  الناسحق ... تهنداش نگه رو خدا ی خونه  حرمت حتی آشغال، -
 !جااون  کشونده

 : شد بلند آیهان مالیم صدای 

 هاتف؟  شدهچی  -

 : غریدم و دادم سوق سمتش رو بود شده خشک  که هامچشم مردمک

  سرپوش  رو پاک جای  یه عوضی اون آیهان! مسجد گذاشته؟ قرار کجا دونیمی -
 . کرده کاراش

 :کرد مصورت زوم رو ناباورش نگاه و اومد نزدیکم

 تو؟  شدی  جوری این  چرا نیست،  که اولت بار! هاتف -

  مشغول  و ایستاده اتاق ی گوشه  استرس با که  کردم، مرصادی  پرت  رو نگاهم
 موهای و ششونه  روی  ی حوله  با سامرند لحظه همون. بود لبش پوست کندن

  سامی  به چشمم که  طورهمون . شد اتاق وارد کردمی چکه ازش آب که خیسی
 : زدم لب بود

 گردهمی  شهر  توی   خوشانخوش  حاال  و   کشیده  باال  رو  مردم  مال  قدرچه  داری   خبر  -
 نداره؟  کارش به کاری  کسی و

  مشغول  شحوله  با و کرد پرت تخت روی  رو ساکش سامرند. نداد جوابی کسی
 . شد  موهاش کردن خشک

 دیگه گندکاری  تا هزار که وّلل به بوده؟ همین زندگیش خالف تنها کردین فکر -
 . داره 

 : شکست رو سکوت سام باألخره



 
 

www.cafewriters.xyz Page 118 

  شدن  اییگوجه قدر این . هاشگندکاری  روی  بکشیم بطالن خط که جائیماین -
 ! که نداره

 دیگه،  چیزای   خیلی  و  شدن  منفور  تنهایی،  بودم،  خریده  جون  به  رو  آبروییبی .  آره
  دادم یم   ترجیح  و  بودم  شده  آروم  حدودی   تا.  بندازم   تله  به  رو  کثیف  موش  این  که

 . شنیدم  رو آیهان نگران  صدای . کنم فردا قرار متمرکز رو فکرم

 خوبی؟ -

 : دادم جواب کوتاه

 .خوبم -

 . شدم تاپلپ   اطالعات کردن رصد  مشغول و بردم هجوم میز سمت

 بگی؟  بهش خوای می  چی که کردی  فکر درآورده، رو جااین آمار مطمئنم -

 دستم توی  کاغذهای  سمت هدوبار  و شدم  سامرند صورت ی خیره  لحظه چند
 :برگشتم

 . آره  -

 : زد فک دوباره

 !داشی  نزنی آب  به گداربی  بذاری؟ جریان در هم رو ما خوای نمی  -

  نهایت  در و فشردم هم روی  بار چند رو هامچشم  هاش،گفتن داشی از عصبی
 : گفتم معترض

 !سامرند -

 . باشه -
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 میز به . چرخیدم سمتشون  به و  دادم ماساژ رو  مشقیقه  ماشاره  های انگشت  با
 :انداختم پا روی  پا و کردم تکیه

 .گممی  شدسته  و دار  و مرتضی به رو حقیقت من -

 :پرید حرفم  وسط عجله با آیهان

 ! چیه؟ منظورت -

 . نشستم تخت کنار آهنی  صندلی روی   و کشیدم موهام توی  دستی

 . میشه رو زود  دستمون بگیم که  دروغ. گفت  رو حقیقت باید همیشه -

 ... . خوامی یعنی -

 : گفتم و کردم قطع رو مرصاد حرف

 .دیگه  جوریه اما گممی  بهش رو چی  همه. آره  -

 :کشید پیشونیش روی   دستی کالفه سامرند

 .دیگه  بگو. کردی  لبمون به جون! هی عک -

 ... .شدم  دادن توضیح  مشغول و  نشست لبم کنج خبیثی لبخند

 *** 

 "یاسمن"

 

  و  سر یهویی شد طورچه  بود، داده ارور مخم. وقتی  هر زا ترکالفه  بودم، کالفه
 شد؟  پیدا پسر   این ی کله 
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 :گفتم و چرخیدم رز سمت

؟  -  ... . یعنی پس خب پسرعموت 

 چیز به  ذاشتممی هم کنار رو  پازل های تیکه وقتی  و  شد روز  اون  یادآور مغزم
 : دادم ادامه شده مات. رسیدمنمی  جالبی

 هستین؟ رئیسی آقای  های نوه  شما یعنی.. .شما  پدربزرگ... یعنی -

 پایین   و  باال  تأیید  معنای   به  رو   سرشون  کردمی   دادبی   شونچهره   توی   که   نگرانی  با
  زبون  به رو بعدیم سؤال بدم بهشون مجالی ترینکوچک کهاین  بدون. کردن
 : آوردم

 کنه؟ می  کار شما پدربزرگ برای  من مادر یعنی -

  من  از  کمی دست نازپری  حال  . دادن تکون  رو ونسرش حرفی هیچ بدون هم  باز
 کمکم . بود ایستاده تماشا به ساکت اییگوشه  زدهبهت  هم اون  و نداشت 

 :دادم قرار خطاب رو رها و دوید پوستم زیر عصبانیت  از هاییرگه

 بودین؟  کرده مخفی ما  از رو مهمی چیز همچین حاال تا طورچه -

 گفتن برای  حرفی یقین به قطع و بود افتاده هپتتته به کلمه واقعی معنای  به
 : داد جواب بود ترزبل  که رز . نداشت 

 ... . دوم و بودین نپرسیده  کهاین اول -

 :کرد  قطع رو حرفش درهم ابروهای  با نازپری 

 دوم؟  و -

 :داد ادامه  باألخره که بودیم، خیره بهش ساکت

 !نبوده هم مهمی خیلی چیز کهاین  هم دوم و -
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 عصبانیم مواقع عادت به. انداخت پا روی  پا و پروند باال اییشونه  یخیالبی
  بدون  رو اومد ذهنم به که چیزی  و پیچیدم انگشتم دور رو موهام از اییدسته
 : آوردم زبون به  کردنش مزهمزه

 میشه؟  مونحسودی  بهتون کردین فکر نکنه -

 ناباوری  نگاه رها و رز. کرد تأیید رو حرفم سر دادن تکون با و شد قدممهم پری 
  که  بودم، فهمیده تازه. چرخوندن من سمت  رو سرشون بعدش و انداختن هم به
  پشیمون   حرفم  از  خیلی  و  آورده  زبون  به  رو  اییگونه بچه  و  غیرمنطقی  استدالل  چه

 : گفت بود آشکار  صداش تو که تعجبی با رها. بودم

 

 !خیلی یاسی، اییبچه خیلی -

 : بیارم  زبون  به  هم  رو  دلم  حرف  ی بقیه   بودم  اومده  جااین  تا  که  حاال  دادم  ترجیح

 .بیارید منطقی دلیل یه باید هم شما ولی ایم،بچه ما باشه -

 تربیش  و نشست  لبم کنج پوزخندی . بودن  آورده کم و افتاده پتهتته  به هم باز
 : شکست رو سکوت رز  نهایت در. کردم پیدا اعتقاد خودم ی گونه بچه حرف به

 ... . یعنی نبوده، مهمی چیز خدا به -

 : گرفت رو حرفش ی دنباله  قبل از تندتر باز و کرد مکثی

 .کردیممی فکر جوراین که ما یعنی -

  ایی نتیجه  بحث این دادن کش دادم،می  کش این از تربیش  رو  بحث این نباید
  از  رو بحث. نداشت اکیپ این بین کدورت نازک ی پرده اومدن وجود به جز

 : کردم عوض بود کرده کنجکاوم  که اییدیگه چیز به خواهر  دو کاری پنهون
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 ... نیست مهم -

 : دادم ادامه و کردم سبزشون های چشم معطوف رو  نافذم نگاه

 ! بوده؟ زندون  پسرعموتون -

 پاچگیدست  با و فرستاد عقب رو بود ریخته صورتش توی  که بلندش  موهای  رز
 : داد جواب

 . نیست بدی  ی بچه هاتف...  راستش خب، -

 :داد ادامه آشکاری  بغض و زدهشرم لحن با

  خوردن؛ می  قسم سرش  محل اهل ی همه  بود،  خوبی پسر خیلی داداشم خدا به -
 . شد  جوری این یهو چرا دونمنمی 

 :پرسیدم قبل از کنجکاوتر

 !شد؟ جوری چه -

 : داد جواب درهم هایاخم  با رها باراین

 شنتیجه کرد،می باز نوشابه شواسه  ادزی حاجی. بود داشته برش هوا هاتف -
 ! این شد هم

 و دزد یه روی  کهاین  باور. بودن برده تاراج به رو باورهام تموم هاشونحرف با
 پایین  و   باال  گلوم  سیبک.  بود  نشدنی   هضم   و   سخت  برام   خیلی  زدم  کراش   زندانی 
 : گفتم اییآهسته صدای  با و و شد

 ... . فوری  هبفهم نیما کنه؟می  کارچی جااین -

 لحن  با  و  گرفت  رو  من  حرف  ی دنباله  اومد،  جلو  بود  ساکت  موقعاون  تا  که  نازپری 
 : گفت خوری دل
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  عادی   آدم  یه  پسر  اون  و  ستخونه  این  توی   پسر  یه  بفهمه  اگه   تردید  بدون  آره،  -
 . کنهمی  کنسل رو  سفر این نیست هم

  معترض درهم های اخم  با رز که دادم، تکون هاشگفته تأیید معنای  به رو سرم
 : شد

  چشم   داداشم  حداقلش.  بوده  که  بوده  زندان  هیوالست؟  مگه  نیست؟  عادی   که  -
 . پاک هم خیلی پاک  

 . بودم کرده کنترل رو  خودم زور به و گرفته مخنده  شگونه بچه  حمایتی لحن از

 : داد رو جوابش پری 

 !دونهنمی  که یاسی داداش دونی،می  رو این شما -

 : کرد مداخله ونبحثم توی  رها

  بفهمه   نیما  نیست  قرار  بعدش !  جاستاین   کی   تا  هاتف  دونیمنمی   ما  کهاین  اول  -
 . که

.  شدمی   محسوب  خیانت  نوع  یه  نظرم  به.  بودم  متنفر  گوییدروغ   و  کاری پنهون   از
 . کردممی  سوءاستفاده اعتمادش از و فرض خر بالنسبت  رو نیما نباید

 :چرخید دهنم توی  قاطعیت با زبونم

 . باشه مسافرتمون شدن کنسل قیمت به  اگه حتی.  گممی نیما به من -

 محکم  رو  در.  رفتم  اتاقم  توی   و  ندادم  اهمیتی  که  شد،  بلند  هاشون اعتراض   صدای 
  و  کردم دستم حصار رو زانوهام. نشستم تخت روی  کالفه و کوبیدم هم به

ن  بودم؟ شده جوری این چرا . شدم  مشقیقه  دادن ماساژ مشغول   سست،  قدرا 
ن  ! ارادهبی  قدرا 
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 گوی   تا  دو  همون  بود،  نکرده  فرقی  هیچ  جدیدش  ریشته  جز  به  حاال  تا  روز  اون  از
 رو موبایل و کوبیدم پیشونیم روی  دستی حرصی! طوسی رینگ همون با مشکی،
  ش گرفته صدای  که نرسید، بوق سومین به و گرفتم رو نیما ی شماره . برداشتم

 :پیچید گوشم توی 

 یاس؟ مجان -

 :گفتم و  کندم رو لبم پوست

 داداش؟  خوبی سالم، -

 : داد رو جوابم تمام مهربونی   با

 خوبی؟  تو خوبم. عزیزم  سالم -

 .خوبم -

 :پرسید نگرانی لحن با

 یاسی؟  شده چیزی  -

 !مگه؟ طورچه  نه... نه -

 ! هست صدات  توی  تشویشی یه کنممی  احساس آخه -

 ی خنده . بودم کرده اذیتش کافی ی اندازه  به مدت این! کردممی  نگرانش نباید
 : کردم عوض رو بحث و دادم سر ساختگی

 ست؟ گرفته صدات چرا تو ولی.  داداش خوبم من -

 : زد لب

 ! بودم خوابیده -
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 کاری  یه باید و بودم من نیما های آشفتگی مقصر. نشست  لبم روی  تلخی لبخند
 . کردممی

 . تببینم خواممی  هست امکانش اگر جان نیما -

 شده؟  چیزی  -

 : گفتم اییعجله 

 . دارم  باهات کاری  یه نه... نه -

 سرسری . نکردم پیدا  اییاضافه حرف مهلت  شد بلند که اتاق در صدای  با
 توی  شخص دیدن با که کردم، باز رو اتاق در. کردم قطع رو تماس و خداحافظی
  تندتند قلبم. کردم تکیه بهش و بستم رو در فوری . شدم شوکه در چارچوب
  این اصالا ! کردمنمی پیدا یی چاره  راه  و کوبیدمی  مسینه ی قفسه  به  رو  خودش

 کرد؟می  کارچی جااین

 رو   رنگی  شیری  شال.  دویدم  کمد  سمت سریع  و  افتاد  عریانم  موهای  به  یادم  یهو
 کنم پیدا کردنش مرتب برای  مجالی کهاین از قبل و انداختم سرم روی  اییعجله 
 های اخم  با و کردم باز رو  در قبل از ترمحتاطانه باراین. شد بلند در صدای  دوباره 
 .ایستادم جلوش  شده گره

 امرتون؟ -

  نمایش   به  تربیش   رو   ششده   سازی زاویه  فک   و   اومد  در  رقص  به  لبش   روی   لبخندی 
 . گذاشت 

 !شما کاری طلب  چه -

 : زد  فک خودش باز که ندادم، جوابی و کشیدم شالم  به دستی
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 . بردارم  رو هاماس بل اومدم -

 : پروندم باال ابرویی مبهوت  و سؤالی

 کنه؟می  کارچی  جااین شما های لباس  هاتون؟لباس -

  هیچ محجوب و آقامنشانه رفتار این. نشست  لبش روی  محجوبی لبخند دوباره 
 ! نداشت روز اون پرروی  و گستاخ پسر با مشترکی ی نقطه 

 !منه اتاق جااین  ولی! ببخشید -

 هیچ دیدممی  وقتی ولی اومد،می دهنم ابتدای  تا کلماتی حرفش نشنید با
 بود؟  اون اتاق. فرستادممی  پسشون دوباره  ندارن مفهومی

 شما؟  اتاق -

 : پرسیدم سستی با باز که کرد، تأیید رو حرفم سر دادن تکون با

 !کنم فکر ست،بچه  یه اتاق جااین ... ولی -

 صدایی  و  سر  پر  تیر  مثال  به  شقههقه  ای دص  که  چرخید،  هاعکس   قاب  روی   نگاهم
 : شد شلیک هوا به

 . منم بچه اون زیاد احتمال   به و -

 : خورد گوشم به صداش که آوردم،  در گردش به اتاق دور رو نگاهم گیج

 . شم داخل بدید اجازه  اگر. متاسفم -

  به دست. شد اتاق وارد هاتف و کشیدم کنار رو خودم. نداشتم مقاومتی توان
  بالیی  یادآوری  با. رفت  کمد سمت  که شدم، گرشنظاره  و دادم تکیه در به سینه
  موقع   همون  من  و  کرد  باز  رو  کمد  در.  گزیدم   رو  لبم  بودم  آورده  هاشلباس  سر  که
 : داد نوازش رو  گوشم مبهوتش صدای . فشردم هم روی   رو هامپلک ترس با
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 کجاست؟  من های لباس پس -

 : دادم جواب نحیفی صدای  با

 ... . چیزه ،خب -

 !چیه چیزه؟ -

 : گفتم هاشچشم مردمک توی  زدن زل با زمانهم  و کردم پرت کناری  رو ترس

 . پایینی کشوهای  توی  -

 کشوهای  سمت فوری  بعد و دوخت بهم لحظه چند برای  رو تیزش و تند نگاه
 های چروک . گرفت جلوم  صدابی  و  آورد بیرون  رو لباسی. برد هجوم کمد پایین

  توی  زبون باید. بود نداده بهش خوبی ی جلوه  وجه هیچ به اسبل روی  نشسته
  خواهی معذرت  هم شاید و زدم می  حرفی. زدم می  حرفی و  چرخوندممی  دهن
  خودم  به تا. دادنمی  بهم رو اییاجازه  همچین  عقلم برخالف قلبم ولی... کردممی
 .کردمی  نگاه بهم درهم صورت با و  بود رسونده  کنارم رو خودش بیام

 !بدین؟  توضیحی بگین؟ چیزی  خوایننمی  -

 باهاش  مقابله  برای   زبونی  کاش  کردم  فکر  این  به  و  انداختم  پایین  رو  سرم  زدهشرم
  جمع  رو توانم ی همه  هام؛بزدلی  تمام برخالف که  نرسید، ثانیه چند به . داشتم
 :توپیدم  بهش و کردم

 . نیستم پشیمون بوده شما های لباس فهمممی  که االن. نه -

  از   تربیش   بار   هر  من  ولی   کوبیدمی   مسینه  ی قفسه   به   رو   خودش  تند  و   تند  قلبم
.  برد فرو جیبش توی  رو چپش دست سردخون . کردممی  اهمیتی بی  بهش قبل

 : گفت  و انداخت   باال ابرویی
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 وقت؟ اون  چرا -

 : دادم جواب توانم آخرین با حرصی و کشیدم دندون به رو لبم

 اونا دخترا به پروندن متلک با که هستی، اییعقده  شپش یه شما... شما چون -
 . میدی  روانی  آزار رو

  رو  سرش هویک که  کردم،  صورتش زوم رو مشده  مات نگاه شد تموم که حرفم
 :زد پچ و کرد نزدیکم

  براش  هم وقتی حقیقت در! بانو نمیاد خوشم بازی بچه و کردن کلکل از من -
 . ندارم 

 خواستم تا. ربود ازم رو زدن حرف توان و دلم یشآت روی  شد آبی گفتنش بانو
 : کشید ریششته  به دستی و عقب  رو خودش بگم، چیزی 

 !شدم  مجبور. خواممی  معذرت  روز اون بابت -

.  رفت  بیرون اتاق از مزده حیرت های چشم به  تفاوتبی  و نداد بهم  رو حرفی مجال
.  کشیدم  پیشونیم ی رو دستی  و اومدم خودم به شده بسته در   صدای  شنیدن با

  و  رسوندم کوچیک ی پنجره به رو خودم! گرم خیلی... بود شده  گرم اتاق هوای 
 و  کرد  پاک  رو  پیشونیم  روی   نشسته  عرق  خورد  صورتم  به  که  هوایی.  کردم  بازش
 خودم  اختیاربی  و   بلعیدم  رو  هوا  ولع  با  و  تندتند.  داد  باش  آزاد  کشیدن  نفس  برای 
ن   بودم؟  شده  جوری این   چرا.  کردم  پرت  تخت  روی   رو   وقتی   چرا!  ارادهبی  و  هول  قدرا 
 تا  دو کردنش؟ نظاره  برای  آوردم کم چشم که کردم،می احساس  دیدمشمی
 !بود مضحک زیادی  این و برده تاراج به  رو عقلم بدجوری  مرموز و مشکی ی تیله

 حهصف روی  پیام و گرفتم فاصله خیال و فکر عالم از موبایلم صدای  شدن بلند با
 . کردم باز رو
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 !" بمونی گلدونم  گل   ابد تا شدمی  کاشکی. گلدون  من قلب و یاس گل شدی  تو"

 ناشناسش  ی شماره  به نگاهی. خوندم اول از رو پیام بارهسه  و دوباره زدهمات
  مزاحم؟  ذاشتممی  رو   اسمش  باید.  انداخت  دلم  به  رو  ترس  تربیش   این  و  انداختم

 چرا! نداشت خوونیهم  مزاحم یه با جورههیچ  انهعارف و عاشقانه فوق متن   این
ن متنش  فکر جوری این من هم شاید یا داد؟می التماس و خواهش بوی  قدرا 

 استرس  جای   و  بود  شده  وارد  شوک  بهم  کافی  ی اندازه   به  امروز  حال  هر  به!  کردممی
  یورش  سمتش عجله با موبایل زنگ صدای  شدن بلند با. نداشت وجود تری بیش
 خودنمایی موبایل اسکرین روی  نیما اسم که موند، شماره یخیره نگاهم و مبرد
 : دادم جواب خسته  و فرستادم بیرون صدادار رو آهم. کردمی

 جانم؟ -

 .منتظرتم پایین بیا -

 : پرسیدم متعجب

 ! شده؟ چیزی  چرا؟ -

 : گفت  اییزده حیرت لحن با

 خوبه؟  لتحا. داری  کارم ببینی و من خوای می  گفتی  خودت! وا -

  شرمنده   و  بستم  چشم.  کردمی  اذیتم  این  و  بودم  شده  پرتحواس .  بود  رفته  یادم
 : زدم لب

 . میام االن.  رفت یادم ببخشید -

  پرسه  عطرش بوی  هنوزم حوالی اون. رفتم کمد سمت  و کردم  قطع رو تماس
.  شم  خالص مزاحم افکار  این شر از تا دادم تکون راست و چپ  به  رو سرم. زدمی

  سرم  روی  مشکی شال. پوشیدم رو مشکیم  شلوار  و راهراه  قرمز شومیز تندی 
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  داشت   کمکم  دیگه  و  بود  غروب .  رفتم  بیرون  اتاق  از  موبایل  برداشتن  با  و  انداختم
ن  دیشب . شدمی  شب  های شب . نرسیدم شب دیدن به که بودم،  خسته قدرا 
  رو  نفسم دشمی باعث همین و نبود حیاط توی  کسی! باشه قشنگ باید جااین

  مچ  دستی باره یک به که  برم،  بیرون خواستم  و کردم  باز رو در . کنم رها آسوده 
 . چسبید رو دستم

  بهش . شدم  پشیمون پری  آشنای  ی چهره  دیدن  با که  بکشم، جیغ خواستم
 :توپیدم

 !کنیمی  جوری این چرا. بگیری  کوفت -

 : گفت مانندی پچ و آهسته صدای  با

 !بابا هیس -

  توی  نگاهش و بود  شده  تاریک هوا. موندم هاشچشم ی خیره و نگفتم چیزی 
 : پرسید شکی از پر لحن با. داشت  خاصی برق تاریکی اون

 میری؟ کجا داری  -

 جواب  صادقانه و کردم دیدمشمی  زور به که باغ ی گوشه آالچیق  پرت رو نگاهم
 : دادم

 . منتظرم   در دم نیما -

 دستش؟  کف بذاری  و چی  همه میری  داری  زدم،  حدس درست پس -

 : زدم زل هاشچشم توی  باراین

 . بدونه باید. آره  -

 :زد  لب زدمی   موج صداش تو که ناامیدی  با و  کرد ول رو دستم مچ
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 ... . کنی ثابت داداشت به  رو صداقت کهاین از قبل -

 : داد ادامه دوباره و شد خیره هامچشم  توی  کرد، مکثی

 . بسنج رو جوانب ی همه  -

  ناپدید  دیدم از دقیقه یک  از ترکم  عرض در  و  دور ازم  و نداد مهب  حرفی مهلت
  اون   که  نیما  ماشین.  شدم  خارج  حیاط  از  و  کشیدم  صورتم  و  سر  روی   دستی.  شد
 . شدم سوارش و  دیدم رو  بود شده پارک خاکی ی جاده طرف

 تو؟ نیومدی  چرا -

  و  دمبر  دست. اومدنمی  چشم  به زیادی  چیز و بود تاریک خیلی ماشین داخل
  گرفت  رو  چشمش   روی  دست  با  نیما لحظه همون  و  کردم روشن رو   ماشین المپ

 و مغموم ی چهره با برداشت که رو دستش . نکنه اذیتش نور احتمال به تا
 باید روز دو توی نیما چرا که گنجید،نمی ممخیله توی . شدم روروبه  شافسرده 

ن  : درآوردم حرکت به رو  هاملب  ناباور! باشه شده   شکسته  قدرا 

 !نیما -

 .مخسته  فقط -

 :پرسید و  نداد بهم مهلتی ولی بگم چیزی  خواستم

 اومده؟  پیش مشکلی یاسی؟ شدهچی  -

 :شد اکو سرم توی  پری   حرف بیارم زبون به رو حرفی کهاین از قبل

 "بسنج رو جوانب ی همه "

 ینترکوچک  با  که  نیمایی  یعنی  جوانب  ی همه   که  بودم،  شده  حرفش  متوجه  االن
 اون توی  پسر اون حضور مورد در اگر که  نیمایی. شدمی  داغون حد این در حرف
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  تموم  روی  کشیدمی  بطالن  خط یقین به  قطع  فهمیدمی  چیزی  خونه
  بودم  کرده پیدا که ذهنی درگیری . کردمی  کنسل رو مسافرت و هاشفکری روشن 
  گیر  همه  اون  توی .  گرفتممی   رو  تصمیمم  زودتر  هرچه  باید  و  دادمی   آزار  رو   روانم

  خشک  مردمک. موند  ثابت زد بیرون خونه  از که هاتف روی  چشمم فکری، دار   و
  فوری  و اجرا  رو  مغزم دستور  ناخودآگاه و  چرخوندم نیما سمت رو  چشمم  ی شده 
  گوشم  به  متعجبش صدای  که  کردم، خاموش رو  ماشین سقفی  کوچیک  المپ
 : خورد

 !کردی؟ خاموشش چرا -

 :دماد جواب پاچهدست 

 . زدمی  رو چشمم نور خوب! عام -

  خواست . نبود ناممکنی کار تاریکی اون توی  حتی متعجبش ی قیافه زدن حدس
 : گرفتمش حرف به دوباره که کنه، نگاه روشروبه  به

 !پری  -

 :چرخوند سمتم رو سرش سریع اسمش شنیدن با

 افتاده؟  اتفاقی! چی پری  -

  میون به دلبرش اسم تا خوری ل د همه اون با حتی. نشست لبم روی  لبخندی 
 . شدمی  نگرانش و خودبی  خود از اومدمی

   زدم، حرف پری  با امروز من داداش فقط ! نباش نگران نه -

  هم  باراین  بودی، بخشنده  همیشه تو نیما. پشیمون   خیلی. شنیدم  رو  دالیلش 
 . ببخش
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 :پیچید ماشین مسکوت ی محوطه توی  شگرفته صدای 

 جااین  رو خودم ایی دلهره  چه با و  جوری چه  دونیمی  کردی؟ نگرانم همین واسه -
 ! شه؟با افتاده براتون اتفاقی مبادا که  رسوندم،

 :انداختم پایین رو  سرم زدهشرم  و  گزیدم رو لبم

 .ببخشید -

 :زدم  لب بودم، دستم های انگشت  با کردن بازی  مشغول که حالی در

  و  بخشش هاوقت   بعضی.  داره ستود رو  تو اونم داری، دوست رو اون تو! نیما -
 . خوبه پوشیچشم

 هاست؟ وقت   بعضی اون جزو االن نظرت به -

 شآینده ی نتیجه که زدم،می حرف جوری  نباید. بود تمسخرآمیز صداش
 شدم  متوجه وقتی و انداختم خونه جلوی  به رو نگاهم. شه خودم گیرگریبان
 . شدم فارغ استرس همه اون  از نیست، جااون  دیگه

 .کن فکر خوب تصمیمی هر  قبل فقط. ندارم زندگیت توی  دخالتی من -

.  شدم پیاده ماشین از بخیر شب و خداحافظی یه با و  ندادم بهش  حرفی مهلت
  بدنم  به قوسی و کش اختیاربی  شد باعث و دراومد چرخش به  دورم خنکی باد
.  خورد مگوش به نیما ماشین گذر صدای  در شدن بسته با و شدم باغ وارد. بدم

 یه با که برم، اتاقم سمت خواستم و برگشتم بودم کرده که کاری پنهون  از نگران
  گیجم  نگاه  و  دادم  ماساژ   رو  دماغم.  رفت  هوا  به  آخم  و  کردم  برخورد  سفت  سنگ

  به  فکر با. شنیدم گوشم زیر رو شمردونه من و من صدای  که دوختم، بهش  رو
 اتاقم به رو خودم و گذشتم شار کن از تندی  زدهخجالت باشه هاتف کهاین

 خواستم  و  انداختم  اییگوشه   رو  شالم  خوردم،  سر  پشتش  و  بستم  رو  در.  رسوندم
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 خشک   جاهمون   نبود  خونه  هاتف  کهاین  یادآوری   با  که  کنم،  تعویض  رو  هاملباس
 . شدم

  با. نداشتم رو کردنش رها توان ولی اومدمی  باال محنجره ابتدای  تا جیغی
  پاهام   توی   رمقی.  شدم  خارج  اتاق  از  و  گرفتم  رو  در  ی گیره دست  نلرزو  های دست 
  رسیدن  با و کردم بدنم  گاهتکیه رو  دیوارها. بود افتادنم امکان آن هر و  نمونده

  و هامدست  و جمع رو  توانم  تمام بود رها به  متعلق  که راستی، سمت  اتاق به
  نگاهی  ترس با. نکردم دریافت جوابی ولی زدم در به تقه چند. کردم مشت

  اول . کوبیدم در به تندتر باراین و انداختم سکوت در غرق و تاریک باغ دورتادور 
 با . شد ظاهر در چهارچوب توی  خودش نهایت در و بلند رها  گفتن بله صدای 

  کرد،می نگاهم زدهمات. اتاق توی  کردم پرتش و گرفتم رو دستش مچ دیدنش
 : کردم باز لب که

 . بود باغ توی  نفر یه... باغ -

 . شد متمایل چپ سمت به هاشلب 

 !بوده رز یا پری  حتمی خوب نفر؟ یه -

 . دادم تکون راست و  چپ به رو  سرم حرفش کردن رد معنای  به

 !بود مرد نه نه، -

 :رفت هم توی  ابروهاش

 . بوده مراد آقا شاید -

 . آوردم نمی  یاد به رو نامی  مراد هیچ و کردنمی  یاری  مغزم مراد؟

 کیه؟  دمرا آقا -
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 : گفت  رفتمی   پنجره  سمت  که  طورهنون   و  نشست  لبش  روی   تمسخرآمیزی   لبخند

 !دیگه باغبون -

  جلوی  باغبون از محوی  تصویر موقع همون که چرخید، سمتم و بست رو پنجره
  هیچ  تاسش سر اون با الغر و خمیده کوتاه، قد پیرمرد. بست نقش چشمم
 . اشت دن  دیدم که باغ توی  بلند قد پسر با تفاهمی

 . خدا به بود  بلند  قد و جوون نه -

 . نشست اییگوشه  کالفه

 نبود؟ هاتف -

  برنگشته   دونستممی   من  که   جایی  تا  و  زده   بیرون  خونه  از   هاتف  کهاین   یادآوری   با
 : زدم لب بود

 . رفت  بیرون خونه از دیدم خودم  من رو  اون نه -

  از  و در سمت و شد  ندبل جا از سریع. دوید  صورتش به نگرانی از هاییرگه کمکم
 پچپچ با. شدم روانه دنبالش و برداشتم اتاق از چشم ترس با. رفت بیرون اتاق
 :گفتم

 میری؟ داری  کجا -

 . رسوند  داشت اسکان درش پری  که اتاقی به رو خودش

 !کرد باید کارچی ببینم   بذاریم، جریان در هم رو هابچه وایستا -

 چیزی با. کردم باغ پرت رو نگاهم من و یدکوب اتاق ی شده  بسته در به مشت با
 من جیغ با که موجودی . کردم پرت عقب به  رو خودم و کشیدم جیغی دیدم که
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 اومدمی  باال زور به نفسم. شد محو کوچه تاریکی توی  و رفت بیرون در از سریع
 . بود  افتاده فشارم زیاد احتمال به و

 شد  باز پری  اتاق در کهاین محض به و شد بلند صداش هم رها من، جیغ   با
  پشت   هم  رو  در  و  دویدیم  اتاق  توی   شزدهحیرت  و  متعجب  های چشم  به  توجهبی

  رو   خودم  زور  به.  رفتمی  گیج  سرم  و  کشیدممی   نفس  تندتند.  زدیم  قفل  سرمون
 به لب پری  موقع همون که دادم، تکیه چرم صندلی به و رسوندم اییگوشه 

 :کرد باز  اعتراض

 ! وضعشه؟ چه نیا شده؟چی  هی -

.  کشیدم  سر  نفس   یه   و  کردم   آب   از   پر  میز  روی   پارچ    از  رو   بودم  برداشته  که   لیوانی
 : گفت و زد بازوم به بود اومده  خودش به تازه که رها

 کشیدی؟  جیغ چرا چته؟ -

 : گفتم و دادم قورت رو  دهنم آب

 . دیدمش خودم خدا به. شد  رد  باغ از نفر یه -

 : گفتم و  زدم  اشاره چشمم به

 ! دیدمش هامچشم تا دو همین با -

 نگرانی  ی قیافه  با  رها  ولی  کرد،می  نگاهم  تمسخرآمیز  نداشت  خبر  چیزی  از  که  پری 
 . شد خیره بهم

 !هست خبرهایی یه جااین  انگار شه،می  بودار داره ماجرا -

 . کردم  صورتش زوم رو گیجم نگاه

 خبرهایی؟  چه -
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 : پرسید باراین باشه،  هرد نک توجه سؤالم به اصالا  کهاین مثال به

 ندیدی؟  رفت؟ کجا -

 :دادم  جواب تندتند و شد  تداعی محافظه توی  صحنه  اون  دوباره

  گذاشت  فرار به پا کشیدم من که  جیغی با  ولی در،  سمت  رفت می  داشت ! چرا -
 ! رفت  بیرون باغ از و

 . شد  وارد بشاشی ی قیافه با رز لحظه همون  که دادن،  تکون رو سرشون مشکوک

؟ چه جااین -  ! زد؟ جیغ تونکدوم خبر 

  اون  که کردیم، تعریف براش رو ماجرا و دادیم تکون سری  خبریش بی از متأسف
 : زد بشکنی و پرید  باال رز یهو دقیقه چند از بعد. ایستاد  اییگوشه  متفکر هم

 . خورد دردی  یه به  حضورش باألخره. برگرده هاتف بزنید زنگ -

  سوق رز  سمت و هامون نگاه  بعدش و کردیم هم  به  اه نگ یه اول پری  و رها من،
 : گفت  سستی با که دادیم،

 گفتم؟ بدی  چیز -

  کردن   رد   معنای   به  رها .  بود  نه  جوابم   و  گفته؟   بدی   چیز  واقعاا   که  کردم،  فکر  این  به
 موبایل بود مشهود صورتش توی  که خوشحالی با رز که داد، تکون سری  حرفش

 . گرفت رو هاتف ی شماره  احتمال  به و برداشت میز روی   از  رو رها

  صداش  بوق سه از  بعد. کرد رو  کار همین رزیتا و اسپیکر روی  بزنه  زد اشاره پری 
 .پیچید محوطه توی 

 بله؟  -

 :داد  جواب بالفاصله رز
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 .رزیتا منم داداش -

  برای  شد گوشی وجودم ی همه  و گذاشتم کنار رو ترس صداش شنیدن با
 . شنیدنش

 شده؟  ی چیز رز جانم! آها -

 :اومد حرف به نهایت در و  انداخت  ما به نگاهی

 نیستی؟  باغ -

 مگه؟  طورچه! نه -

 : گفت و فرستاد عقب  رو بلندش موهای 

 . اومده پیش مشکلی یه جااین  برگردی؟ شهمی -

 احتمال به که طرف اون از شخصی صدای  بگه چیزی  و کنه باز لب کهاین از قبل
 موبایل توی  که بود، سردشخون  صدای  نهایت در و شد بلند زدمی حرف هاتف با

 : کرد زدهحیرت  رو مونهمه  و پیچید

 .  خداحافظ. زنیممی  حرف میام شب آخر -

 اتاق   توی   آزاد  بوق  صدای   و   کرد  قطع   رو  تماس   بده   رز  به  حرفی  مهلت   کهاین  بدون 
 سوهانی   تا  زد  رو  تماس  قطع  و  گرفت  رز   دست  از  رو  موبایل  عصبی   رها.  شد  پخش

 : شد منفجر  بمبی مثال به و برگشت رز سمت یهو. نباشه روحمون آزار ای بر 

  به . کن داداشم داداشم کم گفتم بار هزار بود؟ سردخون چه داداشت دیدی  -
 ! نداره انصاف جو  یه آدم این  که وّلل،

  روی  رو  دستش رها که بگه، چیزی  خواست و  گذاشت عقب قدمی  ترسیده  رز
 : کوبید لبش
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  کن   قبول.  نیست  سابق   آدم  اون  دیگه  هاتف  کن  قبول.  رزیتا  نگو  هیچی  هیس  -
 . شده  عوض  آسمون تا زمین  اون

 : زد  لب گونهالتماس و عاجز حرفش نشوندن کرسی به برای 

 رز؟  فهمیمی -

  بیرون  اتاق از و داد تکون رو سرش کردممی  حسش راحتی به که بغضی با رز
  شوک  توی  هنوز که  منی و بود ایستاده تماشا به اییگوشه  مبهوت پری . دوید
! چیه ماجرا که کردم،می فکر این به همیشه از کنجکاوتر بودم هاتف سردی خون

  حس   رها  خالی  جای   و  برگشتم  شدیم  شدنش   بسته  متوجه  تازه  که  دری   صدای   با
 :گفتم پری  به رو  و دادم تکون رو  سرم واقعیت  به برگشتن برای . شد

 !کن قفل رو  در. برم دیگه من -

  که   کرد،  نگاه  بهم  باشه  نشده   خارج  بهت  از   هنوز  کهاین  مثال  به  حرفی  چیه  بدون
  گردش   به  هاشعکس   روی   نگاهم.  رفتم  خودم   اتاق  توی   راست  یه   و  بیرون  اتاق  از
  بهم  عکس بودن سفید و سیاه وجود با حتی مشکیش های چشم و اومد در

  روش   و  یدمشک  پنجره  کنار  رو  صندلی  آشفته  ذهنی  با  و  سردرگم.  کردن  کجیدهن
  شدنش  کامل به خیلی هنوز که دوختم، ماهی به رو مزده ماتم نگاه. نشستم
  ساده   خیلی  که  ظهری   به  رفت  یادم  و  شد   بلند  شکمم  قور  و  قار  صدای .  بود   مونده

 شک بی . بودیم فرستاده هوا به و کرده دود رو تنوری  پیتزای  تجربگیبی حسب بر
  همچین ترس که حداقلش نبود؛ خوردن غذا و رفتن بیرون برای  خوبی وقت االن
  مرور  رو  امروز  اتفاقات  و  تنظیم  تند  دور  روی   رو  محافظه .  دادنمی   بهم  رو   اییاجازه 
  از  که کاری پنهون  تا گرفته  پسر این غریب عجیب  و یهویی  شدن  پیدا از. کردم
 ! بودم کرده نیما
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 بیرون  مشده  کیپ ی سینه  از رو سردم آه کاریممخفی  و نیما آوردن یاد به با
  یهو  اومد بیرون خونه از هاتف وقتی ولی بودم، رفته رفتنش پای  تا. فرستادم

  این  به  لحظه اون. کشید پر وجودم  از  گفتن جرئت و  بست  رخنه بدنم توی  ترس
 خودش  با  فکری   چه  شب  وقت  این  اونم  دیدمی   رو  پسر  این  نیما  اگه  که  کردم،  فکر
...  زدمی  رو  مسافرت قید  و بست می  ادشاعتم روی  چشم یقین به  قطع کرد؟می
. 

 *** 

  رو   دهنم  آب.  نشستم  تخت  روی   صاف  و  پریدم  خواب  از  کردم  حس  که  صدایی  با
  چرخوندم  در توی  رو  کلید  ترس و نگرانی با. بشه رفع  گلوم  خشکی  تا دادم  قورت 

  دیدن  با  که چرخوندم، باغ دورتادور  نگاهی و رفتم  تراس  سمت. کردم باز  رو  در  و
  هاشون اتاق  از  دخترا که  نگذشت،  خیلی. رفت  هوا به جیغم متحرک موجود چهار
 با دلیل همین به بود؛ ربوده رو زدنم حرف توان ترس. اومدن نزدیکم و بیرون
  کمک  و  رز  های گفتن  دزد  دزد،  پری،  جیغ    صدای .  زدم   اشاره  تراس  پایین  به  سستی
  خودش   شونیکی  جیغ  همه  اون  توی .  پیچید  باغ  ی محوطه  توی  رها  های خواستن

  که  شدم،می  هوشبی  داشتم. رفت  پاهام از رمق  که رسوند، تراس باالی  به رو
 هاتف آشنای  ی چهره و گرفت صورتش جلوی  رو موبایلی نور لحظه آخرین توی 
 : شد بلند مانندشپچ صدای . شد  نمایان چشمم جلوی 

 !نذاشتین برامون آبرو باشین ساکت! هیس -

.  دادم  تکیه تراس آهنی  و سرد ی نرده به رو سستم ندب و  قورت رو دهنم آب
 : غرید  قدرتش تمام  با رز که نداشتم، اعتراض برای  نایی

؟  نیمتم و  قورت دو باغ توی  رفتی جااین شب  وقت این -  باقی 

 :پرسید جانبی به حق  لحن با و داد سوق تراس پایین  سمت رو تیزش نگاه
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 !جا؟این  آوردی   شب سه  عتسا برداشتی َانکی لندهور تا سه این -

 : شد بلند  اییغریبه  صدای  بده توضیحی  و کنه باز لب هاتف کهاین از قبل

 . سامرندم من. رزیتا سالم -

  از  درستی  درک هیچ و بود  افتاده فشارم. باریدمی  صداش  از  شیطنت و تمسخر
 : رفت تشر رها. نداشتم اطرافم

 !شد  اضافه هم مکار روباه بود، کم نره گربه -

 حرف   به  اییدیگه  ناآشنای   شخص  بعدش  و  پیچید  باغ  توی   نفر  چند  ی خنده   صدای 
 : اومد

 !باشیم ژپتو پدر و پینوکیو هم ما شاید چیه؟ نفر دو ما تکلیف و -

 : اومدم حرف به باألخره هاشونبازی مسخره  از عصبی

  و  سر  شب موقع این که  هستین، هاییروانی  کدوم شماها خبره؟  چه جااین -
 شده؟  پیدا ونتکله 

  کردم می   صحبت  لحنی  چه  با  کهاین  متوجه  و  بودم  داده  دست  از  رو  کالمم  اختیار
 :شنیدم رو هاتف بخشآرامش   صدای . نبودم

 اتاقمون،  برگردیم صدا و سربی خواستیم فقط. ترسوندیم رو شما که متأسفم -
 ... . که

  و  چرخوند  پسرا از  یکی  سمت رو  بود هویدا  موبایل نور زیر که ش،خصمانه  نگاه
 : داد ادامه

 !شدین  بیدار خواب از شما و کرد احتیاطیبی سامرند که -

 : گفت  شکی  از  پر  صدای   با  رز  که  بودم،  شده   نوازشگوش   و  مؤدبانه  لحن  مدهوش
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 بودین؟  شما دیده باغ توی  یاسی که  هاییاون   شب سر نکنه! ببینم وایستین -

 : داد جواب سامرند    اسمش دموب شده  متوجه االن  که اولی،  صدای  هم باز و

  دوستتون   که  کنیم،  کوفت   شام  یه  بریم  پاورچین  پاورچین  خیلی  خواستیم  آره  -
 . کرد کوفتمون هاشجیغ با

. کردمی  عصبیم  تربیش  این  و  بود  برداشته  رو  باغ  ی همه   جانبش  به  حق  لحن  بوی 
 : غرید  من از قبل هاتف که بگم، چیزی  خواستم

 !سامرند -

 ی دفعه   برعکس  بار این.  شدم  خوابم  اتاق  وارد  و   نموندم  چیزی   ظرمنت  دیگه  عصبی
  بدم  انجام تونستمنمی  کاری  هیچ ولی. شدمی  خواب برای  مانعی گرسنگیم قبل
  اون  یخچال توی  مطمئناا  و نداشت آشپزخونه اسم  به  جایی هیچ جااین  که چرا

  شب  وقت نای کردمنمی  جرئت بودمی هم اگر که نبود، خوراکی از خبری  مطبخ
  شده  که جوری  هر  کردم  سعی دلیل همین به . بذارم اتاق این از بیرون رو پام

 ... . بیارم چشمم به رو خواب

 *** 

 "هاتف"

  اتاقم   از.  کشیدم  مزده   ژل  موهای   به  دستی   و  انداختم  خودم  به  نگاهی  آینه  توی 
 تا. شدم  خارج خونه  از براقم و مشکی های کفش  پوشیدن از بعد و رفتم بیرون
  ساعت   به  نگاهی.  بیارم  گیر  ماشینی  زور  به  بلکم  تا  رفتممی   پیاده  باید  رو   جاده  سر

  از  موقع همون و  انداختم بود ظهر از بعد چهار   ی دهنده نشون  که اسپورتم مچی
  تکون  گذرا های ماشین برای  دستی و ایستادم  جاده سر. شدم خارج کوچه پیچ
 انداختم   پایین  رو  سرم !  نداشتن  ادنستای  به   ای عالقه   کدوم  هیچ  انگار   ولی   دادم،
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  سرم   بوقی  صدای   با  که  بگیرم،  اسنپ  تا  شدم  جیبم  از  موبایل  آوردن  در  مشغول  و
.  انداختم  پاهام  جلوی   شده  پارک  مشکی  پارس  پژو  به  رو  نافذم  نگاه  و  گرفتم  باال  رو

 . شد  جلب فرمون پشت نوجوون پسر به متوجه و  داد پایین رو شیشه

 رئیسی؟  آقای  -

 : پروندم  باال ابرویی خودآگاهان

 !بله -

 .اومدم  سلیمانی آقای  طرف  از من. بفرمائید-

 شدم  ماشین  عقب  صندلی  سوار  توجهبی  که  کرد،  باز  رو  در  و  کشید  جلو  رو  خودش
 سبز لبش پشت تازه که پسر یه به باید مرتضی چرا کردم فکر این به زمانهم و

 وارد و کنه ثابت رو خودش بود دهر ک وقت کی پسر این اصالا  کنه؟ اعتماد شده
 بشه؟  مکانی همچین

  رو  سکوت ششده  بالغ تازه و دارلهجه صدای  ماشین، حرکت   از بعد دقیقه چند
 : شکست

 ندارید؟  ماشین خودتون -

 .کردممی  شروع  االن همین از  رو بودنم صادق و رک باید

 . دارم! چرا -

  توی  از بود، شده  مخفی ابرو همه  اون زیر که هاییچشم  و  پیوندی  ابروهای  با
 : پرسید باز و انداخت بهم نگاهی آینه

 بودین؟  تاکسی منتظر چرا پس -

 . تهران   خودم ماشین. اومدم هواپیما با -
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 . داد تکون سری  فهمیدن معنای  به

 تون؟دنبال فرستنمی  رو من که نداشتید، خبر راستی -

 : دادم جواب  مختصر و مفید  راننده؛ پسرک ناتمام های سؤال و وراجی  از  کالفه

 !نه -

  بعد   ساعت  یه  حدود.  نگفت  چیزی   دیگه  باشه  شده  حوصلگیمبی   متوجه  که  انگار
 مرتضی مغزی بی  به یادم  باز مسجد  دیدن با. کرد پارک مسجدی  جلوی  رو ماشین
 ایجاد مچهره  حالت توی  تغییری  کهاین بدون ولی شد، خرد اعصابم باز و افتاد
 و  پارک  اییگوشه   رو  ماشین.  کشیدم  کتم   به  دستی  و  شدم  هپیاد  ماشین  از  بشه
  همیشه   از  ترصالبت   با  و  بردم  فرو  جیبم  توی   رو   دستم.  کرد  اشاره  داخل  به  دست  با
  حس و نوازش  رو بینیم آبگل  و محمدی  عطر  بوی  شدیم که  داخل. افتادم راه

 های صندلی  فقط نبود، پشتی و قالی از خبری  مسجد توی . داد بهم خوبی
 کنجکاوی   برای   من  باراین.  کردنمی  پر  رو  محوطه  که  بودن،  رنگ  طوسی  پالستیکی

 :گفتم و شدم قدمپیش

؛ چه -  !نیست خبری  اییدیگه چیز یا و و  قالی از جالب 

 : شنیدم سرم  پشت رو صداش

 کنن؛ می  رزرو عزاداری  و ختم مراسمات برای  رو جااین  هاوقت خیلی  چون. آره -
 . چیدنش  مدلی این

  کنار   که  دری   به  رسیدن  با.  کردم  پایین  و  باال  سری   تأیید  معنای   به  و  نگفتم  چیزی 
 پا ی پاشنه روی  شم  داخل کهاین  از قبل. کرد باز رو در و افتاد جلو بود ممبر

 . سمتش برگشتم و چرخیدم

 !خوب پسر نگفتی رو  اسمت -
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 : اومد کش خنده به هاشلب 

 .زننمی  صدام فری  آقا، فرزادم من -

 : گرفتم سمتش  به رو  ماشاره  شتانگ

 .فرزادی  آقا من واسه -

  اتاقک   وارد  کنه،  باز  وراجی  به  لب  باز  کهاین  از  قبل  و  برگشتم  در  سمت  به  بالفاصله
  شده  پر زرشکی یکهنه مبل تا دو با فقط  که اتاق سرد و خالی ی محوطه . شدم
 پا و نشسته هامبل از یکی روی  من به پشت که مردی، دیدن با. زد رو دلم بود؛
   دیدار اولین توی . نشستم روشروبه   و رفتم جلو بود انداخته پا روی 

 ششده  زرد موهای  توی  دستی . زد ذوق توی  صورتش روی  ی زننده  های کوبیخال
 : زد لب  و کشید

 .هاتف اومدی  خوش -

 : آوردم زبون  به بالفاصله رو بود مخم توی  که چیزی،

 تویی؟  مرتضی -

 : داد  سرش به تابی و پیچ خندنیش با

 مگه؟   طورچه  خودمم،  آره -

  کرده   انتخاب  کارهاش  برای   رو  بچه  پسر  یه  چرا  کهاین.  نشست  لبم  کنج  پوزخندی 
 تربیش   جلفی   و  زننده  ی قیافه   همچین  با  آدمی  همچین  از.  فهمیدممی   االن  رو  بود
  از  ترچلفتی  پا و دست خیلی آدم این پس ! رفتنمی  انتظار هاگری ناشی  این از

 . بندازه راه رو باندی  همچین  بتونه که بود، اینی

 .ببینی  رو من خوای می بودی  گفته. طوری همین -
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 .شیم آشنا هم با تربیش  خواستممی . آره  -

 : داد ادامه و  کرد قطع رو حرفم که بگم، چیزی  خواستم

 ! بودی   زندون  ی جربزه   با  های بچه   از  گفتمی   کرده،   رو  تعریفت  خیلی   شهاب  البته؛  -

 : دادم  جواب تفاوتبی

 .بیرونم این  که االن کنم، ثابت باید االن  رو جربزه -

  نشده  شمتوجه که سیگاری  پاکت ایی شیشه میز روی  از انداخت، باال ابرویی
 . کشید  بیرون رو  نخی بهش زدن ضربه  با و برداشت رو بودم

.  فتگر   من  سمت   رو  پاکت  کردنش  روشن  از  قبل  و  گذاشت  لبش  ی گوشه   رو  سیگار
  در  تظاهری  یا اجبار هیچ.  دادم  قرار  لبم ی گوشه  و برداشتم  رو  نخی باطنی میل با
 با. کردممی دود رو سیگاری  آقا چشم از دور اوقات گاهی هم خودم و نبود کار

. پیچیدمی  فضا  توی   که  بود،  سیگار  دود  و  قرمز  نور  بعد  و  زد  زیرش  فندک  خرسندی 
 : گفت و گرفت هاشت گشان بین ماهرانه و  زد  سیگارش به پکی

 . اومد خوشم -

 : گفتم صدام تو  مشهود نفس به اعتماد با و کردم پخش محوطه توی  رو دود

 .نیستم خنگی آدم من -

 : گرفتم رو حرفم ی دنباله  که کرد، تأیید رو حرفم سر با

 .جناب ببینم رو مرتضی خود خواممی -

 توی   مقههقه   صدای   که  شد،  خیره  بهم  پاچگیدست   با  و  کشید  پر  شچهره   از  رنگ
 .کرد پیدا اکو اتاقک خالی فضای 

 .نیستم خنگی  آدم من! که گفتم -
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  مبل  روی  از و کرد له میز روی  رو سیگار کشید، شکرده  عرق پیشونی به دستی
  سمتم   رو  شزده حیرت  و  دریده  های چشم  کنه  ترک  رو  اتاق  کهاین  از  قبل.  شد   بلند
  رو سرم . پیچید مغزم توی  که  بود،  آهنی در شدن کوبیده  صدای  بعد و  داد سوق
  انداخت  طنین اتاق توی  که  زدنیدست  صدای  با بالفاصله  ولی  انداختم پایین
  به  نسبت  تری معقول  ظاهر.  نشست   مقابلم  مرد  روی   کنجکاوم  نگاه  و   کردم  بلندش
  اتو سفید پیرهن و مشکی اییپارچه شلوار ! ترمعقول خیلی داشت، قبلی پسر

 و جوگندمی موهای  و شدمی شچهره  بخشابهت  مشکی اتکراو با کشیده
 تشویق   از  دست  باألخره .  دادمی   بودنش  باال  سن  از  حاکی  صورتش  ریز  های چروک
  گرمی  به  رو دستش و  ایستادم مقابلش  که  اومد، ترنزدیک و برداشت  من کردن

  ولو  مبل روی  معطلی  بدون منم و بشینم که  زد، اشاره  مبل به  دست  با . فشردم
 .کرد شل رو  کراوتش و نشست  مقابلم. مدش

 جان؟ پسر گذشت  خوش زندان -

 . بیاد  کش  خنده  به  لبم  منم  شد  باعث  و  بلند  شخنده   صدای   حرفش  شدن  تموم  با

 !شما های نوچه  وجود با خصوص به. گذشت  خوش خیلی -

 . شد  صورتم زوم  رو  نافذش نگاه و قطع  رو شخنده  یهویی

 !هستی  باهوشی آدم -

 : دادم جواب سرد

 . لطفتون از ممنونم -

 . کرد مبل پشتی آویزون رو هاشدست 

 . میشن خروج ی آماده  اتانکر دیگه ی هفته  چهار.  نداریم وقت خیلی -

 : زدم لب و گرفتم رو حرفش
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 . نآماده من آدمای  -

 : شد  بلند نجواگونه مشکوکش لحن  و انداخت   باال ابرویی

 ... . درسته  کارت قدراین که تو -

 : داد ادامه باز و کرد یکوتاه  مکث

 پسر؟  گل شدی  هامیله  اسیر طوری چه -

 . دادم تکیه مبل به خودش مثل درست و پروندم باال اییشونه  تفاوتبی

 .برمیاد دستم از  چی و امکی  من دونیمی تو -

 : دادم ادامه و شدم خم زانو روی  کشیدم، لبم  دور به دستی

 !که بدونن همه   نیست قرار -

  توی  دستی رفتارهام از زدههیجان و گرفت  خودش به نسیتح رنگ نگاهش
 :گفت شعف پر و کشید حالتش خوش موهای 

 . زنه نمی آب به  گداربی شهاب دونممی که من -

 . ایستادم جلوش و شدم  بلند  مبل روی  از

 میری؟ -

 . آره  -

 . ایستاد رومروبه 

 باشی؟  من  مهمون رو شام خوای نمی  هاتف هی -
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  به  اتاق دورتادور نگاهی  نشست لبم کنج که لبخندی  با و بردم جیبم توی  دستی
 :رفتم تشر بعد  و درآوردم گردش

 !متکشرم. جناب  بخورم کنن،می  سرو  میت برای  که غذایی  از ندارم دوست من -

 . شدم  شکرده  لمینت های دندون  متوجه تازه و پیچید اتاق توی  شخنده  صدای 

 . داریم کار خیلی که برو،. جان پسر برو -

  فرزاد .  رفتم  بیرون  مسجد  از  خداحافظی  از  بعد  و  دادم  تکون  تأیید  معنای   به  سری 
 . ایستاد کنارم و کرد تند پا سمتم به

 . آقا تونبرسونم بفرمائید -

 : کردم  رد  رو   حرفش  نهایت  در   و  اومد   در  چرخش  به  ماشینش  و  خودش  بین  منگاه

 . برم خواممی  خودم. پسر درست دستت -

 : شد بلند شزده خجالت  صدای 

 آقا؟ کنیمی  تعارف -

 ی آینده  خاطر  به  سوخت  دلم  لحظه  همون  و  کوبیدم  ششونه   روی   دستی  خنده  با
 . روم روبه  نحیف  پسرک نامعلوم

 . خوش  روز. ندارم  تعارف شما با من -

  اصلی  خیابون به رو  خودم  و شدم  دور ازش بمونم  جوابی منتظر کهاین بدون
  و  دادمنمی  کسی به مجالی حرفم زدن از د عب  که  بود، عادتم همیشه . رسوندم
 !ساز کار مواقع خیلی توی  اما بد  عادت یه. کردممی  ترک رو مکان

 : کردم بلند هاماشین برای  رو دستم
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 . سربرج -

 : کردم تکرار بلندتر دلیل همین به نداشت مثبتی ی نتیجه

 . سربرج  دربست -

  بالفاصله . شدم سوار  خوشحالی با و زد ترمز پام جلوی  سفیدی  20۷ نهایت در
 : گفتم جوونش ی راننده  به رو و دادم پایین رو ماشین ی پنجره

 . دممی   رو پولش سربرج برو دربست. داداش دستت قربون -

  کش   خنده   به  زدمی  موج  درش  خاصی  آرامش  و   مهربونی  که  اییشقهوه   های چشم
 : اومد

 . داداش  سربرج   همون  مسیرم -

  خوره   مثل  سؤالی.  دادم   تکیه  صندلی   به  رو  سرم  و   زدم  لبخندی   جوابش  در  خرسند
 صدای   با!  بود  نپرسیده  آقا  و  ویال  درمورد  چیزی   مرتضی  طورچه  که  افتاد،  جونم  به

 . کردم باز چشم و برداشتم ذهنم با  جدال از دست  راننده

 گفتین؟ چیزی  جانم -

 : کشید گردنش پشت به دستی

 هستی؟  سربرج بچه میگم -

 : دادم جواب مشکوکانه و کردم  ریز رو هامچشم

 مگه؟  طورچه . آره  -

 : شد بلند نجواگونه سردشخون  صدای 

 داره؟   امنیت منطقه اون -
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 تا دادمی  قلقلکم درونی سیاست و کردممی  شک بهش قبل از بیشتر لحظه هر
 : بکشم رو  زبونش زیر

 لحاظ؟  چه از امنیت -

 : شد خیره  روروبه  به باز و نشست روم پوکرش نگاه

 .نیاج امنیت -

 : دادم جواب صادقانه  و پروندم باال ابرویی

 ! قسمتش کدوم  داره بستگی -

 شناسیش؟ می  رئیسی؛ آقا حاج ی خونه -

 لبم روی  آمیزی شیطنت لبخند و شد حبس سینه توی  نفسم گفت که چیزی  با
 : ایستاد خودنمایی به

 ... .شناسمش می   آره -

 : پرسیدم بعد و کردم مکثی

 مگه؟  طورچه -

 :کرد  روشن رو ماشین کولر باألخره و برد دست

 !نیست مهم -

  و  رفت در سرم توی  زیادی  های سؤال  ولی نگفتم، چیزی  دیگه و نشدم پاپیچش
  من  طورچه  بود مرتضی های آدم  از مهربون ظاهر به پسر این اگه که بودن  آمد
 شناخت؟ نمی  رو

 خواست؟ می  چی برای  رو جااون  امنیت کهاین یا
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 رو جااون کردن قصد  نکنه. افتاد جونم به استرس گذشت نمهذ از که فکری  با
  نداشت،   مشکلی  فکربی  تا  سه  اون  اومدن  از  قبل  تا  خونه  اون   شدن  رصد  کنن؟  رصد
  رو   حواسمون  بیشتر  باید  و  شدمی   محسوب  بزرگ  دردسر  یه  اونا  وجود  با  االن   ولی
 !باشن نبرده بویی االن تا اگه البته. کردیممی  جمع

 :پیچید ماشین ی شده  خنک ی محوطه توی  صداش باز

 داداش؟  کنم تپیاده کجا -

 : دادم جواب نگرانی و پتهتته با

 . ممنون کن مپیاده  جاده سر...  خب -

.  کرد پارک اصلی ی جاده ی گوشه  رو ماشین  و داد تکون سری تأیید معنای  به
 ماشین  از  و  کردم  تشکری .  نکرد  قبول  ولی  کنم،  پرداخت  کرایه  بابت  پولی  خواستم
  رو   حرکتش  مسیر  چشم   با   و   دادم  مکرده   عرق  بدن   به   قوسی  و  کش.  شدم   پیاده
  دور   پشتی   ی کوچه  از   خواسته   کهاین  خیال  به .  پیچید  کوچه  توی   که  کردم،  دنبال
  سمت   آروم  و  کوچه  توی   کردممی  پرتاب  لگد  پام  زیر  های کلوخ   به  کهحالی  در  بزنه،
 تاریکی  به رو کمکم هوا دیگه و بود هفت به مونده ربع یک ساعت. رفتم خونه
 . رفت می

 ثابت و  شد خشک هامچشم  رومروبه  ی صحنه دیدن با که کردم،  بلند  رو  سرم
  که  دیدم، اومدم خودم به وقتی و افتاد خسخس  به هامنفس . موندم  جاهمون 
. کردممی جلوگیری  خونه به پسر این ورود از باید. دوممی  خونه سمت دارم
  من جز به  فهمیدمی  پسر این اگه و بودن دنیا از  فارغ و خونه توی  پسرا  شکبی

 و   استرس.  ریختمی   هم  به  چی  همه  هست  خونه  این  توی   هم  اییدیگه   شخص
  رسیدم   خونه  جلوی   کههمین .  بود   شده  تندتر  هامنفس   و  دویده  صورتم  به  نگرانی
 : زدم  داد و کردم پرت مقابلش رو خودم
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 داری؟  کار کی با! داداش هی -

  و  انداخت بهم نگاهی  متعجب. اومد پایین و شد خشک زنگ  روی  دستش
 :دراومد حرکت به هاشلب 

 مگه؟  طورچه! خونه این اعضای  با -

  در. بگم  چی باید دونستمنمی  من و زدمی  دودو من روی  متعجبش های چشم
 : دادم رو جوابش صادقانه همیشگیم سیاست  از طبعیت به نهایت

 . بفرمائید رو امرتون...  ممتخد در من خوب -

 : انداخت باال رو   ابروهاش زدهحیرت

 کنید؟می  زندگی جااین  شما...  مگه -

 . دادم فراری  پشتم از رو  قوز و کشیدم  عمیقی  نفس

 !بله -

 . داد تکون راست و  چپ به حرفم کردن رد معنای   به رو سرش

 !رئیسی   آقای  ی خونه جااین کنید؛می  اشتباه -

 .شد  منحنی باال به لبم

 . دیگه هستم رئیسی آقای  منم خوب -

 : گفت شدمی  سست قبل از بیشتر لحظه هر که هاییلب با

 !گممی  رو رئیسی آقا حاج -

 . دادم تکون  سری  حرفش شدن متوجه منظور به
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 داشتید؟  امری  جانم. هستم  شوننوه -

  که   دستی   با  ولی  بردم  هجوم  سمتش  نگران  که   ،شد   شل   بدنش  و  سست   پاهاش
 . موندم  میخ جام سر آورد باال ایستادن معنای  هب

 شده؟ چی  -

  میخ نگاهم و چرخیدم در سمت. شد باز در لحظه همون که بگه، چیزی  خواست
 نهایت در و اومد در گردش به کنارم پسر و من روی  نگاهش. موند رزیتا دوست
 د،وب  دادن  رخ  حال  در  که  مبهمی  اتفاقات  متوجه  وجه  هیچ  به .  خورد  سر  در  جلوی 
 : اومد  در  حرکت  به  لرزونش  های لب .  نشست  دختر    روی   گیجم  نگاه  دوباره  و  نبودم

 . میدم توضیح... تو... داداش -

  توی  اشک نم متوجه لحظه همون و کردمی  دادبی  صداش توی  التماس و عجز
 دهنم کف به زبونم کنارم پسر داد با که بگم، چیزی خواستم. شدم  هاشچشم

 :چسبید

 رو؟   غریبه این  حضور رو؟  چی ؟میدی  توضیح -

 حیاط توی  پسرا بود، دختر این برادر گمانم به که  پسره داد بی  و داد صدای  با
.  شد پسرا حضور متوجه لحظه همون اونم و چرخید پسره روی  نگاهم. دویدن

  هجوم  خواهرش سمت هویه  و نشست صورتش  روی  عصبانیت های رگه کمکم
  مچ  و پریدم  جلو که  بخوابونه، گوشش زیر تمالحا به تا کرد بلند رو دستش . برد

 : غرید و چرخوند  سمتم  رو گردنش سرخ، های چشم با. گرفتم  رو دستش

 . نیاوردم  سرت  بالیی  یه تا وراون  شو گم -

  نفرت  با  که دادم، سوق  یاسمن سمت  رو  نگاهم  هقی هق  صدای  شدن  بلند با
  خودم  دنبال پسره دست گرفتن با و نشست  لبم  روی  خندی کج . کردمی  نگاهم
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 و حیاط ی گوشه  درخت  زیر کردم پرتش هاشکردن  تقال به توجهبی . کشیدمش
 : غریدم مشده   چفت های فک  بین از

 !نیست دختر روی  کردن بلند  دست به غیرت پسر؛ آقا -

 :شد  خیره  بهم  آتیشی  نگاه  با  و  ساکت  یهو  بعد  نشست،  لبش  روی   عصبی  ی خنده 

  خونه  توی  جوون پسر تا چهار با بعد و بماله رهشی سرت خواهرت کهاین  ولی -
  ریشه   و   رگبی  یعنی  من  نظر  از  بکشی   سرش  به   نوازش   دست  و   نزنی  دم   و  ببینیش

 . بودن

 : زدم لب زدهحیرت و شده  گرد های چشم با

 . شده سوءتفاهم! ببینم وایستا -

 : بجوه رو مخرخره  عبارتی به و بیاره  هجوم  سمتم داشت امکان لحظه هر

 تفاهمی؟ سوء  چه ؟جدی  -

 :گفتم تندتند

 با شما خواهر که نداشتیم، خبر اومدیم سرزده دوستام و من! هی هی -
 !جاناین من دخترعموهای 

 : زد عربده  که بگم، چیزی  خواستم

 !اومدین سرزده  که خوردین، غلط هاتدوست  و تو -

 کر  خودش مثل درست  و زدم گره هم توی  ابرو بودنش  پروابی  و رک  از عصبی
 : دادم جواب

 . کنیممی   تخلیه  رو  جااین  االن  همین  هامدوست   و  من!  دارنگه  رو  خودت  احترام  -
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 : گفت و گرفت  رو من دست مچ اون باراین  که پسرا، سمت برم خواستم

 ! شازده نیست بیش توهمی دیدی  من سر روی  که درازی  گوش تا دو اون -

 *** 

 "یاسمن"

 

  االن  به تا. شدم بود  خوردن رقم حال در که اتفاقاتی گرنظاره  هق هق  و لرز با
 !بود نشدنی هضم زیادی  این و نزده سر نیما از  دیوونگی همچین

 هابچه   روی   مزده خجالت   و  شرمگین  نگاه  که  گرفت،  رو   بازوم  زیر  و  اومد  سمتم  پری 
  نیما فهمیدم تازه و داد ارور مخم حیاط توی  دیگه پسر سه دیدن با اما نشست

 با و برگشتم سمتش رکیکش های فحش  و نیما ی عربده  با! کنه رم یهو باید چرا
  رو   ششده   شکسته  اعتماد  جوری چه  کردم؟می   کارچی  باید.  کردم  نگاه  بهش  ترس
  بلند های گام  با یهو  که  بودم، دار و گیر همین توی  آوردم؟می  دست  به  دوباره 
  لب   شدمی   بیدهاس  هم  روی   که  هاییدندون  بین  از  و  رسوند  سرم  باالی   رو  خودش

 : زد

 .بریم کن جمع پاشو -

 : زد داد بلندتر باراین که دوختم،  لبش به نگاه ترس با

 . یااّلل  د   گفتم؟ چی نشنیدی  مگه -

...  وقتی   هر  از  ترعصبانی!  بودم  عصبانی  بلکم  نبود،  استرس  و  ترس   از  خبری   باراین
 متوجه  کردممی  فکر  که  االن!  هابچه  جلوی   نیما  ی زننده   و  زشت  رفتارهای   از  عصبی
  نیما . بودم  شده زدهشرم  هامدوست  پیش ناحق  به و نکرده خطایی من شدممی
  چمدون  توی  کردن تا بدون رو هالباس تندتند. رفتم اتاق سمت و زدم پس رو
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  آخرین  برای . کردم تعویض  ساده  شلوار  مانتو یه با رو تنم های لباس و چپوندم
  با که نذاشتم، جا رو چیزی  شم مطمئن تا مچرخوند اتاق دورتادور نگاهی بار

 جلوتر . شدم وسوسه شونیکی  برداشتن برای  دیوار  روی  های عکس  قاب دیدن
  با  اومدم که خودم به. شد  کشیده شون یکی سمت ناخودآگاه دستم و رفتم

 داشتم  من. گرفتم دندون  به رو لبم و  کشیدم  عقب  رو  دستم حرص  و ناباوری 
 این توی  یقین به قطع که دلم برخالف! بود؟ زده سرم هب چرا و کردممی کارچی 
 دخترا های حرف به  کهاین  بدون  و کردم ترک رو اتاق توجهبی  موند،می  جا اتاق

  از  قبل . کوبیدم  هم به  رو  در توان آخرین با و  شدم نیما ماشین سوار بدم  جوابی
 پایین دلیل به شون مشاجره صدای  و دوید پشتش پری  شه  سوار نیما کهاین
 . خورد گوشم به ماشین ی شیشه  بودن

 !نیما آقا -

 : گفت برگرده  سرش پشت  به کهاین  بدون نیما

 . باشید خوش. نداره ربطی من به کاراتون و ندارم کاری  شما با من -

  سوار  هم خودش نداد،  پری  به  مجالی کردن  دفاع هم  شاید یا و  زدن حرف برای 
 . درآورد  حرکت  به سرعت نهایت با رو ماشین و شد

 ... . نیما -

 : شد پراکنده ماشین توی  دادش صدای 

 .نگو  هیچی... هیس -

 و ندونستم جایز رو صبر دیگه جاش،بی های قضاوت  و دستوریش لحن از عصبی
 : کردم باز حرف به دهن بلندتر قبل نسبت به صدای  با
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  بدیم؛  توضیح بهت نکردی  صبر دقیقه یه حتی تو داره؟ معنی چه رفتارا این -
 !کردی  مونتن و دوختی و بریدی  دتوخ

 : زد  داد و برگشت طرفم به شده سرخ های چشم با یهو

   شیره  رو سرم جوری چه کهاین  آخه؟ بدی  توضیح رو چی -

 کردی؟  سوءاستفاده  اعتمادم از و مالیدی 

 :کردم قیام گناهیمبی از  دفاع به و نیومدم  کوتاه حقم از

 سوءاستفاده؟   کدوم  شیره؟ کدوم -

 :دادم ادامه  باز که گرفت، سکوت رو ماشین فضای  نزدنش فر ح با

 ....  اومدن تازه اونا -

 آروم   برای   باید  ولی  ترسیدم،می   بعدیش  عواقب  از  و  بودم  دل  دو  گوییدروغ  برای 
 . کردممی  کاری  یه برادرم شدن

 : دادم ادامه ترس با

 ! بگم بهت رو همین که جا،این بیای  زدم  زنگ  بهت... امروز -

 : کرد صورتم زوم رو  مشکوش نگاه و زد ترمز روی  یهو

 نگفتی؟  زودتر چرا -

 : غریدم جانب به حق 

 ... . کنم باز دهن خواستم تا دادی؟  وقت تو مگه -

  هینی و قطع رو حرفم پیچید رومون جلوی  که ماشینی الستیک جیغ صدای  با
 زمان  ترینکم  در  و  چرخوندم  سمتش  رو  ترسم  چاشنی  با  آمیخته  های چشم.  کردم
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  و  نشست نیما درهم ابروهای  روی  نگاهم. دادم تشخیص رو رزیتا ماشین ممکن
  دادم   قورت  رو  دهنم  آب.  خوردم   جا  هاتف  دیدن  با  که   چرخیدم،  ماشین  سمت  باز
  ولی  زد، شیشه به  تقه چند و رفت راننده در کنار. خوندم رو اشهدم دلم توی  و

 از ترمحکم باراین که کنه، حرکت و روشن رو ماشین خواست. نداد  اهمیتی نیما
 عصبی و کرد باز رو ماشین در نیما لحظه همون و زد ماشین ی شیشه به قبل

 مدام  نگاهم! کنن پا به شری  مبادا که ترسیدم، و گفتم ذکر لب زیر. رفت پایین
 نیما ی شونه  روی  رو دستش هاتف. زدمی  دودو و بود گردش در نفرشون دو روی 

  دیدم، می  رو  شونزدن  لب. زد پس رو دستش اتبانیصع با داداش که گذاشت،
 از  رفتن پایین جرئت هم طرفی از و شدمنمی  متوجه ولی گفتنمی  چیزایی که

  فارغ  و اونا از ناامید و فرستادم بیرون صدا و سر پر رو آهم. نداشتم رو ماشین
  رو  هامچشم  و دادم تکیه ماشین صندلی به رو  سرم  نگرانی و استرس  هر از
  نشست،   هاتف  روی   کنجکاوم  نگاه.  کردم  بازشون  ماشین  در  شدن  باز  با  که  تم،سب

 و سابیدم هم روی  رو هامدندون . زد دور باغ سمت به و شد  ماشین سوار که
  و  شده سست های دست  با. زد دور رو جاده اونم که شدم، خیره نیما به صدابی

 : زدم لب زدهحیرت

 !کنی؟می  کارچی  داری  -

 : داد ابجو  کلمه یه

 . گردمبرمی -

 :پرسیدم ترزده هیجان

 شدی؟  قانع که  شد طورچه  چرا؟ -

 به  صورتم  اجزای   روی   ثانیه  چند  برای   رو   زدمی   موج  درش  پشیمونی  که  هاییچشم
 : آورد بیرونم بالتکلیفی از مشکوکی صدای  با نهایت در و درآورد  حرکت
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 .کنن تخلیه رو  باغ قراره -

 کردممی  احساس. شد  کشیده مشکوکش رفتار به مفکر  و گفتم هومی لبی زیر
.  بشه  قانع راحتی این به  نبود آدمی نیما چون کنه؛می  پنهون من از رو چیزی  یه

  این  پس نشد، قانع داشت اعتماد بهم و بودم خواهرش که منی برای  حداقلش
 . بود برانگیز شک خیلی غریبه یه برای  شدنش قانع فوری 

 ؟ همین مطمئنی داداش... خب -

 : غرید کالفه ششده  چفت فک بین از

 دونی؟ می  این از تربیش چیزی  تو مگه -

 : زدم پچ حرفم از  پشیمون و ترسیده

 !نه! نه -

  نشده  دور باغ  از خیلی . نگفت چیزی  دیگه و داد تکون تأیید معنای  به رو  سرش
  پارک   خونه  جلوی   رو  ماشین  تا  کشید  طول  ربع  دو  از  ترکم  دلیل  همین  به  و  بودیم
 . کنه

  دندون  به  رو  لبم  و  موند  بودن،  ایستاده  باغ  بیرون  که  دخترا  روی   مزده خجالت  نگاه
 ماشین  از  و  انداختم  زیر  رو  سرم.  شم  پیاده  منم  زد  اشاره  و  شد  پیاده  نیما.  کشیدم
 :زد  پچ  گوشم  زیر  کنجکاوی   لحن  با  و  رسوند  کنارم  رو  خودش  پری   که  شدم،  پیاده

 برگشتین؟ طورچه  شد؟چی  -

 : کردم خالی سرش رو حرصم پهلوش  از گرفتن نیشگون با

 . برات دارم حاال -

 : گفت متعجب
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 کردم؟  کارچی   من مگه من؟ واسه -

 دراومد؟  گندش طورچه دیدی  بفرما. نگیم نیما به گفتی تو -

  عقبی  های صندلی  از  چمدونم  برداشتن با بدم، بهش حرفی مهلت کهاین بدون
  در  به لگدی . گذاشتم تنها جاهمون  رو  پری  و نیما و رفتم حیاط داخل ماشین
.  شدم روروبه  هاتف نگران ی چهره با یهو و پروندم داشتم اسکان توش که اتاقی
 :شدم  معترض لبی زیر

 . باشه داشته تشریف باید اینم میرم جا هر! بابا ای  -

 ایستاد؛   کنارم  کنه  ترک  رو   اتاق  کهاین  از   قبل  و  نشست   لبش  روی   مهربونی  ی خنده 

 . برم  کردم  جمع  رو  هاملباس   هم  االن .  بشه   جوری این  خواستمنمی !  متأسفم  من  -

  زبونم  روی  دلم حرف ناخودآگاه  و بودم شده شوکه  خیلی شمؤدبانه  لحن از
 : نشست

 میرین؟ دارین کجا بری؟ -

  جمع برای  برگشتی راه هیچ ولی زدم، گندی  چه فهمیدم و اومدم خودم به تازه
  صداش  که انداختم، زیر رو سرم زدهخجالت! نداشت دوجو سوتی همچین کردن
 : خورد گوشم به

 .پایین اتاق توناجازه با -

  خندونش  های چشم  ی خیره  هامچشم  و  کردم  بلند  رو  سرم  تندی   گفت  که  چیزی   با
 . ذاشتمی   نمایش  به  رو  شیطنتش  بود  گردش  در  هاشچشم  توی   که  برقی.  موند

 ... . نبود قرار مگه پایین؟ اتاق -
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 های چشم  لحظه همون  و پروند  باال سؤالی رو ابروهاش که کردم، قطع رو حرفم
 : اومد  در خودنمایی  به بیشتر مشکیش

 قراری؟  چه -

 :کردم اتاق بیرون پرت رو نگاهم و دادم قورت رو  دهنم آب

 ! برگرده شد راضی طورچه نیما پس  کنید؟  تخلیه رو جااین  نبود قرار مگه -

 : شد هویدا شقیافه توی  آشکاری   کالفگی و کشید  ریششته  به دستی

  شما  از ما حضور که دادم، اطمینان بهش و زدم حرف داداشتون با من... خب -
 . نکنه  آرامش  سلب

 : کردم صورتش زوم  رو مشکوکم  نگاه زدنش حرف رسمی و کتابی از خسته

 ! طوراین که -

  از  عبارتی به هم شاید یا و بره بیرون اتاق از خواست و داد تکون رو سرش
 :کردم گیرشغافل  حرفم با که کنه، فرار من های سؤال

 گذاشتین؟ تونبودن  زندان جریان در رو داداشم -

 : داد جواب سرد و رک برگرده طرفم  به کهاین  بدون

 خودم من باشید، نداشته دخالتی موارد این توی  کنممی خواهش ازتون -
 . خوش روز .  زدم داداشتون با رو هامحرف

.  گذاشت   تنها  اتاق  توی   عصبانیت  از   شده  سرخ  صورتی   با  رو   من   و   نداد  بهم  یمجال
  تخت  روی  و کردم پرت اتاق از اییگوشه  ارزشیبی آشغال مثال به رو چمدونم
  شروع   دادممی  انجام  خوردنم  حرص  مواقع  همیشه  که  حرکتی  از  عادت  به.  نشستم

 ... . کردم موهام  کشیدن به
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 *** 

  آیهان  یهو که برم، بیرون حیاط از خواستم و رفتم ییناپ دوتا دوتا رو هاپله 
  مقایسه   مشغول  و  شد  کشیده  مشکیش  های چشم   به  فکرم.  شد  ظاهر  روم  جلوی 

 هاتف  های چشم  شکبی "  دادم  جواب  دلم  توی   و  شدم  هاتف  های چشم  با  کردنش
 و فکر از و گزیدم رو لبم درآورد حرکت به چشمم جلوی  که دستی با." نداره  نظیر
 .گرفتم فاصله بافیالخی

 گفتید؟ چیزی  -

 :درآورد  گردش به باغ دور رو  تفاوتشبی نگاه

 که؟  ترسیدنمی .  نیستیم امشب ما -

 . کردم نثارش  پرروئی بچه دلم توی  و گره هم در ابرو

 ... . البته بترسیم؟ االن که ترسیدیم،می  شما اومدن از قبل مگه! نه -

  دلم    مهمون  هم  رو  ترس  کردنم  قانع  بر   عالوه   ،زد   که  حرفی  با  و  شد  حرفیم  پر  مانع
 :کرد

 . نیست هم مراد آقا حتی امشب ولی. نه -

 نکرده کامل رو حرفم که کردم، شکر رو خدا دلم توی  و دادم قورت رو دهنم آب
"  گذرهمی خوش بیشتر خیلی شما نبودن با البته" بگم خواستممی  چون بودم
  البته .  بودیم  شده   ترراحت   و   آشنا  هم  با   تربیش  بودن  جااین  که   روزی   سه  این  توی 

  به تفاوتبی! نبود تأثیربی هم پایین های اتاق  از یکی توی  نیما گرفتن اسکان
  براش  سری  بخشاطمینان و چرخوندم حدقه توی  چشمی قبلم  لحظه چند ترس
 : دادم تکون

 .دادین اطالع که ممنون. ترسیمنمی  حال هر به! هست که داداش -
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 : زد ذوقم توی  باز و نشست لبش روی  ینینمک لبخند

 . نیستن اومده پیش براشون کاری  هم نیما آقا! متأسفانه نه -

 بینی   به چینی ایی اضافه حرف زدن بدون که کردم، ریز چشم مشکوک
 و کنم کم ترسم از تا کشیدم  صورتم به دستی. شد دور ازم و داد استخوانیش

  حرکت  با. افتاد راه اونم  و  شدم رها نشی ما سوار. رفتم بیرون حیاط از بالفاصله
 : کرد باز اعتراض به لب بود نشسته جلو که پری  ماشین،

 ریممی   فقط...  عروسی  بریم  نیست  قرار  خدا  به  کنی؟می  کارچی  داری   ساعت    دو  -
 !بزنیم طرقبه توی  دوری  یه

  هوای  و آب خوش ی منظره پرت رو حواسم بعد انداختم، بهش  نگاهی چپچپ
 :گفتم لب  زیر و کردم بیرون

 ترسید؟می   باشیم،  تنها  درندشت  و  مخوف  باغ  اون  توی   قراره   امشب   بفهمید   اگه  -

 :کرد مداخله حرفم توی  شکی از پر لحن با بود نشسته کنارم که رزیتا

 چیه؟  منظورت -

 ... . البته و نیستن خونه جایی یه برن قراره پسرا و نیما -

 : دادم ادامه و چرخوندم  نفرشون سه  روی  رو نگاهم

 ! نیست امشب هم  مراد آقا حتی انگار -

 خیالبی  بود اکیپ نترس   که رزیتا بندازن، راه داد و جیغ بخوان کهاین  از قبل
 : پروند  باال اییشونه 

 . که نداره جن! نباشن خب -
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  رسیدن   تا  دیگه  و  رفت  آهنگ  به  حواسمون   ماشین  توی   موزیک  صدای   پیچیدن  با
 .نگفتیم چیزی  هدر چالی ی رودخونه  به

 

 نرو  شب  قلب از من ماه ای " 

 نرو لب به من جان رسیده

 اگر  بمانی قرارتمبی

 بگیر خسته و خراب دل  این از نشانی کنارتم

 زد  پر دلم تو هوای  در

 ... " بگیر نشسته گل به دل این  از سراغی تو برای 

 با  یداب.  بود   آزاردهنده  و  زده  پر  هاشچشم  هوای   توی   دلم  بدجوری   که  حقیقتش،
  مسخره؛  و گونهبچه حس این روی  کشیدممی  بطالن خط و اومدممی  کنار خودم
  دلم جوره هیچ من و نداشت عاقبتی و آخر هیچ طرفهیک  حس یه چون
 !کنم رویابافی یکی داشتن برای  خیالم و فکر توی  روز و  شب خواستنمی 

 *** 

 !ماشین  توی   شدیم  هخست  بریم،  پیاده  رو  مسیر  ی بقیه  پایین  بیاین  هابچه  خب  -

  زوم  نگاهم. شدم پیاده پشتیم کوله برداشتن با و دادم  باال رو ماشین ی شیشه 
  از   انبوهی  با  گردوندممی  که  جا  هر  رو  چشمم.  موند  اطرافم  قشنگ  و  سبز  ی منظره
 : زد پچ گوشم زیر پری . شدم می روروبه   گل و درخت

 ! خوشگل   چه. باش رو جااون   یاسی هی -
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 در  دریاچه  کنار  که  اییآبی  چشم  پسر  روی   چشمم  و  کردم  دنبال  رو  نگاهش  مسیر
 : زدم  گره هم توی  طنابی مثال به رو   ابروهام. نشست  بود کباب زدن باد حال

 !ها نگفتی نگی میدم نیما  به رو  آمارت.  کن درویش رو هاتچشم -

  ه ب   سرم  جلوی   موهای .  شد   دور   ازم  و  پروند  بازوم  به  مشتی   زده حیرت  های چشم  با
  دستی. گرفتننمی مدل و نبودن مستقیم صراطی هیچ به  بودن کوتاه دلیل

  زور  به. شد بلند موبایلم  صدای  که برم، هابچه دنبال خواستم و کشیدم بهشون
 ناشناس ی شماره  دیدن با. کشیدم بیرون رو گوشی و کردم باز رو کوله زیپ

  مهمی   کار  تلفن  پشت   شخصی  شاید  کهاین   یادآوری   با  ولی  بزنم،  ریجکت  خواستم
 : کردم لمس رو اتصال باشه داشته باهام

 !بله -

 . بفرستم  بیرون  آسوده  رو  نفسم  شد  باعث  و  پیچید  گوشم  توی   نیما  آشنای   صدای 

 زنگ هاتف موبایل با شدم  مجبور نداشت شارژ خودم موبایل نیمام؛ جان یاسی -
 .بزنم

  نگاهی  و دور گوشم از رو موبایل اختیاربی و زد سرم به دوباره اسمش شنیدن با
 : شد بلند خط طرفاون  از نیما صدای . کردم ششماره  به

 یاسمن؟  شنیدی ! الو -

  و چپ به رو سرم دادن،می  جوالن مغزم توی  که مزاحمی افکار دادن فراری  برای 
 :کردم نزدیک گوشم  به رو موبایل دوباره و متمایل راست

 شده؟ چی  جانم. آره  -

 : شد دمیده گوشم ی وت آرومش صدای  بالفاصله
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 اید؟ خونه -

 !نه -

 :گفت و کرد منمن  کمی

 . کنید  قفل هم رو  درا خونه، برگردین زود .  نیستیم امشب بدم  خبر بهت گفتم -

 : زدم لب و کشیدم هم توی  ابرو مشکوک

 ... . فقط . گفتن بهم آیهان آقا بله -

 :پرسید که  کردم، مکثی

 چی؟  فقط -

 داداش؟  چیه ماجرا فقط -

 : داد جواب صداش توی  مشهود رساست با

 ماجرا؟  کدوم -

 : زدم نیشخندی 

 !کردین  رفتن بیرون  قصد همگی امشب کهاین -

 : داد رو جوابم تندتند

  و  باشید خودتون مواظب! گفتم چی نره یادت. برم  باید. اومده پیش برام  کاری  -
 .خداحافظ

  اعتراضی   تمنتونس  باشه  کرده  قطع  هم  رو  من  نفس  که  انگار  تماس  کردن  قطع  با
 : کردم بلند رو سرم رزیتا صدای  با و برگردوندم مکوله  توی  رو  موبایل نگران. کنم
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 نمیای؟ چرا موندی؟ کجا -

  سرشون  مردم از بعضی شد باعث زدنش هوار و بودن گرفته اسکان دریاچه کنار
  نثارش  چلی   و  خل  زیرلبی   و  گرفتم   دندون  به   رو  لبم  حرصی .  برگردونن  طرفمون  به   رو
 تا  ماشین از. افتادم راه طرفشون به و  کردم مرتب دوشم روی  رو مکوله . مکرد
  و  اطرافم ی منظره  زدن دید با اما بود، راه متری  ۳0 حدود   مسیر یه دریاچه کنار

  باألخره . کردمنمی  احساس رو خستگی بودن زده چادر کنار و گوشه که مردمی
 کرد،می  گزگز کفش سانتی   سه  ی پاشنه خاطر به که پاهایی  با و  رسیدم  کنارشون

  چایی  روی  مزده حیرت های چشم  لحظه همون. شدم ولو شده پهن زیرانداز   روی 
 : کشیدم سوتی اختیاربی و موند  ثابت شد گرفته  رومروبه  که آتیشی

 بندازین؟  راه آتیشی چایی بساط کردین وقت کی! عمل  سرعت ماشااّلل -

 : مدوا  کش خنده به پری  های لب  عجیبی  طرز به

 .چشم   یخی آقای  کار -

 . پروندم باال ابرویی

 کیه؟  دیگه چشم یخی آقای ! پیغمبر یا -

.  زد اشاره کنارمون به زدهذوق  های چشم با پری  که شد، بلند شونخنده  صدای 
  مورد  هاشچرونیچشم  با پری  قبل از  که آبی چشم پسر   روی  دوم بار برای  نگاهم
  با . زد رو نگاهم و کرد باال رو سرش نموا یهو. نشست  بود داده قرارش عنایت
 :غریدم پری  سر معترض  که داد، تکون برام سری  لبش کنج لبخندی 

 !بدید ندید ی دختره انداختی راه چیه بازی مسخره  بساط این -

 : داد جواب و  تکون سری  سردخون

 !دیدم کم هم  آبی چشم پسر بدیدم، ندید -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 169 

 پروا بی  و  سردی خون  نتونستم  ولی  م،فشرد  هم  روی   چشم  اعصابم  آرامش    ی واسه 
 رو دستم توی  داغ چای  از جرئه چند هویه خاطر همین به کنم؛ هضم  رو بودنش

  و   بلند   جیغش   صدای   طبیعی   خیلی  واکنش  یه  حسب   بر  اونم  و   ریختم  پاش  روی 
  و  کوبیدم  پیشونیم روی  دستی. بچرخه سمتمون سرها ی همه  دوباره  شد باعث
  خودمون  به تا. کردم اکتفا کجی دهن یه به پریناز های بازی  کولی جواب در

 : گفت و رسوند  سرمون باالی  رو خودش یخی چشم پری  قول به ی پسره  اومدیم

 میاد؟  بر من دست از کمکی  خانم؟ شدچی  -

  به  رو شخرخره داشتم  دوست شدتبه  حقیقتش ولی بود، غریب عجیب خیلی
 !بکشم دندون

 : دادم رو جوابش تندی  لحن با بکنه، ریختن عشوه به شروع پری  کهاین از قبل

 . خوش  روزتون. نه -

  برای  لحظه همون و. شد دور ازمون و ندادم اهمیتی ولی کرد، نگاهم چپچپ
  سمتمون  دوباره  که دیدنش با اما دادم، باش آزاد  مشده  حبس نفس به  رهایی 

  و  تداش  نگه مونمقابل  رو جوجه سیخ چند . شدم نزدیک انفجار  مرز به برگشت
 : زد فک

 .تونجون  نوش -

 دیدن  با. کردم محلش سگ عبارتی به و ندادم اهمیتی بهش برگردوندن رو با
 توی   فکری   بود،  زدن  چشمک  حال  در  و  زده   بیرون  مکوله   بغلی  جیب  از  که  موبایلم

  با رو ششماره . رفتم هامتماس آخرین قسمت به و داشتم برش. زد  جرقه سرم
 ی قفسه  به  تندتند قلبم. شدم  تلگرام وارد و  کردم  هذخیر " رئیسی  هاتف"  عنوان
  شیرینی  حس   اکانتش  دیدن  با.  شد می  بیشتر  و  بیشتر  استرسم  و  کوبیده  مسینه

.  گرفت   بر  در  رو  وجودم  تابستون  گرمای   اوج   توی   یخ  آب   لیوان  یه  خوردن  مثال  به
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  ه پوشید  که  اییسورمه  کت.  رفت  نفسم  عکسش  با  درجا  و  کردم  باز  رو  پروفایلش
 آخرین .  بود   داده  جال  خوبی   به  رو  شچهره   ششده   زده  ایی خامه  مدل  موهای   و  بود

  عکسش   از  زور  به  خواستم" !  تازگی  به"  بود   شده  نوشته  و  مخفی  من  برای   بازدیدش
 ترس از و کشیدم جیغی گوشم زیر رز پچپچ با که ببندم، رو صفحه و بکنم دل
 . افتادم نفسنفس  به

 نبود؟  داداش سکع اون! ببینم وایستا -

.  کردم  سفره توی  یجوجه  های سیخ  پرت رو  حواسم  و  دادم قورت رو دهنم آب
 !نداشتم گفتن برای  جوابی  البته  و ندادم جوابی

 . روشن  چشمم -

 :کردم دفاع  خودم از هم سر  پشت و تند بالفاصله

 ... . فقط... من! نکن اشتباه -

 : انداخت باال ابرویی آمیزشیطنت  و رسوند مقابلم  رو خودش

 چی؟   فقط! طوراین که -

 :کردم  آویزون  رو ملوچه و لب و شدم شرک

  ببینم  شدم کنجکاو منم زد، زنگ بهم شماره این با نداشت  شارژ نیما خدا به -
 !همین کیه؟ ی شماره 

 که تشری  با و کرد پیدا اکو گردشگری  ی مجموعه  باز فضای  توی  شقههقه  صدای 
 :نذاشت برام  فراری  راه  زد

  هم  رئیسی هاتف اون! ها شدیم هم کور  شکر مرتبه هزار صد  رو  منان خداوند  -
 ! دیدن چپ چشمام  بودی  کرده ذخیره که
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  و  نداشتم گفتن برای  جوابی. انداختم زیر رو سرم و کشیدم دندون به رو لبم
  برام   آبرو  گفتمی  که  پری  به.  بگه  پریناز  و  رها  به  مبادا  بود،  افتاده  جونم  تو  ترس
 توی و گرفتم باال رو سرم گیزده شرم با. شدممی شخنده  ی سوژه  و تذاشنمی 
 : گفت  خودش من جانب از حرفی  هیچ بدون که کردم، نگاه هاشچشم

 !نکن جوری اون   رو هاتچشم گمنمی   کسی به چه؟ ما به -

 : زد  رو آخرش نیش که اومد، کش  خنده به هاملب 

 . داداشزن باشین خوشبخت -

  رها  اعتراض صدای . برگشت سفره سر و زد خنده زیر پقی که ،رفتم اییغره  چشم
 : رفت  هوا به

 کنین؟می  پچپچ چی ساعت   دو -

 : داد قرار حرفاش مخاطب  رو من باراین

 !خدا به زد یخ بیاری؟ تشریف خوای نمی  -

 بوی پیچیدن با ولی رفت، هم توی  هاماخم دوباره سفره وسط یجوجه دیدن با
  و  کنم مقاومت نتونستم  کردمی  وارد بهم گرسنگی که ی ارفش و بینیم زیر غذا

 . شدم  ورحمله  سفره  سمت

  برای  خودم و مانعش که برگردونه، پسره به رو هاسیخ  خواست پری  غذا از بعد
 اسکان  دریاچه  کنار  ساله  یازده  احتمال  به  دختر  یه  و  خودش.  شدم   داوطلب  بردنش
  چشم  که  داشتم، نگه  چشمش بلمقا  رو  سیخ. بودن گیری ماهی  حال در  و گرفته

 . دوخت من  به و گرفت دریاچه از

 . آوردمشمی  خودم! بکشید زحمت نبود نیازی  -
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 : زدم لب اخم با

 . ممنون -

 .جان نوش -

 . رفت  غنج طالییش موهای  برای  دلم و کردم کنارش دختر پرت رو نگاهم

 !خواهرمه -

 : داد ادامه که شدم،  خیره دهنش به

 . خوبه افسردگیش هواس گردش گفته دکتر -

 :پرسیدم اختیاربی

 باشه؟  داشته افسردگی سن، این به بچه یه  باید چرا افسردگی؟ -

  پچ  آرومی لحن با و اشاره خواهرش پاهای  به چشم با. دوید نگاهش به غم رنگ
 : زد

 . داده دست از  رو کردنش حرکت توانایی تصادف توی  پارسال -

  که پری  صدای  دقیقه همون. کردم نگاه ه تر دخ به باز  و گزیدم رو  لبم ناراحتی با
  دور  ازش سرسری  ناراحتی   و تأسف ابراز با که شد،  بلند" موندی؟ کجا" گفتمی

  کرد، می  دادبی درش حرص که هاییچشم با پری . برگشتم دخترا سمت و شدم
 : رفت تشر

 !بگیره گرم مستر با خودش که  کنه،می تخم و اخم ما به خانم بگو؛ پس -

 : آورد   هجوم مغزم به وقفه  بدون   عصبانیت موج

 . زدیممی حرف خواهرش مورد در داشتیم! ها میگی چی باش مواظب -
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 : گفت تمسخر با و دراومد رقص به لبش کنج پوزخندی 

 !عزیزم آخی -

 : دادم جواب رودربایستی هیچ بی و رک

 ! دارنگه  رو خودت احترام خانم؛ پری  -

 : گرفتم  رو  حرفم  ی دنباله   که  ایستاد،  مقابلم  سینه  به   دست  و   کشید  هم  توی   ابرو

 ! چی؟ یا نیما هستی؟ طرفی کدوم باألخره درمیاری؟ چیه هابازی  َهَول این -

  ازشون   درنگ  اییلحظه   بدون  و  ندادم  اهمیتی   که  شد،  بلند  رزیتا  و  رها  هین  صدای 
 : کرد متوقفم جاهمون  بازوم کشیدن با و دوید دنبالم رزیتا. گرفتم فاصله

 مرگتونه؟  چه دوتا شما کنین؟می  جوری این چرا! یاسی -

 . چرخوندم متحرک های کابینتله  سمت رو نگاهم  و ندادم جوابی

.  بگذرونیم  خوش کلی امروز خوایممی برگرد. نیار در بازی  مسخره کن لطف -
 ... . سیژ تله جامیپنگ،

 : دادم تکون حرکت به  لب قاطعانه و بریدم رو حرفش

 . کنیم قفل هم  رو درا و برگردیم زود  گفتن نیستن خونه پسرا. میشه دیرمون -

 : کشید هم تو ابرو و دوید  نگاهش به شک رنگ

 ! شدن مشکوک خیلی. شمنمی  رفتاراشون متوجه -

 :گفتم  و انداختم  باال ابرویی

 مگه؟  طورچه -
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 جواب  هاغواص  و  دریاچه به کردن نگاه با زمانهم  و کشید صورتش به دستی
 :داد

  نظر   به.  کنیم  قفل  رو   درا   گفتن  کهاین  یا  شون نبودن   یهویی  این  مثل!  نمدونمی   -
 نیست؟  مشکوک تو

  رفتاراشون   که   بود،  این  حقیقتش.  کرد  درگیرتر  رو   مشده   مغشوش  مغز    حرفاش  با
 !پسر تا چهار اون  با دوستیش و نیما شدن  رام یهویی حتی. بود مشکوک فوق

 ! هستن مشکوک منم نظر از چرا -

 : دادم ادامه خودم که نگفت، چیزی 

 . خونه برگردیم زودتر بهتره پس -

  سمت . برگشت رها و پری  سمت  دوباره  و داد  تکون  سری  حرفم  تأیید معنای  به
.  بود کننده اذیت و فرساطاقت  فوق گرما این. دادم تکیه بهش و رفتم ماشین
  نوشیدم   ور  شجرعه  چند  و  آوردم  بیرون  مکوله   بغلی  جیب  از   رو  معدنی  آب  بطری 

  اومدن  در  صدا  به با. برگردوندمش  کوله توی  دوباره  بعد و شه  برطرف  عطشم تا
  ماشین   سوار  و  چرخیدم  پا  نوک  روی   داد،می   درا  شدن  باز  از  خبر  که  ماشین  دزدگیر
  صندوق  بستن از بعد  هم رزیتا. نشست کنارش پری  و فرمون پشت رها. شدم
  حقیقت   در   و   نشد  زده  مونبین   فیر ح  راه  طول  تموم  توی .  گرفت  جا  من   کنار  عقب 
 .بود دیگه ی گوته بچه دعوای  یه از جلوگیری  برای  کار بهترین این

 *** 

 : رفت  هوا به جیغش رزیتا کوچه، توی  پیچیدن از قبل

 . وایستا رها عهعه  -

 : زد غر سرش معترضی لحن با و ترمز روی  تندی  رها و کردم شنگاه  متعجب
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 شده؟ چی  باز -

 : زد  اشاره جاده طرفاون ی مغازه  هب دست با رزیتا

 ... . کنیم درست چیزی  یه شب ی واسه  بگیرم وسایل یکم وایستا -

 :زد تشر نهایت در و کرد بدل و رد پری و من بین نگاهی

 . کردن زهرمارمون رو گردش و تفریح که  عجوزه تا دو این -

  سرعت   به  و  رفت  بیرون  ماشین  از  بگیم،  بهش  چیزی   کنیم  فرصت  کهاین  از  قبل  و
 . رسوند مارکتی سوپر داخل  رو خودش باد و برق

 *** 

 "هاتف"

 

 باشه؟  راحت خیالم دیگه خب -

 سامرند.  بشینه  لبم  روی   لبخند  شد  باعث  و  داد  تکون  برام  سری   بخشاطمینان  نیما
 : زد  لب و کرد  کج رو سرش  سؤالی

 ! نکنه؟ شک -

  شیطان   کردن  لعنت  از  دبع  نهایت  در  و  آورد  هجوم   دلم   به  نگرانی  و  استرس  دوباره 
 : گفتم مختصر و مفید وجودم از  ترس دادن فراری  و

 . نه -

  ماشینش  قفل  نیما. شدن  پیاده من از طبع به هم  پسرا  و شدم  پیاده ماشین از
 .کردیم حرکت ویال سمت نفری  چهار و  زد رو



 
 

www.cafewriters.xyz Page 176 

 . چه  من به گفتم ولی بپرسم خواستم هی کجاست؟ مرصاد -

 : فشردم هم روی  لب. داد تکون  سری  زدهشرم  که کردم، نیما زوم رو نگاهم

 .کنهمی  مونپشتیبانی مرصاد -

 : داد تکون سری  گیج و گنگ

 . باشه موفق  -

  هم   بین  نگاهی.  شد  باز  تیکی  صدای   با  در  که  فشردم،   رو  ویال  زنگ  و  نگفتم  چیزی 
 کنزوم  دوربین یه مثل درست چشمم. افتادم راه جلو من آخر در و چرخوندیم
  سر  آخر. گذروند نظر از رو بزرگ حیاط ی همه  و دراومد گردش به اطیح دورتادور

  مستطیلی استخر با شده، کاری گل بزرگ   حیاط این که رسیدم، نتیجه این به
 !باشه  بردارهزینه  زیادی   باید  بود  کرده  خوش  جا  اییگوشه   که  فلزی   تاب  و  وسطش

 . برداشتم  کردن  شکاکن  از  دست  اومد،  موناستقبال  به  که  مردی  ی خنده  صدای   با

 . اومدی  خوش پسر هی -

 :داد  ادامه  کوتاهی مکث با و  اومد در چرخش  به پسرا روی  نگاهش

 !آوردی  هم  رو هاتنوچه که بینممی -

  ویال  مارپیچی های پله  از لحظه همون  درست و  کشیدم لبم دور دستی نمایشی
 دستش و تمرف جلوتر. اومد پایین شدمی  ختم اصلی سالن به یقین به قطع که
 :گفتم  و فشردم گرمی به رو

 . َانتیم های بچه گل، پسرای  این  خان؟ مرتضی بود کجا نوچه -

  جلو  حرفم از  طبع به . بیان جلو کردم اشاره  که کرد، نگاه  هابچه به تردقیق  باراین
 . کردن  ادب عرض  نوبت به و اومدن
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  گفتمی  بهم عقلم. بده گاف بخواد که بود، اونی از ترتجربه با و ترپخته مرتضی
  باال  رو هاپله ! بود سیاستش روی  از  و فیلم  شهمه  هم بازی  دلقک و  خنده این
  روونه   دنبالش  و  دوختم  آیهان  به  رو  معنادارم  نگاه .  بریم  دنبالش  کرد  اشاره  و  رفت
  ایی عتیقه  های مجسمه   و  سلطنتی  طرح  ویالی   دیدن  با  که  بود،  این  حقیقت.  شدم
  روی   که  تابلوهایی.  بودم  شده  زدهحیرت  و  مات  کردنمی  انیر حکم   دورتادورش  که

  کنف  سقف روی  زیبایی به  که هاییلوستر و کردنمی  خودنمایی سفید دیوارهای 
 . دادمی  ویال این میلیاردی  چند ارزش از خبر بود شده گذاشته کار شده کاری 

 روبا  و  چشم  با  و  نشست  اصلی  سالن  داخل   سلطنتی  های مبل  از  یکی  روی   خودش
 لباس با هم خانم اون و بده انجام رو کاری  که کرد، اشاره شخدمه  از یکی به

  بودیم، ایستاده جاهمون . شد  دور ازمون سفیدش بندپیش و مشکی  مخصوص
 : کرد اشاره روشروبه  های مبل به دست با  و اومد  خودش به که

 !بشینید ایستادین؟ چرا -

  و  چپ  هم آیهان و نیما و سامرند و نشستم مقابلش  ی نفره  تک مبل روی  خودم
 بشاش  ی چهره   و  کردم   آرنجم  حصار   رو  مبل  طالیی  های دسته.  گرفتن  اسکان  راستم
  خدمه  شدن وارد با سالن سکوت. دادم قرار تفاوتمبی  نگاه هدف رو مرتضی
  داشتن  دست  به  چیزی   کدوم  هر  که   مخصوص  های لباس  با  زن   سه .  شد  شکسته
 و گذاشتن میز روی  رو هاشیرینی و هامیوه  ها،میوهآب  و اومدن میز نزدیک

  و  باز سالن توی  شخنده  صدای . شدن ناپدید دید از مرتضی بشکن با بالفاصله
 : گفت  و کرد پیدا اکو بزرگ

 .بچینم میوه میزم روی  مهمون،  حضور  از قبل  ندارم عالقه -

 :داد توضیح که دوختم، چشم لبش به کنجکاو

 . میشه محسوب  تظاهر حتی یا و مهمون به احترامییب  نوع یه این من نظر از -
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 ی نشونه به سری . انداخت پا روی  پا و  شد ولو صندلی روی  حرفش کردن تموم با
 حرف با. شدن  ظرفشون کردن پر مشغول تعارف بدون پسرا و دادم تکون تأیید
 . شدم مانعش زور به اما بپره  گلوم توی  میوهآب  بود ممکن زد که بعدی 

ن   ذکاوتت  با  روزاون !  هاتف  راستی  -   رو   چیزی   یه  رفت  یادم  کردی   مزده حیرت  قدرا 
 .بپرسم

 ترش قبل خیلی از دلیل همین به بپرسه رو چیزی  چه داره قصد بودم مطمئن
 . بودم کرده آماده رو خودم

 .خان مرتضی بفرما -

 : رسوند پایان به رو انتظارم نهایت در و داد دستش به تابی و پیچ

 کیه؟  به متعلق  گرفتی  اسکان توش که  اییخونه  اون -

 مرد این. ایستاد نمایش به لبم کنج پوزخندی  و فشردم هم روی  رو هامچشم
  و  برسونه نتیجه به خودش  سیاست و  کامل آرامش در رو چیز همه خواست می
  براش  اییشبهه و شک جای  تا برم جلو صادقانه برابرش در کردمی حکم منم عقل
  مضطرب  های چهره   به  کردن  نگاه   از  بعد  و   گذاشتم  میز  روی   رو  همیوآب .  نذارم  باقی
 :کردم باز حرف به لب باألخره پسرا،

 . بابابزرگم   واسه -

  بیاد   لبم  به  خنده  شد  باعث   که  داد،  جلوه  زدهحیرت  و  متعجب  رو  خودش  نمایشی
 . بزنم گند مبادا کردم جمعش  زودی   ولی

 ابراهیمی؟  حاج ی نوه  تو یعنی! جدی؟ -

 : دادم  تکون سری  سردنخو
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 شناسین؟می  رو  آقا. آره  -

 : داد  قرار  دهنش  توی   رو  موزش  از  اییتکه  و  تکون  حرفم  تأیید  معنای   به   رو  سرش

 !نشناسه رو حاجی که کیه -

 : رفت مطلب  اصل سر باألخره و کشید هم تو ابرو

 !بشه کشیده راه این به مردی  همچین ی نوه  عجیب   کمی -

 :پرسید  اونا به خطاب و دچرخی پسرا روی  نگاهش

 نیست؟  طوراین -

 ی خنده  به لبشون آیهان و سامرند ولی  کرد، شنظاره  حرفی هیچ بدون  نیما
 همچین تا بود کرده چینیمقدمه  ساعت چهار مرد این. شد باز هم از تصنعی
. بده  انجام  ریزی برنامه  بدون  رو  کاری   رفتنمی   انتظار  پس  بیاره،  زبون  به  رو  حرفی
 : گفتم و  نشوندم نگرانم ی چهره  روی   رو  نفرت نقاب

 . باشن دست به تسبیح حاجی فامیل و فک ی همه   نیست قرار -

 : زدم تشر و کردم شدریده  های چشم زوم  رو  نافذم نگاه خودش از  تقلید به

 نیست؟  طوراین -

  لبم  دور  دستی. داد تکون رو  سرش تندتند  خنده با و  شد خارج بهت از باألخره
 : گرفتم رو حرفم ی دنباله  و کشیدم

 . خاندان زن  راه  و هاتف میشه یکی نهایت در -

 :گفت  خوردنش از قبل  و برد لبش نزدیک رو  اییشیرینی  خنده، با

 !باشه  تبرازنده  اسم این کنمنمی  گمون زن؟راه -
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  پروندم  باال  ابرویی که شد،  جویدنش مشغول و برد  فرو دهنش توی  رو شیرینی
 : شدم رسختم  دامن به دست و

 !قشنگی این به لقب مگه؟ طورچه -

 با و  شد جدی . کنه  پاک رو شیرینی های ریزه  خورده تا کشید لبش روی  دستی
 : نشست صندلیش  روی  صالبت

 قدر چه تانکر هر با داری  خبر! نیست کوچیک زنی  راه یه ما کار دونیمی مطمئنم -
 که؟  زنیممی  جیب به

  نگاه ! بیاد لبم روی  خنده  شدمی  باعث و  گفتمی  افتخاراتش از  قشنگ  چه
 : زدم فک نهایت در و دراومد گردش به  خونه بزرگ سالن دورتادور تمسخرآمیزم

 ... . ش  کار. آره  -

 : کردم اصالح رو حرفم

  هم  زنیدالرفروشی  و طالفروشی و زنیگاوصندوق  از  ما کار. نیست  زنیراه  ما کار -
 . رفته ورتراون 

 اونم من ی خنده  با. پیچید سالن توی  مقهه قه ی صدا که شد، خیره بهم مات
 پنج  ی خنده  صدای  سر آخر   تا گرفت اوج بیشتر و بیشتر شخنده کمکم . خندید
 : زد لب  نفسنفس  با. کرد پر  رو ویال  تموم نفرمون

 . شدم حرفات عاشق ...  پسر وای  -

  بحث  هم بعد. گذاشتم نمایش به رو همنگا غرور و دادم دستم به تابی و پیچ
 :پرسیدم و کردم عوض رو

 نه؟  مگه راهیم، اول هنوز -
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  روی  اخم   و جدیت با ش،قههقه  ثانیه چند از ترکم  در هادیوونه  مثل دوباره 
  یهویی  و رفتارش این بودم نتونسته هنوز  واقعیتش و شد جایگزین پیشونیش

 ! کنم هضم رو  حالتش شدن عوض

 : گفت شریه از دود کردن خارج از بعد و داد قرار  لبش ی گوشه  رو چوبی پیپ

 ... . بره جلو تمیز کارا خواممی -

 : داد ادامه  و زد  اشاره  من به اشاره  انگشت    با کرد، کوتاهی مکث

 .میای  بر پسش از تو که مطمئنم من و -

 : کرد زدن حرف به شروع خودش باز که دادم، تکون براش رو سرم حرفی هیچ بی

 . هستین من مهمون  رو امشب -

 : داد ادامه و نشست پسرا روی  هشنگا

 کنین؟  درست  جوجه بلدین شما هی؛ -

  باألخره  بود، گرفته دهن به زبون عجیبی خیلی طرز به لحظه اون تا که سامرند
 :اومد حرف به ریایی هیچ بدون  وافر ذوقی با و شکست  رو  لبش قفل

 . زد  زبون  من های جوجه. جورم چه! اوه -

  انرژی  و ذوق این مبادا گزیدم، رو لبم ظهحل همون و نشست من روی  نگاهش
 . بده  لو رو چی  همه کاری فراموش با و بده دستش کار

 هاتف؟  نه مگه -

 بیشتر کهاین  از حقیقتش اما. دادم تکون تأیید ی نشونه  به رو سرم ترس با
  تعارفش   دلیل  همین  به .  ترسیدممی   بیاره  بار  به  گند  هابچه   از  یکی  و  بمونیم  جااین
 : کردم  رد رو
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 !افتهمی   عقب   کارامون  و  مونده   خیلی  هم  شب  تا.  بریم  باید  خان   مرتضی  مچکرم  -

  دستش  به  شده بسته  قیمت گرون مچی ساعت به. کشید هم تو ابرو نمایشی
 : گفت و  انداخت نگاه

 ! عصره  شیش    ساعت. نه -

  زمانهم   و  شد   بلند  جا  از  باشه،  کرده  اذیتش  نشستن  صندلی  روی   مداوم  که  انگار
 : گرفت رو حرفش ی دنباله  زدن قدم با

 . برید جااین  از شام بدون بذارم نداره امکان -

 ... . اما -

 : کرد اللم هاچشم همون با و دوخت بهم رو نافذش نگاه

 . پسر  نداره اگه و اما -

  از  انگار که سامرند. کردم نگاه پسرا ی چهره  به و فرستادم بیرون رو نفسم کالفه
  و   داده  تکیه  سینه  به  دست  و  تفاوتبی  آیهان.  بود   باز  نیشش  باشه  بوده  خداش
  صدای   که  بره،  بیرون  سالن  از  خواست  مرتضی .  بود  هویدا  نیما  ی چهره  توی   نگرانی
 من ی خیره  و ثابت جاش سر مرتضی جا  در. پیچید مسکوت سالن توی  موبایلم
  ته سب نقش ناشناس ی شماره  و  آوردم بیرون  جیبم از رو موبایل سردخون . موند
  شماره   همون  دوباره   بالفاصله  که   زدم،  ریجکت  خیالبی .  زد   چشمک  بهم  صفحه   روی 
 به  مرتضی  صدای  که  کنم،  ریجکت  باز  خواستم .  اومد  در  نمایش  به  چشمم  جلوی 
 : خورد گوشم

 ! باشن داشته باهات مهمی کار شاید  نمیدی؟ جواب چرا -

  همون   و  کردم  قرارر ب  رو  اتصال  شکش  به  دادن  خاتمه  برای .  بود  شک  از  پر  نگاهش
 .پیچید گوشم توی  ناشناسی و دخترونه  صدای  لحظه
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 !بفرمائید بله -

 . باغ برگردین زود خدا  رو تو هاتف آقا -

 م چهره  حالت توی  تغییری  نذاشتم ولی انداخت،  چنگ دلم به نگرانی  و استرس
 . کردمی سنگینی  روم مرتضی ی خیره  نگاه چون بشه ایجاد

 شما؟  -

 :شد دمیده گوشم توی   نشرانگ صدای  دوباره

 . هستم یاسمن -

 :کرد معرفی بهتر رو خودش که کردم، سکوت

 !نیما خواهر -

 : نشوندم لبم روی  تصنعی لبخند

 کرامت؟  خانوم  هستین خوب! بله -

 : گفت زدمی  موج درش تعجب که لحنی با

 !پناهمایزده  کیه؟ کرامت -

 . کنممی واریز نبتوحسا به رو پول فردا تا باشید مطمئن. شناختم بله -

 :زد جیغ عصبی  و  ترس از پر صدای  با

 ... . جااین. برگردین زود ... فقط باغ برگردین گین؟می  چی -

 خبر و پیچید گوشم توی  ممتدی  بوق صدای  کنه،  تموم  رو حرفش  کهاین از قبل
  که   کردم،  بلند  رو  سرم  و  برگردوندم  جیبم  توی   رو  موبایل.  داد  تماس  شدن  قطع  از
 : فشردم هم روی   رو هاملب . شدم رو روبه   مرتضی و هابچه سؤالی های اهگن با
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 . خواستمی رو  پولش داده، انجام مواسه  کاری  یه یکی. نیست  مشکلی -

   از ممکن زمان ترینکم  در و داد تکون سری  خنده با مرتضی

  پسرا   روی   رو  نگرانم  نگاه  کردم  حاصل  اطمینان  رفتنش  از  کههمین.  شد   خارج  سالن
 : زد پچ گوشم زیر و اومد کنارم آیهان  که چرخوندم،

 بود؟  کی شده؟چی  -

  فک  و لبم  روی  تصنعی  لبخند با بگیرم نیما نگران ی چهره از  نگاه  کهاین بدون
 :دادم جواب شده چفت

 . افتاده باغ تو اتفاقی یه انگار -

  رو  اشدص  بخواد کهاین از قبل. کرد نگاه بهم دریده های چشم با و بلند  رو  سرش
 :گفتم گونهنصیحت  دربیاره

 . میاره باال گند و  زنهمی  سرش  به بفهمه نیما. باش  آروم -

 : دادم ادامه که  دوخت، بهم رو نگرانیش و ترس از پر نگاه

  شام  همین   واسه فرستاده، فضولی ی واسه  رو هاشنوچه مرتضی نظرم به -
 ! داشته موننگه

 : زد  لب آروم و کشید  موهاش توی  دستی

 !نبینه رو دخترا کنیم؟ کارچی  -

  به  رو لبم و بستم رو هامچشم  بودم، آورده بار به گندی  چه کهاین یادآوری  با
 با  رو  نگرانیم باید! بود هوا  روی  چی  همه کردنمی  پیداش اگه. کشیدم  دندون
 . شدممی  شریک آیهان

 . ... ولی . هستن رفیقمون بگیم دخترا  واسه تونیممی.  نیستن اونا مشکل -
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 : پروند باال ابرویی مشکوک. بودم دل دو و عاجز حرفم دادن ادامه  از

 چی؟  ولی -

 :گفتم تند

 . داداش زدم گندی  یه وای  -

 رو   خودش  سامرند  لحظه  همون  که  کردم،  رها  آسوده  رو  نفسم  حرفم  اتمام  از  بعد
 :زد   غر و رسوند  بهمون

 کنین؟می پچپچ  چی ساعت   دو شده؟چی  -

 : آورد  زبون  به رو خودش حرف زدهحیرت سامرند،  حضور به توجهبی آیهان

 هاتف؟ زدی  گندی  چه -

 :پروند پارازیت سامرند

 چیه؟  ماجرا چی؟ گند   -

 : زدم پچ آیهان گوش زیر و  کشیدم هم تو ابرو

 . گذاشتمش جا اتاقم توی  -

  زیر  رو سرم زده شرم که کرد،  نگاهم خیره شده  حبس نفس  و گرد های چشم با
 : شد  شنیده  گوشم زیر شزده حیرت ی صدا. انداختم

 ... . که نگو -

  رو  حواسم  و دادم تکون براش تأیید معنای  به رو سرم که نداد،  ادامه رو حرفش
 : کوبید پیشونیش روی  دستی. کردم سالن ی گوشه  قدی  و  بزرگ گلدون معطوف

 . رسید  اتمام به  کاری  اول همین  چی همه بگو پس -
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 :دوختم نگرونش نگاه به  رو  عصبیم نگاه و گرفتم باال رو سرم تندی 

 !نکنن پیداش ممکنه. نه -

 با. شد عصبانیتم شدن بیشتر باعث و  نشست لبش روی  تمسخرآمیزی ی خنده 
 : شد سست دستم زد که حرفی

 خونه؟  برگردیم و بپیچونیم رو مرتضی نیست بهتر -

 ی ور  رد  مهر  دلیل  همین  به  دادن؛  باخت  خودمون  دست  به  خودمون  یعنی  کار  این
 : کوبیدم حرفش

  و  فهمهمی برگردیم اگه  کنه،می  گرم رو ما سر داره  عمدی  اون! وجه هیچ به نه -
 . تماس اون وجود با خصوص به کنه،می  شک

 :کرد پرت کناری  رو صبرش و  اومد  جلو نیما باألخره. کرد نگاهم صدابی

 افتاده؟  اتفاقی چه -

  پس  کشید؛می  گند به رو امشب شک بدون  داشتم، سراغ نیما از که  غیرتی با
 نرمال و  عادی  حالم کردم سعی  و  دادم  قورت  رو  دهنم آب. فهمید می چیزی  نباید
 : برسه نظر به

 .نیما نیست خاصی چیز -

 درجا و اومدیم خودمون  به بود،  ایستاده سکو باالی  که  مرتضی سوت صدای  با
 : گفت و کوبید هم  به رو هاشدست . دادم  تحویلش مصنوعی لبخند

 . شماها با کردنش کباب زحمت  کردم، آماده رو بساط. تراس بریم ایدیب -

  دست   مرتضی  نشدن  مشکوک  و  جو  کردن  عوض  برای   بود،  همه  از  فرزتر  که  سامرند
 : شد  شوخی و  بازی  دلقک دامن به
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 !ما مهمون شما یا شماییم،  مهمون ما نفهمیدیم باألخره -

  با  خودش و بریم دنبالش  که  ، زد اشاره  و داد  سر اییخنده  واردیوونه  دوباره 
 . شد محو دید از سالن توی  پیچیدن

  هوای . رفتیم تراس سمت نگرانی با و کردیم بدل و رد هم بین نگاهی پسرا با
  و  کوچیک رز گل یباغچه  روی  نگاهم و کردم هامریه  وارد توانم تموم  با رو خنک
 ی طبقه  توی   بزرگی  تراس.  موند  خیره  تراس  توی   گیر  چشم   العادهفوق  حال  عین  در
 ی گوشه  پزکباب  سمت  .  گرفتمی   بر  در  رو  دورتادورش  آهنی  حفاظ   که  بود،  ویال  اول

 :کرد چاپلوسی به شروع  و شد  روونه دنبالش  سامرند و  رفت تراس

 !خان مرتضی کردی  آتیش ذغالی چه -

 :کرد سامرند ی حواله  رو  خندونش نگاه چپ های چشم با مرتضی

 . بزن کره هامرغ این به بیا. جوون نکن چاپلوسی -

 *** 

  شب،  ده   ساعت نهایت  در و رسوندیم پایان به رو شب بود که جوری  هر باألخره
 یشونه   روی   بپیچه  کوچه  توی   ماشین  کهاین   از  قبل.  شدیم  خالص  مرتضی  شر  از

 .بایسته جاهمون   که گفتم و زدم نیما

 شده؟  چیزی  -

  به  متعلق  که نئونی نورهای  سمت نگاهم کردن پرت با و کشیدم لبم دور دستی
 : اومدم حرف به بود جاده طرفاون  سوپرمارکت

 ُخب؟ . باش آروم  فقط گممی  چیزی یه نیما؛ ببین -
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  رو متوجه ماه کم نور زیر نگاهش توی  نگرانی   و چرخوند رو  سرش دیدنم برای 
 . کرد جلب

 شده؟ چی  -

 :  گفتم و دادم عبور  گلوم روی راه  از سختی به رو  دهنم آب

 !باغ  بوده فرستاده آدم بودیم مرتضی پیش ما وقتی کنممی فکر -

 : دادم توضیح. بستش حرفی هیچ  بدون دوباره ولی شد، باز هم از هاشلب 

  خواممی  فقط . نداشتن کاری  دخترا به و  زنننمی  آب به گداربی  مطمئنم نترس -
 ... . باغ برگشتیم وقتی

 :کرد سنگینی صورتم روی  آتیشیش و  عصبی نگاه

 !چی؟  برگشتیم وقتی -

 : کردم خالص رو خودم حرفم گفتن با

 . باشه جاش سر چیزی  یه شم مطمئن باید. بیرون ببر من  اتاق از رو خواهرت -

  هاش عادت  از یکی کاراین  انگار. کشید گردنش پشت دستی و برگردوند رو روش
  پاش  ییاهدیگ  ی اضافه   حرف  هیچ  بدون.  نداشت  هم  سرما  یا  گرما  به   ربطی  و  بود
  خاکی  خاطر به. شد کنده  جا از سرعت نهایت با ماشین و فشرد گاز پدال روی  رو

 خاک  و  گرد  اطرافمون  و  دور  ماشین  زیاد  العادهفوق   سرعت  البته  صد  و  جاده  بودن
 ماشین لحظه همون که  کشیدم، باال رو ماشین ی شیشه . بود شده پا به عجیبی

  به  هم سر پشت و  تند مشت با و دوید ر د سمت عجله با نیما. ایستاد حرکت  از
  هم  سامرند و آیهان و  شدم پیاده نگرانی با. نکرد دریافت جوابی  ولی کوبید، در

.  چرخوندم   در  قفل  توی   و  کشیدم  بیرون  جیبم  توی   از  رو  کلید.  شدن   روونه  دنبالم
 : کرد دادبی و داد  به شروع و دوید حیاط توی  بده ما به مهلتی کهاین  بدون نیما



 
 

www.cafewriters.xyz Page 189 

 کجایی؟  یاسمن. یاسی -

 : دویدم جلوش و کوبیدم  پیشونیم روی   دستی

 !کنیمی  خبر رو هاهمسایه . باش  آروم -

 م سینه ی قفسه  روی  دستی کف و شد ورحمله  سمتم خوردهزخم ببر یه مثل یهو
 : کوبید

؟مهم  من خواهر از هاتونهمسایه  نشدن  یا شدن خبردار االن -  !تر 

.  گفتم می   بهش  چیزی   نباید  و  بود  طبیعی  براش  شیواکن  هر  شرایطی  همچین  توی 
 صدای  با که کنم، آرومش خواستم و دادم تکون حرفش رد ی نشونه  به رو سرم
  و  پریده  رنگ ی چهره  دیدن با. برگشتیم عقب به  سرمون پشت  از  شده  بلند
  بروز خودم از واکنشی کهاین از قبل. آورد هجوم دلم به ترس یاسمن ی زدهماتم
 : داد تکونش  و گرفت رو خواهرش های شونه .  دوید سمتش  و زد  کنارم انیم بدم

 یاس؟  افتاده اتفاقی چه شده؟چی  -

  کرد   باز  دهن  لرزون  های لب   با  زدهحیرت  برداره،  من  روی   از  رو  نگاهش  کهاین   بدون
 : شد خارج شحنجره از گنگی صداهای  و

 !داداش -

 . کشید آغوشش توی  و کرد نزدیک خودش  به رو یاسمن تموم مهربونی با نیما

 داداش؟  جان   -

 که رزیتا دیدن با . نگفت چیزی  دیگه و  گذاشت داداشش یشونه  روی  رو سرش
 : دویدم نزدیکش و اومدم خودم به کرد تند پا ما سمت و  اومد بیرون مطبخ از

؟ چه جااین ! رز هی -  خبر 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 190 

 روهای با با جانب به  حق  و رسوند  بهمون  رو  خودش  رها که بگه،  چیزی  خواست
 : زد  داد درهم

؟  چه جااین  بگی  باید  تو  -  تنها  و  تک  رو  دختر  تا  چهار  که  بودین،  گوری   کدوم  خبر 
 رفتین؟ و کردین ول جااین

 به و تنها باز دخترا اومدیمنمی جااین به وقت هیچ ما اگه که بود، این حقیقت
  وقتی   ولی  نداشتیم،  شونقبال  در  مسئولیتی  ظاهر  به  ما  پس  بودن،  ول  خدا  امون
  مثل  رو  شدسته  و  دار  مرتضی  نبودیم  ما  اگه  دیدممی   اییدیگه  دید  ی زاویه   از  که
 پس! بیافته تنها دختر تا چهار دل به ترس تا کردنمی  صف به جااین ملخ و مور

 : کنم شونآروم  منطقی های حرف و مالیم لحن با کردم سعی

 . ...  اما خواممی  معذرت  من ذاشتیم،می تنهاتون نباید گیمی   درست! جان رها -

  و  کرد بلند سکوت معنای  به رو دستش برسونم اتمام به رو حرفم کهاین از قبل
 : گفت نگیره اوج صداش داشت سعی که حالی در

  خودتم  یعنی میاری  حرفت توی  اگه  و  اما وقتی ! شهنمی  جوری این  دیگه،  نه -
، خواهیتمعذرت  و نداری  قبول رو توناشتباه  !خالیه وت پوچ 

 : کشیدم  پیشونیم روی   دستی

 افتاده؟  اتفاقی چه بگید بهم فقط شده؟چی .  ببخش باشه باشه! رها -

  و  نگفت چیزی  دیگه  بود  کرده سکوت به  مجبور رو خودش ناچار به  که انگار
  دقیقه  چند از  بعد باألخره که نشست،  رز  روی  مگونه التماس نگاه . رفت  ترعقب 

 : داد جواب  سرم  پشت به کردن  اشاره با و ادستفر  بیرون دارآه   رو نفسش

 ناخوشایندی  اتفاق تا برگشتیم تفریح از  زود ظهری  ایشون ی گفته  به -
 ... . نشه گیرموندامن
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  حال  در و ایستاده یاسمن کنار که شدم، نیما متوجه و کردم نگاه سرم  پشت به
 .بود خواهرش ی شونه  روی  پتو کردن مرتب

 : داد ادامه خودش من جانب از حرفی هیچ بدون که ،کردم نگاه رز به دوباره

 و بودیم مطبخ توی . کنیم درست شام واسه خریدیم الزانیا یکم راه سر قبلش -
 ... . که پختیممی  شام داشتیم

 حرفش ی ادامه  از باشه برگشته  دلش  به  ترس لحظه  اون یادآوری  با کهاین مثل
 :گفتم و زدم  خودم دور  چرخی  کالفه. بازموند

 رزیتا؟  چی که -

 :داد ادامه عاجز و کشید دندون به رو لبش

 که کردیم، نگاه بیرون به پنجره از پری  و من اومد، بیرون از صداهایی و سر یه -
  ولی  شمایین کردیم فکر اولش. شدن باغ وارد پاورچین پاورچین نفر دو دیدیم

  باید   کارچی   نستیمدونمی   و  ترسیدیم  خیلی !  وراین   بودن  پریده  دیوار  روی   از...  نه
  بمونیم   مطبخ  توی   بهتره  گفت   رها  که  گذاشتیم،  جریان  در  رو   یاسی  و   رها.  بکنیم

 . ندیم نشون رو خودمون و

  رو  دخترا اونا پس. نشست لبم روی  لبخندی  ناخودآگاه آخرش حرف شنیدن با
 . بود عالی این و  بودن ندیده

 شد؟ چی  بعدش خوب -

 با بعدش و گشتنمی چیزی  یه دنبال ارانگ ریختن، بهم رو  خونه کل هیچی -
 . رفتن بیرون باغ از خونه کردن مرتب

 نبوده؟  عجیب کارشون هاتف



 
 

www.cafewriters.xyz Page 192 

 : آوردم زبون به رو خودم سؤال  سؤالش، به توجهبی

 !که؟  نشد تونچیزی  -

 : داد رو جوابم  رز جای  به و زد  صداداری  پوزخند رها

  کسی  نه ... افتاده اتاق ی گوشه  و شده هوشبی  که  بدبخت پری  اون  جز به -
 ! بذار  بالشت  روی   رو سرت راحت  نشده، چیزیش

 رهای  اون  وقتهیچ رها  دیگه بودم  رفته زندون  وقتی از . ماسید لبم روی  لبخند
 هضم قابل غیر رفتارهای  خیلی و دادنمی رو جوابم کرد،می  تندخویی. نشد سابق 
 !دیگه

  رخنه   وجودم  تو  ترس   کردن،  رو  و  زیر  رو  جا  همه  بود  گفته  که  رز  حرف  یادآوری   با
  سؤالی . کشید پر بود نشسته دلم به دخترا سالمتی با که اییآسودگی  و بست
 افته؟ می  اتفاقی چه باشن کرده پیداش اگه که افتاد، سرم توی 

. بردممی  سؤال زیر رو  برنامه  پرتی حواس با نباید کردم،  لعنت رو  خودم  دلم توی 
 و زدم جیم باغ تاریکی توی  کردم، استفاده دخترا و نیما بحث و جر و شلوغی از

  تا  بستم آروم رو در . رسوندم داشت  اسکان  درش یاسمن که  اتاقم به  رو  خودم
 جای  با که کردم، باز رو کمد و رفتم جلو. نکنه  جلب رو توجهی قیژقیژش صدای 
 با  سرتق   دختر  اون  که  روزی   به  رفت   یادم  لحظه  در  و  شدم   مواجه  هاملباس  خالی

  بالفاصله  و نبود خنده  برای  وقتی. بود چپونده کشوها توی  رو  هالباس لجبازی 
 !نبود هاملباس از خبری  هم باز ولی کردم، باز رو کشو

 زانو زمین روی  شده  سست بدن با امیدی  هر از ناامید و نموند پاهام توی  رمقی
  م، ندخو  رو  چیز  همه  ی فاتحه  دلم  توی   و  بود  شده  ولو  کنارم  نا  بدون  هامدست .  زدم
 . کردم  نگاه بهش و برگشتم  صداش  شنیدن با که
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 جناب؟ گشتی می این دنبال -

 :کرد  تکمیل رو حرفش  و نشوند  لبش روی  ایی پیروزمندانه  لبخند

 !رئیسی محمدهاتف   سرگرد -

  برای  حرفی نشست،  دادمی  تکونش دستش توی  که  شناسایی کارت روی  نگاهم
  چنین  که بودم،  خوشحال طرفی از. مبود گرفته حناق عبارتی به و نداشتم گفتن
  توی   ترسی  هم  طرفی   از   و  نیافتاده  بهراد  و   مرتضی  ی دسته   و   دار   دست   سمی  چیز

  دوباره!  فضول  هم  شاید  و  سرتق   دختر  این  از  ترس  بود؛  دادن  جوالن  حال  در  جونم
 : شکست رو اتاق سکوت خودش

 . نکن نگاهم جوری این! سرگرد جناب -

 : داد ادامه  و کرد تکیه در ارنک دیوار به شد، اتاق وارد

 نگفتین  چیزی   و  رفتین  بیرون  اتاق  از  که  روز  اون  فقط!  نیستم  فضولی  دختر  من  -
  ولی  بیارم، تونواسه رو هاتونلباس خواستم  افتاد، وجودم توی  وجدان عذاب
 ... . اتاقم توی  بودین اومده اجازهبی که روز اون افتاد یادم

 : کردم قطع رو حرفش و دمپرون باال ابرویی  سینه به دست

 ! بودم شده شما  اتاق وارد اجازهبی من اتاقم؟! ببخشید؟ -

  به  رو   دستش.  گرفت  دیوار  از  رو  شتکیه  و  کشید  صورتش  و  سر  به  دستی  کالفه
 :گفت و داد تکون هوا توی  تفاوتیبی معنای 

 .نیست  مهم شما یا من اتاق! نیست مهم -

  شال  زیر و عقب رو اومدمی رشپُ  تو صورت به عجیب که  کوتاهش موهای 
 .فرستاد
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  که   بذارم،  خالی  مثال  به  کشوهای   توی   رو  هاملباس   از  سری   یه  خواستم  امشب  -
 ! شدم مواجه شما های لباس با

 : زد پوزخندی 

 ... . کردم  شک بهتون خیلی حقیقتش -

 رو حرفش ی دنباله شکالفه  نفس فرستادن بیرون از بعد و کرد کوتاهی مکث
 :گرفت

  بهتون  شده مرتب رو  هاتونلباس روزم اون ادبیبی جبران واسه  خواستم ولی -
 . کردم پیدا هاتونپیرهن از  یکی جیب توی  از رو این که بدم، تحویل

  و  خنگ دوباره  و تازه رو دلم  داغ دوباره و  درآورد رقص به چشمم جلوی  رو کارت
 ی چهره  به نشزد حرف مدت تموم توی . کرد یادآوری  بهم رو بودنم پا و دستبی

  رو  دلم باألخره. گفتمنمی  چیزی  و بودم شده خیره لرزونش  های دست  و مضطرب
 : زدم لب و دریا به

 زنین؟نمی  حرف کسی با این ی درباره ... که شما -

 : پرسید و کشید موهاش توی  دستی پسر یه مثل درست

 ! نیست؟ که  رها و رز و پری   کسی از منظورتون -

  خودش دادن نشون سردخون با هم باز حال این با ولی بود، مضطرب درون از
 کرده  مکالفه  و شده موفق  حدودی  تا البته که داشت، کردنم عصبانی در سعی
 : گفتم تند و کردم باز  لب. بود

 . هست خودشون  منظورم دقیق ! چرا -

 :کرد گیرمغافل  جوابش با که نشست، لبم کنج مطمئنی لبخند
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 . گممی  بهشون شکبی من! نه -

 های راه ی همه  داشت دختر این. بیاد لبم به خنده شد باعث که زد، شخندی ین
 :رفتم تشر. نداشت  هم اومدن کوتاه قصد و رفتمی  رو من با لجبازی 

 ! نداره خوبی ی نتیجه کارتون این باشید مطمئن -

 : دادن دست دیگههم  با ابروهاش

 ! کنی؟می تهدید -

ن   باهام  گونهرسمی  و جمع با بود  رفته یادش حتی که  بودم، کرده  عصبیش قدر ا 
. کردمی  جریش بیشتر بلکم نبود خوب جوره هیچ نظرم به این و بزنه حرف

  منطقی  صورت  به  کردم  سعی و بردم باال رو هامدست  خنده با و  گونهتسلیم
 : کنم قانعش

  ایی پرونده  یه  درگیر  ما  کهاین  فقط!  کنمنمی   کاری   همچین  وقت  هیچ  من  بانو،  نه  -
 . بشه شونپاپیچ دردسری  و بیاد میون به دخترا پای  خوامنمی  که م،تیهس

  و  نکردم ایجاد مچهره  حالت توی  تغییری  که کرد، صورتم زوم  رو  مشکوکش نگاه
  بود  کرده حل خودش تو رو اتاق که سکوتی. شه محو لبم  از خنده نذاشتم
  خواستم   و  تمفر   جلو  دلیل  همین  به  کرد؛می   تزریق   جونم  به  رو   خستگی  و  آشفتگی

 شد باعث و کشید پس رو دستش که بگیرم، دستش از  رو شناسایی کارت
 . بشینه صورتم  روی  اخم ناخودآگاه

 !من به بدین رو  اون کنید لطف -

 : گفت و انداخت باال ابرویی سرتقانه

 . بدونم تونپرونده  درمورد  بیشتر خوادمی  دلم -
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 : کردم  رد رو  درخواستش و کشیدم  صورتم روی   دستی

 !شهنمی  -

 : داد تکون هوا توی  رو شناساییم کارت و  دوید نگاهش به شیطنت رنگ

 !بشه باید خواینمی  رو این اگر -

  که  زدم،   چنگ هوا توی  رو  کارت  و کردم سوءاستفاده   استرسش  و پرتی  حواس از
 . شد خیره خورد می  تکون من دست توی  االن که کارتی به زدهماتم و مات

 ... .جون دختر نداره خوشی عاقبت  فضولی -

 :گفتم حرفم تکمیل برای  و کردم مکثی

 گوشت  ی آویزه  و بدون نصیحت یه رو این بلکم نکن، تعبیر تهدید یه رو این -
 .کن

  عصبانیت  و بهت از اییبقچه  توی  بهش دادن مجال بدون شد  تموم  که حرفم
 . رفتم بیرون اتاق  از و گذاشتم تنهاش

 نیما  روی   نگاهم.  شه  پاک  صورتم  از  عرق  شد  عثاب  و  خورد  صورتم  به  خنکی  هوای 
  تکون  براش سری . نشست  کردمی  نگاه من به  و بود ایستاده تراس پایین که

 تر  لب که  زدن، حصار دورم پسرا. رفتم پایین دوتا دوتا رو چوبی های پله  و دادم
   از و کردم

 : آوردم شونبیرون  کالفگی

 !برگشته ورق رفقا؛ هی -

 : زد  لب استرس با. خوندم رو  نشست نیما های چشم توی  که  نگرانی راحتی به

 ! شده؟چی  -
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 . دادم  تکون راست و چپ به  رو سرم  و زدم بهش لبخندی 

 ! ندیدن رو  اونا حتی نیافتاده،  دخترا واسه اتفاقی نباش نگران -

 :گرفتم رو حرفم ی دنباله  که فرستاد، بیرون رو  نفسش آسوده

 !زاره ما کار بعد  به این از  انگار ولی -

 : داد تکون پرسش به رو هاشلب  آیهان باراین

 . مطلب  اصل سر برو راست! کن گیجمون کم کن لطف هاتف -

  همین قبل لحظه چند تا خودمم چون کردم،می  درک  رو استرسشون و خستگی
 های حرف استرس هم االن همین هرچند. بدتر برابر صد بلکم  داشتم رو حال

 !بود نرفته بیرون جونم از یاسمن

 : مطلب اصل سر رفتم راست آیهان قول به و کردم نگاه نیما به

 ... . که فهمیده  و  کرده پیدا رو شناساییم  کارت فهمیده، رو چیز همه خواهرت -

 یریزهسنگ   به  لگدی   و  ندادم  ادامه  رو  بود  حدس  قابل  خوبی  به  شادامه   که  حرفم
  کف   با  نیما   کشید،  هاشوم  توی   دستی   دریده   های چشم   با  آیهان.  پروندم  پام  زیر

  بهش   استرس  که  هایی وقت   عادت  به  سامرند  کوبید،   خودش  پیشونی  روی   دست
  کمی  و باز رو ایشسورمه  پیراهن باالیی ی دکمه  شدمی  گرمش و کردمی  غلبه
  روی  نشسته لبخند با که بود، مرصاد فقط ما بین. کرد گشادتر رو لباسش ی یقه 
 !نیومد خوش  مذاقم به وجه هیچ به این و کردمی   نگاه بهمون لبش

 !خان مرصاد بخندیم بهش ماهم بگو هست چیزی  -
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  بهم رو  شزده مات نگاه  باشه کرده غافلگیرش و  بوده یهویی حرفم که انگاری 
  در  سعی شکسته پا و دست لحنی با. پاشیدم  روش به حرصی لبخند که دوخت،
 :کرد حرکتش کردن جمع

 !همین. گرفت مخنده ترخد این فضولی از... از نه... نه -

   مرصاد که داد، سوق  مرصاد سمت رو شخصمانه  نگاه نیما

 . رسوند  اتاق داخل رو خودش و کرد گردعقب . شد قبل از ترکالفه 

 کرد؟  جوری این چرا -

 معنای  به و ایستاد بود بازمونده حرف از حاال که آیهان های لب  روی  نگاهم
  لحظه  اون  تا که سامرند. پروندم  باال ایی شونه  خیالیبی هم شاید و  ندونستن
 :گفت بود کرده سکوت

 کنیم؟  کارچی باید حاال -

 :دادم  قرار خطاب رو نیما سؤالش، جواب در

 !بگیره دهن به زبون کنی  قانع رو  خواهرت بتونی باید تو پسر هی -

  بدون  هاشلب   دوباره  اومد  سرمون   باالی   از  که  صدایی  با  ولی  بگه،  چیزی   خواست
 . نشست  هم روی  حرفی چهی

 گه؟ می   درست  یاسی داداش، هی -

 پیشونیم روی  دستی کالفه و کردم رزیتا خشمگین صورت زوم  رو مزده مات  نگاه
 بار این   که  رفتم،  بهش  اییغره   چشم  و  نشست  یاسمن  روی   غضبناکم  نگاه.  کوبیدم

 : زد جیغ رها
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 توی  نردخو جوجه پی بودین رفته امشب  شما یعنی گه؟می درست یاس -
 شاندیز؟

  دست   رو   کالم   ی رشته   رز  دوباره   که  نشست،  ششده   چفت   های لب   روی   گیجم  نگاه
 :گرفت

 امون  به کردین ول خونه توی تنها و تک رو دختر تا چهار! هاتف متأسفم برات -
 گردش؟  رفتین خودتون و خدا

  رو  نیما باراین و کرد بلند سکوت معنای  به  رو دستش که بگم، چیزی  خواستم
 :داد قرار حرفش مخاطب

 !غیرتتون؟ بود  این چرا؟ دیگه شما -

ن   رز   مدام   و   دادنمی   حرفی  مجال  کسی   به   جورههیچ   که  بود،   خوردل  و   عصبی  قدر ا 
  و  نشست یاسی آمیزشیطنت های نگاه روی  مزدهحیرت های چشم . کردمی گالیه
  هیچ   به   این  و   دهر ب  رو   ما   مرگ  سرحد  تا  هاشلجبازی   با.  کردم  بارش  حرفی  دلم  توی 
  و داد به توجه بدون و برگشتم رها و رز  سمت. بود نیومده  خوش مذاقم به وجه
 :گفتم رزیتا دادهای بی

 . بریم شدیم مجبور که بود، اومده پیش مونواسه  کاری  ما نه! رز دیگه کافیه -

 : زدم  تشر عمدی 

 !شاندیز؟ رفتیم گفته کی -

 : اومد حرف به یتنها در و زد  دودو یاسی و من بین نگاهش

 !گفت یاسی -
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  یاسمن   دروغ  کردن  برمال  به   دست  باشم  حرفم  نتایج  و  عوارض  متوجه  کهاین   بدون  
 :بردم

 . مهمی خیلی کار پی   بودیم رفته ما! کردن اشتباه  ایشون نه، -

  بدون .  گرفت   تعجب  رنگ   بود،   مشخص   اتاق  رنگ  نارنجی   المپ  زیر  که   هاشون چشم
 .برگردیم من   اتاق توی  که زدم، اشاره  پسرا  به بهشون توجه

 : اومد حرف به سامرند  بالفاصله که کردم، تکیه بهش و بستم سرم پشت رو در

 .کردی  ضایع رو دختره این بد! ها خودمونیم. کردی   جمعش خوب ایول -

  که  سٔوالی   و کردم زومش رو تعجبم از دریده های چشم  که  کرد، محواله  چشمکی
 : ردموآ  زبون  به رو  گذشت سرم از

 !کیه؟ دختره -

 : گفت تفاوتبی و کرد پرت دیوار ی گوشه ی رفته  در زوار  تخت روی  رو خودش

 !دیگه یاسی دختر   همین -

 : اومد حرف به من از زودتر نیما که بگم، چیزی  خواستم

 ! گی؟می  رو من خواهر نکنه -

  دهنش  روی  دستی و نشست تخت روی  سیخ زده جن یه مثل درست سامرند
 :گفتم لب زیر. بپیچه اتاق توی  آیهان و من ی خنده  صدای   شد باعث هک کوبید،

 « بشه باز موقعبی که دهنی به لعنت»

  به  که  کرد، ترک رو اتاق سام،  ی زده حیرت های چشم  و ما های خنده  از  عصبی  نیما
 : کوبیدم شسینه ی قفسه  روی  دستی کف   و بردم هجوم سام  سمت عبارتی
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 ...  دیگه بار   یک! سام چیه هابازی  مسخره این -

 : دادم ادامه و درآوردم  حرکت به هاشچشم  جلوی  تهدیدوار رو  ماشاره  انگشت

 !سامرند طرفی من با کنی توهین دختر این به دیگه بار   یک فقط -

  مونده  هوا   روی  تهدید  معنای  به هنوزم  که  انگشتم  زوم    شده خشک  های چشم با
 آستین سر های دکمه . بردم فرو مجیب توی  دست و کردم غالفش که شد، بود

  چوبی   صندلی   سمت سام ی زده حیرت های چشم مقابل در و کردم باز رو پیرهنم
 :زد داد وحشتناکی و عجیب  طرز به که بردم، هجوم اتاق ی گوشه 

 !نشین اون روی  -

  دادم،  سوق سام سمت   رو نگاهم و کردم امتناع نشستن از  دریده  های چشم با
 :دا د توضیح خودش که

 !شکسته شپایه -

  داغون  و درب های پایه سمت نگاهم لحظه  در که زد، اشاره صندلی به دست با
  مکان  و زمان به توجهبی  گوشیبازی  ی بچه  مثل   درست فکرم و کشید  پر صندلی

 . دوید یاسمن های شیطنت  و کارها به

 رو  الخی  رو  فکر  و  عالم  دادمی   شیطنت  هم  شاید  و  تمسخر  بوی   که  سام  صدای    با
 . کردم پرت اییگوشه  به و بوسیدم

  و  خانوم لیلی  خواستگاری  بری  خوای می هم چندتا؟-چندتا! خوش دست : سامرند
 بدی؟ دختر   این دل به دل هم

  از  من  برگشت منتظر ظاهر به  که افتاد، اییلیلی  به یادم و  کردم نگاهش  گیج
  از سرد آه! بریم مونزندگی و خونه سر   خوشی و خوبی به بعدش تا بود زندون
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  چی قاچاق  و  دزد  یه  با  زندگی  به  راحت  خیلی  طوری چه  دختر  اون  که  شد،  خارج  نهادم
 !کرد؟می  کفایت بودن حاجی ی نوه  فقط! بود؟ داده رضایت

  دلیل  به و داشت معماری  دیپلم   فوق  ...  عیببی  لحاظ همه از و نبود بدی  دختر
 ! بود نداده شادامه  دیگه  شونمالی وضع

  زندگی  گیالن نشینخوش  روستاهای  از یکی توی  آبرو، با و خوب ی خونواده  یه با
  رو  ازدواج  این ترتیب خانوم و  بودن جون  خانوم آشنای  عبارتی به  که کردن،می
 ! بود داده

  دو  بستن عهد بر دلیلی شکبی و دراومد صدا به مغزم توی  سام حرف   ی دنباله
 ! شد هم با ابروم

 ! چیه؟ منظورت -

  نشست،   تخت  روی   سردی خون   با  همیشگیش؛  و  مسخره  رفتارهای   تموم   دت  عا  به
 : گفت و شد خم اونا روی   و کرد تنش حصار   رو  دستش دو هر

 ! ندارم خاصی منظور -

 توی   رو  عقلش  جونش  حفظ  برای   خودش  که  ببرم،  هجوم  سمتش  دوباره  خواستم
 : زد پچ سستی و آروم صدای  با و کرد حبس مغزش

 ! نه؟ مگه. داری  دوست رو یاسمن ه،دختر  این تو خب؛ -

  رو سٔوالش تردید بدون   و شد سام سٔوال درگیر فکرم و حبس سینه توی  نفسم
 داشتم؟  دوستش. کردم  تکرار خودم برای 

 تو چیزی  عشق  مگه کردم فکر این به و  رفت هوا به مقههقهصدای  لحظه  در
 ! ببندم؟ دل راحتی به که  بود، کشک های مایه
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 : گفتم جوابش در

ن  کلمه این نخور؛ رو خانومش کهاین  اول -  با که  هست، ارزش با و  بزرگ قدرا 
 ! کنی رودل خوردنش 

 ی شده   قیچی  ی دنباله  و  ندادم  بهش  حرفی  مجال  که  داد،  انجام  بازدمی  و  دم  عمل  
 :دوختم بهش رو حرفم

 ! سام کن بیرون سرت  از رو  گونهبچه و مسخره فکر   این که؛این  هم دوم و -

  نگاهش؛  توی  نشسته تحقیر   رنگ  بی رنگ   برق   که نشست،  لبش  کنج ندی پوزخ
 ! زد  رو چشمم

 !متنفرم بزدل های آدم  از  که؛این ترجالب و نمیآد خوشم انکار از -

  خوبی   وجه    عنوان  هیچ  به  این  و  کردمی  دعوت  روانی  و  لفظی  جنگ  به  رو  من  انگار
 ! نداشت

  رو   مخی   رو  و  سمج  پسر    این  منطقی  ای هحرف  با  و  شدممی   مسلط   اعصابم  به  باید
 . بشه بسته جدالی و بحث هیچ بدون   جواببی ی پرونده  این تا کردم،می قانع

 . بهتره کنی تموم رو بحث این! بزدل نه و امگویی دروغ  آدم نه من! پسردایی -

  از   قبل   ولی  کنه؛   گذر  کنارم   از  خواست   و  پیچید  اتای   توی   حرصیش  ی خنده   صدای 
 : زد پچ و کوبید مشونه  روی  دستی ایستاد، مشونه  به شونه رفتنش

  نخوردن  یا خوردن  سر   نداشتی دوستش اگه! نیستی هم خوبی گوی دروغ  آره -
ن خانوم ی کلمه   ...  شدی نمی  حساس  قدرا 

 :کرد تکمیل تشرمانند رو حرفش

 ! عمه پسر -
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  و  گس ی مزه  از کمی تا دادم قورت  رو  دهنم آب. شد خارج اتاق از درنگبی و
  که  نشستم،  سام قبلی  جای   و کنم کم بود  پیچیده دهنم توی  که  اییآزاردهنده 

 . موند در ی گوشه  شده خشک مرصاد    و آیهان مات   نگاهم

 : گفت  زدگیحیرت با آیهان

 !بخیر شب. داریم زیادی  کارهای  صبح دیگه؛ وقت   دیر -

  اتاق  از و کشید ور مرصاد دست   بمونه؛ من جانب از حرفی منتظر کهاین از قبل
 . برد بیرونش

 ! کردم؟می  هضمش باید جوری چه رو این! من خدای 

  مستفیض   لعنت  ی کلمه   با  هاشپراکنی  شایعه  و  مریض  فکر  برای   رو  سام  تردیدبی
  پراکنی  شایعه  سامرند که  اینه حقیقت : » زد  نهیب قلبم  ته  ته   از   صدایی که  کردم،
 « ایی؟دیگه چیز   یا بود، کرده

  ایی دسته  مثل   که ایی آزاردهنده  فکرهای  و کشیدم  داغم پیشونی   ی رو دستی 
  زنی  داشتن   که کردم، فکر این به. دادم پر رو بودن کرده تجمع سرم روی  پرنده
...  بود  ناممکنی  ممکن    فکر    یاسی  داشتن    و  زیادی   هویتبی  من    سر    از  هم  لیال  مثل
  وسط  این که چیزی  تنها و بودم نشده  دلبسته بهش  هم اییذره  حتی   چند هر

 ! بس و بود نشسته دلم به شخانومانه رفتارهای  که بود این کردممی  انکارش

 های حرف از حاصل که اییآشفته  ذهن با و کردم بیرون سرم از رو فکرش پس
  پوزخندی . کشیدم دراز تخت  روی  بود،  آیهان متعجب های نگاه  و سامرند مضحک

 ... . بستم رو هامچشم و کردم پیشونیم  حصار رو  ساعدم زدم،

 *** 

 « یاسمن»
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 .خانم حاج محبتتون از ممنون خیلی -

 :  گفت و انداخت بهم پرمحبتی نگاه خانوم حاج

 ... . فقط . دخترم تونجون  نوش -

  و رنگ از نگاه زور به کردم،می  استشمام رو آش اشتهاآور   بوی  کهجوری همون 
 :پرسیدم. کردم  نگاه بهش و گرفتم محلی آش   به شده  داده لعاب

  بشورمش   االن  همین  خوایدمی  اگه  یا  تخت،  تونخیال  کاسه  بابت  از!  چی؟  فقط  -
 ! بهتون بدم

  که  سفیدش موهای  توی  دستی نشست،  هاشلب  روی  نمکینی و  خجول لبخند  
  ایی سورمه   محلی    شال    زیر    نهایت  در  و  کشید  کردمی   خودنمایی  توش  سیاه  تار  چند

 . کشید بندشون به رنگش

  تشریف   خودشون  بزرگ  رئیسی  آقای   فقط.  نداره  رو  شما  قابل  که  اون!  دخترم  نه  -
 ! نیاوردن؟

  که هاتف ی کله  و  سر یهو که بگم، چیزی  خواستم  و کشیدم دندون به رو لبم
  االن .  شد  حبس  سینه   توی   نفسم   و  پیدا  اومدمی   بیرون  خونه  زیر  حموم    از  داشت
 !کرد؟می فکری  چه  خودش با زن این

  رعشه  به رو تنم سلول به  سلول  بزنن بهم ناروایی  تهمت   کهاین از ترس همیشه 
  سرش  روی  رو  بود شده دار خش  بدجوری  صبحی اول   که صداش . انداخت می

 : انداخت

 !منیر؟ بیبی جانم -
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  از  خنده به هالبش  باشه شکفته  گلش از  گل هاتف دیدن با  که انگار خانوم حاج
 :  گفت  ذوق پر و  شد باز هم

 !طرفا این  از سالمتی  به پسرم؟ یخوب  -

 : داد جواب و زد ساختگی ی قهه قه بندش پشت هاتف

 . افتاده اطراف این به کارمون یکم! بیبی  بگم چی -

  کاسه،  از مملو هاآش  کردن پخش از قبل  که سینی و گفت زیرلبی «آهان» بیبی
 . زد  بغلش زیر رو   بود خالی االن ولی

 نیست؟  گتآقابزر ! جان  محمد سالمت تنت -

 ! حقیقتش نه -

 مجردی   مسافرت    این  توجیه  برای   بیشتری   حرف  «نه»  ی کلمه   جز  به  هم  هاتف  حتی
 ! بود آورده کم شونهمسایه  پیش بدجوری  یعنی این و نزده

 به  توجهبی   بودم،  ایستاده   چوبی  در    ی گوشه   صدا  و  سربی  لحظه  اون   تا  که  منی  و
  ایی نشسته  قاشق   مثال  به  دادمی   ارمز آ  و  رفتمی   رژه  مخم  روی   که  در  خشک    چوب  
 :پریدم حرفشون میون

 !اجازه با. کردین  لطف خیلی آش بابت از  نکنه درد دستتون بازم برم، دیگه من -

  به  داشتم دوست که باطنیم میل برخالف من و  داد تکون برام سری  مهربون
  شد  باعث و اومد در جلوم سامرند هویک  که کردم،  گرد عقب بایستم، فضولی 
  توانم  نهایت با. برم  عقب و بخورم  تلوتلو ناخودآگاه یهوییش حرکت  از ترسیده
  بعد  باألخره زدم؛ صدا آبروم خریدن واسه رو خدا زیرلب و گرفتم رو آش ی کاسه

  حفظ رو تعادلم زور به و  ایستادم پام ی پاشنه  روی  رفتن  عقب  دیگه قدم  یه  از
 : زد لب  شرمنده سامرند که کردم،
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 ! بشه جوری این خواستمنمی  ،ببخشید -

  نشسته  صورتم  روی   که  نازکی  اخم  با  و  فرستادم  عقب  رو  شالم  از  فراری   موهای   تار  
 : دادم تکون براش سری  بود آش  از  شده بلند  بخار   به چشمم و

 .میاد پیش نداره اشکال -

 : داد تکون حرف به  رو هاشلب  بالفاصله

 !گفت؟می  چی بیبی -

 : گفتم و پروندم  باال ابرویی ناخودآگاه

 ! نگفت شما درمورد چیزی  -

 :پرسید سرتقانه  باز و نرفت رو از

 !گه؟می  هاتف به چی   ساعت   دو آخه ولی! دونممی  رو این -

 : دادم جواب  گرفتنی گارد هیچ بدون مختصر، و کوتاه

 . دونمنمی  منم متأسفانه -

  ممکن  آن  ره  که  طوری   به  داشتم،  عالقه  دونستنش  به  هم  خیلی  و  دونستمنمی 
  از  سامرند صدای  با باز! بدم گوش هاشونحرف به و کنم کمین در پشت بود

 :کشیدم دست خیاالتم

 !نیستی میلبی دونستن به هم تو پس -

  نگاه   بهش  حسی  هر  از  خالی  بود،  شده  پسرخاله  زود  چه  کهاین  فهمیدن  با  هویک
 : گفت و زد روم   به اییزده شرم  لبخند خودش که کردم،
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  واسه   کاری   خودمون  اگه  که   چون  گن؟می  چی  ببینم  بریم  بیا  خواهر،  نگیر  سخت  -
 . دهنمی  لو رو هیچی هاتف این  نکنیم، خودمون  فضولی  کردن برطرف

 : زد پچ که نگفتم، چیزی  و کردم نگاه بهش  فیس پوکر بازم

 ... . نیا هم نمیای  بیا، میای  دانی خود -

 : داد ادامه و  انداخت باال اییشونه 

 !کنیمی  نگاه جوری این که  نکردم، زورت -

  حرکات  روی  نگاهم. رسوند حیاط در پشت   به رو خودش و گفت چیزی  زیرلبی
 زیرلبی و دادم تکون براش تأسف روی  از سری  و دراومد گردش به شبچگونه 
 :گفتم

 !کشهنمی  خجالت گنده ی پسره ... رو  اداهاش -

 جام سر   مانندی  عربده  صدای  با هک برگردم، اتاقم  به و شم دور  جااون  از خواستم
 . شدم میخ

 !میگی؟ چی که هستی  متوجه خانوم حاج -

 : داد نوازش رو گوشم محمدنما هاتف    آشنای   صدای  باراین

 !کنیمی  کارچی جااین تو اصالا  چته؟ پسر هی -

 : غرید عصبی سامرند

 !منیر   بیبی  ناممکن   درخواست   مهم نیست، مهم کنمشمی کارچی  -

  سمتشون  به خواستم و بود  داده قلقلکم فضولی برای  ناخواسته هاشونفحر 
 ی کاسه پیچید محوطه  توی  و شد خارج سامرند دهن از که چیزی  با ولی برگردم،
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  به  نگاهم که حالی در زدهماتم و مات. افتاد زمین روی  و شد  ول دستم از آش
 :کردم  ی ج حال مغزم توی  رو سام  حرف دوم بار برای  و برگشتم بود کاسه

 !کنه؟می  خواستگاری  پسرش واسه رو اون  اومده  بیبی  بعد نامزدمه، رز -

 !بود؟ سامرند نامزد   رزیتا

 توی   شده جذب   آش به توجهبی ! آوردمی  لبم به رو خنده بهش  کردن فکر حتی
  شونه  دقیقه چند از ترکم  در. برداشتم قدم سمتشون ناخودآگاه، و حیاط خاک  
 پاچگیمدست   و  نگرانی  هاتف،  و  بیبی  حضور   به  توجهبی .  ایستادم  سام  ی شونه   به
  قرار  حرفم مخاطب رو سامرند حریصانه و کردم پرت حیاط ته  به و  بوسیدم رو

 : دادم

 ! بگیرید؟ پس رو  حرفتون نیست بهتر! نامزدتونه؟ رزیتا -

   اییشونه   عصبی نبود، خوبی روحی   موقعیت توی  انگار که اونم

 :انداخت شکله  پس رو اشدص و پروند باال

 ! هست؟ مشکلی نامزدمه، آره -

 تیک به شروع چپم چشم   گرفت،می حرصم چیزی  از که هاییوقت  عادت   به
  هام دوست سر   پشت  که اومدنمی خوش مذاقم به جوره هیچ. کرد پروندن
 :گفتم قبل از ترعصبی  دلیل  همین به  باشه، ارزشی چندرغاز های حرف

 با  رو  شما  ی سایه  رز  کردین؟  ردیف  هم سر  پشت  چیه  هادروغ  این  محترم  آقای   -
 ... . به برسه چه زنهمی تیر

  به  رو شوک روز  طول   توی  دوم بار برای  و پروند پارازیت حرفم میون   هاتف
 :کرد تزریق  هامسلول 
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 . گهمی  درست سامرند! خانم یاسمن -

 . زدم هیستریکی ی خنده اختیاربی  حرفش شنیدن   با

  نگاه  ! بودن کرده ممحاصره  عبارتی به و  گرفته  ازم رو  دفاعی و حرف ره امکان
  خونه   سمت    اختیاربی  و  نشست  بیبی  ی شرمنده   و  پریده  رنگ  های نگاه  روی   گیجم
  شکبی   بودن  گوییدروغ   و  کاری پنهون  حال  در  مدام   رها  و  رز  کهاین .  کردم  گردعقب 
 !شن  ورحمله  مذهن به بدی  فکرهای  شدمی  باعث  و دادمی  عذابم

  تخت  روی  از و خورد  جا یهو که  کردم، باز  رو  پری  اتاق در  اجازه  و پرسش  بدون  
  باعث  بود  رفته اسپیکر روی  ناخودآگاه حادثه این طی   که  موبایلش! افتاد پایین
 :بپیچه اتاق توی  نیما نگران و آشنا  صدای  شد

 !شدی؟چی! پری  -

  بود،  کرده کاری پنهون ازم  هم دموخ برادر حتی که موضوع این به کردن فکر با
  کردم،   قطع  رو  تماس  و  بردم  یورش  موبایل  سمت  یهو.  خندیدم  هیستریک  دوباره
 . کردم نگاهم گرپرسش  و دریده های چشم با پری  که

  به  سکوت توی  و قاپیدش هوا توی  که کردم، پرت سمتش رو موبایل
 . کرد نگاه من های بازی وحشی 

  از  سٔوالی بدون   و  گذاشتم زانوهام روی  رو هامآرنج  نشستم، کنارش تخت روی 
 : زدم لب خودم پریناز جانب

 !داره؟ نامزد رزیتا  دونستیمی تو پری  -

 : شد  بلند گوشم کنار  متعجبش صدای  

 ! زده؟  رو چرتی حرف همچین کی! بابا خیالبی ! رز؟ کی -
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 :گفتم سٔوالش به توجهبی  و چرخوندم  سمتش  رو هامچشم

 ! نامزدشه؟ سامرند دونستیمی کهاین ترجالب و -

  رو  هامدست  خراشش، گوش های جیغ برابر در هامگوش از محافظت واسه
 : رفت هوا به  صداش و داد قورت رو جیغش  بالفاصله که کردم، حصارشون

 دونی؟ می  کجا از تو -

  یه  نقاشی گرنمایش  که  روم روبه  عکس   قاب   از  نگاه کهاین بدون و  زدم پوزخندی 
 : زدم لب بگیرم، بود ششونه  روی  یکوزه  و یتای روس زن

 !شنیدم سامرند خود   و هاتف آقا دهن   از -

 : گرفت گارد سریع

 ! بذارن سرتسربه خواستن بابا خیالبی -

  اتاق کردن   متر و زدن  قدم با زمانهم و  شدم بلند  تخت روی  از  عصبی  باراین
 : غریدم

ن  هاتف   این مگه ار،نک به این یا! شون؟همسایه جلوی  سر؟سربه -  و رگبی  قدرا 
 ! کنه؟ شوخی خودش دخترعموی  سر    که ستریشه

 : گفت و کشید دندون به رو لبش

 به خواهر تا دو این های کاری پنهون و مضحک رفتارهای  از حالم کمکم دیگه -
 ! خورهمی  هم

  شتن اد  بود،  شدن  رو  حال  در  کمکم  که  هاییدروغ   و  هاشونکاری پنهان  با  رها  و  رز
 و من سالیق  با جوره هیچ  که اییچهره ! کردنمی  رو خودشون از جدیدی  ی چهره



 
 

www.cafewriters.xyz Page 212 

  فکر  من مثل هم  پری  یقین به  قطع . دادمی  آزارمون  و  نداشت خوونیهم  پریناز
 ! شدمی  توهین شعورش به رها و رزیتا کارهای  این با و کردمی

 : دادم تکون حرف به  رو هاملب گیری تصمیم و فکر هیچ بدون  

 !برگردیم -

 :موند  حرکتم از بازمونده های لب  زوم   شده،  مبهوت های چشم با

 ! چی؟ -

 قاطع پرتیحواس هر از دور به و کردم صورتش زوم   رو هامچشم مردمک باراین
 :گفتم

 !کردن توهین شعورمون به  هرچی کافیه دیگه برگردیم؛ کن جمع رو وسایلت -

 ی دنباله   خودم  دوباره.  کشید  صورتش  هب  دستی  و  کرد  نگاه  بهم   حرفی  هیچ  بدون
 :گرفتم دستم رو حرف

، کار بهترین پری -  جوری چه کنن،می کارچی  دارن خواهر تا دو این ببین همین 
 !کننمی  رفتار

  تخت   روی   از.  کرد  تأیید  رو  حرفم  سر  دادن  تکون   با  و  کشید  هم   توی   رو  هاشاخم
 با زمانهم  برد، هجوم اتاق ی گوشه  آهنی   و رنگ سفید کمد   سمت   و شد بلند

 : زد پچ چمدونش کشیدن بیرون

 .بریم کن جمع  برو! درآوردن  رو  شورش دیگه  آره -

 وارفته و شل ی دستگیره  کردم، گردعقب اتاق در   سمت   و گفتم آرومی ی «باشه »
  هینی ! شد ظاهر رومروبه  هاتف در شدن   باز با زمانهم  که کشیدم، پایین رو

  جلوی  سکوت  ی نشونه به رو  انگشتش  که برداشتم، عقب  هب  قدم چند و  کشیدم
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  دیدم،   رو  پری   و  برگشتم.  کرد   اشاره  سرم  پشت   به  ابرو  و  چشم  با  و  گرفت  بینیش
 . بود هاشلباس کردن  جمع مشغول سخت و  کمد توی  سرش که

 ! دارم کارتون پایین، بیاید -

 پایین یکی ات دو رو  چوبی های پله  خودش بده بهم رو حرفی فرصت کهاین  بدون
 ! رفت

 آالچیق  توی   تراس پایین که هاتفی و آزاد  دولت هفت از  پری   بین   چشمی  مردد
  به وحشیانه که اییفضولی  کردن برطرف برای  نهایت در و چرخوندم  بود نشسته
  به  دست با. ایستادم روشروبه  و رفتم پایین هاپله از  زد،می چنگ مغزم

 : زد  اشاره خاکی های صندلی 

 !بشیند -

 روی  و پروند باال ابرویی  که ندادم، بهش جوابی و کشیدم هم توی  رو هاماخم
 . شد خم آالچیق  وسط چوبی   و گرد میز  

 !راحتید خودتون  که طور هر... نیست مهم -

 کردم هاتف نثار تشری  زیرلبی. کردمی اذیتم شدت به و بود گرفته زانوم عضالت
  به   آسوده  رو  نفسم  و  نشستم  صندلی  روی   قبلم  دقیقه  چند  سرتقی  به  توجهبی  و

  باز  رو  حرف سر خودم. نگفت چیزی  و زد ملیحی لبخند که کردم، هدایت  بیرون
 :کردم

 هاجیرجیرک  صدای   از  و  بشینیم  آالچیق   زیر  که  پایین  بیام  صدا  و  سربی  گفتین  -
 ببریم؟  لذت

 :پرسید پرونیممزه شاید یا و تشر به توجهبی

 دین؟کر می  جمع وسایل داشتین -
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 : شدم سینه به دست و زدم خندی  تک

 ! آره -

 : گفت  تعلل اییلحظه  بدون  

 !تهران برگردین کردین قصد  دونممی  و نیستم خنگی آدم خوب -

 : دادم جواب  باوقار و نخندم مضحکش حرف به تا کشیدم دندون به رو لبم

 !زدین حدس  درست بله -

 : گفت تلخ و نشست  لبش کنج نیشخندی 

 !دونمنمی  رو مضحکتون رفتارهای  این یللد! خانم یاسمن -

 : زدم  لب گستاخیش از شده گرد های چشم  با و  شد حبس سینه توی  نفسم

 !مضحک؟ رفتار کدوم -

 :داد  جواب و پروند پاش زیر ی ریزهسنگ  به لگدی   و شد  بلند جاش از

  شما  شأن در بچگونه رفتارای  این و هستین بزرگی و عاقل خانم شما ماشاّلٰل  -
 . تنیس

 ی نشونه  به  رو انگشتش که  بکنم، اعتراضی هم  شاید یا و بگم چیزی  خواستم
 :داد ادامه  باز و  گذاشت  بینیش جلوی  هیس

  چه ... یا بدن  پس جواب شما به کننمی  که کاری  هر خاطر به همه نیست  قرار -
 !بذارن چیزی  هر جریان  در رو  شما دونم؟ می

 : زد  هم رو آخرش تشر و  نشست هامچشم  لرزون مردمک  روی  سردش های نگاه

 !کنید رفتار  منطقی و عاقالنه یکم کنممی  خواهش ازتون -
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  و  بیاره چشمم به  رو اشک هاشحرف نیش   مبادا تا کشیدم دندون به رو لبم
 :گفتم ریزی  صدای  با و انداختم  باال اییشونه  خیالبی . کنه رسوام

  شمارشبی های دروغ و ارزیت از  کنید لطف ... مربوطه خودم به من رفتارهای  -
 !نکنید حمایت

 :چرخوند دهنش توی  تلخی به  رو زبونش  باز و رفت هیستریکی ی خنده 

  صالح  شکبی  که... نگفته بهتون رو  چیزهایی یه فقط نگفته، شما به دروغی رز -
 !نبوده

 چنگ  رو  صورتش  وجببهوجب  و  کنم  سالحی  رو  بلندم  های ناخن  خواستمی   دلم
  و  شد بلند موبایلش صدای  لحظه همون! ادببی  و خشک چوب ی پسره . بندازم 
 :پیچیدمی حیاط خنک   ی محوطه توی  که بود، هاتف  صدای  بعد ثانیه چند

 !شدهچی  -

 : ... . ناشناس شخص

  و  شم بلند صندلی روی  از ناخودآگاه شد  باعث و رفت هوا به هاتف ی عربده  یهو
 !بایستم روشروبه  لرزون زانوهای  با

 : غرید ششده  چفت های فک بین از درهم ای هاخم با

 ! بسنجه؟ رو ما خوادمی  کارا  این با! چی؟ که -

 رو بود خط طرفاون که شخصی صدای  تونستمنمی  کهاین کنجکاوی  از هم باز و
 . بودم انفجار  حال در بشنفم

 ! رسونممی   رو  خودم  بده  خبر  بودن  مرز  نزدیک  اتانکر  وقت  هر  بگو...  نیست  مهم  -
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  ش چونه زیر رو موبایل متفکری  حالت با و کرد قطع رو تماس ثانیه چند از بعد و
  جام سر  شد باعث صداش که برم، اتاقم سمت   خواستم حضورش به توجهبی . زد

 : بمونم ثابت

 .نشین  خوردل من از -

 : زدم  لب صدابی  و شد کج طرفی  یک به هاملب  قلبیم  دستور   از طبعیت به

 !نیست مهم -

 :کرد  پیدا اکو مسکوت ی محوطه  توی  نوازش گوش ی خنده  صدای 

 ! کنید؟می   تقلید من از -

 : بزنم تشر بهش کلمه به کلمه خواستمی  دلم و بودم شده تلخ ناخودآگاه

ن  شما -  . کنم تقلید ازتون بخوام که نیستید مهم من  برای  قدرا 

 : داد خراش رو روحم و  شد سوهانی تمسخرآمیزش ی خنده  صدای 

 !شدم ابعده شاید -

 از تازگی به که اییمسخره  رفتارهای  به توجهبی و فشردم هم  روی  رو هامچشم
 . رفتم اتاقم توی  مستقیم و بیرون آالچیق   از بود، شده رو محترم جناب   این

 .گرفتم دندون به  رو موهام از اییدسته  حرصی  و نشستم تخت روی 

 ! کیه؟ کرده فکر پررو ی پسره -

 : شدم معترض و دادم  ارفش رو هامشقیقه  دست با

 !هاتانتخاب این با سرت تو خاک یاسی -
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  روی  نافذم نگاه و بردم  یورش سمتش که شد، بلند موبایلم صدای  لحظه همون
 . نشست موبایل ی صفحه  روی   بسته نقش پیام

  واسه   دلم   حتی  من   ولی  نشه  باورت  شاید!  ها  شده  تنگ  اتواسه   خیلی   دلم  من»
 !« شده تنگ هم بازیت لیلی  دیدن  

 روی  دستم منطقی و فکر  هیچ بدون  و شد گشاد ممکن  حد آخرین  تا هامچشم
 . کردم برقرار رو تماس  و لغزید شماره

 ی خسته  و بم صدای  که  شدم،می  ناامید  دادنش جواب از  داشتم کمکم
 :پیچید گوشم توی  اییمردونه

 !جانم؟ -

 : یدمپرس سست  و شد حبس  سینه توی  نفسم شغریبه گفتن   جانم با

 ! شما؟ -

 : شد دمیده گوشم توی  تلخش صدای 

ن   غریبه،  آشنای   یه  -  برهمی   خوابش  تو  به   کردن   فکر  با  رو  هاششب   که  آشنا  قدرا 
ن  و  !نیست زندگیت توی  ازش ردی  هیچ  که غریبه قدرا 

 : گفتم حرصی  و نشست لبم ی گوشه  اییمسخره  خند  کج

  من  کن، معرفی رو  خودت درست ... هستی که کی هر! غریبه آشنای ... یارو  هی -
 !ندارم  رو نوین های مزاحمت این ی حوصله 

 : گفت و شد  بلند شخنده  صدای 

ن  حتی... بودی  ترباحوصله  هاقبل یاسی -  !نبودی  تندخو هم قدرا 
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  اعصاب   بدجوری  کارش  این و  داشت خودش  موندن ناشناس و گنگ  در تالش
 .کردمی  دارخدشه  رو خطیمخط

 ...  نکن کنی معرفی رو خودت خوای ی نم! نیست مهم -

 :گرفتم رو حرفم ی دنباله و  کردم کوتاهی مکث

 . گممی داداشم به ببینم موبایلم روی  ازت زنگی یا پیام دیگه بار ولی -

 : داشت هم  رو آشکاری  غم بود،  درش خنده های مونده ته  هنوز  که صداش

 ! طوره؟همون   هنوزم! داشت غیرت سرت خیلی نیما یادمه -

 : زدم جیغ سرش اختیاربی

 !انداختی؟ راه بازی  باشکقایم چرا  روانی؟ هستی کی -

 : گفت غمگینی لحن با بزنه خنده زیر بازم  داشتم انتظار که تصورم برخالف  

 !پوچ پوچ  ... پوچم آدم یه من دختر؛ نیستم هیچکی من! باش آروم یاسی -

 باعث  و  پیچید  شمگو  توی   تماس  قطع  ممتد  بوق  صدای   که بگم،  چیزی   خواستم
 . بره هوا به جیغم دوم  بار برای  شد

  ظاهر   در  چهارچوب  توی   رها  و  رز  گیج    و  نگران  های قیافه  و  باز  اتاق  در  لحظه  همون 
  اون   از  هاییحرف  چه   هاشون کاری پنهون  و  هادروغ   خاطر  به  کهاین   یادآوری   با.  شد

.  کشید تسو سرم و شد داغ هامگوش بودم، شنیده احساسشونبی پسرعموی 
 . رفتم  کمدم  سمت حضورشون  به  توجه بدون و کشیدم هم توی  رو ابروهام

 : رفتم تشر بدم  بهشون بحثی و حرف ی اجازه  کهاین  بدون

 رز؟  بود اومده خواستگار تواسه  داری  خبر -
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 صداش  توی   تعجب  ولی   دیدم،نمی   رو  شقیافه  و  بود  شده  مونبین  حصار  کمد  در
 :کردمی  دادبی

 بود؟  کی  بود؟  چی من؟ جان   -

  بهش  سرد و کردم جمعش زمان ترینسریع توی  ولی گرفت، مخنده اختیاربی
 :توپیدم

 ... منیر بیبی پسر هم بود کی! کنم فکر بود آدم  که بودش چی -

  خورم دل   نگاه    و  گرفتم  فاصله  بودم  کرده  سرگرم  باهاش  رو  خودم  الکی  که  کمدی   از
 :تمگف و دوختم ش زده ذوق  نگاه  به رو

 !داری  نامزد خودت که تو کنی؟می  ذوق چرا -

  که  بود، اییآزاردهنده  سکوت    نهایت در و  دیدم رو  نفسش  شدن  حبس  وضوح  به
 :گفتم سردخون  و دادم تکون  سری . کردمی حل خودش در رو اتاق

 !نیست مهم خیالبی -

 : گفت  و  کشید  رو  بازوم  که  شدم،   کردنش  تمیز  مشغول  و  برگشتم  کمد   سمت   بازم

 ! گفتی؟ بود چی  پرت و چرت این -

 :گفتم و چرخوندم حدقه توی  چشمی

 !بدی  توضیح خوادنمی  نیست مهم که گفتم... رز خیالبی! پرت؟ و چرت -

 : کرد مداخله موندوستانه  ظاهر به  بحث   توی  رها باراین

 چیه؟  ماجرا جان یاسمن -

 : نشستم  کمد کنار ی رفته  رو و  رنگ صندلی روی  و کردم اییقروچه  دندون
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 !نامزدته؟ سامرند  که بودی  نگفته چرا -

 . کوبید پیشونیش روی  دستی محکم  بعدش  و کرد نگاه بهم دریده های چشم با

 ! گفته؟ بهت سام رو پرت و چرت این که نگو! من خدای  -

 : دادم جواب و  زدم  حرصی نیشخند  

 !گفت پسرعموتون نه، -

  صدای  با و کردن نگاه  من به نهایت رد. انداختن دیگههم  به متعجبی نگاه رها با
 :گفتن  زمانهم  بلندی،

 !هاتف؟ -

 حرف ی رشته سریع و تند رز که کردم، تأیید رو حرفشون و پروندم باال اییشونه 
 : گرفت دستش رو

 مرد شرایط سام که بود، خواستگاری  یه! چیزی  نه سامرندم نامزد نه من ببین -
 !همین. دمکر  ردش و  نداشت  رو  من زندگی آلایده 

  رو  بار این حداقلش دوید؛ پوستم زیر خوشحالی و  زد جرقه دلم توی  امیدی  نور
 : کردم  صورتم  مهمون  رو   اخم  خوشحالم  باطن    برخالف.  بودیم  نشده  شونمضحکه 

...  کاریهپنهون کاری،پنهون! کردین پنهون هم  رو خواستگاری  حتی اینه مهم -
 داره؟  فرقی چه دیگه

 : اومد حرف به  خودش و شد رزیتا مجدد صحبت مانع رها

  چی  قرارتون بدونی؟ سر رو بدبخت سامرند خوای می  قدرچه! دیگه کافیه رزیتا -
 بود؟ 

 : زد لب سست برداره من از نگاه کهاین بدون و شد پایین  و باال  رز گلوی  سیبک
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 . نکرده ثابت رو  خودش هنوز! نکرده عمل  قولش به هنوز -

  سنگینی  روم که فضولی  فشار دلیل به و کردم شگو شونمکالمه  به کنجکاوانه
 : پرسیدم کردمی

 قولی؟  چه -

  روم روبه   زمین  روی   دادن،  تکون  دستی  کالفه  دوتاشون  هر  که  پروندم،  باال  ابرویی
 . کشید آغوششون توی  و کرد زانوهاش  حصار رو هاشدست  رز و نشستن

  واسه  و  شدمی  ارنبتل دلم روی  غم  که روزایی به کشید، پر هام نوجوونی  به یادم
  االن   مثال به و بردممی  پناه اییگوشه  به شونرحمانهبی های کنایه و حرف از فرار
ش. کردممی بغل رو  زانوهام  رز   دخترکم  گفتمی  خدابیامرز  بزرگمامان بخیر یاد 
  شون ول   کارشون،   پی  برن  ذاری نمی   و  کردی   بغل  سفت  جوری همین  هم   رو  هاتغم
 !کنن ولت تا کن

 : گفتم و دادم پر اطرافم  از رو آزاردهنده و تلخ ای رهفک

 چیه؟ ماجرا -

 : گفت بیرون ی منظره  به خیره و رفت پنجره کنار  شد، بلند زمین روی  از رزیتا

 !کنم  اعتماد سامرند به تونمنمی  من یاسی؟ چیه حقیقت دونیمی -

 : کرد نگاه بهم نگاهش توی  آشکار  غم    با و برگشت که کردم، نگاه بهش جاخورده

  کرد،  ولش رو دختره داشت، نامزد ترقبل! بود نیومده جلو عالقه و عشق  روی  از -
 ... . من و خواستگاریم اومده حاال

 : پرسیدم که نگفت، رو حرفش ی ادامه 

 رز؟  چی تو -
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 : داد جواب  خواهرش جای  به رها

  سراغ   شه اب  اومده  ترالن  از  انتقام  خاطر  به  ترسممی  گهمی   کرده،  شلوغش  زیادی   -
 .من

 :گفتم و کردم اییخنده 

ن  سامرند آقا این یا سرت؟  به زده -   شخص  از انتقام واسه که وجودهبی قدر ا 
 کنه؟  خراب رو دیگه  یکی زندگی  اییدیگه

 مشونه  به شونه و گرفت فاصله پنجره از کشید، لبش ی گوشه به دستی کالفه
 :ایستاد

  آدم  ترالن که گفتم من کردم، شکرآب رو شونمیونه من بود، من رفیق   ترالن -
 !فهمی؟می... نیست بندی پای 

  امکان   پیش  از تربیش  لحظه هر و بود  نشدنی  هضم  بود گفته که هاییحرف
 : زدم لب سست. گرفتمی   ازم رو زدن حرف

 ! دانند خسروان خویش  مملکت صالح  بگم، چی دونمنمی  -

 دنبالش و کرد محواله اییچپه هنگا رها رفت، بیرون اتاق از و کرد تلخی ی خنده 
 . دوید

  رو  گوشم موبایلم ی ویبره  صدای  لحظه همون که بردم، پناه تختم به شده گیج
 . زدم رو اتصال اسکرین روی  داداش اسم دیدن با و رفتم  سمتش داد؛ خراش

 . سالم -

 ! یاس؟ اییخونه  سالم، -

 : دادم جواب حوصله بدون  
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 ! آره -

 : گفت  نشدنی وصف ذوق   با

 بیرون؟  رینمی هابچه  با امشب گممی  خوبه، خوب -

  خبیثی   لبخند  و  دادن  جوالن  مغزم  توی   پلیدی   فکرهای   مرموزش   و   مشکوک  لحن    با
 : نشست لبم روی 

 مگه؟  طورچه . باشیم داشته  سربرج اطراف گذاری  و  گشت یه قراره  آره -

  و  ردخو گوشم به هم خط پشت از بود فرستاده بیرون که ایی آسوده  نفس حتی
 .کرد ترممصمم  بودم گفته که مصلحتی دروغ برای 

 . بگذره  خوش -

  گوشم  از رو موبایل. پیچید گوشم توی  که بود، تماسی قطع آزاد بوق صدای  و
 محمد  های احترامی بی  و  هاحرف  طرفی  از.  دویدم  بیرون  اتاق  از  فوری   و  و  کردم  جدا
 گرفته که مضخرفی تصمیم واسه اییمنطقی  دلیل رز خوری دل هم طرفی از و

 . شد  بودم

  خوردن  چایی مشغول و نشسته حیاط توی  آالچیق  توی  که تفنگدار سه دیدن با
  جیغ مقدمه بدون  . دویدم سمتشون  و  فرستادم بیرون آسوده رو نفسم  بودن
 : زدم

 !بگم بهتون رو چیزایی یه باید -

  بیسکوییت   و  چایی  مشغول  باز  و  گرفتن  ازم  رو  روشون  انداختن،  بهم  اییچپه  نگاه
 : گفتم و زدم رها  بازوی  زیر   دستی عصبی که شدن، خوردن

 . فهمیدم  چیزایی چه گفتم اگه! شعورینبی خیلی -
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  به  لگدی   اختیاربی  شد  باعث  و  زد   زنگ  سرم   توی   تمسخرآمیزشون  ی قههقه   صدای 
 . کنم پرت آالچیق  های دیواره 

 : زد  لب جویدمی  دهنش توی  رو بیسکوییتی که حالی در پریناز

 !نگو خب -

- یکی پسرا لحظه همون که بگیرم، فاصله ازشون خواستم و  کندم رو  لبم پوست
  تند  و  ندونستم جایز رو تعلل. رفتن بیرون باغ از و شدن ریسه  هم دنبال یکی
 : درآوردم   حرکت به رو هاملب 

 . خداحافظ! نیام شب شاید برم، باید من -

  از  فارغ و توجهبی. دویدم قماتا توی  سریع  و ندادم  بهشون بحثی و حرف مهلت
  چنگ با و پوشیدم رو لیموییم تابستونی مانتوی  سرسری  هام، لباس  کردن ست
  بهش  جوابی  کهاین  بدون!  گرفت  رو   جلوم  رزیتا  که   رفتم،  بیرون  اتاق  از   کیفم   زدن
 خاکی  ی جاده   راست  و  چپ   چشمی.  زدم  بیرون   باغ  از  تعلل  بدون  و  زدم  پسش  بدم

  زدم  حدس  راستم سمت از  شده  بلند  خاک و  گرد دیدن   با که  چرخوندم، مقابلم
  سرعتم   تموم   با  و   کردم  مشونه   آویزون  رو  کیفم!  باشن  رفته  اصلی  ی جاده   از  باید

 ی جاده سر نیما ماشین دیدن با که دویدم، جاده به رسیدن برای  رو خاکی مسیر
  قایم  کنارم برق چراغ تیر پشت   زناننفس نفس  و شدم  متوقف جام سر اصلی 
 . شدم

 بیرون کوچه سر بقالی از دستش توی  های کیسه با سام که بود، نگذشته خیلی
  به  توجهبی  باید و بود تنگ  وقت! کرد حرکت شونماشین  شدنش سوار  با و  اومد
  رو شالم. بودم نکرده شونگم تا رسوندممی  بهشون رو خودم ذهنیم های سٔوال
  کرد  گذر کنارم از که رنگی سبز یتاکس ی واسه  دستی و کشیدم جلو اییعجله 
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  صدای  که برداشتم، عقب به  قدمی ناامید! نکرد توجهی که دادم،  تکون
 . کنم  بلند  رو  سرم  شد  باعث  بود  شده  متحرک   داغ  آسفالت  روی   که  هاییالستیک 

 با  که موند، بود نشسته  فرمون پشت که اییگذاشته  سن به پا مرد زوم   منگاه
 : پریدم جا از دادش

 ... . اّلل  اال  اله ال! گیری می   رو جلوم  چرا نداری  شدن سوار  قصد وقتی هرمخوا -

 : زدم جیغ و اومدم خودم به سریع  که بذاره، پدال روی   رو پاش خواست

 !کن صبر... آقا نرو جدت سر نه -

 : گفتم  و  کوبیدم  صندلیش   پشتی    روی   شدم،  سوار  و  کردم  باز  رو  تاکسی  عقب  در

 ! نکنی گم رو  20۷ اون برو فقط آقا، برو -

  دوباره  ترحریصانه ولی شدم  پرت عقب  به که  گرفت،  رو  گازش و  داد  تکون سری 
  مرز  هامچشم  و  شدم  گیرغافل   راننده  حرف  شنیدن    با  که  کشیدم،  جلو  به  رو  خودم

 !کردن رد رو دریدگی

  به  شک ماه یه بعد   کنین،می  ازدواج  روزه دو های دادگیدل و دل با اولش  -
 !گریز و  تعقیب به افتینمی و فتهامی  تونجون

  صورتم  روی  راننده پوچ   تصورات  از  اییخنده اختیاربی  و دادم قورت رو دهنم  آب
  روروبه  به رو حواسم و کردم جمع رو خودم ممتدی  بوق صدای  با که نشست،

  رد  و  دادمی  ویراژ حرکت حال در  های ماشین بین از  سرعت  با نیما ماشین  . دادم
  رو  واکنشی هر امکان و کرده منتقل بهم رو شوک عجیبشون های حرکت . شد می
  شونگم  داریم  شدم  متوجه  و  اومدم  خودم  به  کهاین  محض  به   ولی  بود،  گرفته  ازم
 : زدم  داد و کوبیدم راننده صندلی پشتی   روی   دوباره کنیممی

 !نکنی شونگم برو آقا -
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 : مزد  جیغ که بگه، چیزی  خواست و چرخوند عقب به سری 

 !باشه جلو  به حواست وای  -

 :پیچید ماشین توی  شترسیده  صدای 

  فکر ! داریم بچه و  زن ما شو، خیالبی جدت  سر بازیه؟ پلیس و دزد ماجرا خانم -
 !باشم داده کمکی یه خواستم کنیمی  تعقیب رو شوهرت داری  کردم

 :گفتم و چرخوندم حدقه توی  چشمی  پرچونگیش از خسته

 !میدم برابر سه رو تکرایه  دمخو خدا به برو آقا -

  و  داد فشار  پدال روی  بیشتری  قاطعیت با رو پاش حرفم شنیدن محض به
  نترس رو  ترسویی  دل   هر  حتی  کرد،نمی که کارا چه پول . کرد بیشتر رو  سرعتش 

 !کردمی

  به  مبهمی  نگاه   و  کشیدم دست خیال و  فکر عالم   از ماشین شدن   متوقف با
  ویالیی  های آپارتمان و هاخونه  از مملوء ی کوچه دیدن   با که  انداختم، رومروبه 
 . شدن  گرد هامچشم

  سیگار   راننده  که  بیافتم،  سرفه  به  شد  باعث  دودش  و  پیچید  بینیم  زیر  سیگار  بوی 
 : گفت و برگشت عقب به و انداخت بیرون ماشین ی پنجره  از رو

 !کنهمی  اذیتتون بوش دونستمنمی  شرمنده، -

  دادم،  قورت رو دهنم آب  باری  چند و دادم  تکون سری  «نداره  لیاشکا» معنای  به
  باعث   و  خورد  ماشین  ی شیشه   به  اییتقه  لحظه  همون  که  بیاد،  باال  نفسم  بلکم  تا

 !کنم نگاه شیشه  پشت از هاتف مشکی   های چشم  به و کنم خم سر تندی  شد
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 پایین  رو  شهیش  که  کرد،  اشاره   و  زد   پنجره  به   اییدیگه  ی تقه   خونیش  های نگاه  با
 . بکشم

 :زد  داد که کشیدم، پایین رو  شیشه و بردم  جلو رو  دستم سست

 !پایین بیارید تشریف زحمتبی -

  من  از  حمایت به راننده که بگم،  چی باید دونستمنمی  و بودم گرفته زبون لکنت
 : اومد جواب به

 !پلیس  بزنم زنگ نکن کاری  پسر، آقا نشو مزاحم -

 بهتر  خیلی رو دلیلش  من که اییخنده کرد، هیستریکی ی خنده هاتف
 ! دونستممی

 ! دارم کارت پایین بیار تشریف گفتم -

 : کرد مداخله باز راننده

 !ها پلیس زنممی زنگ! شمام با آقا -

 : زد  پچ  آرومی  صدای   با  و  داد  سوق  راننده  سمت  رو  خشمگینش  نگاه  باراین  هاتف

 !همکارمونه  ایشون جناب، نکن دخالت شما -

  که  گذاشتم،  بیرون رو  پاهام از  یکی و  کردم باز  رو ماشین در  دریده های چشم با
 خواستم تا کارش از زدهشوک! کشید بیرونم و گرفت رو مانتوم آستین هو یه
 : گفت و  شد خم راننده سمت    بندازم راه قالی و داد

 شه؟ می  چقدر -
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 قول    بود،  مشهود  نگاهش  توی   هاتف  های بازی   دیوونه  و  حرکات  از  ترس  که  راننده
  به  دستمزدش گرفتن از بعد و کرد بازگو رو  برابری  سه ی کرایه درمورد قرارمون و

 .شد   دور ازمون سرعت

 انداختم؛   زیر  سری   و  شد   دور   تاکسی  اگزوز    ی آزاردهنده   صدای   از  حواسم  نیما  داد    با
  تالفی   رو  کارم  این  نیما  بود  شده  هرجوری   و  نبود  انتظارم  در  خوبی  ی آینده   شکبی
 . کردمی

 کنی؟ می کارچی جااین: نیما

 :زد   عربده  هوا توی  دستش دادن تکون با دوباره که ندادم، جوابی

 ... . بزنم! کنی؟می  کارچی جااین یاسمن، توَام با -

 گیرمغافل  هاتف  حرف    که  نشست،  صورتم  روی   دفاع  ی نشونه   به  دستم  ناخودآگاه
 :کرد

 . حقتونه بیاد سرتون بالیی هر -

 : زد لب و بود داده قرار هاشحرف مخاطب رو نیما باراین

  بپیچون؛   رو  گوشش  حسابی  دور  یه  خونه  بردیش  ولی  داداش،  خیالبی  که  االن  -
 !نزنه سرش به هابازی  پلیس و  دزد این  از دیگه که

  تکون  برام «چیه؟» معنای  به رو  سرش که  کردم،  نگاه  بهش دریده  های چشم با
 ظاهر  به  که  بازلج  و  غد  ی پسره   این  از  نباید.  گرفتم  ازش   نگاه  و  نگفتم  چیزی .  داد

 !باشم داشته نرم زبون  و حمایت انتظار  داشت رو هاانتخاب بهترین همیشه

 . زنیممی حرف هم با بیام که شب خونه، برگرد نشده شب تا بگیر تاکسی یه -
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  از  و کنه طی  رو خودش راه فضولیم ذاشتممی  بود شده که هم  بار یک برای  باید
 مجردی  مسافرت که نداشتم،  شانسا این  از همیشه من بیارم؛ در سر قضایا این
 !بیارم در سر هابازی  پلیس و دزد قولی به این از و بیام

  تکون   نیما  صورت  اجزای   روی   از  رو  نگاهم  اییذره   کهاین   بدون  و  کردم  بلند  رو  سرم
 :زدم  لب کلمه یک بدم

 !نه -

 : فشرد هم روی   رو هاشلب  و ختاندا  بهم مبهمی نگاه  

 ! نه؟ چی -

 :گفتم بیشتری  صالبت با و ترقاطعانه باراین

  کار چی جااین خودتون اصالا  ببینم بگین باشین رک و بیاین گردم،نمی  بر نه -
 کیه؟  ی خونه جااین! کنین؟می

  جلوش  سکوت معنای  به رو دستم کنه، خالی سرم  رو خشمش خواست نیما تا
 : دادم قرار هامحرف مخاطب رو هاتف باراین  و داشتم نگه

  ولی  بشه، هابازی  پلیس و دزد این وارد   تونهمی  داداشم طورچه! جناب شما یا -
 ! جیزه؟ رسهمی  که من به

 : داد جواب و  گرفت ازم رو  نگاهش کشید، هاشلب  و بور ریش   ته  به دستی

  منطقی کمی یه زحمت بی  خانوم، یاسمن دختری  یه شما چون ! اّلٰل  اال اله ال -
 !باش

! کردمی  مدیوونه  داشت و زدمی  زنگ سرم توی  که بود، هاتبعیض  این دوباره
  بودم؛   کرده  عادت  بهش   و  بود  هاایزدپناه  ی خانواده   توی   همیشه  که  هاییتبعیض
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 و گرفتمی  بغضم وقت فوت   بدون   دیدممی  تبعیضی دیگه جای  اگه بسا چه
 .کنم رلکنت رو  خودم تونستمنمی 

 :گفتم مانندجیغ و کشیدم دندون به رو لبم

 !دیگه رسیممی  هم به خب  بسیار! طوراین که -

  و  رفتم بیرون کوچه از دواندوان  بمونم منتظر اییدیگه ی لحظه  کهاین  بدون
  خودم   باید  ولی  نبود،  ذهنم  توی   خوبی  فکرهای .  گرفتم  سنگر  هاخونه   از  یکی  پشت  

 . کردممی  ثابت بهشون رو

  خارج  ستون پشت از  شدن کشیده  فلک به سر آپارتمان   وارد  کهاین  محض به
 برای   شدم  مجبور   که  دوختم،  بهش   رو   نگاهم.  کردم  حرکت  آپارتمان  سمت   و  شدم
ن  کنم؛ مایل پشت  به  رو گردنم زدنش  دید بهتر   که  بود زیاد طبقاتش قدرا 
  دستی   و  انداختم  ریز  رو   سرم.  گرفت  درد  گردنم  و  نبود  مشخص  انتهاش  جوره هیچ
 . کردم حس رو هاشاستخوان  گرفتگی وضوح  به که کشیدم، گردنم پشت به

 های زنگ  شماربی از یکی روی  دستم تعلل بدون و فرستادم بیرون رو نفسم
 توی   اییگذاشته   سن  به  پا  زن    صدای    که   نکشید،  ثانیه  چند  به  و  چرخید  آپارتمان
 :پیچید کوچه

 بله؟  -

 : گفتم و کردم صاف رو صدام ساختگی ی سرفه تا چند با زدههول 

 ... . خانم ببخشید... عام -

  خودش  که بپیچونمش، روشی چه به دونستمنمی و بودم عاجز حرفم ی ادامه  از
 : برید رو حرفم

 خانومی؟  ملوک ی نوه -
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 : کردم تأیید رو  حرفش بالفاصله و اومد  کش خنده  به هاملب اختیاربی

 !خانم حاج کن باز ور در  زحمتبی  بله، بله -

 .منتظرتم وقته خیلی مادر باال بیا -

  در  که شدم،  آپارتمان وارد وقت  فوت ایی لحظه  بدون و  شد باز  تیکی صدای  با در
  توی  بدی  صدای  و  شد بسته  سرم  پشت خودش  رباییشآهن  کشش خاطر به

.  برگشتم  عقب به و آورد هجوم دلم به  ترس اییلحظه برای  که پیچید، سالن
  چرخی  خودم دور و زدم خفیفی جیغ زد  صدام پشت از که مردی صدای  با باراین
  بود تنش نگهبانی فرم لباس  که مردی . زدم

 . زد  گره هم به بیشتر رو پیوندیش ابروهای  و کرد تنظیم سرش روی   رو  کالهش

 !داشتین؟ کار  کی با بله؟ -

 ترمشکوک   رو  نگهبان  حرکتم  همین  شکبی  و  دادم  قورت  رو  دهنم  آب  صدا  و  سر  با
 :گفتم پتهتته با که کرد،

 !امخانوم ملوک ی نوه  من... مَـ  -

 : گفت و کشید سفیدش  های ریش  به دستی و شد باز هم  از ابروهاش کمکم

  خوش . داره مهمون که داده خبر بهم خانوم  معصومه جان، دختر دارم خبر بله -
 !اومدی 

 بهم بیشتر نگهبان کهاین  از قبل و فرستادم بیرون آسوده  رو نفسم باره یک به
 جام سر صداش با دوباره  که رفتم، هاپله  سمت  و کردم تشکری  بشه مشکوک

 : موندم ثابت

 !سالمه آسانسور  -
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  طبقه  کدوم باید دونستمنمی کهاین به فکر با و انداختم آسانسور در به نگاهی
 . کردم بیرون  سرم از رو فکرش برم

 .مواسه  ترهراحت  پله. ممنون -

  محض   به  که  رفتم،  باال  تا  چند   تا  چند  رو  هاپله   و  ندادم   بهش  اییدیگه  حرف  مجال
  به  و  دادم دست از  رو  تعادلم  سختی جسم   به برخورد  با دوم ی طبقه  به رسیدن 
 . شدم  پرت پشت

 تزریق  کمرم  های مهره   به  رو  درد  عجیب  که  روراه   سخت  و  سفت  سنگ    به  توجهبی
 : غریدم  مقابلم پسر سر   و گردوندم چشم بود، کرده

 کجاست؟  حواست -

  که  شدم، پام مچ دادن ماساژ مشغول و گرفتم رنگش بادومی های چشم  از نگاه
 :کرد گیرمغافل حرفش با

 .یاسی بزنم حرف باهات خواممی -

  عاجزش   های نگاه  با  که   کشیدم،  باال   رو  نگاهم  سست   و  شد   خشک   پام  روی   دستم
  شدم، می   مطمئن  بیشتر  و  رسیدمنمی   جایی  هب  کردممی  فکر  چی  هر.  شدم  روروبه 
 !شناسمنمی  جورههیچ  رو غریبه این که

 : گفتم و  دادم فشار هم  روی  رو هاملب 

 شما؟  -

 : کرد  زمزمه   و  کرد  تکیه  روراه   بزرگ   ی پنجره  زیر  دیوار    به  نشوند،  لبش  کنج  لبخندی 

ن غریبه، آشنای  یه -   و برهمی  شخواب تو به فکر با رو شبش هر که آشنا قدرا 
ن  ! نیست زندگیت توی  ازش ردی  هیچ  که غریبه  قدرا 
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  به  رفت یادم. شدمی  اکو سرم توی  صداش و بود کرده اتصالی مغزم های سیم
 رو پازل این های تیکه وقتی! آشنا صدای  این و زنگ اون ها، پیام اون روز، اون
  باألخره  سپ . مزاحمه ی پسره  همون پسر این که فهمیدم می ذاشتممی  هم کنار

 : زدم غر  و لولیدن هم توی  ابروهام!  بود شده پیدا  شکله  و سر خودش

 !؟ ...  شیمی  مزاحمم چرا! هستی؟ کی تو خوای؟می  جونم از چی -

  از . شد  بلند جاش از و گذاشت هاشلب  روی " هیس" ی نشونه به رو انگشتش
  چشمی  کنه نگاه بهم کهاین  بدون که دوختم، بلندش قامت به رو نگاهم زیر

 :گفت و چرخوند اطراف

 .بزنم حرف باهات خواممی ! که گفتم بهت -

  و کشیدم  رو  کیفم بند   شدم،  بلند جام از زور به  و کردم تنم حصار رو لیز دیوار  
 : زدم پچ

 ... .ندارم  باهات حرفی شناسمت نمی  وقتی -

 : زدم تشر حرفم ی ادامه دنبال به

 !آشنا ی غریبه -

 : موندم میخ جام سر صداش با  که شم، دور ازش خواستم و  زدم پوزخندی 

  همین  های کافه   از  یکی  توی   شده  حتی  دقیقه؛   دو   حد  در  گیرم،نمی   رو  وقتت  زیاد  -
 !اطراف

  رو  ماشاره  انگشت چرخیدم، سمتش  به و  فشردم هم روی  رو  هامچشم  حرصی
 :گفتم و دادم تکون صورتش جلوی  تهدیدوار

 ! دونی؟نمی  رو این  که هستی آشنایی  طورچه . نمیرم جایی غریبه یه با من -
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 توی  و کرد جمع رو  شخنده  هو یک که نکشید ثانیه چند به  ولی کرد، اییخنده 
 : زد  زل هامچشم

 !پایین نگهبانی اتاقک بیا امکی  من بدونی خوای می  اگه باشه، -

.  شد ناپدید دیدم از و رفت پایین رو هاپله  بده بهم حرفی مجال کهاین  بدون
  توی  شیطون  کمکم  ولی   اومد، مضحک و  چرت  خیلی نظرم در  پیشنهادش شاول 

 افتاده  جونم به فضولی . کرد موسوسه  پیشنهادش پذیرش برای  و رخنه وجودم
 !خوادمی  جونم از چی   و کیه آدم این دونستممی  باید و بود

  دورتادور  نگاهی. رفتم پایین رو  هاپله  عقلم  به  توجه بدون  و  گزیدم  رو  هاملب 
  گردوندم،  دادمی نشونش شاهانه عجیب طالییش های سرامیک که بزرگ سالن  
  کردم اراده باری  چند. افتاد سالن انتهای  اتاق   رنگ کرم و چوبی در   به چشمم که

  سمت  به  بیشتر  و   بیشتر  هی  و  شد  مانعی  فضولیم  ولی  کنم،  محلشبی  و  برگردم
  اون  تونستم و شد بازتر یکم قیژی  صدای  با که زدم، در به دستی! داد هولم در

  عقب به نگاهی. ببینم بود انداخته پا روی  پا و نشسته مبل روی  که رو پسر
 . شدم وارد و کردم باز انتها تا رو در و  دادم قورت رو دهنم  آب مجدد چرخوندم،

 !محتاطی خیلی -

 .بزنم جیغ سرش فقط داشتم  دوست و بودم شده عصبی  عجیبی  طرز به

 . بزن  رو فتر ح محتاطم من آره، -

 !دادنمی  بروز چیزی  ولی داد،می  خندیدنش  از نشون و  لرزیدمی  هاششونه 

 .بشین بیا -

 : زدم جیغ سرش که زد، اشاره مقابلش رنگ  مشکی و چرم مبل به

 !برم خواممی  بزن رو حرفت -
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  غریبه   بودم؛  چسبیده  سفت  رو  در  و  باشم  کنارش  ترسیدممی  که  بود،  این  حقیقت
 . کردممی  عمل همیشه  از ترمحتاطانه باید پس نداشتم بهش  یاطمینان  و بود

 : گفت وارزمزمه  برگردونه سمتم رو   روش کهاین  بدون

  برای   بود،  شده  تنگ  هاتلی لی   برای   حتی  دلم  بود،   شده  تنگ  برات  خیلی  دلم  من  -
ن  ولی افتادی می  که وقتایی   َدم  زانوهات درد از  حتی که بودی  خجالتی قدرا 
 !زدی نمی 

 : داد ادامه ششده  سرخ های چشم  با و برگردوند سمتم رو  شور

 ... !بودم شده بودنت خجالتی همین عاشق  چیه؟  دونیمی  اصالا  -

 : گرفت رو حرفش ی دنباله  و کرد مکثی

 ! ماند خواهم عاشقت  و هستم  عاشقت  بودم، شده   عاشقت -

 توی لاح به تا چون کوبید؛می  مسینه ی قفسه  به  رو خودش گنجشک مثل قلبم
 ! بدم نشون واکنشی چه باید دونستمنمی  و بودم نگرفته قرار موقعیتی  همچین

 : شد خارج هاملب   بین از  گنگی و نامفهوم اصوات  و خورد تکون حرف به هاملب 

 ! هستی؟  کی... تو -

 : زد لب  بده جواب سؤالم به کهاین  بدون و پاشید  روم  به مالیمی لبخند  

 !شی می بروتر دل تو قدرچه هشمی  سرخ هاتلپ  وقتی   که آخ -

 توی   و   شد  بلند  مبل  روی   از .  کردم  تکرار  رو  قبلم   سؤال  دوباره  و   کندم  رو  لبم  پوست
 . بردارم عقب به قدمی شد باعث که ایستاد، قدمیم چند

 بازی هم  یه یاسی؛ امقدیمی  آشنای  یه من! نمیاد خوشم بازی  گربه و  موش از -
 ... . خا خیلی که قدیمی
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 :گفتم  و پریدم حرفش بین

ن کجا از! چیه اسمت -  شناسی؟ می رو من خوب قدرا 

  شناسمت، می دستم کف عین نشناسم؟ رو دلبر شهمی مگه! سامان   اسمم -
ن  . شناسینمی  رو خودت خودتم که  قدری ا 

 : کرد اضافه سستی با

 فهمی؟ می خوامت،می  چون -

  به  رو  اسمش  حتی .آورد  هجوم  پیشونیم به  چین و لولیدن هم  توی  ابروهام
 !اییخاطره یا و یاد به برسه چه نداشتم خاطر

 ... . نکنه کنی؟می  کارچی جااین -

 : گفت  خودش و برد باال سکوت معنای   رو دستش

 !دنیا سر اون بری  اگه حتی... میام دنبالت بری  که جایی هر  اومدم، دنبالت آره -

 تیر بدجوری  سرم و نداشتم رو شعاشقونه و چرت های حرف ی حوصله  دیگه
 : زدم  داد! کشیدمی

  نشو،  من مزاحم هم دیگه کن جمعش رو عاشقی و عشق  بساط  این زحمتبی -
 ! بگم داداشم به شممی  مجبور وگرنه

  و  ندادم بهش جدیدی  ی عاشقونه  های حرف هم شاید یا و جواب و حرف مجال
  بهش  اوتتفبی! کرد حوالم بدی  نگاه نگهبان که رفتم، بیرون  اتاق از تندی 

   سمت   رو   راهم   و  افتاد  منقشه   و   نیما  به  یادم   که  برم،   بیرون  ساختمون   از   خواستم

 !باشم شوندنبال باید کجا دونستمنمی  هم باز  ولی  کردم، کج سالن

 !آخر ی طبقه  رفتن  ولی... شونیدنبال چرا دونمنمی  -
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  تشکر   ش ز ا  یا  و  باشم  کرده  بهش   توجهی  کهاین   بی  و  انداختم  بهش  مبهمی  نگاه  
 چند مسیر تموم طول توی . زدم  رو ۱۷ ی طبقه  و شدم آسانسور  سوار کنم،

 با که  بود،  شده پیدا تازه  عاشق   ظاهر به آشنای  این پیش   فکرم اییدقیقه 
  بیرون  قدمی  و شدم خارج خیال و فکر از درش  شدن  باز و  آسانسور  ایستادن
  رنگ  اییقهوه  سلطنتی و  بزرگ در   دیدن   با شد زمانهم  اومدنم بیرون . گذاشتم

  ایی دیگه  واحد اون جز به ولی چرخوندم، بزرگ روی راه  دورتادور نگاهی. رومروبه 
 سری ! دادمی  واحد این بودن  هاوسپنت از خبر جورایی یه همین و نبود  کار در

.  کشیدم  عقبش  دوباره  ولی  نشست  واحد  زنگ  روی   دستم  رفتم،  جلو  و  دادم  تکون
 چه یا خبره چه واحد این توی  نداشتم خبر حتی که من گفتم؟می  چی باید
 یه  فقط جااین داشت  امکان درصد چند اصالا ! دارن اسکان تو این هاییآدم 

 ! بدن؟ راه راحت خیلی رو من و  باشه عادی  مهمونی

 سر شد باعث و باز واحد در هو یه که برگردم، عقب به و بکشم پس پا خواستم
  مرد    که  بکنم،  حرکتی  تونستمنمی   و  شد  حبس  سینه  توی   نفسم!  بزنه  خشکم  جام

 : گفت و داد  تکون صورتم جلوی  دستی  مقابلم هیکلی

 داشتی؟  کار کی با -

 فر  های ریش  و  تاس  ی کله   اون  بر  افزون  و  زد  ذوقم  توی   احترامش  از  دور  به  لحن  
 .کرد  تزریق  بهم رو ترس بیشتر مشکیش و

 داری؟  کار کی با... خانوم دختر توَام با -

 : زدم لب پتهتته اب

ـَن... مَـ  -  ... با ... با  م
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  فرار   بود   زده  سرم  به   حتی  بگم،  باید  چی  دونستمنمی   و  بودم  عاجز  حرفم  ی ادامه   از
  بود  ممکن  و رفت سیاهی  هامچشم  در جایگاه توی  هاتف شدن ظاهر  با که کنم،
 !کردم تنم حفاظ رو در چهارچوب ولی برم، حال از

 .   ...جااین  سیا؟ شدهچی  -

 ی گره   به  داشت  کمکم   که  هاییاخم  و  بهت   با  و  خورد  رو  حرفش  من  دیدن  با  اونم
 :گفت هیکلی مرد   همون که  زد،  زل بهم شدمی تبدیل ناگسستنی

 الل و کر پرسممی هم چی هر. داره کار کی با نیست معلوم این دونم،نمی -
 ! شهمی

  که  کنم، حمله بهش زد  مسر  به اییلحظه حتی و دادن پیمان هم با ابروهام منم
 : گفت و شد مانعی هاتف

 کنی؟ می  کارچی جااین -

 : گفت سیا به رو

 .تو برو! آشناست نیست، مشکلی -

 : گفت و کرد محواله  ترسناکی نگاه سیا

 . بیارم  رو هاپرت و خرت ماشین توی  از برم گفته آقا -

 زمان ترینکم ی تو اونم و کرد اشاره بهش سر با بزنه، حرفی کهاین بدون هاتف
 . شد ناپدید دید از و  آسانسور  وارد ممکن

 :کرد زمزمه حرصی لب زیر هاتف

 !فضول ی دختره  خونه برسه پامون فقط که آخ -

 : زد  داد بلندتری  صدای  با
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 !بزنید گندی  حالتون به وای  فقط داخل، بیاید -

  پشت   ور  در  و  شدم  وارد  لرزونم  پاهای   با .  شد  خونه  داخل  خودش  و  نموند  منتظرم
  متصل  دیوارش به طالیی ی آینه یه فقط که باریکی روی راه  خاطر به. بستم سرم
  دود   ولی ببینم، رو  پسرا  تونستمنمی  داشت  قرار اییگوشه  کفشی  جا یه  و بود

.  خوردمی   گوشم  به  هم  هاشونخنده   صدای   و  بود  گرفته  بر  در  رو   سالن  بوییخوش
  اول   که  رسیدم،  بزرگی  العادهفوق   لن  اس  به  نهایت  در  و  گرفتم  پیش  رو  صدا  مسیر

 میز اون از بعد و اومدمی  چشم به طالییش  -سفید های سرامیک  چیزی  هر از
 که  پسر  تا  دو  و  نیما  سامرند،  مرصاد،  و...  داشت   قرار  دورتر  کمی  که  بود،  بیلیاردی 

 روی  مرد تا دو  و هاتف  سالن وسط! بودن بازی  مشغول  دورش شونشناختمنمی 
 نیما صدای  شنیدن با! بودن کشیدن قلیون مشغول و نشسته طنتیلس های مبل
  عصبیش   حال  عین  در  و   متعجب  صدای   با  که  برگشتم،  عقب   به  سست   و  لرزید  تنم
 : گفت

 کنی؟ می  کارچی جااین -

 اون از یکی باراین که بود، ربوده ازم رو زدن حرف توان آلودشخون های نگاه با
 : پرسید دوب هم دارترسال  و سن که مردها

 شما؟  -

 : رسید دادم  به و  رفت  اییغره چشم هاتف  که نداشتم، حرفی توان   چنانهم

 . امنه نباش نگران. نیماست خواهر -

  کشیدن   قلیون  از  دست  بود  بسته  عقب  از   رو   بلندش   و   بور  موهای   که  مرد  یکی  اون
  ث باع  همین  و  شد  زومم   عسلیش   و  سبز  های نگاه   با  و   کرد  بلند  رو  سرش  برداشت، 

 . بیافته جونم به بیشتر و بیشتر رعشه شد
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 : زد پچ بگیره من  از  نگاه کهاین  بدون و  فرستاد بیرون شسینه  از  رو دود باألخره

 ! ممنوعه؟ مونبین مونث جنس حضور بودم نگفته مگه هاتف، -

 :کرد پادرمیونی نیما

 ... . می  حرف باهاش خودم منه تقصیر شهمه   بهراد، آقا ببخشید -

 :گفت خشکی لحن   با و  برید رو  فشر ح بهراد

 !بود هاتف حرفم مخاطب -

 : داد رو جوابش استرسی و دستپاچگی هیچ بدون هاتف

 . باشن داشته کاری هم  باهامون خوانمی خانوم یاسمن -

  بود،   دوستشون  یکی  اون  ی خنده   بعدش  و  بهراد  ی تحقیرکننده   ی خنده   بالفاصله  و
 !دکر  پیدا اکو سالن باز فضای  توی  که

 :گفتم  هوا توی  دستم  دادن تکون با و کشیدم دندون به رو لبم

 داشت؟  خنده -

 :شد  متمایل جلو به و داد  قورت رو شخنده 

 کنی؟ کاری هم  ما با خوای می  بچه الف یه تو! طوراین که -

  طرف  دونستممی نه نداشتم؛ وضعیت از درستی درک هیچ شرایطی چنین توی 
  بار  یک برای  خواستممی  ولی! میاد بر دستم از ری کا چه دونستممی  نه و امکی
 .کنم کم آوردنمی  شمار  به کم رو من که جماعتی روی  شده هم

 !جناب مجانیه امتحانش -
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  به  نگاهی. گرفت بر در رو سالن اییکننده  اذیت سکوت   و پرید باال چپش ابروی 
 های مچش و هاتف و نیما نگران و عصبی های نگاه با که  چرخوندم، اطرافم
  و  نبود آیهان  از خبری  که بود عجیب  ولی  شدم، رو روبه  مرصاد و سام ی زده حیرت
  جای 

  رو  نگاهم و گرفتم پسرا  از چشم بهراد صدای  با! خوردمی  چشم به  خیلی خالیش
 . دادم  بهش

 از اتانکر کردن رد واسه داری  آدم نکنه مادام؟ میاد بر تو از کاری  چه مثالا  خب -
 هوم؟ ! مرز

  روی  کنارش سالمیان مرد های خنده  این  بر افزون و دادمی تمسخر بوی  لحنش
 !کردننمی   دخالتی  هیچ  پسرا  که  بود،  این  هااین  از  تررومخ   و   رفتمی   رژه  اعصابم

 : زدم  لب و فرستادم شال زیر رو موهام

 بخواین؟  کاری  چه تا -

 : غرید لبی زیر نیما

 !یاسمن -

 : گفت و شد  حرفش مانع بهراد

 ! داری  جربزه و دل  اومد؛ خوشم نه، -

  نقاب    این  پشت    دونستمی   چه  بهراد  کردم؛  مهارش   زور  به  ولی  بود،  گرفته  مخنده 
 !بود؟ کافی  پخ یه فقط رفتنش هوش  از برای  که بود، ترسو دختر یه نترس

 !باشه داری جربزه  و  دل و قدرت یه خودش هاتظاهر همین هم  شاید ولی

 : گفت و داد رشبو سبیل به تابی و پیچ
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 ...  که کار -

 :کرد نگاه هاتف به مکث  با و کشید رو حرفش

 میاد؟ بر دستش از کاری  چه  تو نظر به پسر هی -

 بفرستتم و" کاری  هیچ"  نگه  بودم امیدوار. انداختم هاتف به مانندی شرک  نگاه  
 : گفت بهراد به رو و  گرفت ازم نگاه! خونه

 اده؟ ز فخیم سروان جای   بذاریمش طورهچه -

  میون  و بود مشهود شوندیگه  دوست های چشم  توی  وضوح به تحسین برق  
 : گفت و پرید حرفمون

 !ها  نیست فکری  بد درسته؛ کارت پسر هی -

 : داد قرار حرفش مخاطب رو بهراد باراین

 بهراد؟  نه مگه -

 : گفت دقیقه چند بعد و زد شچونه زیر دستی  بهراد

 ... ! نیست هم بدی  فکر نه -

 : زد  لب هاتف به کردن نگاه با ربااین

 . بده  اسکان سروان جای  رو همین تر  اطمینان مورد ساغر از این اگه -

 :نشست نیما روی  خمارش های چشم  و گردوند  رو نگاهش هم باز و

 نداری؟ مشکلی که تو -
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  و  بده  باید جوابی چه  دونستنمی  بود، مشخص وضوح به نیما های دست  لرزش 
  اشاره  و  انداخت  بهش  مطمئنی  نگاه    هاتف  که   رسید،می  رنظ  به  دستپاچه  حسابی

 . نگیره  کار به ایرادی  که کرد

 : زد لب  بهراد به رو و فرستاد بیرون کالفه  رو نفسش نیما

 . نیست مشکلی نه -

.  شن  متفرق که زد، اشاره پسرا به انگشت با و گرفت قلیون از کامی دوباره بهراد
  شون بازی  سر و گرفتن فاصله ما از  پسر تا دو اون و مرصاد و  سام قبل مثل

  خودنمایی  سالن وسط عجیب که رنگ کرم های مبل از یکی روی  هاتف. برگشتن
 پا خودش همیشگی فیگور هم شاید یا  و بهراد از تقلید به و نشست کردنمی
  اون   که  بودیم،  ایستاده  سرپا  بالتکلیف  نیما  و  من  فقط  وسط  این.  انداخت  پا  روی 
 : پرسید و چرخوند چشمی مرد یکی

 شینید؟نمی  چرا -

  ولی   نشستیم،  بهراد  روی روبه   ی نفره   دو  مبل  روی   و  کشید  رو  دستم  گیجی  با  نیما
  مدام  و  بکشم بیرون  دستش از رو دستم نداد  اجازه  هم نشستن بعد  حتی

  دست   هم   خودم  چون   کردممی   درکش  خوبی  به  و   داشت  استرس  داد؛می   فشارش
 ! نداشتم اون از کمی

 : کرد باز دادن توضیح به لب خودش بهراد  بپرسه سؤالی کسی کهاین  بدون

 ! نداره حرف کارش ولی دختره،  یه تو مثل درست هم زادهفخیم سروان -

  روحم  از موریانه مثل دادمی  جوالن بهراد مغز توی  مذکر و مونث  بین که  تفاوتی
  هایالیت  و  بلند موهای  جون به بسا چه کردنمی  تمومش اگه و کردمی  تغذیه
ن و افتادممی  ششده   ! شه تسلیم خودش تا کشیدمشمی  قدرا 
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 : دادم تکون حرف به رو هاملب   و قورت رو  دهنم آب

 خب؟  -

 پستش  سر  میری   زادهفخیم  سروان  جای   تو.  افغانستان    مرز    های بازرس   مسئول  -
 . شن  رد  مرز از تا کنیمی  دور هاماشین از رو هابازرس  و

 : آوردم زبون  به رو بود ذهنم توی  که حرفی معطلی بدون  

 ... . مگه  طوری؟چه  وقتاون  -

  صداش  که کردم، نگاه  دود پشت از بشاشش ی چهره  به و ندادم  ادامه رو حرفم
 :انداخت طنین گوشم توی 

 !دختر نشو خنگ -

 : شد  هامچشم  شدن گرد  باعث و  گذشت ذهنم از  حدسی بالفاصله

 ... . دختر اون نکنه -

  به  سری  و  گذاشت  بینیش جلوی  هیس ی نشونه  به رو انگشتش خودش باراین
 . شد حبس سینه توی   نفسم که داد، تکون حرفم تأیید ی نشونه 

 ... هاستبچه  پیش سروان -

 :کرد اضافه مکث با

 !بدی  انجام  درست رو  کارت  که وقتی تا -

 کردن قایم در سعی لبم پوست جویدن با ولی دادم، تکون سری  و نگفتم چیزی 
 !داشتم نگرانیم و ساستر 
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  سوزشی  که کشید، خودش با هم رو من دست زمانهم  و شد  بلند جاش از نیما
  بهمون  مشکوکی نگاه   بقیه. بیاد در آخم صدای  شد باعث و نشست دستم کف

 : داد توضیح خودش نیما که انداختن،

 ! بدم نشونش  و برم باهاش باید نیست،  بلد رو بهداشتی سرویس یاسمن -

  از   و   کشید  رو  دستم  وحشیانه  نیما  که  نگفتن،  اییاضافه  چیز  و  ادند  تکون  سری 
  که خورد، گره مرصاد نگاه با نگاهم لحظات آخرین توی . کرد  گذر بزرگ سالن  

 !کرد تزریق  بهم رو شوک  و زد بهم پوزخندی 

  رو  دستم. شدیم ناپدید بقیه دید از و پیچید رو روراه  سالن انتهای  به رسیدن با
  گردشده   های چشم  با  و  کردم  حفظ  رو  تعادلم  زور  به  که  کرد،  پرتم  اردیو  سمت  و  ول
 .دوختم چشم نیما غریب  عجیب و شده رو  تازه حرکات به

  وارد متوجهی! انداختی راه  بود  چی  هابازی  بچه  این کنی؟می غلطی  چه جااین -
 شدی؟  کثیفی بازی  چه

 ادای  بدون هامبل  دوباره بلندش نسبت به صدای  با که کنم، باز دهن خواستم
 . نشست  هم روی  حرفی هیچ

  من   دست   رو   تو  ماه   سه  این  بابا  که  این!  خراب  کله  ی دختره  نیستی   متوجه   نه  د    -
 !فهمی؟می رو  این چی؟ سپرده

 های رگ  که  گرفتم  رو  دستش  مچ  برداشتم،  جلو  به   قدمی  و  گذاشتم   کنار  رو  ترس
 .کرد یادآوری  بهم رو فاجعه عمق  ششده  برجسته

 !نترس هست حواسم  خدا به ولی   خدا، رو تو ببخشید! اشداد -

 : گفت و پروند تیکی چپش چشم

 کنی؟ نمی  درک چرا . نیست جوابگو هم ترس دیگه چون! ترسمنمی  یاسی -
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 :گفتم و بردم مانتوم بزرگ جیب توی  دست

 !کن اطمینان بهم -

 : زد  پچ آهسته

 . اطمینان این  از نکن پشیمونم -

  سالن  ته  سفید   در   به که دادم،  تکون براش سری  و  زدم  بهش  مطمئنی  لبخند
 : گفت و زد  اشاره

 . گردممی  بر االن -

  بهداشتی  سرویس به متعلق  زدممی حدس  که در اون خودش و نگفتم چیزی 
 لبی  زیر  بود  آینه  از   تماماا   که  روراه  دیوارهای   دیدن  با.  شد  داخل  و  کرد  باز  رو  باشه
  هیچ   به   که  موهام  کردن  مرتب  مشغول  و  ایستادم  قسمتیش  جلوی   و  زدم  سوتی 
 انداختم خودم به اییدیگه  نگاه. شدم گرفتننمی مدل و نبودن مستقیم صراطی

  به  کرم مثل دوباره  فضولی  دختری  مالیم صدای  با که  بکشم، عقب  خواستم و
 . بگردم صدا منبع دنبال شد  باعث و افتاد جونم

.  رسوندم   بهش  رو  خودم  ذوق  با  و  زد  برقی  هامچشم   چپی  سمت    سفید   در  دیدن    با
  باید  و  بودم شده  کنجکاو بشنوم؛ رو صداش  بهتر تا دادم تکیه  در به رو  گوشم

 !کردممی  فضولی رفع   بود شده هرجوری 

 . شد حبسه سینه توی  نفسم  و تیزتر هامگوش حرفش شنیدن با

 ... . که شم ریسه  دنبالش باید کی تا خواد،نمی  رو من مرصاد آقا مثالا  این -

  شنیدن . کرد ورحمله من مغز به رو خیال و فکر سیل ولی نداد،  ادامه رو حرفش
 بیشتر فضولی برای  و داده قلقلکم صورت این به هم اون مرصاد آشنای  اسم

 !بود کرده ترغیبم
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  گذاشت  لبم روی  رو دستش که  زدم، جیغی  سرم  پشت  از  نیما  صدای  شنیدن با
 !کشید گچی ون  ست پشت   رو من دستم گرفتن با زور به و

  اون  در  موقع  همون که بودم، آورده کم  نفس و بود  لبم روی  دستش همچنان
  و  اومد  بیرون ازش حریر شومیز و سفید شلوار با بلندی  قد دختر و  شد باز اتاق
  سرخ  وضوح  به . رفت  اتاق توی  دوباره  بعدش  چرخوند، اطراف به مشکوکی  نگاه
 نیما شکم توی  آرنجی  دلیل همین به کردم؛می  حس  رو  صورتم  پوست شدن

 . کشید پس رو دستش  فوری  اونم و کوبیدم

 !شدم خفه بترکی، -

  زدنمی حرفی هیچ مواقع جوراین توی . کرد نگاه بهم سینه به  دست و کرد اخمی
 .کردمی  دادن توضیح به مجبور رو  آدم  هاشنگاه با و

 : گفتم و زدم  گره هم توی  رو هامانگشت 

 !مبود شده  کنجکاو... خب -

 : غرید ششده   چفت فک بین از سینه به دست همچنان

 !نزنی  گند دادی  قول نشده ساعت نیم! یاسمن -

 پوستم زیر گرمایی دختر اون حرف یادآوری  با که چرخوندم، حدقه توی  چشمی
 : زدم بشکنی هوا توی  و دوید

 !چی؟   بگو... نیما وای  -

 : زد  لب شوقی  و ذوق هیچ بدون

 چی؟  -

 : نشد حرفم  گفتن مانع ولی لیدن،لو هم توی  ابروهام
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 رو مرصاد اسم این  بعد دادم،می گوش رو دختره این حرفای  داشتم من ببین -
 ! آورد

 : پروند باال ابرویی کنجکاو

 ! زد؟می  حرف شخصی با یعنی مرصاد؟ -

 : دادم جواب و دادم تکون  هوا توی  دستی

   زد که حرفی ولی! یکی یا زدمی حرف تلفن با یا دونم،نمی  -

 . بود جالب

 : پرسید بشه ایجاد حالتش توی  تغییری  کهاین  بدون

 ! گفت؟ چی مگه -

 شم؟  ریسه دنبالش باید کی تا خوادنمی  رو من مرصاد که  گفت، رو این دقیق  -

 اییدیگه جاهای  خیالش و فکر ولی بود، من روی  چشمش کرد؛ نگاه بهم متفکر
  بهمون  داشت  که پیرمرده یارو دیدن با ولی بگه، چیزی  خواست ! زدمی  پرسه
 .نزد حرفی و  نشست  هم روی  هاشلب  شدمی نزدیک

 خواهرت؟  با کردی  خلوت! نیما -

 : داد رو جوابش  نیما که زدیم،  مصنوعی و مضحک ی خنده  دومون هر

 !دیگه اومدیممی  داشتیم چیه؟ خلوت مرتضی آقا نه -

  نوک  به  نکرد نگاه  با زمانهم  و داد تکونی  رو دستش توی  سیگار   مرتضی
 : گفت براقش و مشکی های کفش 

 اومده؟   پیش مشکلی! شنیدم جیغ صدای  -
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 خودم  بگه  چیزی   باز  نیما  بذارم  کهاین  بدون   بودم؛  شده  کالفه  چرتش  های سؤال   از
 : دادم جواب

 شدین؟ قانع خوردم، ُسر -

 :پیچید سالن توی  شکرکننده  ی قههقه  صدای  و دوخت هامچشم  به رو  نگاهش

 . شدم   قانع بله! اوه -

  دیدن  با دوباره اصلی  سالن توی . گذشتم کنارش از و کردم چپ براش چشمی
  چشم  زور  به. افتاد جونم  به خوره  مثل  َشک  و افتادم دختره  اون حرف یاد مرصاد

  رسیدن  با زمانهم که رسوندم، هاتف به رو خودم و گرفتم مبهمش های نگاه  از
 : زد  لب  بهراد به رو  و شد  بلند مبل روی  از من

 !نره یادت بفرستی مواسه  رو  لیست میریم، دیگه ما -

  داشت  کمکم دیگه چون بود؛ کوبیده  رو  قفس این از آزادیم مهر انگار حرفش با
 !دادمی  دست بهم خفگی حس

 ی طبقه  سمت نفری  پنج بهراد، و مرتضی با تعارف بدون های خداحافظی  از بعد
 درگیر رو ذهنم که  سؤالی و ایستادم البی وسط هو یه ولی افتادیم، راه پایین
 :آوردم  زبون  به بود کرده

 !ندیدم رو آیهان آقا -

.  پروندم   باال   اییشونه  و  ندادم  اهمیتی  که   کشید،  هم  توی   رو  هاشاخم  دوباره  نیما
 :داد  رو جوابم سردخون  و  برگشت سمتم هاتف

 . داشت  کار آیهان -
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 دنبالش کمکم هم  بقیه و دافتا راه خروج  در سمت من به توجه بدون هم بعد
  خارج  آپارتمان از شالم کردن مرتب از بعد  و کشیدم پیشونیم روی  دستی. رفتن
  سوار  داشتن خودشون و بودن کرده پارک خیابون طرف اون  رو ماشین. شدم
  شم،   رد  خیابون  از   خواستم  و   رفتم  پایین  رو  آپارتمان  جلوی   ی پله   تا  سه.  شدن می
  وسط  همون اومدمی  سمتم به سرعت با داشت که ورموت یه دیدن با هو یه که

  آن  هر و شنیدم رو نیما داد صدای ! بردارم  قدم از قدم نتونستم و زد خشکم
  ماشین  سمت و داد  هولم محکم نفر یه که شم، یکی آسفالت با بودم منتظر
  بود   ممکن  و  نمونده   پاهام  توی   جونی  دیگه  رفت، می   سیاهی  هامچشم .  کرد  پرتم
  ماشین عقب در کردن باز با و گرفت رو  بازوم زیر نیما ولی شم، ولو  زمین روی 
  توی . بشینم صندلی روی  کرد کمک

  صدای  فقط... فهمیدمنمی  هاتف و نیما های حرف  از هیچی و نبودم خودم حال
  دیدن   با!  کردمی   َکرم   داشت   و  شدمی   دمیده  هامگوش   توی   که   بود،   مانندی   سوت

  ناخودآگاه و شد حبس  سینه توی  نفسم بود هایستاد سامرند پشت  که شخصی
 .پیچید دهنم توی  شوری  ی مزه که  گزیدم، رو هاملب 

 : نشست هاشلب  روی  جونیبی لبخند  و اومد جلو

 خانم؟ خوبی -

 : گفت دیدنش با و  برگشت عقب به نیما

 .مچکرم دنیا یک! کنم تشکر خواهرم نجات بابت ازتون  جوری  چه دونمنمی  -

 :گفت مانی به رو سامان

 !دارید اختیار -

 : داد قرار مخاطبش رو من باراین و  زد لبخندی  بهم خیره
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 !نیستم حاضر صحنه در  هم  همیشه من کنید، جمع رو حواستون -

  در . نشستم عقب صندلی و کشیدم هم توی  رو هاماخم که پروند، باال اییشونه 
 بیاد دنبالم کی تا ه قرار  مرموز و کنه پسر این کردم فکر این  به و بستم محکم رو
 !بده؟ ادامه گریزهاش و تعقیب به و

  پشت  نیما زد، رد دست رسوندنش ضمن نیما های تعارف  به سامان کهاین از  بعد
  که  شه، سوار خواست مرصاد و شد  باز کنارم در. کنارش هاتف و  نشست فرمون
  اشین م  بیرون    بازیگوشانه  که  سامرندی   و  مرصاد  من،   روی   هاتف  و   نیما  های چشم

 ! زد دودو پروند،می  لگد الستیک  به و بود ایستاده

  کنم  باز لب من کهاین  از قبل ولی خوندم، رو حرفشون و انداختم  بهشون نگاهی
 : گفت هاتف

 . بیاید بگیرید آژانس یه نداریم، جا آقایون -

 ماشین  توی  نگاهی و اومد  جلو سام بار این که  رفت، عقب  و زد پوزخندی  مرصاد
 : فتگ و چرخوند

 !شیم؟نمی  جا مرصاد و من خالی؛ جای  همه این یعنی هاتف؟ میگی چی -

 !کردمی   کجی   دهن  بهم   مقابلم  ی آینه  توی   که  بود،   نیما  درهم  های اخم   بالفاصله   و

 :پریدم حرفشون وسط فکر  و هماهنگی بدون  

 !شین سوار شما گردم،می  بر آژانس با من -

 : غرید نیما که

 !جات سر بشین -
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  کوبیده   سرم  توی   تموم  تحکم  با  رو  دستورش  ایی اضافه  حرف  و   توضیح  یچه  بدون  
  نتونستم  و  زد  خشکم  صندلی  روی   باطنی  میل  بدون!  بود  نذاشته  باقی  حرفی  جای   و

 پیاده  کرد  اشاره  نیما  به  و  شد  پیاده  ماشین  از  هاتف  که  بچرخونم،  دهن  توی   زبون
  بشینه،   فرمون  پشت  هاتف  داد   اجازه  و   شد  پیاده  حرفش  از  طبع  به  هم  نیما  شه؛

  نهایت   در  و  نشست  هاتف  کنار  جلو  مرصاد  گرفت،  جای   کنارم  و  اومد  عقب  خودش
 . کرد خوش جا نیما کنار ماشین، طرفاون  سامرند

 ! بودن گذاشته  باز رو من دهن و شده حل مشکالت  تموم  ساده جاییجابه یه با

  و داغ  نور   که کشیدم، پایین رو شیشه. اومد در حرکت به سکوت توی  ماشین
 دستش  هاتف!  بکشم   باال  رو  شیشه  دوباره  شد  باعث  و  کرد  اذیتم   خورشید  سوزان

 ماشین توی  خنکی باد دقیقه چند از بعد  که کرد، روشنش و برد کولر سمت رو
  چند  از بعد و پیچید ماشین توی  موبایلی صدای . کرد کم آشفتگیم از و پیچید
  دوست   و  بودم  شده  گوش  چرا  دونممی ن !  هاتفه  به  متعلق   که  شد،  مشخص  دقیقه
  اهمیتی   بود  خط  طرفاون   که  شخصی  هم  شاید  زده؛  زنگ  بهش  کی  ببینم  داشتم
 !بودم  کرده پیدا عالقه  هاتف صدای  شنیدن  به بیشتر و  نداشت

 : داد نوازش رو گوشم صداش و رسیدم دلم  مراد به باألخره

 !جانم؟ -

 چیز  حرفش  بودم  مطمئن  ولی  فهمیدم،نمی  رو  بود  خط  طرفاون   که  شخصی  حرف
 : گفت و زد ترمز روی  محکم هاتف  که نبوده خوبی

 کجا از  اصالا  جان؟ مارال میگی چی هستی متوجه  مشهد؟ اومده  که  چی یعنی -
 ! شدم  آزاد من شده  خبردار

  که  شدیم، پیاده همگی. ویال  به مونرسیدن  با بود شده زمانهم کردنش ترمز
 : گفت بعد  و کشید لبش  دور دستی نمایشی  و کالفه
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 ... مارال کن تمومش -

 :داد ادامه  قبل از ترسست 

 !کنیدمی  ظلم دختر اون به دارین شما. لطفاا  کنید تمومش -

  مصادف   بعدیش  حرف  و  پروند  پاش  زیر  ریزهسنگ  به  لگدی   زد،   خودش  دور  چرخی
 : تماسش ی خاتمه با شد

 !حق   پناه در. خوامشنمی  زدم، رو حرفام قبالا  -

  رو آوردمی  زبون به گونهالتماس  رو اسمش  مدام خط طرف اون که یزن  صدای 
 . کرد قطع رو تماس  و گرفت نادیده

  کردم،   هاتف  زوم  رو   کنجکاوم   نگاه  و  کشیدم  دورش  رو  زبونم  هام، لب   شدن   َتر  برای 
.  گذشت   کنارمون  از   هابچه   مبهوت  های نگاه   و  من  به  توجهی  ترینکوچک   بدون    که

 از که دختری  صدای  با ولی کنه، باز رو  حیاط در خواست و برد جیبش توی  دست
 . چرخید عقب به من با زمانهم  و شد  خشک دستش شد بلند سرمون پشت

 !محمد آقا -

 عرق   و  شد  حبس  سینه  توی   نفسش.  کرد  تجمع  هاتف  پوست  زیر  که  بود،  خون  و
 . نشست پیشونیش روی  سردی 

  پسرا روی  از  رو نگاهش  مونمقابل دختر. انداخت  زیر رو سرش  و نگفت چیزی 
  حس   قلبم  از  طبع  به  منم  و  نداشت  خوبی  حس  هاشنگاه .  موند  من  زوم    و  چرخوند
  پوست  بلند، های مژه . کرد کنکاشش ناخودآگاه  هامچشم. نداشتم بهش خوبی
 شقیافه فرمش خوش حال عین در و باریک های لب و کالغی فر   موهای  سفید،

  شاید  ریخت، ُهری  دلم  توی  چیزی . دادمی  لوهج برانگیزتحسین زیادی  و ساده رو
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  ازش چشم  و کردم سرکوب رو قلبم نامنظم های تپش  ولی! بود دلم  خود   هم
 :گفت هاتف که گرفتم،

 !میام منم االن... داخل برید پسرا؛ -

 دنبال به و گرفتن هاتف از رو مبهوتشون و مبهم های نگاه سام و مرصاد و نیما
 باشن؛  زده  زنجیر  و  قفل  پاهام  به  رو  تنی  چند  ی وزنه   نگارا  من  ولی  شدن،  داخل  هم

 تکون  سانت چند ی اندازه  به حتی تونستمنمی  و بودم شده  خشک جاهمون 
 ! بخورم

  ازم  گرشسرزنش  های نگاه  با  مقابلم دختر و  شد زوم  من روی  هاتف خوردل  نگاه  
 !کنم ترک رو جااون  که خواستمی

  وارد . کردم گرد عقب شده سنگین پاهای  با و دادم تکون سری  اومدم، خودم به
  خواست نمی   دلم  و  زدمی   تند  عجیبی  طرز  به   قلبم.  ایستادم  در   پشت  و  شدم  حیاط

  تعصب  و دونستممی  هاتف مالک رو خودم مضحکانه! بذارم تنهاشون هم با
 !داشتم روش خاصی

 : خورد گوشم به  هاتف صدای  که گرفتم، حصار دیوار پشت

 !کنید مطرح  توناومدن جااین برای  منطقی دلیل یه کنید فلط خانم، لیلی -

 : کرد محروم ازم رو اکسیژن  لیلی حرف و

  هیچی  و شدی  آزاد! نامزدتم ناسالمتی! محمد رفتاریه چه این  شمنمی متوجه -
 زنی؟ می  پسم طوری این داری  دنبالت  اومدم خودم هم حاال نگفتی، 

  توی  و ربود  ازم رو تنفس نگس مثالبه  چیزی  شد، سخت برام  کشیدن  نفس 
  نهایت  در و جوشید و جوشید و جوشید چشمم توی  اشک. داد لم گلوم روی راه 
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  مضحک   چی   همه   بود،   مضحک!  دادم  سر  واری دیوونه   و   خفه  ی خنده   گریه،   جای   به
 ! بود شده دارخنده  و

 ! بود شده آزاردهنده   چی همه دیگه داد؛ آزار رو گوشم هاتف ی خفه  صدای  

 ... . کدوم شم؛نمی  متوجه که منم این! انومخ لیلی -

 . کردممی  حس  رو شکالفه  حرکات دیوار  پشت از  حتی و  نداد  ادامه رو حرفش

 بگی؟  خواستیمی  چی  چی؟ کدوم -

  ولی  کنم، پیدا هاتف های حرف مابین از  امیدی  ی روزنه  شاید تا کردم تیز گوش
 : دلم درد روی  شد آتیشی جوابش

  تشریفات   َپی    بیام  بعدش  دادم،   که   رو  هام بدهی   واستمخ  فقط  زدن؟  پس   کدوم  -
 ! همین.  عروسی

  من برای  همین بود؛ همین اونبرای  همین زد، زنگ گوشم توی  همینش! همین
 نخواستم   دیگه  ندونستم،   جایز  رو  موندن  دیوار  اون   پشت  دیگه!  بود  درد  دنیا  یه

 تربیش  جدانم و و خودم پیش  غرورم  ندادم اجازه  دیگه میگن، چی بعدش  بدونم
 ! شه خرد این از

 و در روی  خشمگینم نگاه   شدم، اتاقم وارد تندی  و گذاشتم دهنم روی  دست
 شپایه  به لگدی  بردم، هجوم صندلی سمت  عصبی  و اومد در  گردش به  دیوارش

 و پیچید پام مچ توی  درد! من آخ   شدن بلند با شد زمانهم شکستنش و زدم
 پری  و باز اتاقم در که نکشید، ثانیه چند به. شدم  کوبیده زمین روی  جاهمون 
  م نشسته   اشک   به  صورت   روی   کرده  غروب  خورشید    نور  .  شد  نمایان  در  جایگاه  توی 

 .کنم هامچشم  حفاظ رو  هامدست  اختیاربی شد باعث و نشست
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 متوجه  بدم  حال  از  چیزی  تا  دزدیدم  ازش  رو  صورتم.  کرد  تکیه  بهش  و  بست  رو  در
 !نشه

 !یاسی -

  با   و  اومد  جلو.  دادم  نشون  مکرده   ورم  پای   مشغول  رو  خودم  و  ندادم  بهش  یجواب 
  رو  صورتم و کردم تربیش  رو مقاومتم که کشید،  باال رو سرم مچونه گرفتن

 . برگردوندم

 . کردم حس رو پام روی   نگاهش سنگینی  و داد لم کنارم

 خودت؟  با کردی  کارچی  -

 : پرسید باز که ندادم، بهش جوابی

 بانو؟  یاسی هشدچی  -

 :گفتم و دادم فرو رو   بغضم.  جوشید چشمم توی  دوباره اشک

 !نشده چیزی  -

 :گفت محابابی

 آوردی؟  پات سر رو بال این  و شدن  اشکی چشمات هیچی واسه -

  سری  دادن، جواب بدون و کرد خوش جا مشده  خشک های لب  روی  تلخی  لبخند
 . دادم تکون براش

 !شدهچی دونممی  من ولی -

 خندید، نمی .  موندم  خندونش  های چشم  ی خیره  و  چرخوندم  سمتش   رو  سرم  دی تن
 !خندیدمی  عجیب هاشچشم  ولی
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 چی؟  -

  هام چشم  زوم   کشید، باال رو نگاهش و  کوبید قلبم روی  رو شاشاره  انگشت نرم
 : زد لب و موند

 !رفیق  باختی  رو دلت -

 بزدالنه   و  کردم  جمع  رو  قلبم  پای   و  دست  سریع  ولی  شد،  حبس  سینه  توی   نفسم
 : زدم  حقیقت زیر

 ... دعوا نیما با فقط... فقط!  ببازمش که ندارم دلی من سرت؟  به زده -

 قشنگی ی خنده و داد تکون سری . نداد بهم رو شادامه ی اجازه  و برید رو حرفم
 ! شدن  هویدا  هم  تاریکی  اون   توی   حتی  هاشگونه   چال  که  نشست،  هاشلب   روی 

  خواست  و رفت چراغ  سمت پری  و نشوندم تخت روی  ور کرختم تن   و شدم بلند
 :گفتم که کنه، روشنش

 !ترهقشنگ تاریکی -

 : زد پچ گوشم زیر و نشست  کنارم اومد کشید، پس رو دستش

 داری؟  دوست رو تاریکی -

  عشق   انبوه   حجم   از رو دلم خواستممی  فقط و فقط نداشت، وجود ترسی دیگه
 : گفتم کنم؛ تخلیه شده حبس

 ... دارم دوست  رو هاشچشم  رنگ -

 : دادم ادامه و دوختم بهش رو نگاهم

 !تاریکه زیادی  هاشچشم -
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 : کرد زمزمه و کرد غمگینی ی خنده 

 بگی؟  خودش به نشده دیر تا نیست بهتر! بگی من به نباید که رو اینا -

ن. خندیدم ناخودآگاه   شد  تبدیل هق هق  به مقهه قه  که خندیدم، و خندیدم قدرا 
 !ماسید لبم  روی  هخند و

 !شده دیر -

 ... مه نیست دیر وقتهیچ  عشق   واسه فهمم،نمی  رو منظورت -

 :پریدم  حرفش وسط و ندادم بهش ادامه ی اجازه 

 !داره نامزد -

 : کرد تکرار رو حرفم مبهوت و گیج

 ! داره؟ نامزد -

 : گفت تندتند که نگفتم، چیزی  و دادم تکون سری 

 میگی؟  ور بود در جلوی  که دختره همون -

 : گفت تصنعی ی خنده  و خوشحالی با که دادم، تکون رو سرم صدابی  بازم

 ! باشه خواهرش شاید! ها  داری  باالیی تخیل قوه  سرت؟  به زده -

 :گفتم مختصر  و آروم  دوباره

 !نامزدشه شنیدم، خودم -

 : گرفت غم  بوی  صداش و باخت  رو خوشحالیش

 داره؟  دوستش اون چی؟ هاتف -
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 : گفتم و  ادمد بهش رو نگاهم

 !ها پرسیمی چیزا چه  بدونم؟  کجا از من -

 : زدم  لب خودم  باز که نگفت، چیزی   و پروند  باال اییشونه 

 !نبود عروسی تشریفات پی نداشت دوستش اگه -

 :چرخید زبونم روی  سؤالم  که نگفت، چیزی  بازم

 ! بود؟ چی منظورت  چی؟ نداشت اگه -

 : گفت و کوبید مشونه  روی   دستی

  میرن،  عشقشون  پی آدما نکن شک! بود تو واسه طالیی فرصت   یه اشتند اگه -
 . اجبار نه

 . رفت بیرون اتاق از و نداد بهم اییدیگه حرف مجال

ن . گذاشتم پیشونیم روی  رو ساعدم و شدم  ولو  تخت روی    پیشنهاد   به قدرا 
  آورد  هجوم بهم شدیدی  سردرد که کردم، فکر و کردم فکر پری حرف توی  نهفته

 ... ! برد  تاراج به رو رامشمآ و

 *** 

 "هاتف"

 

  کوبید مشونه  روی  سامرند که دادم، قورت رو دهنم آب و موند پیام روی  نگاهم
  و  شد  بلند سوتش صدای  که نکشید، ثانیه چند  به. کشید دستم از  رو  موبایل و

  رو  خودش. قاپیدمش هوا توی  فوری  و کرد پرت سمتم رو موبایل. زد خنده زیر
 : گفت و کرد پرت رفته رو  و رنگ مبل   روی 
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 ! بلده کار داداشمون اومد، خوشم  نه، -

 :پرسید و نشست صندلی  روی   برعکس آیهان

 !چیه؟ ماجرا پسرا؟ شدهچی  -

 :داد جواب من جای  به سام بچرخونم، دهن توی  زبون که این از قبل

 خوادمی   بدونی   ست؛باتجربه  زیادی   مردتیکه!  دیدن  برامون  خوابی  چه  نداری   خبر  -
 . کشهمی سوت  مخت کنه، رد مرز از تانکر تا چند اول سری  همین واسه

 : گفت و کرد اییلوحانه ساده ی خنده مرصاد

  پلمپ  فعالا  خودی  نیروهای  مرز وراون  داد، خروج چندتا هر خب! بابا چتونه -
 !براش زنننمی 

 : دادم جواب نهایت در و اومد  در گردش به صورتش اجزای  روی  مشکوکم نگاه  

 اون  شرکای  پای  آوردن  میون به و قراردادش شرط نگیرین، کم دست رو بهراد -
 !ماشیناست ی همه  پلمپ ی عالوه   به خروج آبی طرف

 :زد   لب  و کشید گردنش پشت دستی آیهان

 چی؟   ببنده رو  فلنگ  پلمپ بعد   و چی  همه زیر بزنه اگه -

  ریسک  کار. بکنم باید رکاچی  دونستمنمی  و بودم  کرده گیر بدی  بستبن توی 
  بود  آیهان با حق . رفت نمی  ریسک این به دلم و  دست منم و  خواستمی زیادی 

  حتی   نبود؛  بند  جایی  هیچ  به  دستمون  بستمی   رو  فلنگ  پلمپ  و   خروج  بعد  اگه  و
  به  خودش علیه تونستمی  که مدارکی ی همه  دادنش  خروج  با داشتیم خودمون

 !کردیممی  پاک رو  بذاره جا
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  رفتم   حیاط  توی .  گرفتم  فاصله   ازشون   موبایلم   برداشتن  با  و  دادم   تکون   سری   گیج
 . بلعیدم وجودم تموم با رو  آزاد هوای  و

 با صدای  که نکشید، ثانیه چند به. کردم برقرار رو تماس و عوض رو خطم سریع
 :پیچید گوشم توی  ابهتش

 !پسر بودم منتظرت محمد؟ شد پیدا  تکله  و سر باألخره -

 : گفتم عمیقی بازدم و دم بعد  

 باخت    و  تسلیم  یا  احتمالی،  باخت    و  ریسک!  آقاخان  کردم  گیر  بدی   راهی  دو  توی   -
 ! حتمی؟

 .بیاد لبم به خنده  شد  باعث و پیچید گوشم توی  شسرزنده  ی خنده  صدای 

 انتخاب رو کدوم ببین و کن تکرار خودت واسه رو حرفت بار  یه! محمد: آقاخان
 کنی؟ می

 : فشردم هم روی  رو امهلب  درنگبی

 ! بدیه راهیه دو -

 : گفت تحکم با

 !کردی  انتخاب رو  بد بدتر، و بد بین همیشه تو رفته؟ یادت رو قانونت -

 درگیر رو ذهنم و ریخته هم به رو اعصابم جوری  بهراد پیام. خندید و خندیدم
 !بودم برده یاد از رو چیز همه آشفتگیم با که بود، کرده

  که   بود  جوری   هاشحرف  و  هاتصمیم  همیشه   ولی  نداشت،  رخب  هیچی  از  آقاخان
 ! داره خبر چیهمه   از انگار

 : زد لب  و کرد عوض رو  بحث همیگشیش خوب عادت   طبق  
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 هاتف؟  داری  کارچی جااون ! عمارت رفتی  رسیده خبر بهم -

 : گفتم و کشیدم دندون به رو لبم

 !بگم رو چی  همه  باراین میدم قول... میگم آقاخان؛ -

 !کرد قطع رو تماس من، سرسری  پرسیاحوال  از بعد و نگفت چیزی 

  و  کردم گردعقب . برگردوندم جیبم توی  رو موبایل و کردم عوض دوباره  رو خط
  روی  و شد حبس سینه توی  نفسم مقابلم دختر دیدن با که شم، داخل خواستم

 . شدم پرت زمین

  خودم   و  زدم  پسش  هک   گرفت،  جلوم  کردن  کمک  معنای   به  رو  دستش  و  زد  لبخندی 
 . شدم بلند

 تو؟  اومدی  طوری چه -

 : پروند باال اییشونه خیالبی  و کشید باال کنارش سکوی  از رو خودش

 ! دیگه شغلمه مردم دیوار   از  رفتن باال نیست، عجیبی چیز -

 : پرسیدم دوباره و لولیدن هم توی  ابروهام

 خوای؟ می چی جااین -

 تند  باراین و کرد دراز سمتش رو دستش ،دوخت سرش باالی  ماه   به رو  نگاهش
 . نشوند  من روی   رو هاشچشم

 ... رسه نمی  بهش دستم  دوره، خیلی ولی خوام،می  رو  ماه اون من -

 :گفتم و  حرفش وسط پریدم

 !نیار در بازیمسخره ... ماهرو -
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 : داد ادامه حرفم به توجهبی

 ! رسهنمی  بهت مدست دوری؛ ماه همین مثل هم تو ولی خوام،می  رو تو من -

 : زدم نیش تموم رحمیبی با و تلخ

 داری؟ نمی   بر سرم از دست چرا دورم  دونیمی  وقتی -

 . نگفت چیزی  و خندید تلخ

  براش  دلم عجیب و نشست ایشقهوه  های چشم  و الغر صورت   روی  نگاهم
  ایی دیگه  راه ولی بزنم، پسش و کنم تحقیرش جوری این خواستمنمی ! سوخت

 . بود نذاشته  برام

  بر  دست بهت رسیدن واسه تالش از وقت هیچ شم،نمی  ناامید وقتهیچ من -
 ! داریوش دارمنمی 

 :داد ادامه کردمی  سیر دیگه جای  یه که انگار

  هر  کهاین بود شده کارم... بودم  شده  عاشقش  که  عروسکی همون مثل درست -
 !کنم  سیر  رو  خودم  روزاون   خوردن،  حسرت  با  و  کنم  نگاهش  ویترین  پشت  از  روز

 : زدم لب اختیاربی

 ! رسیدی؟ بهش شد؟چی  تهش -

 : داد جواب برداره چشم هادرخت  از کهاین  بدون و خندید

 ... بود رسیده جاماین به دیگه -

 : داد ادامه و  زد اشاره شچونه  به

 ... و زد  سرم به روز یه -
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 :گفت و شد تیز نگاهش

 !قاپیدمش -

 :گفتم و کوبیدم دهنم  روی  رو  دستم که داد، سر بلندی  ی قهه قه

 ! شو ساکت جدت سر شو، ساکت -

 : داد ادامه  آروم

 !نپرسیدی  رو تهش -

 :گفتم و رفتم  راه دلش با

 شد؟ چی  تهش مگه -

 :داد  جواب و زد پوزخندی 

 هایمشت  توی  جون  تا و  انداخت گیرم بود، تیز خیلی  مغازه صاحب ی مردتیکه -
   ساله ده ی بچه من    سر   داشت کثافتش

 !کرد خالی

  سنگسار  رو  سوزیمدل  ولی برم،  راه دلش پای پابه  بازم خواستم. کشید تیر قلبم
 :گفتم تلخ و کردم

 !کنی  تصاحب زور با رو نیست بهت متعلق  که چیزی  نباید همینه، -

 :گفت که گزیدم، رو لبم

 تو؟  مثل درست -

 :کردم  تأیید رو حرفش
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 !من مثل درست -

  از  و تکوند  احتمالی خاک و گرد از رو کوتاهش  نتوی ما پرید، پایین سکو روی  از
 : گفت و چرخید  سمتم خروجش از قبل ولی گذشت، کنارم

 . شهنمی آدم  نخوره سنگ به سرش تا که ام،تخسی  دختر   همون من -

 ! زد بیرون باغ از  عقبعقب  و خندید

 چندمین برای  سام صدای  با که شدم، اتاقم وارد و زدم چنگ رو موهام وحشیانه
 ! شد تزریق  بهم شوک روز طول توی  بار

  نگاه  رو بیرون و بود ایستاده باغ به رو ی پنجره  پشت که نشست،  روش نگاهم
 . کردمی

 : گفت و کشید  گردنش پشت دستی

 !زدمی  آشنا -

 : شدم  ولو مبل  روی  و کردم اییخنده 

 !شناختیش نزن؛ راه  اون به رو خودت -

  تکیه  پشتش دیوار به که حالی در ایستاده، حالت همون  توی  و چرخید سمتم
 :کرد بازتر رو تیشرتش ی یقه  و انداخت پا روی  پا بود داده

 خواست؟ می  چی -

 :گفتم محابابی

 !رو من -

 . بیافتم خنده به منم شد باعث  که بلندش، ی قههقه  با شد مصادف حرفم اتمام
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 باهاش؟  نرفتی چرا خب! بابا ای  -

 : کردم هامدست  حصار رو زانوهام و انداختم زیر سری 

 ! نیار در بازی مسخره -

 : دادم ادامه  که  نشست، کنارم و  خورد رو شخنده 

  میده  خودش  دست کاری  یه آخرش  داریوشم، من کنهمی  فکر هنوز  دختره این -
 !سام

 : گفت و چرخوند صورتم اجزای  روی  رو نگاهش سامرند

  کاری  وقتی ندادنش، لو و مضحکت سوزی دل اون با روزاون  محمد، تویی مقصر -
  برای  چه  اون، برای  چه اتفاقی هر پس... شدی  مقصر نباشه گیر پاش که کردی 
 !مقصری  تو بیافته تیم

  که  روزی اون ! کرد تلنبار دلم روی  رو غم و گفت رو حقیقت ایی واهمه  هیچ بدون
  بودم،  گذشته مظلومش ی چهره  و شومش ی گذشته خاطر به بر،جیب ماهرو از

 ! بده دستم کار جاشبی و بچگانه عشق   تونهمی که نبود نای به یادم

  کردم می فکر فداکاریت؛ و الپوشونی اون  بعد... روزا اون ولی نشه، باورت شاید -
 !داری  بهش  هاییحس  یه هم تو

 !بیافتم خنده به بود  شده باعث  و کرده غافلگیرم حرفش با سام

 : گفتم بریده بریده هامخنده  میون. زدم خنده زیر و نکردم مهار رو مقهه قه

 !نمیگی که چیزایی چه... امشب  سرت  به زده  واقعاا ... پسر هی -

  رفتنش   بیرون  از  قبل  و  ایستاد  مقابلم  شد،   بلند  مبل  روی   از  و  خندید  من  با  زمانهم
 : شد  یادآور
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 . بخوابی خوب!  نده دستت کار بپا -

 که این  بدون. گذاشت نهات خیال و فکر از دنیایی با رو من و رفت بیرون اتاق از
  سر شد قرار و گرفتم رو تصمیمم بکشونتم، حاشیه  به ماهرو  فکر بدم اجازه

  به  و کردم برقرار رو تماس برداشتم، رو تلفن! شم پذیرترریسک بهراد با معامله
 :گفتم پیچید گوشم توی  امیرعلی صدای  کهاین محض

  رو  مدارکش غروب فردا تا ایتنه سروان، جای زدم جایگزین... پناهایزده یاسمن -
 . دستم برسون

  وارد  رو  یاسمن کهاین از . زدم  مچونه  زیر رو  تلفن حرصی و کردم قطع  رو تماس
 ... !نداشتم  هم ایی دیگه ی چاره حاضر  حال در ولی نبودم، مطمئن کنم بازی  این

 *** 

  واقع  در. نداشتم رو رسمی تیپ یه ی حوصله  جورههیچ و بود گرم زیادی  هوا
 تیشرت  کهاین  با  زمانهم!  نداشت  الزم  رسمی  تیپ  بریم  بود  قرار  که  هم  جاییاون 

  موبایل .  کشیدم  موهام  توی   دستی  و  رفتم  آینه  جلوی   کردممی  تن  به  رو  طوسیم
 جیبم توی  کردم، چک رو بهراد پیام   کهاین  از بعد و برداشتم میز روی  از رو

 . فرستادمش

  ماشینش  شستن مشغول نیما. گردوندم  باغ  دورتادور نگاهی و بستم رو  اتاق در
  و  داده تکیه اییگوشه  هم آیهان و مرصاد و زدمی حرف رزیتا با سامرند بود،

 !بودن زدن حرف مشغول

  رفتم  باال هاپله از . کردم هوفی کالفه و  کشیدم هم توی  ابرویی یاسمن ندیدن با
  ایی گرفته   صدای   با  انیهث  چند  از  بعد.  کوبیدم  در  به  تقه  چند  اتاقش   به   رسیدن  با  و

 : گفت
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 !تو بیا -

  و خزید جاش توی  که رفتم، اتاق توی  و گفتم" ایییاّلل"

 . انداخت سرش روی   و زد  چنگ رو بود سرش باالی  که شالش

 : غرید جانبی به حق  لحن با و  ایستاد مقابلم کرد، پرت  اییگوشه  رو پتو

 اتاق؟ توی  بیاین داد اجازه شما به کی -

 : گفتم  و  گرفتم  ششده   سرخ  و  خمار  های چشم   از   نگاه   دریده  های شم چ  و  تعجب  با

 !تو بیا گفتین خودتون -

 : گفت و  شد  سینه به دست

 نداریم؟  خبر ما و شدین پری  شما کی از! پری  تو بیا گفتم من -

  رو  دومون هر اعصاب و بگم چیزی  مبادا تا فشردم، هم روی  رو هاملب  حرصی
 : زدم لب و  کشیدم گردنم پشت دستی! کنم خطیخط

  نکنه  نیستی؟ حاضر چرا شما ببینم اومدم  االنم! گفتید دلتون توی  رو پری  البد -
 !بودین؟ زیرلفظی منتظر

 : گفت وارزمزمه  و پروند باال ابرویی مبهوت

 ! چی یعنی نیستم؟ حاضر -

  قدمی  ترسیده که کوبیدم، پیشونیم روی  دستی محکم و شد لبریز صبرم دیگه
 : غریدم و دادم تکون جلوش تهدیدوار رو ماشاره  انگشت. برداشت عقب به

   از اینم آوردین، بار  به دیروز که گندی   از اون! خانوم ببین -
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  هاست سریال  و  فیلم  عین  چی  همه  کردین  فکر  چرا.  هاتونبازی مسخره   و  توناالن 
 ! ؟دارم  شوخی  باهاتون  من  کردین  فکر  چرا  اصالا   بیارین؟  در  بازی مسخره  تونینمی  و

 حرفم ی دنباله تری آروم  لحن با . کرد نگاه بهم  ساکت و کشید دندون به  رو لبش
 :گرفتم رو

 تا باید برداشتین که رو اول قدم خانوم، یاسمن نیست بردار شوخی ماجرا این -
 متوجهید؟ . برین تهش

 : زد پچ و  دزدید ازم رو  نگاهش

 کجاست؟  تهش -

 : گفتم چینیمقدمه  و فکر بدون  

 !باشه نداشته ته اصالا  ثالم فرض بر -

 : دادم ادامه تررحمانه بی و تندتر که چرخوند، سمتم رو شدریده  نگاه

 جااون  جوونی اوج تو که همکارایی  نبودن کم! باشه قبرستون تهش هم شاید -
 !شونابدی  ی خونه  شده

  هوفی .  برداشت  عقب  به   قدمی  و   شد  حس  وضوح   به  داد   قورتش  که   بزاقش  صدای 
 :گفتم تریممال و کردم

 از جلوگیری  توی  که ببینید رو روزییاون ... ببین رو لیوان پر ی نیمه  شما؛ ولی -
 !شدی   کمک مملکت ملی منابع خروج

 : زدم  لب. کردمی  نگاه بهم زدهمات  هنوز

 . کنین عجله منتظرتونیم، پایین -
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 تمگذاش  بیرون  رو  پام  کههمین .  رفتم  بیرون  اتاق  از  و  ندادم  بهش  حرفی  مجال  و
 . موند من زوم  و چرخید باال به نیما نگاه

 : کردم زمزمه  لب زیر و کوبیدم پیشونیم رو  دستی

 !داشتم کم رو  مورد یه همین -

 بزنه   حرفی  کهاین  بدون.  کوبیدم   ششونه  روی   و  رفتم  پایین  تا  دو  تا  دو  رو  هاپله 
 :کنم  پیاده توضیحی سنگینش های نگاه  برابر در خودم دونستم الزم

 . شه  آماده گفتم بهش رفتم! بود رفته یادش لک به -

  که  شد، ماشینش شیشه کردن تمیز مشغول دستمالش  با و داد  تکون سری 
 :گفتم

 .بیاد کارمون به نکنم فکر نکن، تمیزش زیاد -

 :چرخید سمتم به  و برداشت تمیزکاری  از دست

 مگه؟  چطور -

 : زدم  لب و انداختم  باال اییشونه 

 !فرستنمی ینماش خودشون  ندارم شک -

  مشکوکی   طرز  به  رسیدنم  با  که  شدم،  آیهان  و  مرصاد  نزدیک  و   گرفتم  فاصله  ازش
 !خاکی جاده توی  زدن  عبارتی به و کردن  عوض  رو بحثشون

 : پرسیدم و پروندم باال ابرویی

 چیه؟ ماجرا -

 : شد سؤالم  جوابگوی  و کشید شکرده  عرق پیشونی به دستی مرصاد
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 نه؟ ! وقتشه...  بزنیم باال دستی آیهان واسه  میگم هیچی، -

  رو ساکتم نگاه. بود رفته در سؤالم زیر از و پیچونده تابلویی و مضحک طرز به
  رو   مشکیش  تیشرت  که  حالی  در  و  گرفت  دیوار  از  تکیه  که  چرخوندم،  آیهان  روی 
 : گفت تکوندمی

 ! شهمی حل نیست، خاصی چیز -

 : غریدم لب زیر و  زدم  گچن رو دستش مچ محکم که بشه، رد  کنارم از خواست

 !باشم جریان در باید  شد چی هر منم، تیم این سرپرست -

  معنای  به  رو دستش آیهان  که کنه، مداخله خواست مرصاد

 و کرد صورتم زوم رو حسشبی نگاه   و داد تکون براش هوا توی " نیست الزم"
 : گفت

 !نکرده کار ردیاب  نخورده؛ لوکیشن -

 . کردم  نگاه بهش سست و شد  شل  دستش مچ دور از دستم یکباره به

 ... . پیداش  شه؟می  مگه  چی؟ یعنی -

 سیل! ندونستم جایز رو حرفم ی ادامه  و داد تکون برام تأیید معنای  به رو سرش
 . آوردن  هجوم  ذهنم به  منفی افکار  تمام و دوید پوستم زیر عصبانیت و خشم

 : کرد باز حرف به لب و اومد کنارم مرصاد

 ! نه؟ رفتیم،  ول کنسله؟ پس -

 مخم روی  عجیب پسر این رفتارهای  ترینجزئی و بودن خنگ ولی چرا، دونمنمی 
 !رفتمی  رژه
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  سفیدیش  به قرمزی  نداشتم شک که هاییچشم  با و کردم اییقروچه  دندون
 : گفتم نشسته،

  پیدا  بهراد ی خونه قندون و گلدون توی  از شنودی  یا و ردیاب هر قراره مگه! نه -
 باشه؟  ما به متعلق  شد

.  رفتم  نیما سمت  دوباره و  ندادم اهمیتی که  شد، خیره بهم مبهوت های نگاه با
  رو بود نشسته  عقب که  آماده و حاضر یاسمن و چرخید ماشین توی  نگاهم

 . کردم مشاهده

  کوبیدن   هم  به  رو   هاشونمشت  نیما  با.  اومد   سمتمون  و  زد  بیرون  آالچیق   از  سام
 :رفتم تشر که چرخوند،  اطراف رو  نگاهش و

 گردی؟می  خاصی شخص دنبال -

 : گفت و کرد بازوم ی حواله  مشتی خنده با

 ! رو وامونده  اون  کن غالف پسر؛ هی -

 : داد ادامه خودش که انداختم، باال ابرویی متعجب

ت نیش اون -  !میگم  رو مار 

  و  بیارم گیر رو  یکی داشتم  دوست  بود، خطیخط ردیاب رفتن لو از  اعصابم  هنوز
! اییزنجیره ی دیوونه  یه مثل درست. بشه خالی حرصم تا بزنمش داشت جون تا

 این سامرند مبادا تا کردم، کنترل رو خودم و کشیدم دندون به رو لبم پوست
 !بشه  واقف مظلوم ی طعمه 

 :داد توضیح  جدی  لحن با و کرد جور و جمع رو خودش
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  این  توی   رو  دمونخو  نفری   شیش  اگه  کهاین  هم  مون،همه   واسه   نیست  جا  هم  -
  طور اون   دیگه  نکنم  فکر   میره،  سؤال  زیر  رئیسی   هاتف  ابهت  کل  بچپونیم  ماشین

 !کنه باز حساب روت باید که

 . کردممی  حالش به فکری  یه باید  و زدمی  منطقی حرف

 :گفتم نیما به رو

 !بیاین ما پشت خودت ماشین با خواهرت  و شما! داداش نیما -

 :کرد خوشمزگی مرصاد

 !بیاد ما اسب  دنبال باید دالب -

 موبایلم توضیحی هیچ  بدون. رفتم بهش اییغره چشم و کردم کنترل رو مخنده 
 :گرفتم رو امیر ی شماره  و کشیدم  بیرون اییمپارچه شلوار  جیب از رو

 !بفرمائید هستم، شما خدمت در مهبد آژانس -

 : گفتم نمایشی و  کردم صاف رو صدام

 !اختیار در... خواستممی ماشین یه -

 : زد لب شادی  لحن با

 ... خدمتتون فرستممی  سریع بفرمایید؛ رو تونآدرس  -

 :کرد اضافه

 !مقصدتون هم و مبدا هم -

 قطع رو تماس و گفتم بهش رو آدرس بیشتر نمایش برای  و دادم تکون سری 
 : گفت  فوری  سام که. کردم
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 گفتی؟  درست رو مقصد  مطمئنی -

 :گفتم و ردمب فرو جیبم توی  دستی سردخون

 !نیست نهایی  مقصد جااون باش مطمئن گفتم هم  نیما به... آره  -

 : زدم لب نیما به رو

  در  بازی بچه مبادا بزن، حرف خواهرت با راه توی  زحمت بی بیاین، اسنپ دنبال -
 . بزنه گندی  یا و بیاره

 :پرسید و کشید  هم توی  رو مانندشهشتی  ابروهای 

 ! میگی؟ رو این که ته،گف چی خواهرم مگه  چی؟ یعنی -

 : دادم جواب مختصر و چرخوندم سری 

 !میگم اطمینان محض نگفته؛ چیزی  -

 سری  و کردم باز رو حیاط در. گذشتم کنارش از و کوبیدم ششونه  روی  دستی
 هاملب   رنگی   سفید   پارس   پژو  فرمون    پشت    امیر  دیدن   با  که  چرخوندم،   کوچه  توی 
  نظر   در  و   اومدمی  بهش  زیادی   استتاتر  برای   جدیدش  پوشش.  اومد  کش  خنده  به

 !کنم پیشنهاد بهش رو جدید شغل این مأموریت اتمام از بعد داشتم

 : زدم  داد پسرا به رو و کردم گردعقب 

 . نکنین معطل اومد، اسنپ... پسرا هی -

  جلوی  ماشین کهاین محض  به و انداختم دستم روی  رو لجنیم ی جلیقه  خودمم
 . شدم وارس جلو صندلی زد ترمز پام

 : گفت شوخی لحن با و کوبید  پام روی  دستی امیر
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 !ها  بود شده تنگ  برات دلم پسر، هی -

 : زد  لب و  داد سوق صورتم روی  رو، نگاهش باراین

 . تخته به بزنم... رفته  پوستت زیر آب  ولی!  ها نگذشته ماه یه -

  بم ل به خنده شد باعث که  کوبید، فرمون روی  وارضربدری  رو دستش بالفاصله
 : زدم پچ شوخی لحن با و کردم خفه  رو مقهه قه. بیاد

  از اونم  این، از این! گرفتن رو دورم دلقک مشت یه شکرت، مرتبه هزار  خدایا -
 !سامرند

  فیلمش   شکبی  که   البته.  برگردوند  ازم  رو  و  کشید  هم  توی   رو  هاشاخم   نمایشی
 . گنجیدنمی امیر  مرام توی  وقتهیچ هابازی لوس  این و بود

 : زد  لب و چرخوند سمتم رو سرش تندی 

 ! رو حرفت کنممی جبران -

 : فشردم  هم روی  حرف به رو هاملب  و دادم تکون سری  خنده با

 !کن جبران -

 :گفت وقت فوت  بدون  

  عبوست   و  زشت  صورت  از  رو  اخم  تونسته  که  خانومه،  زیادی   معلومه   کیه؟  دختره  -
 !کنه پاک

 توی خیالشبی ی قههقه  صدای  که افتادم، سرفه به و پرید گلوم  توی  دهنم آب
 :زد پچ و پیچید ماشین

 !که کنممی  جبران گفتم -
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  در  که کنم، بارش حرفی خواستم و نشست خندونش  ی چهره روی  مدریده  نگاه
 . نشست ماشین توی  آیهان  و  شد باز عقب

 : زدم پچ لب زیر

 !بدت ذات به لعنت ای  -

 .انداختم راننده صندلی  پشتی روی   رو، دستم و چرخیدم عقب به

 کنین؟می  کارچی  دارین ساعته چهار کجان؟ تا دو اون -

 : زد  لب و داد صندلی  به رو شتکیه

 ! شد دعواشون سام و رزیتا -

  همه  و بوده همین بوده تا. چرخیدم جلو به دوباره و کوبیدم صندلی روی  مشتی
  این   از  کمی  اگه  دشای   حتی.  داشتن  عادت  سام  و  رز  های بازی گربه   و  موش  این  به

 !خوردنمی   هم  به بارشوناون  نامزدی  کردنمی  کم شونستیزی عشق  خوی  

  ایی قروچهدندون . نشستن  آیهان کنار و زدن بیرون خونه  از هم با سام و مرصاد
  حداقل. نگم بهش چیزی  دادم ترجیح و کردم

 !گفتممی چیزی  نباید موقعیت این توی  االن

  به   نگاهی  شاگرد  ی آینه   از .  اومد   در   حرکت  به  ماشین  و  زدم   اشاره   جلو  به  دست  با
 . اومدمی پشتمون داشت نیما که انداختم، پشت

 : گفت من به خطاب و زد ترمز روی  امیر جنگل به رسیدن با

 جناب؟  شینمی پیاده ورودی  جلوی  همین -

 : دادم جواب و خاروندم سری  نمایشی
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 !باشه طرفاینا باید اییکلبه  یه... برو سرجیغ ته   تا نه -

  به  دوباره رو  ماشین اییدیگه  حرف بدون و داد  تکون سری  تأیید ی نشونه  به
 به و کردمی گیر جنگل الی   و گل الی  گاهیگه ماشین های چرخ. درآورد  حرکت
  که   بودم  بدم،  انجام  بود  قرار  که  ریسکی  و  هابرنامه  فکر    توی .  رفت می   جلو  سختی
  با  شد زمانهم چرخیدنم. برگردم تندی  شد ثباع  و کوبیده مشونه  روی  دستی
 !ماشین حفاظ ی دستگیره  به پیشونیم کردن گیر

 نگاهی و چرخیدم عقب به. گفتم آخی و کشیدم مشده  زبر پوست   به رو دستم
  و بود هوا به سام ی قههقه  کرد،می نگاه بهم نگرانی با آیهان انداختم؛ پسرا به

 ! نداشت ما به توجهی هیچ مرصاد

  زدممی تخمین که جوشید، جوری  و افتاد قلقل به خونم موقعیت کردن درک با
 !کنه  فوران  سام سر   آتشفشان مثل آن هر

 : زدم  عربده

 ... !تهران برگردیم فقط...  برگردیم فقط! شینمی  آدم وقتهیچ -

  به  و کردم غالف رو  بود مونده هوا توی  تهدیدوار تفنگی مثل که ماشاره  انگشت
 :پیچید سرم توی  سامرند صدای  که م،چرخید جلو

  عربده  و داد تا چهار از منم نکن فکر گرفتت، سرجیغ خوف   ترسویی بچه خودت -
 !ها ترسممی  تو تهدید و

 مونیکی   کار  تهش  نداشتم  شک  که  دعوا،  یه  از  جلوگیری   و  سردیمخون   حفظ  برای 
  روی  حرصی رو هامچشم  کشید،می  تیمارستان به یکی اون کار و بیمارستان به
  باز  چشم  دوباره ماشین  توقف با موقع همون ولی گزیدم، رو لبم  و فشردم  هم
 !خورد من سمت ی شیشه  به  تقی که انداختم، اطراف به نگاهی و کردم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 278 

  ازش  چشم غیض با و نشست مقابلم مرد ی سوخته  نیمه صورت   روی  نگاهم
 با  و  بردم  دست.  کشمب  پایین  رو  شیشه  زد  اشاره  و  کوبید  پنجره  به  دوباره.  گرفتم

 : گفت بالفاصله که کشیدم، پایین رو شیشه دلی دو

 رئیسی؟  -

  خودم  اون، جانب از اییدیگه حرف بدون و دادم تکون تأیید ی نشونه  به رو سرم
 ماشین به  چشم با . شدن  پیاده  من از طبع به  هم  پسرا و شدم  پیاده  ماشین از

  سمت  پنجاهی تراول تا دو و دمچرخی ماشین سمت. بره کنم ردش که  زد، اشاره 
 . بره  کردم اشاره و زدم   بهش نامحسوسی چشمک گرفتم، امیر

  نشسته شونماشین توی  طوری همون  نیما و یاسمن که افتاد، پشت به نگاهم
 ترخنک جنگل داخل. دادمی  بودنش روشن از خبر ماشین موتور   صدای  و بودن
  پوشیدم   رو  جلیقه.  کردنمی   فوذن  پوستم  زیر  داشتن  رطوبت  و  سرما  کمکم   و  بود
  زدم  اشاره و کوبیدم نیما کنار ی شیشه به اییتقه . برداشتم قدم 20۷ سمت و

 بود، یاسی به حواسم از هم نیمی نیما با زدنم حرف مدت تمام توی . شن پیاده
 !بود موبایلش با رفتن  ور  مشغول   سخت هم  در های اخم با که

 : گفت و شد نزدیکم بود اومده موناستقبال به که مردی 

 . شمان منتظر ماشینا جنگل طرفاون  بیافتین، راه -

  زمین  روی   رو  اون  کردنش  حرکت  با  زمانهم   و  برداشت  زمین  روی   از  چوبی  بعدش
 :پرسیدم هوا بی  که افتادیم، راه سرش پشت! کشید

 چیه؟  اسمت -

 :داد جواب و افتاد  راه دوباره انداخت، بهم مرموزی  نگاه   و برگشت

 !زخمی  صورت بگو... نداره  چندانی توفیر -
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 : زدم لب کنجکاوانه

 سوخته؟  چرا صورتت -

  داد،  عبور  صورتم اعضای  تکبهتک روی  از رو غضبناکش نگاه و چرخید سمتم  باز
 بازوی  به مشتی و  زدم پوزخندی . کرد حرکت دوباره جوابی هیچ بدون  هم بعد

  طرف اون به رسیدن با. یدمکوب خندیدمی  داشت اییخفه صورت   به که سامرند
  تند  قدم  بودن  کرده پارک ایی گوشه  که بزرگی و  رنگ مشکی َون  دیدن   و رودخونه

 . رسوندم  مرتضی به رو خودم و کردم

 گوشش  زیر چیزی  بیاد، جلو زد اشاره  مقابلش پسر   به و فشرد رو دستم محکم
 بیرون جیبش زا اییمشکی ی پارچه و اومد جلو پسره. کرد اشاره ما به و زد پچ

 :زدم  لب  مبهوت که آورد،

 ! کنی؟می کارچی  داری ... هی -

  مرتضی  به رو. بست رو نیما های چشم همه از اول بندچشم با و نداد جوابی
 : غریدم

 !چیه هابازی  این شمام، با -

 : کوبید کتفم  روی   دستی بهم خودش رسوندن با و  کرد اییزننده  ی خنده 

 . ه کار  شرط احتیاط جان، پسر -

 : رفتم تشر وقت فوت  بدون

 ! کاره ی الزمه  هم  اعتماد ولی آره، -

   لحن با و کوبید مشونه  روی   دستی  مجدد کرد، اییخنده 

 : زد پچ مالیمی
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 .بپرس آقا از رو اینش دیگه -

  شده  پارک رنگ   مشکی بنز توی  خودش کرد، پسره به اییدیگه ی اشاره  انگشت با
 !بود هاشلب  بین پیپ   دیدم که تصویری  آخرین و نشست  ون پشت  

 *** 

  ناخودآگاه  شد  باعث و کرد اذیت رو مشده  باز  تازه های چشم خورشید تیز   نور  
 !شونببندم  دوباره

  اطراف به نگاهی. کردم  بازشون فاصله با باراین و کشیدم هامچشم  به دستی
  رو شونچشم جلوی  دست با هم اونا که دیدم، رو دیگه های بچه  و چرخوندم

  به  عبارتی به نداشت، درختی و دار هیچ و بود باز زیادی  محوطه! بودن گرفته
 !بود مونمقابل  بزرگ گاراژ برهوت؛  اون ی سایه تنها و موندمی  بیابون

 من از طبع به هم پسرا که گرفتم، سنگر شسایه زیر و برداشتم جلو به قدمی
  که   بهرادی   و   شد  باز   اراژگ  در    موقع   همون.  ایستادن   مشونه   به   شونه   و  اومدن  جلو
  بدنش  به قوسی و کش و اومد بیرون موندمی  موش به عظمت  اون مقابل در
 . داد

 !پسر اومدی  خوش -

 . ندادم  نشون مقابلش در واکنشی هیچ  که کوبید، بازوم به رو مشتش

.  کرد اشاره انبار داخل به دست  با ما به خطاب و  زد  پچ مرتضی  گوش زیر   چیزی 
 ی وهله  در که رسوندم، داخل به رو خودم بلند های گام برداشتن با تعارف، بدون  
 و  بزرگ ی پنجره از  که نوری  با کمکم ولی ! زد رو چشمم مطلق  تاریکی فقط اول

 هویک.  بزنم  دید  بهتر  رو  گاراژ  وسعت  و  عظمت  تونستم  تابیدمی   داخل  به  دارحفاظ
  گرفتم   رو  چشمم  لوی ج  دست  کف  با  که  زد،  چشمم  توی   و  شد  روشن  رنگی  زرد  نور
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  شمار بی تعداد   دیدن   با اما کشیدم، پس رو دستم کمکم ثانیه چند از بعد و
 یاد از  رو کشیدن نفس کوتاه ی لحظه  چند  برای  مقابلم ی شده  ردیف های کامیون

 !بردم

  بود،  کرده  گیرمون  غافل   و   حضور  اعالم   ماشین  نور    با  که  اییکشنده   همون   ی راننده 
 ریز  ی جثه   محو  لحظه  چند  برای .  رسوند  بهمون  رو  خودش  سرعت  هب  و  اومد  پایین

 :زدم پچ دلم توی  و موندم فرفریش ی کله  و

 !نیست موش  به شباهتکم -

  ادا رو کلماتی و چرخید بهراد  سمت  ما حضور به توجهبی که  دادم، تکون سری 
 !کردنمی  صحبت  فارسی گویا چون نشدم؛ متوجه ازش چیزی هیچ  ولی کرد،

  فوری  که گذشت،  کنارمون از وقت فوت بدون اونم  و  داد تکون براش  سری  بهراد
 :آوردم  زبون به رو سؤالم

 نبود؟ ایرانی -

  طول  توی   هزارم  بار   برای   و  کوبید  مشونه   روی   دستی  مرتضی  از   تقلید  به   هم  بهراد
 ! داد فراری  رو مشده   حبس عصبانیت    روز

 :داد  جواب رفتیم  ماشینا سمت   و بود من به پشتش  که طور همون 

 ... . خودمه ی پرورده دست   ولی آره، اصلیتش -

  میون   که طورهمون . کشیدم مکرده  عرق پیشونی به دستی و دادم تکون سری 
 :گفتم و شدم   روونه دنبالش لولیدمی ماشینا

 !زیاده ریسکش -

 : داد سر مضحکی یخنده  و کرد قفل کمرش پشت رو دستاش
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 ... ارزه می  ولی زیاده، -

 :داد ادامه ترموشکافانه و  چرخید سمتم هویه

 ! زدی؟ جا... یا نمیای، بر پسش از نکنه -

.  ربودمی  ازم رو مخالفت امکان   و  کشوندمی  بستمبن  به داشت عجیبی طرز   به
 : زدم لب و کشیدم ریشمته  به دستی

 .نبودم جااین  اومدمنمی  بر پسش از اگه نکن شک -

  به  سرم شد باعث و کرد پیدا اکو انبار بزرگ محیط   توی  تمسخرآمیزش ی خنده 
 ! بکشه سوت عجیبی  طرز

  ایستاد  اولی  کامیون  همون  کنار  بودیم،  برگشته  و  رفته  رو  مسیر  نصف  کهحالی  در
 :کردم باز رو حرف سر من باراین  که چرخوند،  اطراف رو  نگاهش و

   هم اعتماد گفتم  منم کاره، شرط احتیاط گفتمی  مرتضی -

 !افشار؟  جناب   نیست طور این...  کاره ی الزمه 

 باراین   زد،می   خنده  زیر    حرفی  هر  با  که  همیشگیش   و   مضحک  عادت  از   سرپیچی  با
 :کرد باز حرف به لب و کرد نگاه بهم  جدی  و رک خیلی

 .کنهمی  پیدا برتری اعتماد به احتیاط باشه  ماموربازار وقتی خب ولی ! درسته -

  باشن  برده  بو چیهمه  به  اگه که کردم فکر این به  و زد  یخ تنم لحظه  چند برای 
 یا و گرم سالح   هیچ بدون برهوت این توی  شکبی  افته؟می برامون اتفاقی چه

 !کردیممی  کسب  رو شهید  لقب دیگه ساعت چند تا سردی 

لب پسرا ندیدن   با و  چرخوندم اطراف به نگاهی   با که  کردم، زمزمه اییفاتحه  زیر 
 . چرخیدم سمتش  به تندی  بهراد صدای 
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 !که جااین ریختن  نگفتم ماموربازاره، گفتم پسر؟ چته هی -

 . نشست  سرش پشت تاشوی  صندلی روی  و چرخوند راست  و چپ به سری 

 موندادن   بازی   قصد  یا  و  نداشت  خبر  چیزی   از   واقعاا   یا  کردمی  ثابت  حرفش  این  با
 ! بود کرده رو

 :گفتم بهش توجهبی که زد،  اشاره مقابلش  صندلی به دست با

 !رفتن؟ کجا هابچه -

 : داد جواب چاییش کشیدن   هورت  از قبل و فرستاد زبونش زیر رو قندی 

 .  بزنن اطراف این چرخی یه رفتن  مرتضی با... نترس -

 : زدم پچ که کشید، سر رو چایی زمانهم  و

 !نیست باکی -

 یعسر و اومد جوش به خونم مقابلم ی صحنه دیدن   با ولی بگه، چیزی  خواست
 . شدم  دور ازش

  بود  پیچیده پام به عجیب که  اییچهره  موش ی مردتیکه زدن کنار به  سعی با
 با و دادم تکون جلوش تهدیدوار رو ماشاره  انگشت. رسوندم بهشون رو خودم
  شسینه   تخت  بودن  کرده   ایجاد  ترافیکی  عجیب   مچم  راه    وسط  هاشرگ   که  دستی
 :گفتم و کوبیدم

 ... ببینم  اگه که ببینم، خانوم  دور رو  مزاحمی مندار  خوش خان مرتضی -

 : دادم ادامه  و کردم کردم بدل و رد یاسمن و  مرتضی بین نگاهی

 ! متوجهی؟. بخوره  موش میدم رو خانت... نیستی خان مرتضی دیگه موقع  اون  -
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 کنارم  دختر   راه   کردن سد برای  تفسیری  و توضیح خواست و  کشید هم در اخمی
  گرفتن با و  دادم تکون هاملب  روی  آروم رو  دستم پشت  که بکشه،  صف به  برام

 : زدم غر زمانهم و  کشیدمش خودم دنبال یاسمن آستین

 نکنید؟  ایجاد دردسر و بمونید داداشتون کنار دقیقه  دو تونیدنمی  -

 :گفتم  باز و نشنیدم جوابی

 برید؟  جلو مدلی همین کار پایان   تا خوایدمی -

 های چشم  مبهوت   و  چرخیدم سمتش به  که  نیومد، در  ازش صدایی  هم باز و
 منتظر   که  انگار  اون  و   دادم  تکون  براش"  چیه"  ی نشونه   به  سری !  موندم  نمنکاکش
 : زد  لب بود کرده تربم  رو صداش که بغضی  با باشه، بوده تلنگری 

 نیما آخه! خانوما پیش ببرمت بیا بازرسی واسه گفت بهم... کثافت ی مردتیکه -
 ... کردنمی  بازرسی رو هدیگ پسرای  و

 : گرفت رو حرفش ی دنباله بغضش،   دادن فرو از بعد   و کرد چاق نفسی

 ... کثافت -

 : زد  داد و رفت باالتر صداش رفتهرفته 

 !احمق ...  احمق  -

  سرم  از چهاون و کردم حبس رو کنه اجرا نمایشی داشت سعی که اییخنده 
 : آوردم  زبون  به رو  گذشت

ن  که کرد رکاچی   افتاده؟ اتفاقی -  !شدین عصبی قدرا 

 رو بازوش تندی  که دزدید، ازم رو نگاهش و کرد پاک رو اشکش نم دست کف با
 : گفتم فکری  هیچ بدون. کنه نگاه بهم کردم وادارش  و کشیدم
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 ! کنم خرد رو گردنش برم بگید  رسوند،  بهتون آزاری  و اذیت یا و کرد غلطی اگه -

 : داد رو بمجوا و کرد متمایل راست  و چپ به سری 

 !پرت و چرت حرفای  فقط...  نه -

  رو هامانگشت  عجیبی طرز به  عرقش که کشیدم، گردنم پشت دستی کالفه
 : زدم پچ! خیسوند

 چیدین؟  رو  چشماتون آب   پرت و چرت تا چهار واسه -

 :رفتم  تشر که داد، تکون تأیید ی نشونه  به سری 

 !که دادین یکی من ای پرت و چرت  به جوابی خوب ترافیک توی  روزاون  ولی -

 : داد جواب تندی 

 !کنی؟می  مقایسه قبله  به رو پیرمرد این  با رو خودت تو آخه -

 ! شه بلند محابامبی ی قههقه  شد باعث و کوبید  دهنش  روی   دستی بالفاصله

 : زدم پچ گوشش کنار و رفتم جلوتر

 ... نپلکید مرتضی دور   بعد  به این از -

 : فزودما بندش پشت و  کردم کوتاهی مکث

 !بانو... نپلکید دورش تنهایی -

  برخورد   بهش  انگشتام  نوک  حتی   کهاین  بدون  ش،شده   گرد  های چشم   به  توجهبی
  از  قبل و برداشت قدم من پایهم . کنه حرکت جلو به کردم اشاره باشه کرده

 :شکست رو  سکوت خودش بهراد به  رسیدن

 بودین؟ سرگرد -
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 : زدم  لب گذاشتنش سرسربه   قصد به و پروندم باال ابرویی

 داشت؟  خواهد شما تصمیم توی  تأثیری  بودنم، سرهنگ یا سرگرد -

.  برنداشت قدم از  قدم و شد خشک پاهاش  راه وسط که انداختم، بهش نگاهی
 ! شدمی حس هاشلب  روی  آشکاری  لرز  و بود نمونده رخسارش   به رنگ

 : دناوم در  حرکت به هم روی  هاش لب  و  دادم تکون سری  مبهوت و گیج

 تصمیمی؟ ... چه -

  گردنم  پشت دستی بود خستگی از حاصل که کالفگی با خندیدن، بدون باراین
 :انداختم باال اییشونه  قبل از ترخیالبی  و کشیدم

 !بود باهامون کاری  هم  به منظورم تو؟ شدی  مدلی این چرا -

  نم گما به  که بودمش، کرده  خطاب مفرد با و  شده پسرخاله یهویی  و زود  خیلی
  خودش  سریع و  گذشت  کنارم از  بهم توجهبی  چون نیومد؛ خوش  مذاقش به این
 . رسوند  نیما کنار رو

 ایمپارچه  شلوار توی  هامدست  بردن فرو با و انداختم باال  رو ابروهام جفت
  با  که  لغزید،  مرتضی  ی خصمانه  های نگاه  روی  نگاهم  و برداشتم قدم سمتشون 

 . دادم  بهش رو  اهمنگ و اومدم  خودم  به بهراد صدای 

 خب؟ ... خان هاتف زدی   رو دورات -

 !خب؟ -

  پشتش   که   طور همون  کردنش،   جمع   و  تاشوش   صندلی  روی   از   شدن   بلند  حین  در
 :کرد بلندتر رو  صداش بود بهم

 میای؟  بر پسش از -
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 : دادم جواب بود کارم ی نتیجه دونستن از حاصل که وافری  نفس به اعتماد با

 بیام؟ نباید -

 خاک و گرد و کرد پرت کامیون راننده مرد همون بغل توی  رو  شده جمع صندلی  
 . تکوند رو دستاش خیالی

  دست  کار  بگذره  که حدش از  چیزی  هر ولی برانگیزه،  تحسین نفست به اعتماد -
 . داره   ناخوشایندی  عواقب شکبی  و میده آدمی

 :گفتم مانندسٔوال و کشیدم هاملب  دور دستی

؟ -  مثل 

 : داد جواب  صریح و رک بالفاصله

 هامون برنامه  ی همه  ممکنه  که  شما  کاذب    هم  شاید  و  مفرط  نفس  به  اعتماد  مثل  -
 . رئیسی جناب... بریزه هم  به رو

  به  و کردم  نگاه داشتن نظر زیر رو  بهراد پنهانی خشم  با و مبهوت  که هابچه  به
 : رفتم  تشر  شوخی  و  لوده   لحن  با  نبود،  مرامم  توی   آوردن  کم  که  همیشگیم  عادت

 !افشار جناب  ...  شما ی اندازه  بیش  طمع   مثل... البته و -

   به رو  غرورش شکبی  داشتم کلماتم روی  که تٔاکیدی  و مکث

 . داشت کردنش پنهان در سعی انزجارآورش ی خنده  با ولی  بود، کشیده چالش

  خارج  تا زد اشاره گاراژ در به دست با و داد تکون حرفم تأیید ی نشونه  به سری 
 . چرخید عقب  به  سرمون سام جانب   به حق  صدای  با خروج از قبل ولی  یم،بش

 !خان بهراد جناب -
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 به شخورده وکس  های کفش  نوک روی  زدن چرخ با و ایستاد جاش سر بهراد
 : داد ادامه پسرا و من مبهوت های نگاه  به توجهبی سام  که چرخید، سمتش

  یه  وسط  این کنیدنمی  فکر ولی د،گفتی رو  پایان نون تا اّلٰل بسم  ب از امروز -
 انداختید؟  قلم از رو چیزی 

  کدوم مورد در سامرند که بودم، فکر این توی  و بود شده بیشتر نگاهم ُبهت
 !کرد؟می  نطق   افتاده قلم از موضوع  

 : خاروند رو  پیشونیش متفکر و کشید ریششته به دستی هم بهراد

 . برات  بیارم  قلمش به خودم تا کن رتَ   لب... جون پسر افتاده قلم از مورد  کدوم -

 : گفت بود گرفته رو وجودش ُکل خیالیبی و سردی خون  که سامرند

 ... ماست حقوق حالی هر در و االن موضوع ترینمهم -

  من   که  کرد،  قفل  هم  توی   رو  پاهاش  و  زد   پشتش   کامیون  به  رو  شتکیه   ریلکس
 تحسین  برق  جمعیش  سحوا  البته  و  سردیخون  خاطر  به  تیم  ی دیگه  های بچه  و
 و شد نزدیک سام به بیشتر دریده های چشم با بهراد! گذشت هامونچشم  از

 : زد  بازوش به دستی

 !اومد خوشم -

 : زد تشر بهش  بود ساکت موقع اون تا که آیهان

 .میاد خوشتون چیزا خیلی  از شما -

 :زد لب و چرخید من سمت باشه نشنیده رو  حرفش اصالا  که انگار

 تون؟ پیشنهادی  م  رق...  خب -

 : گفت  سریع و تند مشورت،  بدون مرصاد



 
 

www.cafewriters.xyz Page 289 

 ... خوایممی  سهم هاسوخت فروش پول از -

 :کرد اضافه تٔاکیدوارتر و

 ! درصدی  سهم   -

  اهمیت بی که چرخیدیم، سمتش به سرخودش حرکت و حرف از متعجب همگی
 بهراد  ی خیره  اییغریبه  نگاه با و  گذاشت جلو  به  قدمی مونبردهمات های نگاه  به

 !بپره پلکش  حتی کهاین  بدون... موند

  و  بود ما به  پشتش که  حالی در  ایی دیگه ممکن زمان  هر  از ترخیالبی  بهراد  اما و
 : گفت کردمی  ترک رو گاراژ

 .بدین خبر بهم رسیدین توافق  به درصدش سر    تیمت به وقت هر -

  بهراد . فتمر  بیرون مرتضی سر پشت و دادم سوق مرصاد سمت رو غرام نگاه
  کشید،   پایین  رو  دودیش  ی شیشه   و  نشست  رنگی   مشکی  پژوپارس  عقب  صندلی

  ش شده ریزی برنامه رفتارهای  و بهراد به نگاهم تحسین برق بار اولین برای  که
 !کرد پیدا تعلق 

  که  کرد، آویزون پنجره  از رو دستش و  زد باال رو سفیدش پیراهن های آستین
  سٔوالی  هیچ  بدون  اونم  و  کردم  خم  سری   دیدنش  هترب   برای   و   رفتم  جلو  ناخودآگاه

 : کشید رخ   به رو گیرشچشم  سیاست من جانب از

 ... ندارم  دوست جوره هیچ رو  کردن توجه جلب -

 :گرفت  رو حرفش ی دنباله اییلوده  لحن با باراین

 . مملکتمه جوون   دخترای  توجه   جلب به منظورم -
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 مرد واقعاا  کردم اعتراف  دلم توی  ت،حساد سوزنی سر بدون و دادم سر اییخنده 
 و  هوش  گرفتن  نظر  در  با  بسا  چه  داشت؛  هم  زیادی   خواهان  شکبی  و  بود  جذابی

  فوق  آدم ذاشتمی  کنار رو مملکتش از دزدی دله  عادت اگه نظیرش،بی سیاست
 !بودمی  موفقی

 :گفتم تمسخرآمیز و کردم تٔایید رو شگفته سر با

 . طورههمین حتماا  -

 : کشوندم تری جدی  مطالب به رو  بحث سریع و

 . کنیم جور رو هامونبرنامه بدین اطالع  رو دارید نظر در خروج برای  که موعدی  -

 .پیچید بینیم زیر ژاپنی تنباکوی  آشنای  بوی  و زد سیگارش زیر   فندکی

 !دارم مضحک تنباکوی  این به شدیدی  ی عالقه  عجیب -

 !داشت زیادی  یعالقه  هم  خواهیبه دل و سرخود های توضیح به مرد این انگار

   شرش از خواستم و گفتم ایی« اجازه با»  دادم، تکون سری 

 پیچیده   دود    ی خیره   صدا  بی  و  برگشتم  سمتش  به  کالفه  صداش  با  که  شم،  خالص
 . شدم ماشین داخل

 . چپ سمت بپیچ  جاده سر رسیدین که خودتون ماشین به -

 .بردم فرو یبمج توی  رو چپم دست  و انداختم  باال ابرویی

 !چرا؟ -

 : داد جواب لبی زیر لوکسش البته صد  و  تجمالتی مچی ساعت به کردن نگاه با
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  راهی گرسنه رو همکارام ندارم عادت هم  من و نمونده شب به زیادی  تایم   -
 ... کنم  شونخونه

 *** 

 « یاسمن»

  و  زدم سزارم ساالد توی  چنگالی بودم، زده  چونه زیر رو دستم که حینی در
  روی  خورد، وول دستم از چنگال که کشیدم، دندون به رو مرغی تکه حوصلهبی

  توی   ابروهام!  گذاشت  جا  به   رو  چربی  یلکه   و  اومد   فرود  رنگم  مشکی  و   نخی  شلوار
  دستی  کالفه. کردم پرت بشقابم توی  رو چنگال انزجار و خستگی با و لولیدن هم
  از  نیما که دادم، کونت رو پاهام وارهیستریک  و کشیدم مآشفته  موهای  به

  واقعاا  مشکلم توضیح. دوخت  بهم رو گیجش نگاه و کرد امتناع غذاش خوردن
 و پا و دستبی یبچه دختر یه کاری  اول  همین از نداشتم دوست و بود سخت

 .برسم  نظر به عرضهبی

 نئونی   نورهای   کردم  اعتراف  و  آوردم  در  گردش  به  سالن  دورتادور  رو  مآشفته   نگاه
  لوکسی العادهفوق مكان رستوران، سفید دکوراسیون و گرد میزهای  گ،رن بنفش

  شیک  العادهفوق  ولی  گیر،چشم  تجمالت   از دور به مکانی... بودن کرده  ایجاد رو
 ! لوکس و

  بلند   صندلیم  روی   از  اختیاربی   شد  باعث  و  کرد   جلب  رو  متوجه  رستوران  پشتی  در  
  گذاشت  بشقاب توی  رو قاشقش  هم هاتف. شد   جلب سمتم  به همه نگاه  و شم
  بدون  و کردم بازش عمیقی نفس  از بعد بستم، رو  هامچشم. کرد نگاهم خیره و

 :گفتم  مخاطب عنوان  به شخصی هیچ  دادن قرار

 ... بهداشتی سرویس تا برم من اجازه با -
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 نگاهش متفکری  نگاه با و چرخید سمتش هامچشم کناری  صندلی تق  صدای  با
 . زد  اشاره رستوران  پشتی قسمت  به دست با که کردم،

 .بفرمائید -

  با  و  گرفت هاتف از رو  نگاهش  متمادی  های ثانیه  از بعد  که کردم، نگاه نیما به
 . کرد صادر رو  اجازه سر دادن تکون

  فرعی . افتادم راه هاتف پشت و کشیدم رنگم مشکی متری  سه شال به دستی
  « بانوان  داشتیبه سرویس» تابلوی  روی  نگاهم پیچیدیم که رو چپ  سمت

  و  رفتم داخل کنارم،  پسر   سنگین های نگاه  از ترسریع  چه هر فرار   برای  و نشست 
  از  بعد و  بردم حسگرش زیر رو دستم. کردم توقف سنگی روشویی  اولین جلوی 
 . شد پاک آنی در روغنی ی لکه  که کشیدمش،  شلوارم به دستم کردن خیس

 و  فشرده  هم  روی   رو  هاشچشم  که  دیدم  و  رفتم  بیرون  کشیدم،  عقب  رو  دستم
  کردم  رفع  رو  گلوم خشکی دهنم بزاق دادن  قورت با. زده تکیه مقابلش  ستون  به
 : زدم  لب  سست و

 !خواممی  عذر -

 :انداخت بهم نگاهی و کرد باز  رو هاشچشم

؟ -  بابت 

 ... به الزم بیام تونستممی  خودم... شدین معطل -

 : گفت و کرد قطع رو حرفم

 ؟ دارید استرس -

 : پرسیدم خودش از تقلید به کردممی پاک رو هامدست  دستمال با که حالی در
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؟ -  بابت 

  باهاش   زمانهم.  زد  اشاره  اصلی  سالن  به   دست  با  و  اومد  کش  خنده  به  هاشچشم
 :داد جواب و افتادم راه

 .ما با کاری هم بابت -

  انگار ... ود ب تکرارش حال در مدام که داشت، کلمه این روی  اصراری  چه دونمنمی 
  هر  کنه، پیدا راه قلبم به امیدی  نور نذاره و بکشه رخ به رو مونرابطه  بخواد که
 ! بودن  شده  سلب  من  قلب  از  امید  نورهای   ی همه   بود  اومده  لیلی   که  دیروز  از  چند

 !بگیرم استرس براش بخوام که چیه من ی وظیفه  دونمنمی  حتی چرا؟ دروغ -

  اسمش   تنگ  رو  خنده  خوش   لقب  وقت  فوت  بدون  ه ک  زد،  اییدیگه  ی خنده   چهنیم
 . چسبوندم

 . میدم توضیح براتون  خونه برسیم... نیست ترسناکی کار -

 میز پشت و نگفتیم کالمی دیگه خودمون ی نفره  هشت میز به رسیدن با
  بهراد   حرف  با  که  گرفتم،  دست   به   رو  قاشق   تری بیش  اشتهای   با  باراین .  نشستیم

 پسرا ی انجمادیافته های فک  و چرخوندم اطراف به ینگاه . شد خشک دستم توی 
 .کرد تزریق  وجودم به رو تری بیش  اضطراب و ترس

 پرس  چند  حتماا   رفتن  از  قبل!  کنم  دعوت  هم  رو  اونا  داری   مهمون  نگفتی  چرا:  بهراد
 . براشون ببر غذا

  که  انگار نه انگار شد، غذاش خوردن مشغول و انداخت باال  اییشونه خیالبی
 ! باشه اییمسئله  یا و گفته چیزی 
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  صندلی   به  کمکم  و   شد  مشت  هاشدست  کرد،   ول  بشقاب  توی   رو   قاشقش   هاتف
  ولی  بجوه، رو مقابلش مخی رو مرد   ی خرخره  االن همین داشتم انتظار. داد تکیه

 : گفت و شد ه* ن*سی به دست  آرامش با

  تنهایی  هم  پناهایزده   خانم  شکبی ...  نیست  من  به   متعلق   فقط  اربابی  عمارت  اون  -
 !نیومدن

 . شدم خیره تابستونیم های صندل به دوباره و کردم بلند سری   اسمم شنیدن با

  کارتون   من   عبارتی  به   یا  کنیم  همکاری   دیگه  هم   با  قراره   ما  افشار  جناب...  البته   و  -
  چیزایی   ی همه   بینمنمی   الزم  وسط  این  و  بشه،  ما  نصیب  هم  سودی   و  بندازم  راه  رو
 ! بدم توضیح رو  نداره مونشغل   به ربطی که

 از  تحسین  برق  و  شد   خشک  غذا  روی   رو  که  بود  مرتضی  و  بهراد  های دست  باراین
 !داشت هم تحسین جوابیش حاضر که حقی  ... گذشت پسرا نگاه

 : گفت تصنعی لبخند با و شد جاجابه  صندلیش روی  مرتضی

 ! خواستم؟ توضیحی من مگه... خب -

 : داد جواب بذاره کنار رو گاردش کهاین  بدون هاتف اما و

 !خواممی  توضیح شما از  من ولی -

 : گفت بهراد از نیابت به و پرید باال  مرتضی ابروی  تای 

؟ -  بابت 

 : زد  لب بالفاصله هاتف و

 !گذاشتین؟ نگهبان سگ تیمم و من برای  ایی،اجازه ... و دلیل چه به -
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  قسمت  جوره هیچ میز روی  آبدار استیک اون  خوردن   انگار و بود  بغرنجی شرایط
  نگاهی  صندلی به دادهتکیه  و ه* ن*سی به دست  و گذشتم خیرش از شد؛نمی 

 مقهه قه  صدای  بود ممکن  مقابلم ی صحنه دیدن  از که چرخوندم، میز دورتادور
  به  ه* ن *سی به دست  تیم پسرای  تموم ی عالوه  به من! بپیچه رستوران توی 

 مرتضی  مافیایی مثال  به  گرپرسش  های گاهن  با  و  بودیم  داده  تکیه  هامونصندلی 
  بیرون بهت  از  باألخره. بودیم کرده  دوره رو بودن نشسته مجلس صدر که بهراد و

 و کرد مزهمزه  رو مقابلش دلستر از قلپی سردیشخون  حفظ برای  بهراد و اومدن
 : گفت

 . رسونده گوشمون به باد بگیر فرض ... نیست کار  در نگهبانی سگ -

  میز روی  رو پنجاهی تراول چند ما های نگاه  مقابل در و شد بلند  یشصندل روی  از
 . کرد ترک رو جااون  اییمٔودبانه  «خداحافظی» با و  گذاشت

 خودنمایی  به  منم  های دندون   و  شد  بلند  پسرا  ی قههقه   صدای   شونرفتن  محض  به
 : گفت  و کوبید هاتف بازوی  به سامرند. ایستادن

 . چزوندیش خوب ... ایول -

 :کرد اضافه  آرومی لحن با انآیه

 !کنه فرار  سوراخ  کدوم از دونستنمی  آورد کم جوری  بزدل موش -

  هاتف   که  انداخت،  پا  روی   پا  و  کرد  تأیید  رو   حرفش  خاصی  پرستیژ  و  سر  با  مرصاد
 : غرید  فوری 

 ! زنی؟می حرف و گیری می تصمیم خود سر چرا تو -

 : زد لب و کرد مزهمزه رو  دسرش تفاوتبی

 داشتی؟  بهتری  نهادپیش -
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 : کرد مداخله  بحثشون توی  آیهان

؟  از -  لحاظ 

 .شه ترمحکم  باهاشون مونارتباطی ی گره  کهاین لحاظ از: مرصاد

 : گفت و کرد پاک  رو انگشتاش سر کاغذی  دستمال با هاتف

 ... ندارم کار بدش یا خوب به -

 : داد قرار حرفش مخاطب رو مرصاد باز و انداخت  من به نگاهی

 !رادفر جناب... شماست  گرفتن تصمیم سرخورد ما حثب -

  نمایش   به  رو  وجودش  حرص    بلکم  نبود؛  احترام  از  گفتنش   جناب  که  تردید  بدون   و
 . ذاشت می

 :گفت سستی با و پرید  بحثشون میون نیما

 ... بریم دیگه ما بهتره نظرم به -

 :داد ادامه آیهان به رو

 !ن؟براتو بذارم رو ماشین خوای نمی  مطمئنی -

  هاتف. کرد تشکری  و فشرد رو دستش محکم  شد، بلند صندلیش روی  از  آیهان
 : گفت  تعارفی هیچ  بدون انتظارم برخالف

 . میایم آژانس با... نکنه  درد دستت -

  که  رستوران از. انداختم  دوشم روی  رو  پشتیم کوله منم و دادن تکون سری 
  موسیقی  صدای  و  بدم مخسته ذهن به آرامشی بودم تونسته تازه رفتیم بیرون
 . بشنوم رو  پخش حال در الیت  
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  هیچ بدون اونم و نشستم نیما کنار جلو  کردم، پرت عقب صندلی روی  رو کوله
 کردمی  فرماییحکم ماشین توی  که  سکوتی. آورد  در  حرکت به رو ماشین حرفی
  آرومی  آهنگ صدای  و کنم روشن رو ضبط که شد، دلیلی همین و بود مخم روی 
 .بپیچه ماشین توی 

 !نداشتین خاصی تفریح هیچ  اومدین وقتی از -

  دوباره  و کرد عوض رو آهنگ برد دست که چرخید، سمتش سرم صداش با
 : داد تکون حرف به رو هاشلب 

 باشن؟  خوردل  ازت دوستات کنینمی  فکر... یاسی -

 :گفتم دریده های چشم با

 ! چی؟ برای  -

 : داد  جواب و کشید اییخسته ی خمیازه 

 ! گذروندی  ما با رو ماه این نصف تو  و گذشته ماه یه -

  براشون  جوابی و بود محض حق  حرفاش. گزیدم لبی و گرفتم رو حرفش تشر
 : گفتم لبی زیر آقا حرم  دیدن با. نداشتم

 .نرفتیم حرم بیشترم بار  یه اومدیم وقتی از -

 . بزنید مشهد توی  دوری  یه بچینید برنامه دوستات  با رو فردا خوای می -

 ... بردم بیرون ماشین ی پنجره  از رو  دستم و دوید پوستم زیر مطبوعی حس

 *** 

 !هابچه -
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 ایجاد هاشون نگاه توی  تغییری  ترینکوچک ولی دوختم، بهشون رو ناتوانم نگاه
 : گفتم لب زیر و کشیدم بیرون کمد از رو نخیم مانتوی . نشد

 ! نیست مهمی ی مسئله  کنید باور -

 : گفت و داد لم اتاق ی گوشه  صندلی روی  رزیتا

 . کن باور میگی بیاری  دروغ قسم خوای نمی  و میگی دروغ  وقتی  حتی کن باور -

  لپش  نکشیدن  برای  نتونستم  کردم کاری  هر و بود  شده نمکین زیادی  شقیافه
  سه  هر  به خطاب  که  رفت، ترعقب   و کوبید دستم روی  جیغ  با. کنم ایجاد مانعی

 : گفتم نفرشون

 شین؟ رحاض خوایننمی  -

 مانتوی  انداختم،  باال ایی شونه .  شدن  خیره  بهم  سکوت توی   و ه *ن *سی به دست
 پنج   تا  که  بلندیش  اتاق  چوبی  ی آینه  جلوی   و  کشیدم  تن  به  رو  رنگم  لیمویی  نخی

 . کردم  برانداز رو بود پام مچ باالی  سانت

 !راحتی جور هر عزیزم یاسمن... خب  بسیار: رها

 : زد  بل پریناز و رزیتا به رو بعد

 .شیم حاضر  بریم بهتره... دخترا -

  از  سرش پشت و کردن دریغ ازم رو دلخورشون نگاه ممانعتی یا حرف هیچ بدون
 خاطر به رو رها دلم توی  و کشیدم مشقیقه  به دستی کالفه. رفتن بیرون اتاق
  بودم  نکرده شونکوتاه  مدت این توی  که هامچتری . کردم تحسین  کالمش نفوذ
  موهام   روی   رو  مشکیم  شال!  نبودن  مستقیم  شرایطی  هیچ  به   و   ودنب  شده  بلندتر
 . رفتم  بیرون اتاق از  لبی برق زدن با و کشیدم هاممژه به ریملی کردم، ول
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 برای   بودن  کرده  پیدا  ازم  که  دلخوری   با  دادممی  ترجیح  و  نبود  دخترا  از  خبری   هنوز
  رٔاسشون  تیر از  بهتر و تربیش  طوری  این  که چرا نیارم؛  فشار بهشون  شدن آماده

 ! بودم امان در

 به تابستونی سوزان آفتاب برابر در گرفتن سنگر برای  هفته چند این عادت به
  به  که دیدنش با. کشیدم ریه به رو مطبوعش هوای  و بردم پناه حیاط آالچیق 
  که  مشکیم ی کوله  از . شد  اضطراب  و استرس از  لبریز وجودم اومدمی  من سمت 

  تا دادم قورت رو قلپیش و آوردم بیرون رو آب بطری  بود، شده  همیشگیم یار
 . بره پایین و شه شسته باهاش گلوم گس طعم

  داد،  چرخی رو تنومندش های دست  میون کرده جاخوش شیٔ  و ایستاد رومروبه 
 . بدم  تشخیص رو نیما ماشین سویچ تونستم اییلحظه  در که

 !خیر به روزتون  -

 . کردم نگاه خندونش چشمای  به لتخجا با و گرفتم هاشدست  از چشم

 ... سالم -

 شیکی  پرسیاحوال  و  بکشم  رخش  به  رو  بودنم  آداب  مبادی   داشتم  زیادی   ی عالقه 
  چشماش  مسخ لحظه اون توی  که حیف هزار  و حیف ولی باشم،  داشته باهاش

 !بود سخت  ازشون کندن دل عجیب و بودم  شده حالتش خوش موهای  و

 : گفت و نشست رومروبه  بتنی صندلی روی   تعارف بدون

 ! برید؟می تشریف جایی دوستاتون با -

  هر ... بگیرم گارد برابرش در تا ندیدم، درش دخالتی و بود آرامش  لبالب لحنش
  گاردشکن   که   چرا  بود؛   ایینتیجهبی   و  مضحک  عمل  پسر  این  مقابل  گرفتن  گارد  چند
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  ذاتیش سردی خون و  نرم  لحن با بود بلد  خوب و  اومدمی  نظر  به  ایی العادهفوق 
 ! بسازه سدی  حرفی هر برای 

 !بله -

 :گفتم بیشتر صحبتیهم  برای 

 مگه؟  چطور -

 . زد تکیه صندلیش  کوتاه پشتی   به خاصی پرستیژ با و انداخت پا روی  پا

 بدین  انجام  حقمون   در  قراره  که  لطفی  مورد   در !  نه  که ...  وظایف  مورد  در   خواستم  -
 . بدم  توضیح براتون

  اخیر روز چند از عادت به ولی شدم، لذت در غرق شمؤدبانه حنل و احترام از
 . گرفت  بر در رو وجودم  وجدانی عذاب

 !داشت نامزد خودش که بشم، معشوقی ی دلبسته  نبود قرار

 . دادم  تکون سری  و گرفتم رو م خیره نگاه خجالت با

 !شمنمی  تونمزاحم دارید عجله اگه...  خب -

 :گفتم شتیره های چشم  به گاهن با و کردم  بلند رو سرم تند

 . شن حاضر حاالهاحاال دخترا نکنم فکر! نه... نه -

 :کرد باز  توضیح به لب  ریششته  به کشیدن دست با و کرد تبسمی

  اون  مسئول که  زادهفخیم سروان جای به  قراره فقط... نیست سختی  چندان  کار -
  خروج  ی اجازه   و  زنی ن  حرفی  جعلی   مجوزهای   بازرسی    موقع ...  و   بدی   شیفت   قسمته

 . بدی 
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 هاملب   روی   اییخنده   بست  نقش  ذهنم  توی   که  تصوری   از  حرفش،   شدن  تموم  با
 : گفت  و  پروند  باال  ابرویی  وارشیطنت  که  گرفتم،  رو  دهنم  جلوی   دست  با  و  نشست

 !گفتم؟ داری خنده چیز -

 : زدم  لب و دادم تکون سری  شرمسار

 ! افتادم خنده به تصوری  یه با فقط  نکنید، برداشت بد... خواممی  معذرت -

 که شد، خم میز روی  ترصمیمانه و کرد قالب هم توی  رو شکشیده  های انگشت 
 .نشست  انگشتش توی  کرده خوش جا یاقوت   انگشتر روی  نگاهم

 تصوری؟  چه جسارتاا : هاتف

 !شدمی   حس  خوبی  به  کالمش  شیطنت  ولی  بود،  تمسخر  و  خنده   از  دور  به  لحنش

 ... خب  و کردم تصور نظامی باسل توی  رو خودم -

 : گفت متین و  آروم

 خب؟  -

 آشکاری  طرز به یعنی این بود، مشتاق هامحرف شنیدن برای  یعنی این
 برای  شیرین شاید و دردناک حس یه یعنی  این و بده کش رو  بحث خواستمی
 !من

 :  فشردم هم روی   رو هاملب  انگشتام،  ترکوندن با همراه

 ! منه راتتصو از دور کمی این خب -

 :پرسید دوباره  فیگور همون با

 !میشم؟ محسوب فضولی آدم  تصوراتتونه، از دور چرا بپرسم اگر -
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 بودنش  استایلخوش  به  تونستم  تازه  و  زد  تکیه  صندلی  به  سینه   به  دست  باراین
  رو  بودنش گوریل این داشتم یاد به البته... ببرم پی طوسی تیشرت   اون توی 
 !بودم  کرده  عترافا خودش به ترقبل خیلی

 : گفتم باهاش تعارف بدون   محالم، رویاهای   در غرق

  که  هم دبیرستان و  شدم  تربزرگ . بود پلیسی  مموردعالقه  شغل بودم  که  بچه -
  برم  که داشتم این به عجیبی فوق   ی عالقه  چنانهم  م،رشته  برخالف رفتم

 ! افسری  دانشکده

 :گفت مصنوعی ذوق با

 !دیگه؟ رفتید خب؟ -

 : زدم  ذوقش توی  حسبی و سرد

 !نه -

  خودش   کمکم   و  شد  خشک  باشن  کرده  خالی   سرش  روی   رو   یخی  آب  پارچ  که  انگار
 . کرد جور و جمع رو

 چرا؟ -

 : گفتم بحث کردن  عوض برای  و نشست لبم روی  نیشخندی 

ن  افشار جناب تیم   این یعنی -   نکنن  شک که دارن، تشریف عقلشیرین قدرا 
 بده؟   عبور  مرز   از  رو  سوختی   تانکر    همه  اون  تونهمی   رزی م  بازرس  یه  فقط  چطوری 

  حوصله  با باشم، کرده عوض ناشیانه طوری این  رو بحث انگار نه انگار... سردخون
 : داد جواب
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 بازرسای  نصف بهراد نظر  از! باشی شما تیم اون نمای بازرس  تنها نیست قرار -
 !شونخریدم  یا... منن قالبی تیم   آدمای   از یا گمرک

 :  گفت و کشوند قبلی بحث به رو   موضوع دوباره قبل از ترماهرانه  باراین و

 ! نگفتید رو  دلیلش -

 : پرسیدم  و زدم خیالیبی  به رو خودم

 ! چی؟ دلیل -

 : زد لب  و گذاشت نمایش  به رو هاشدندون  جذابی ی خنده چهنیم با

 ! نکردید؟ دنبال رو تونعالقه  چرا کهاین -

 : زد  لب  خودش  دوباره  که  کردم،  بازشون   و  گذاشتم  هم  وی ر  رو   هامچشم  حرص  با

 ! فضولم کمی فقط کمی، ذاتاا . .. خب  فضولیم، از خواممی  عذر -

 : گفتم گلوم سیبک به توجهبی قبل، از ترتعارفبی  و کشیدم دندون به رو لبم

  اطرافیانم   تفکرات   شهرستان،  کوچیک  فضای .  تهران   اومدیم  سالیه   سه   ما...  خب  -
 ! نداد من  به رو فرصت این دیگه مسائل از لیخی و

  نرسید  دقیقه به  ولی گذشت،  نگاهش از  تعجب برق کوتاه  هرچند اییلحظه  برای 
 : گفت خیالبی  و نشوند لبش روی  لبخند دوباره که

 موقعیتی هر با رو  خودشون بگیرن یاد باید آدما... نیست هم مهمی چیز خب -
 !باشن موفق  شونکنونی موقعیت توی  و بدن وفق 

 ! کنم  تقدیمش رو نیشم تا بود، اومده پیش موقعیتی باألخره

 : پرسیدم صریح و رک
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 بدی؟  وفق  رو خودت موقعیتی  هر با تونستی االن تا شما یعنی -

  صندلیش  روی   از  هوابی   و   شد  خشک  م ایستاده   حرکت  از  های لب   روی   هاشچشم
  همون  در! کردم نگاهش البا به پایین از عجیبش، حرکات از  زدهتعجب . شد بلند
 : گفت بود  رفتن حال در و من به پشتش که حال

  باهاش  رو خودشون نتونن دارن حق  آدما و هستن استثنا هاییموقعیت یه -
 ! بدن وفق 

 :کرد اضافه حرفش بند  پشت  اییگرفته صدای  با

 . بگذره خوش بهتون -

 ماشین  با  و  شد  رد  مبهوتم  های چشم  جلوی   از  بده  من  به  حرفی  مجال  کهاین   بدون
 !زد بیرون باغ از نیما

  رو  بودنش زودرنج نتونستم و بود افتاده اتفاق اییلحظه  و  تند خیلی چیهمه 
 !کنم هضم

  رو  همه   معلولم زبون    با که نبودم، بلد  رو  زدن حرف درست  طرز من هم  شاید یا و
 !رنجوندم؟ می  خودم از

  هجوم   سمتم  به  دواندوان  نازپری  که  شدم،   ولو  صندلی  روی   دوباره  و  کشیدم  آهی
 . آورد 

 : گفت  ذوق با و فشرد دستاش توی  رو هامدست 

 !کلک بودی  کرده خلوت یار با که بینممی -

 خاطر به یا بذارم سرشسربه  بخوام که بودم، شده چیزی  اون از ترحوصله بی
 خودم  مبهوتش  چشمای   جلوی   از  کردن  گذر  با  و  زدم  پسش.  بخورم  حرص  حرفاش
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  عقبش  صندلی  تونستم  و  نبود قفل خوشبختانه. رسوندم  رزیتا ینماش به  رو
  حوصله بی . نشست  کنارم پریناز آخر در  و  شدن  سوار  هم رها  و رزیتا. بشینم
 :رفتم تشر و انداختم کبودش های لب  به نگاهی

 !دیدی؟ دور چشم -

  هم به رو موهام بیان در نمایش به هاشگونه چال شد باعث  که اییخنده با
 : زد  لب و ریخت

 !نیارا در  بازی  خواهرشوهر -

 ! شد گم رها و رز های زدن   دست و سوت توی  حرکتش، به اعتراضم  و داد صدای 

 : چرخید سمتمون رها  و آورد  در حرکت به رو ماشین رز باألخره

 حاال؟ بریم کجا -

 : زدم پچ لبی زیر

ن -  !برگردیم شب نصف شب که بریم، قدری ا 

 : پروند باال ابرویی و کرد متنظی صورتم روی  رو آینه رز

 چرا؟  اومدی  بیرون تنهاییت ی پیله  از باألخره... عجایب -

 ماشین  سرد  ی شیشه   به  بودم،  زده  چونه  زیر  که  دستی  با  و  انداختم   باال  اییشونه 
 . زدم تکیه

 !که؟ شم چشم تو چشم پسرعموتون با خوامنمی  نگفتم که نداشت، اشکالی

  رها  صندلی توی  کله  با و  کنم حفظ رو تعادلم تونستمن رزیتا، یهویی  زدن   ترمز با
  سرش   رو  امروزم  کل  عصبانیت  تموم  دادم  ترجیح  کردم،  بلند  رو  سرم!  شدم  کوبیده
 : زدم  داد و کنم خالی
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 ! کنی؟نمی رانندگی آدم مثل چرا چته؟ یابو، هوی  -

  شاید  و اومد  در گردش  به صورتم اجزای  تکتک  روی  متعجبشون های چشم
 !من جانب از واکنشی همچین بود، عجیب کمی  فقط... میک  براشون

 توی رز که کردم، نگاه کنارم انگیزدل ی منظره به و چرخوندم حدقه توی  چشمی
 : بیاد در رها صدای  شد  باعث و گرفت عقب دنده سکوت

 !برگشتی؟ چرا رزیتا؟ شدهچی  -

  با  و زد زترم خیابون ی گوشه ترعقب  متر چند سکوت توی  همچنان رزیتا اما و
  حرکاتش  از نگاه دریده  های چشم با. کرد نگاه رو سرش باالی  شده ریز های چشم
  نصب   تبلیغاتی  بنر  دیدن   با.  شدم  باال  اون   زدن  دید  به  موفق   شدنم  خم  با  و  گرفتم
 . کشید پر تنم از قبل دقیقه چند  حوصلگیبی  و گذشت چشمام از  برق شده

  برگذاری   زمان...  مشهد  در  حرفه  این  بزرگ  اساتید  داوری   با  آشپزی،  شو  ترینبزرگ  -
 ... ۴/ ۳۱ شنبهپنج  فقط و فقط مسابقه در  شرکت و

  نفری  چهار. چرخیدن عقب به رها با و بازموند متن ی ادامه  خوندن از رز های لب 
 : گفت وارشیطنت  حرکاتی با رز و کردیم بدل و  رد هم بین نگاهی

 کنید؟ می رفک کنممی فکر من که چیزی   همون  به هم شما -

 : زد  لب و کشید پایین رو کنارش ی شیشه پریناز

 ... که  نه باشیم، خوش اومدیم روز یه! مادرتون جون   خیالبی -

 :کرد قطع رو  حرفش رها

 عزیزم؟  پریناز   بینیمی  چی توی  رو سرگرمی و خوشی تو و -

 : داد جواب  و انداخت هاشلپ توی  بادی 
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  جمعیتم یه  واسه بریم تازه  رفتن،  رستوران جای  به که طور این  نه  دیگه ... خب -
 !کنیم آشپزی 

 : گفتم و انداختم بنر به اییدیگه نگاه

  مسافرتی   تور  در  رایگان  شرکت  ی اضافه  به  نقد  پول  میلیون  ده   اول  گروه  ی جایزه  -
 ! اصفهان به

 :گفت نماییدندون  لبخند با پری  و انداختیم  هم به اییدیگه نگاه

 !زیباییه شدت به تفریح کنممی  فکر که حاال -

 قبلم لحظه چند کسلی   اون از باألخره و کرد پر رو ماشین محیط مونخنده  صدای 
 !گرفتم فاصله

 *** 

  کنار  و گوشه ی شده  پارک ماشین   همه اون دیدن از  سرم شاندیز به ورودمون  با
 قبل،  به نسبت ماشین سرعت. اومد در گردش به گیجم نگاه و کشید سوت
 !بود سخت  واقعاا  هیاهو  اون میون حرکت و شده  فنص از ترنصف

  گرفت،می   عقب دنده   داشت  که   حالی  در  و  گذاشت  رها  صندلی  پشت   رو   دستش  رز
 : فشرد هم  روی  لب

.  بنویسید  اسم زود برین شما شه،می  پیدا پارک جای  سخت خیلی االن  هابچه -
 . میام االن منم

  روی  کالباسیش رژ شیدنک با زمانهم و گردوند مشکیش کیف توی  دستی رها
 : گفت لباش

 !بریم هم  با همه کن، پارک! کاریه چه -
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  زود . مجموعه از  خارج  برم باید  نمونده؛ پارک واسه  جایی که جااین بابا نه: رزیتا
 !نشده  تکمیل ظرفیت تا  بنویسید اسم برید

 : کردم نطق  و پریدم بحثشون میون

 . نشده دیر تا بریم بیاین دیگه، میگه راست -

 پری  و رها. شدم پیاده ماشین از سریع و برداشتم پاهام روی  از رو مکوله  ودمخ
! چرخوندیم  جااون   شلوغ  فوق    جمعیت  بین    نگاهی  و  شدن  پیاده  من  از  طبع  به  هم

 توی ترسریع چه هر تا کردم، حرکت پارک انتهای  سمت و کشیدم  رو رها دست
 بزرگی های صندوق  و بود پارک ی گوشه  که میزی  دیدن با. کنیم شرکت مسابقه
  پسر  به خطاب. رفتم  جلوتر و کردم ول  رو رها دست بودن شده چیده روش

 : زدم  داد صدام   شدن شنیده بهتر برای  میز پشت الغراندام  و نوجوون

 !کنیم؟ نویسیاسم  مسابقه واسه باید جااین پسر، آقا -

 : گفت حرفم تأیید به و انداخت بهم گذرایی نگاه

 !ها -

 :گفتم و زدم  پس تند رو داد می  هولم عقب به  وحشیانه که خانومی

 !کنم؟ کارچی  کنیم،  شرکت مسابقه توی  خوایممی هم ما -

 : زد  داد بده  تکون مقابلش  کاغذ روی  از رو  سرش کهاین  بدون

  بهتون  تماشاچی عنوان به خوای می اگه خانوم، تکمیله هاکننده شرکت ظرفیت -
 بدم؟  بلیط

 : گفتم لب زیر و فشردم هم روی   رو هامچشم حرص با

 !کردیممی بازی  قیچی کاغذ، سنگ،  داشتیم ما شانس تقسیم موقع -
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 : زد غر و  اومد  جلو دوباره بودم زده پسش  که تپلی و مسن تقریباا  خانوم

 !بگیریم بلیط تا دو  نکن عالف رو  ملت حداقل نداری،  که تربیت جون دختر -

  مشغول   خودش  و  زد   عقبم  تراشش   خوش  صای ع  با  ناباورم،   های چشم   به  توجهبی
 . شد بلیط خرید

  داد  صدای  با که شم، دور جااون  از  خواستم و کردم  گردعقب آویزون  های لب  با
 . موندم شخیره  زدهذوق  و  برگشتم سمتش به  جمعیت میون پسره

  در شانس  که بیا رفتی  کجا خانوم  خواست؟می  کننده  شرکت بلیط بود  کی -
 !زده رو  تخونه

  تموم   با  رو  کوبیدنمی   هم  ی کله   و  سر  توی   تماشاچی   بلیط    تقالی   به   که  خانومایی
  به  مدام که  جمعیتی به توجهبی . رسوندم میزش به  رو  خودم و زدم  کنار توانم
 : گفتم بود اومدن باال ی وهله  در که ایی روده  و دل  و دادنمی  فشارم میز سمت

 !ستمخوامی  کنندهشرکت بلیط من آقا؟ شدهچی  -

  ارثی   گویا  که  بلندی   صدای   با  و  داد  تکون  هوا  توی   رو  بود  دستش  توی   که  کاغذی 
 : گفت بود

 ! داده  استعفا  مسابقه از کنندهشرکت های گروه  از  یکی زده، شانست -

  رو   هاشلب   دوباره  که  کردم،  نگاهش  خیره  و  زدم  چنگ  دستش  از  رو  بلیط  ذوق  با
 :فشرد هم روی  حرف به

 !؟پولش ... خانوم هی -

 مسابقه  توی   شرکت  واسه  باید  مگه  که  کردم،  فکر  این  به  و  زدم   زل  بهش  متعجب
 !کرد؟ پرداخت پول هم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 310 

 !شمام با آبجی -

 : زدم  داد و اومدم  بیرون هپروت از

 پولش؟  قدره چه -

 !ناقابل تومن ۳00 -

  گردوندم،  پشتیم کوله توی  دستی بودم قیمتش شوک توی  هنوز که  حالی در
 !نبود که نبود اعتباریم های کارت  و ولپ کیف از خبری  ولی

 : گفت و  نشست هامچشم روی  شحوصله بی نگاه

 !ببینم بده بلیطو، اون من بده... خب نذار کار  سر ملتو نداری  پول -

 : دادم جواب و رفتم بهش اییغره چشم

 !ببینم بگیرم پول دوستم از کن صبر! چیه نداری  پول -

 . داد تکون  امبر  سری  وارمتأسف و کرد اییخنده 

 ! بهت میدمش آوردی  پول رو بلیط من بده خب، خیله -

لی دو با  : زدم تشر و  دادم بهش رو  بلیط د 

 !ها دیگه یکی دادی  بلیطو ببینم نیام گردم،می  بر االن -

 تأیید  ی نشونه   به  سری   راهسربه   و  مطیع  شد  باعث  و  بود  تهدیدآمیز  عجیب  حرفم
 . بده  تکون

  ایستاده   رو  دخترا  که  چرخوندم،  اطراف  به  سری   و  شدم  جخار  جمعیت  دل  از   زور   به
 : زدم  داد رز  به خطاب  و دویدم سمتشون تندی . دیدم  پارک سرو   درخت   کنار

 !مونده  بلیط یه فقط بدو مونده،  جا پولم کیف داری؟ پول چقدر -
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 و   رفتم  جلوتر!  کشید  خودش  دنبال  به  رو  من  و  گرفت  رو  دستم  رها  رزیتا،  جای   به
 : گفت  دیدنم با پسره

 آوردی؟  پول -

  پسره  سمت  رو اعتباریش کارت  و کرد رد  جمعیت  میون از زور  به  رو دستش رها
 . گرفت

 2020 رمزش -

 ... . داد بهمون کارت خود   و رسید اضافه  به رو بلیط و  کشید رو  کارت پسره

 *** 

 : زدم  داد عصبی

ن -  ؟ باشیم داشته کنندهشرکت   محدودیت تهشم که دادیم،  پول قدرا 

 :گفت و کشید مرتبش و  بلند های ریش  به دستی شو، نمای  مجری 

  سه  از تربیش  میز هر کنار! بندازین میزها ی همه  به نگاهی! محترم خانوم -
 بینید؟ می  کنندهشرکت 

 : گفت و کرد قطع رو حرفم پری  که  بکنم، اعتراضی یا و بگم چیزی  خواستم

  مسابقه  توی  شرکت به اییقه عال هم اول از من که  دونیمی! خیالبی یاسی -
 . نداشتم

 : داد ادامه تری بیش  شیطنت  با و زد  بهم چشمکی

 !شریک منم شدین برنده هم چیزی  اگه شما، پای  زحمتش -
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  بگیرم، رو بدبخت مجری  ی یقه  دوباره خواستم و فرستادم بیرون  رو نفسم کالفه
 تماشاچی  بلیط  ات  رفت  پری .  بود  داده  فراری   کنارمون  از  رو  خودش  خوشبختانه  که

  انحصاری  نماد که مسابقه،  مخصوص های کاله  و هابند پیش دخترا و من و بخره
 . پوشیدیم رو  بود شده  حک روشون برنامه

  نگاهی .  آورد  هجوم  وجودم  به  هیجان  با  آمیخته  استرسی  و  ایستادیم  میز  پشت
 یچهره   هالبت  و  بود  ایستاده  سن  روی   که  داورا  از  یکی  و  انداختم  میز  روی   مواد  به

 : گفت هاکننده  شرکت ی همه  به خطاب داشت هم مانندی  اییروسیه 

  پیش   یک  دسر،  یک  باید  میز  روی   مواد  با...  دارید   وقت  مشورت  برای   دقیقه  پنج  -
 . کنید درست اصلی غذای   یک و غذا

 : داد ادامه و انداخت دستش توی  ساعت به نگاهی

 ! شده  شروع االن همین از تونتایم -

  داورا  میز به مشکوکی نگاه رزیتا و انداختیم میز روی  مواد به اهی نگ نفری  سه
 : زد  پچ و انداخت

 !کنیم جلب رو داورا نظر متنوع و جدید  غذای  یه با تونیممی من نظر به... خب -

 : کرد اضافه و داد تکون تأیید ی نشونه  به سری  متفکر رها

 !باسکاییه مرغ روی    اصلی غذای  واسه من نظر -

 :گفتم و چرخوندم میز روی  رصدوار رو نگاهم

 ! نداریم سوسیس -

 : گفت چرخیدمی  جاتادویه بین که حالی در رها

 .گیریممی  ازشون  -
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 : کرد اعتراض من جای  به رز

  آتیش  روی  باید ندارن، گاز اجاق  که جااین... اون از  جدای  داره، منفی امتیاز -
 ... که  کنیم درست

 رز  حرف  بود،  گرفته  بغل  رو  بازوهاش  که حالی  در  و  چرخید  سمتمون  به  کالفه  رها
 : برید رو

ن  چتونه وای  -   عوض  در ولی دونم،می  رو اینا ی همه  کنید؟می  کبرا صغرا قدرا 
 !مهمه نتیجه

 :داد ادامه و کرد روییروبه میز به اییاشاره  دستش توی  قاشق   با

 چقدره؟  کرده آرایش قلم  هفت دختر   اون هنر   نهایت   کردین فکر -

 : کرد اشاره راست سمت میز به باراین  بده بهمون حرفی مجال کهاین  بدون

  جلب  رو داورا نظر محلیش غذاهای  با تونهمی  چقدر مهربون بزرگ  مامان این یا -
 !کنه؟

  که  جوراون  تونستیممی  اگه و بود حق  حرفاش کردیممی  حساب که طرفی هر از
 به  نگاهی! کردیممی  جلب رو ورادا نظر شکبی کنیم، درست رو غذا این باید

  کنکاش  رو  سرمون پشت  ذغالی  منقل باراین  و  انداختم مسابقه بزرگ ی محوطه
  جدیدی   طعم  غذا  این  کردن  درست   دودی   با  تونستیممی   حتی  شاید...  خب .  کردم
 ! بدیم؟ بهش

 : گفتم ذوق با و چرخوندم سری 

 مناسبه؟  غذا   پیش واسه پیاز سوپ   نظرتون به -

 ! کوبیدیم هم  به رو هاموندست  هیجان با  و دادن تکون سری 
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 رسماا  دیگه ی دقیقه  یه تا مسابقه و شده تموم مشورت تایم که کرد، اعالم داور
 . شهمی  شروع

  و   عجله  با  تیمی  هر  و  شد  تربیش   شلوغی  و  همهمه  اومد،  در  صدا  به  که  سوتی  با
 : زدم  داد امصد شدن شنیده برای . دویدنمی  طرف اون و طرفاین  به استرس

 !کنممی  درست االن همین من رو سوپش دخترا -

 : گفتن  داشتن  دست  به  رو  غذایی  مواد  از  اییتکه   کدوم  هر  که  حالی  در  رزیتا  و  رها

 !برسون رو خودت زودی ...  کنیممی آماده  رو اصلی غذای  حدودی  تا هم ما -

 با  فتم،گر  پوست رو دستم توی  بزرگ پیاز   تندتند و چرخوندم هوا توی  دستی
  وسواس   با. انداختم میز روی  اییشیشه  و بزرگ ظرف توی  و زدم برش سلیقه 
 داشتم چنته توی  سلیقه چی هر و نشست موجود های ادویه روی  دستم تمام،
 ... . کردم  رو سوپ  کردن دارمزه برای 

 *** 

 جعفری  برگ  آخرین  و  کردم  پاک  دستمال  با  رو  بود  نشسته  پیشونیم  روی   که  عرقی
  دقیقه   ۹0  از  بعد  لحظه  همون  درست.  بردم   کار  به  غذا  گارنیش    برای   رو  مدست  توی 

  همه  و زد رو وقت پایان سوت داور  کش، آدم گرمای  این توی  وقفه بی آشپزی 
  هامون دست   رها  و  رز  با  و  رفتیم  ترعقب .  بگیرن  فاصله  میزهاشون  از  شدن  مجبور

 پری  به تا روندمگذ نظر از رو تماشاچی جمعیت چشم با. کوبیدیم هم به رو
  از  برق  مقابلم ی صحنه دیدن با که  بدم، رو  کارمون  آمیز   موفقیت اتمام عالمت  
! لولیدن  هم  توی   تربیش  و  تربیش   هاماخم  هم  با  نفر  دو  اون  دیدن  از  و  پرید  سرم
 ی شماره   شدن  خونده  با  ولی  باشه،  بوده  دید  خطای   شاید  گذشت  سرم  از  اییلحظه 

  کشیده  رز دنبال به و نکردم پیدا کردن فکر برای  مجالی مجری  جانب از میزمون
 ! شدم
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  غذاها  روی  آمیزی تحسین  نگاه نفرشون چهار هر و ایستادیم داورا میز مقابل
 : گفت  ما به خطاب داری لهجه لحن با چهره، اییروسیه  داور. چرخوندن

 . بدین غذاهاتون  از معرفی یه خانوما، -

  ایی دیگه حرف هیچ بدون داور چهار هر و دکر  معرفی رو غذاها  نوبت به رزیتا
 . شدن  غذا کردن مزه مشغول

  حسینی   اسم   که   اولی  داور   هیجان،  و  استرس  پر  ی دقیقه   ده  گذشت   از  بعد  باألخره
 :کرد باز حرف به لب بود  شده نوشته فرمشیونی روی 

 باسکایی  مرغ  طعم  اون  اصلی  غذای .  بود  مناسب  کامالا   ظروفتون  انتخاب...  خب  -
 ... ولی نداشت،   رو داشتمی  باید که

 : گفتم و کردم باز اعتراض به لب حرفش کردن قطع با

  پخت   فرانسوی   اصیل  غذای   یه   پخت  دستور  با  درست   غذا   این  حسینی  آقای   ولی   -
 ! بود شده

 : زد  لب و  داد چرخی دستش توی  رو خودکارش

 !بدین اجازه خانوم -

 : داد ادامه و  انداخت میز روی  غذای  به اییدیگه نگاه

  فلفل  از استفاده گویا بیشتره، خیلی تندیش طعم اصیل باسکایی مرغ -
 !داشت نظیری بی  العادهفوق  طعم حال این با ولی! بوده کم  خیلی پاپریکاتون

  همه اون مقابل ذوق با و زدیم جیغی نفر سه هر حرفش آخر قسمت شنیدن با
 . کشیدیم آغوش توی   رو دیگههم  جمعیت
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  نداشت   خاصی  منفی  نظر  سومی  داور  داد،  گیر  سوپ  بودن  مک نکم   به  دومی  داور
 تمجید  و تعریف از  بعد مانند اییروسیه آقای  همون  چهارمی داور نهایت در و
 برای  مناسبی انتخاب جورههیچ  داشت اعتقاد که سزاری  ساالد  به نهایتش،بی

 !شد  معترض نیست سوپ و غذا اون  با ست

  وارد  رو امتیازهاشون که شدیم، منتظر و رفتیمگ فاصله  میز از  داورا  ی اجازه  با
  دوباره   اومدنمی  طرفمون  به  هم  ی شونه   به  شونه  که  مرصاد  و  پریناز  دیدن    با.  کنن
  مشکوک  عجیب روزا این که سومی  شخص دیدن برای  و رفتن هم توی  هاماخم
 . زدم  دید رو سرشون  پشت داد،می  جوالن من شخصی زندگی توی 

 .دوختم  پریناز  به  و  گرفتم  سرش  پشت  از  رو  ناامیدم  نگاه    مرصاد  صدای   شنیدن  با

  تموم  که  کارم  حاال  گفتم.  دیدم   رو  خانوم  پریناز  که  داشتم،  کار  کمی  اطراف  این  -
 ! کنم همراهی  رو شما  و بمونم جااین شده، 

  طوری اون   که  بودم،  شنیده  رو   این  فقط  هاشپرسیاحوال   و  سالم   تموم  از  که  انگار
 !کردی م  نگاهم طلبکار

  بودن،  شده مرصاد تمجیدهای  و تعریف ی زده ذوق  که رها و رزیتا به توجهبی
 :پرسیدم

 آوردین؟ تشریف تنها -

 : گفت و نرفت طفره زیرش  از که شون،دیدم  بود فهمیده شاید

 . شدم   قدمهم  باهاشون  یکم و دیدم رو سامان آقا جااین ولی! آره که تنها -

 :پرسید و  موند مصورت زوم مرموزش و عجیب نگاه

 !که؟ هست  یادتون رو ایشون -
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 : گفت رها و دادم  تکون تأیید ی نشونه  به سری 

 .کننمی  اعالم رو نتایج دیگه ساعت نیم -

 : زد  تکیه پشتش درخت به مغرورانه رزیتا

 .خودمونیم برنده نکنین شک -

 : کرد وجود اعالم پریناز و کردم اییخنده 

 !شه؟می  اعالم  نتایج تا بزنیم،  چرخی اطراف  ینا بگیریم بستنی یه  نیست بهتر -

  قدمهم   باهامون  پروئی   نهایت  در  هم  مرصاد  و  کردیم  اعالم  رو  موافقتمون  همگی
 توسط بهاش پرداخت و قیمت گرون ی میوه چند بستنی سفارش از بعد! شد

 های چشم برخالف شاید. شدمی  عوض بهش نسبت نظرم داشت کمکم مرصاد
 !نبود؟ هم نچسبی زیاد  مآد  مرموزش، و سبز

  نفوذ   مغزم  عمق   تا  بودنش  یخ  و  گذاشتم  دهنم  توی   رو  بستنی  از  اییدیگه  قاشق 
 : زد پچ گوشم زیر پری ! کرد

 جنتلمنه؟  زیادی  داری  قبول -

 : زدم لب اخم با بگیرم، مقابلم بستنی از رو نگاهم کهاین  بدون

 شد؟  جنتلمن خریدن بستنی یه با -

 :کردم اضافه کنایه با

  بودنش  جنتلمن مقدار  از  مبادا  بخره، بستنی برات همیشه نیما بگم  باشه یادم -
 !بشه کم

 : گفت و داد خوری دل  بوی  لحنش به
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 !یاسی نچسبی و مضحک خیلی -

  شده  عوض مرصاد و من جای  خریدن بستنی یه و دقیقه چند طی که بود عجیب
 !بودم شده خطاب نچسب اون  جای  به من و بود

   صندلی روی  از مرصاد، از کردن تشکر با  و  مزد  عقب رو کاسه

 : گفتم و  شدم بلند پارک ی گوشه  الکی

 . کنن اعالم رو نتیجه االناست! دیگه بریم شین بلند... دخترا -

 با و کردن پاک رو  لبشون ی گوشه کاغذی  دستمال با حرفم از طبع به رز و رها
  مون همه   چشم.  تادنایس  من  کنار  و  شدن  بلند  میز،  روی   از  هاشون کیف  برداشتن

  خوردن  تکون قصد گویا و نشسته صندلی روی  خیالبی که پرینازی  ی خیره
 ! شد تثبیت صورتم روی تربیش  و تربیش اخم  و موند نداشت، 

 :گفتم غیضی پر لحن با

 !بیای؟ ما با نداری  قصد... جان پریناز -

 : داد جواب رویی و چشمبی  هم شاید و سردی خون  کمال در و

 .جا همین برگردین زودی  و شدچی  نتیجه ببینید برید یزم،عز نه -

  مرز  فشارم که بود، عادی  شاید و نشست مرصاد خرسند های چشم روی  نگاهم
 ! کنه؟ رد  رو  استاندارد

  شدم، دور محیط اون از رها دست کشیدن با اییدیگه بحث ترینکوچک  بدون
 : خورد  گوشم به صداش که

 !جان یاسمن -
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  شده  سرخ حرص از  داشتم  حتم که  هاییچشم  با حرفی، یچه بدون  و برگشتم
 : داد  ادامه خودش و کردم  نگاه  بهش بودن

 ...ولی بخوری، حرص پریناز رفتارهای   از میدم حق  بهت کن باور -

 : گفتم و  کردم قطع  رو حرفش ترخشمگینانه باراین

 !چی  ولی رها؟ چی ولی -

 :داد توضیح و کرد ترمرتب رو موهاش باز فرق

 !سادگیه روی  از پری  رفتارای  ی همه   باش مطمئن ولی -

  فندکی  برعکس ولی  دلم، آتیش روی  بشه آبی حرفش این داشت انتظار شاید
  تموم  مقصر   که بود، کرده عادت پریناز! کشید آتیش به رو دلم تربیش  و شد

 ترک  واسه  قدمی  ترینکوچک   و  بدونه  سادگیش  رو  زشتش  و   نقیض  و  ضد  رفتارای 
 !نداره بر  مضحکش ی هاعادت

 :گفتم و رفتم  اییغره چشم

  خواست  دلش رفتاری  هر اییواهمه  هیچ بدون کرده، عادت پریناز! جان رها -
 ! بذاره سادگی رو  اسمش نهایت  در و بده انجام

 : زد  لب و اومد حمایتم به رزیتا

 !آورده در  رو شورش پری ... دیگه میگه راست یاسی بابا -

 دلم  ی سفره   هم  شاید  و  بگم  چیزی   بود،  اومده  پیش  شموقعیت  که  حاال  خواستم
 و  خوردم رو حرفم مسابقه مجری  صدای  با که کنم، باز خواهر تا دو این پیش رو
 دست من. گرفتیم پیش در رو مسابقه برگذاری  مسیر دواندوان رها و پریناز با
 کنار  به  رسیدن  برای   که  جمعیتی  از  زور  به!  رو  رها  دست  اونم  و  بودم  گرفته  رو  رز
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 یخیره مضطرب و کردیم عبور دادن،می  هل رو دیگههم رحمانهبی مجری  میز
 : گفت حضار به  رو و داد تکون سری  داورا  با مشورت از بعد. موندم مجری  دست

  تموم  سنگ همگی واقعاا  که کننده،شرکت تیم   پنج به میگم نباشید خسته -
 . بودن  گذاشته

 : داد ادامه و کرد صحنه روی   حضور به  تدعو  رو  کننده شرکت های تیم تکتک

  شد،  این بر قرار و  شدن داوری  تموم یحرفه با محترم، اساتید حضور با غذاها -
 تا  دو  غذاهای   که  جاییاون   از  خب  ولی...  شه  انتخاب  برنده  عنوان  به  تیم  یک  که
 ... بودن رقابت  در هم با عجیبی طرز به هاتیم از

 بومبوم   قلبم!  شد  پیش  از  تربیش   جمع  ی همه هم  و  انداخت  صحبتاش  بین  مکثی
 مجری  که کردم، احاطه رو رز دستای  مزده یخ های دست با و تپیدمی تویسینهم

 : گرفت رو حرفش ی دنباله

  انتخاب   برنده  عنوان  به  پنج  ی شماره   تیم  و  یک  شماره  تیم  شد  این  بر  تصمیم  و  -
 ... شن

 جیغ  با و  نموندیم مجری  فای حر  ی ادامه منتظر دیگه پنج ی شماره  شنیدن با
 دیدن با و افتاد یک ی شماره  تیم به نگاهم! کشیدیم آغوش توی  رو دیگههم

 !زدم خنده زیر محابابی و کنم کنترل رو خودم نتونستم مقابل ی صحنه

 : گفت و زد  بازوم به خنده با رها

 هواست؟   به تقههقه چته -

 : دادم جواب و کشیدم هاملب   به دستی

 با تونننمی  شخونواده  و مهربون مادربزرگ اون بودی  گفته یادمه که یجای  تا -
 !کنن  جلب رو  داورا نظر شونمحلی  غذاهای 
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 . زد خنده زیر و داد  تکون هوا توی  دستی حرفم شنیدن با

 شد این بر تصمیم و رفت جلو هدیه کارت گرفتن برای  ما، تیم   از نیابت به رزیتا
 ... !کنن سوم تیم تقدیم ما، رضایت به رو اصفهان تور بلیط

 *** 

 !کشید خودش دنبال و گرفت  محکم رو بازوم نیما

 : زدم غر معترض

 !نیما -

 !ایستاد حیاط بید درخت تک کنار حیاط، پشت  و نداد جوابی

 : گفت و کشید هم  توی  رو هاشاخم

 کرد؟می  کارچی شما با پسره این -

 : دادم جواب و  گرفتم بغل رو  بازوهام خودش از  تقلید به

 ... بگم  رو همین خواستممی دقیق  منم -

 :زد  داد و برید رو حرفم

 !بدی؟ پس  جواب ایشون به من جای  به باید حاال تا کی  از هاتف؟ به -

 حق  نیما شکبی خب. زدم  خودم دور چرخی و کشیدم پیشونیم به دستی کالفه
  نش بود  عجول  این  تونستمی   کاش  ولی  بشه،  معترض  و  عصبی  طوری این   داشت

 ! بده زدن حرف مجال آدما  به دادن توضیح برای  و کنه ترک رو

 کشیدم؛ بازوش به دستی ایستادم  مقابلش

 ... خب ولی دادم،می  توضیح تو به اول باید میگی درست! جان نیما -
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 : گفت دلخوری  و ترمالیم لحن با باراین  و کشید بیرون دستم زیر از رو بازوش

 من؟  خواهر   چی خب -

 . نشستم کنارش و نشست درخت زیر سنگ تخته روی 

 !خدابه مشکوکه خیلی پسره این... بابا بگم چی -

  و  آورد در گردش  به صورتم اجزای  تکتک  روی  رو  مشکوکش نگاه چرخید، سمتم
 : زد  لب نهایت در

 چیه؟  منظورت -

 :گفتم قبل از ترنامطمئن  و دادم مغزم به  استراحتی هامشقیقه  فشردن با

 ! دیدمش پسره همون با ارکپ توی  امروز -

 :کردم تحلیل براش  خودم که پروند، باال  ابرویی پرسشگر

 ! بود شده تصادفم مانع... بهراد ی خونه  جلوی  روز،اون  که همون -

 : گفت سردخون  و داد  تکون سری  باشه اومده  یادش که انگار

 !بود کجا مشکوکش  قسمت همین؟ ...  خب -

 که بقیه و نیما! فرستادم خودم به لعنتی لبی زیر و چرخوندم حدقه توی  چشمی
  اون  تصادفی   دیدار  شکبی   و   نداشتن  خبر  هاشمزاحمت   و  سامان  و  من  آشنایی   از
  چی  دونستمنمی  و بودم آورده  کم! بود ایی فراطبیعی چیز شاندیز توی  مرصاد و

 موننفره  دو جمع به مشکوکی و عجیب طرز به هاتف لحظه همون که بگم، باید
 !شد نیما با بش و خوش غولمش و ملحق 

 : فشرد هم روی  رو هاشلب  نیما بالفاصله
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 مطمئنی؟ مرصاد پسره این از! هاتف آقا میگما -

 :پرسید و رفتن باال یهویی سؤال این از هاتف ابروهای 

 مگه؟  طورچه -

 ... آخه: نیما

  خواهی   معذرت  با  و  شد  قطع  زدمی  صداش  باغ  طرفاون   که  نازپری   صدای   با  حرفش
  که  انگار و نشوند  من روی  رو گرشپرسش  نگاه  باراین هاتف. رفت  سمتش به

 !بگیرم دست به من رو نیما حرف ی ادامه بود منتظر

 این به تربیش کردممی فکر تربیش چی هر ولی بدم، توضیح براش خواستم
 !بودم کرده شلوغش الکی من و نبود  مشکوک اصالا  قضیه این  رسیدممی نتیجه

 :گفتم

 . کردم  شلوغش لحظه  یه من! نبود مهمی چیز بابا چیهی -

  لب  ربطبی  خیلی و بگم چیزی  باید کردم احساس که  شد، گرمنظاره  حرف بدون
 : زدم

 !خواممی  معذرت -

 : گفت و گذشت نگاهش از تعجب برق

 ! چی؟ بابت -

  بودم،   مونده  شوکش  توی   و  دونستمنمی  رو  خواهیممعذرت   دلیل  هم  خودم  واقعاا 
 : گرفت رو حرفش ی دنباله  درهمش های ماخ با که

 !نمیاد خوشم اصالا  توندلیلبی های خواهیمعذرت  این از -
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  سرعت  به و گرفت کنارمون بید از رو ش تکیه بده بهم حرفی مجال کهاین  بدون
  کنم  پیدا رفتارش تحلیل برای  فرصتی کهاین از  قبل! شد محو هامچشم  جلوی  از

 : گفت آشکاری  ذوق  با قبل خالف رب و شد پیدا نیما ی سروکله 

 ! شدی؟ برنده  اییجایزه همچین نگفتی چرا! یاسی -

 : زدم غر و  شد آویزون هاملب اختیاربی

 ! میشی معترض بعدشم... نمیدی  آدم به زدن حرف مجال! عادته  همیشه -

  رو  دستم که نشست، پام زیر زارگندم روی  مخیره نگاه و برگردوندم ازش رو روم
 : زد  بل و گرفت

 !خواممی   عذر واقعاا  من -

 و مهربون نیمای  اومدنمی دلم طرفی از  و نداشتم رو کردن ناز ی حوصله  طرفی از
 :گفتم تری نرم لحن با خاطر  همین به! کنم اذیت  طوری این رو دلساده 

 !بابا سرت فدای  -

  قدم، هم مرصاد   و پریناز دیدن با که بدم،  توضیح بهش جایزه مورد در خواستم
 : کردم عوض رو  حرفم و خوردن گره هم به ابروهام

 هست؟  پریناز به حواست نیما -

 موفق   و  بودن  رفته  جااون   از  ولی   کرد،  نگاه  سرش  پشت  به  و   پرید  باال  ابروش  تای 
 :پرسید متعجب! نشد شوندیدن  به

 ! مگه؟ طورچه ... خب آره -
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 شکبی   بود،  اسشحو  اگه.  کردم  سرزنش  رو  ساده  نیمای   دلم  توی   و  پرید  چپم  پلک
!  شه قدم  هم رهگذری  مرد هر با مدام  شآینده  همسر دادنمی اجازه غیرتش رگ

 :بپرسم کردن فکر بدون و شد  باعث و  گذشت سرم از فکری 

 ازدواجه؟   پریناز، با رفاقت  از قصدت واقعاا  تو! نیما -

  به  صورتش رنگ شد باعث که بود، ناخوشایند و محابابی زیادی  سؤالم شاید
 !بجوه رو هاشلب  پوست و بیاره رو یسرخ 

 کردی؟  فرض  چی رو من! یاسمن که واقعاا  -

  حرفش  ی دنباله  و  نداد   فرصتی  که  بیارم،  درش  سوءتفاهم  از  و  بگم  چیزی   خواستم
 : گرفت رو

 !گنجه؟می  من مرام توی  تفریح، واسه مردم دختر با بودن -

 !بود" نه"   شبرابر  در جوابم شکبی  و کشیده چالش  به رو ذهنم سؤالش

 ... ! عزیزم نیمای  -

  مجبور گذاشت بینیش  مقابل سکوت ی نشونه  به وار،هیستریک که انگشتی با
 و چپ به کالفه رو  سرم! گذشت مبهوتم های چشم مقابل از و کرد سکوتم به

 به توجهم که کشیدم، کنارم بید قطور ی بدنه  روی  انگشتی و دادم تکون راست
  شده  کشیده روش خونه یه شکل   مثل چیزی . شد  جلب شتنه روی  های حکاکی

 . بشینه لبم روی  خنده  شد باعث و بود

 !باشم داشته درختی ی خونه یه داشتم دوست  خیلی بودم که بچه -

  سینی  که نشست، مه * ن*سی ی قفسه  روی  دستم و چرخیدم عقب به ترسیده
.  اومد  سمتم به و گذاشت درخت زیر سنگ تخته روی  رو دستش توی چای 
 .زد  خشکش جاش سر هاتف  و گذاشتم عقب به قدمی خودآگاهنا
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 ! نداشتم رو تونترسوندن  قصد متأسفم؛ -

  دلخور  و لولیدن هم توی  ابروهام قبلش ساعت چند تندخویی با کردن فکر با
 :گفتم

 !خوردم جا... نترسیدم -

  و  خفیف خیلی یگونه  چال موقع همون و نشست لبش روی  نمکینی ی خنده 
  که   گرفت،  مقابلم  و  برداشت  رو  چایی  های استکان   از  یکی!  اومد  مچشم  به  محوش
 . موندم شخیره  برداشتنش بدون

 !چسبهمی خیلی جااین غروبای  توی  چایی -

  مشغول  و زدم چنگ دستش توی  از رو استکان تری بیش رغبت و میل با باراین
 ! بود عشق  ی مزه  چسبش،دل  شدت  به طعم که شاید. شدم   کردنش مزهمزه

 حداقل  داشتم  دوست.  داد  تکیه  درخت  به  و  برداشت  رو  دیگه  استکان  هم  خودش
 از  و ببندم چشم مدلهره  و وجدان عذاب روی  بود شده که هم  کمی ساعات برای 
 : گفتم و شدم  قدمپیش  بحثمون دادن طول برای ! ببرم لذت کنارش بودن

 ! شد؟چی   بعدش...  خب -

 : شد خیره چای  بخار به دوباره و نشست صورتم روی  گذراش نگاه

 ! موند دلم  به حسرتش... نشد -

 بگم،  باید  چی  دونستمنمی  و  کردم  گم  رو  کالم  ی رشته   صداش  توی   غم    از  متعجب
 : داد ادامه خودش که

  دوست   خیلی  منو  اولشم  از   بابابزرگ  خب  ولی   کنم،  اغراق  یا  و  بشه  ریا  خوامنمی   -
 ! داشت
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 : گفت و برگردوند سینی توی  رو استکان چای، به زدن لب بدون

  به   خودت  زحمت  با  خودت  باید  خوای می  چی  هر  گفت،می  اولشم  همون  از  البته  -
 ! فهمیدم رو دلیلش سال پنج و بیست بعد! بیاری  دست

 :پرسیدم  فکر، بدون هم باز من و شد پایین و  باال گلوش سیبک

 بود؟  چی  دلیلش -

 : زد  لب کنه وض ع  رو  بحث خواستمی  که انگار سؤالم،  به دادن جواب  بدون

  خون  به  جز خب ولی  شدم، درختی  ی خونه  ساخت  مشغول تموم ی هفته  دو -
 !نشد عایدم چیزی  بدنم و تن شدن کشیده

 : داد ادامه آمیزی،شیطنت  لحن و هامچشم  به کردن نگاه با

 ! بودم چلفتی پا و دست ُخرده یه وقتااون  حقیقتش -

  دلیل  بدون دو هر  بعدش و ردک فرماییحکم  مونبین سکوت رو اییلحظه  چند
 !زدیم خنده زیر منطقی

 باهاش  تربیش  و  تربیش  بتونم  که  بود،  داده  اجازه  بهم  هارفتاری خوش  این  شاید
 : آوردم  زبون  به رو  بود کرده خودش درگیر رو ذهنم که سؤالی  و شم  کالمهم

 !بود اومده پیش مواسه  سؤالی یه -

 باز که نگفت، چیزی  و نشست هاممچش روی  مهربونش البته صد و جدی  نگاه
 : دادم ادامه

 ! ندارن؟ خبر  تونشغل  از اینا رها و تونخونواده  یعنی -

  بود،  کرده  آماده سؤال  این به جوابگویی  برای  رو خودش بود وقت  خیلی که  انگار
 : گفت  مکث بدون  و تند که
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  گرفته ن  جدیش  خیلی   و  بود  سرگرمی  یه   مواسه   امنیتی،  سازمان  به  ورود  اوالش  -
 !بودم

 : گرفت رو حرفش ی دنباله  و کرد کوتاهی مکث

 و بود خوب کردممی فکر که چیزی اون از تربیش حالم تیم، توی  خب ولی -
 .کنم فرار هاواقعیت  خیلی از بودم تونسته

  دونستن  برای  عجیب که  ذهنی  سرکوب با و  شد  کج سمتی  به  هاملب 
 : گفتم بودن، داده فراری  رو هاتف که هاییواقعیت 

 !نیستن؟ جریان در یعنی... نگرفتم رو جوابم دقیق  ولی متأسفم، -

  زمانهم   و  کشید  هاشلب   به  دستی  بودم،  دیده   ازش  که  وقتی  چند  این  عادت  به
 : گفت درخت از شتکیه گرفتن با

ن - ن و قدرا   دل ازش نتونستم اومدم خودم به وقتی که شدم، کارم غرق قدرا 
 هیچکی تیمه های بچه  از خودش که سامرند جز به ه،ن... حقیقتش خب و بکنم
 ! نداره خبر

 : زدم لب و انداختم  باال ابرویی دریده های چشم با

 !چرا؟ -

 !نداشتم دوست... شاید -

 شبیه    عجیب  و  زدم  خنده  زیر  حضورش  از   کشیدن   خجالت   بدون    دلیلش،   شنیدن  با
  تصورش  کرد،می توجیه شعالقه  با رو بدش کارای  تموم که لوسی و لجباز ی بچه
 !کردم

 . نشست  لبش  روی  خنده  و شد  کاسته  نگاهش غم  از باألخره هم خودش
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 :گفت چینیمقدمه  بدون

 ... شهعالقه  روی   از غیرتش  نکنید شک و داره دوستتون خیلی نیما -

 :داد ادامه خواهشمندانه تری،مظلوم  لحن با

 !خانوم یاسمن نکنید اذیتش -

 اسم  با  ایزدپناه  خانوم  جای   به  که  بود،  باری   اولین  این  ماه  هی  تقریباا   مدت  از  بعد  و
 دلم توی  قندهای  شدن آب مانع نتونم شدمی باعث و کردمی خطابم کوچیک

 !بشم

 :گرفتم گارد  و شدم مسلط خودم به زور به

 ! کردم؟ اذیتش کجا من! بابا ای  -

 : زد  لب  تعارف بدون

 !کنیدمی  تحریک رو غیرتش  و غرور هاتونشیطنت با -

 "دادمی   عجیبی  بوهای   حرفش  این"  زدم  پچ   دلم  توی   و  شد  خشک  گلوم  توی   حرف

  خودش   انگار  که  بگیرم،  رو  مچش  هم  شاید   و  بکشم  چالشش  به  حرفی  با  خواستم
  سرعت  به و کرد بهونه  رو سامرند پرسشگرم های نگاه زیر از فرار برای  و زد حدس

  سینی  توی  رو  مشده  سرد  چایی استکان و کشیدم  دندون به رو  لبم! شد دور ازم 
 ... .گرفتم پیش رو عمارت مسیر و گذاشتم

 *** 

 "هاتف"
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 مرصاد  به  باراین  و  نشست  شدمی   رنگبهرنگ   مدام  که  آیهانی  روی   مخصمانه   نگاه
 اتاق  توی   مشده خفه  داد    صدای   که  نگذشت،  خیلی.  شدم   خیره  سردخون  سامرند    و

 : غریدم و پیچید

 !نداشتم رو انتظاری  همچین شما زا ... رادفر آقای  -

  مجبور دست با که  کنه، دعوتم آرامش به هم شاید و کنه دخالت خواست سام
 : دادم ادامه و کردم نشینیشعقب  به

 تأیید  رو  کارتون و  خودتون  هم  اونا  و شدین  سامرند  و  آیهان  پای هم  که  اول  از  -
 ... کردم استقبال ازتون  باز روی  با و نگفتم چیزی  منم کردن،

 ترغیبم حرفم ندادن ادامه برای  دلخورش نگاه حتی  و شد کج سمتی  به هاشلب 
 .نکرد

  ردیاب   دومین  این  متوجهین!  داشتم  انتظار   ازتون   اینا  از  بیشتر  تعاریف،  اون   با  -
 گیرن؟می  رو ردش که شنودیه و

  از  نیما حرف اییلحظه  فقط... کوتاه ایی لحظه  برای  ذهنم، توی  حرفم پژواک با
 : پرسیدم خودم از و  کرد عبور ممغز 

 !بودم؟ مطمئن مرصاد از واقعاا  -

 ذهنم  از  رو  چرتم  فکر   بود،  داده  لم   صندلی  روی   عصبی   که   آیهان  به  کردن  نگاه   با  و
 که بود خاشعی سروان تعاریف فقط و نبودم مطمئن مرصاد از شاید! دادم فراری 
  دونستم می  و ودمب مطمئن سام و آیهان از ولی بپذیرمش، تیم توی  شد  باعث
 !زنننمی  آب به گداربی  کارشون توی 

 : گفت باشه داشته رو خودش از دفاع قصد کهاین بدون ندامت، با مرصاد
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ن که چیه ماجرا دونمنمی واقعاا  من... هاتف متأسفم -   رو  ردشون سریع قدر ا 
 ! زننمی

 :گفتم تری آروم لحن با باراین و کردم تنم حصار رو دستام نشستم، تخت روی 

 ! تمومه کار کنن شک بهمون -

 : نشست مقابلم و زد  دستش توی  سیب به گازی  خیالبی سام

ن  که تو چته؟... گلم برادر... جان هاتف -  !خدابه  نبودی  حساس قدرا 

 :گرفت گارد من جای   به و اومد جلو آیهان

ن  حساسیتش میدم، حق  هاتف به  من... سامرند آقا -  !نیست خودبی هم  قدرا 

 : گفت و کرد شوت اتاق ی گوشه  حلبی آشغال سطل توی  رو سیبش امس

  داره، هم حق  و تیمه سرپرست هاتف درسته ! خودهبی حساسیتش نگفتم منم -
 !کنینمی  شلوغش دارین خیلی  ولی

  جلو  بود، گرفته  پناه دیوار ی گوشه  لحظه اون تا خطاکاری  ی بچه  مثل که مرصاد
 :کرد تأیید رو سام حرف بازی  نیش  با و اومد

 خوش نفر هزار با روزی ! بوده ما سمت از ردیاب بدونن خوانمی کجا از! درسته -
 !کنهمی  معامله و  داره بش و

 شدن  خرد صدای  تا بچرخونم، رو گردنش درجه ۱۸0خواستمی  دلم عجیب
 ! بده نوازش رو گوشم  هاشاستخون 

  توی  که ،شد  کشیده سامرندی  به نگاهم و دادم  تکون براش دستی هوا توی 
 نرمنرم.  بود  یکی  با  صحبت  حال  در  و  رسونده  در  به  رو  خودش  من  های پرتیحواس
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 رزیتا تونستم بودنم بلندتر قد خاطر به که ایستادم، سرش پشت و رفتم جلوتر
 !ببینم رو

 !بیای؟ کوتاه خوای نمی ... رزی : سام

 : گفت همیشه از ترسرتقانه  بود، نشده من حضور متوجه که حالی در رزیتا

 ! نه ندی  استعفا کوفتی سازمان اون  از وقتی تا... نه -

 : زد  لب و  کشید گردنش پشت دستی سام

 ... هم  هاتف ولی -

 : کردم قطع رو  کالمش تندی  و کوبیدم  ششونه  روی 

 داداش؟  خوبی -

  و  خط  چشم  با  که  کرد،   نگاه  بهم  نماییدندون  لبخند  با  و  چرخید  سمتم  به  زدههول 
 : دادم قرار نگاهم  هدف  رو  رز باراین و کشیدم  براش نشونی

 ! شده؟ چیزی ! جان رزیتا جانم -

  هم   روی   حرف  به  رو  هاشلب   مضطرب  و  زد   کنار  رو   سامرند   دستش  توی   موبایل    با
 :فشرد

  باورت  کردن،  مهمون جااین رو  خودشون امشب  رادمهر آقای  ی خونواده  بگم -
 !شه؟می

  امشب  احتمالی   های مهمون  از ی تصویر تا بستم چشم کوتاه ی لحظه  چند واسه
 . نیاوردم خاطر به چیزی  کردم فکر چی هر  ولی باشم، داشته

 !رزیتا؟ کیه رادمهر آقای  -
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 سام به مرموزی  نگاه  بعد. زد کنار صورتش توی  از رو موهاش و کرد پوفی کالفه
 : زد  لب  سست  و انداخت

 ... کردن خواستگاری  تو از رو من مثالا  روزاون  که همون -

 :کرد اضافه تصنعی لبخند با

 !دیگه میگم رو بیبی ی خانواده -

  ایستاده اییگوشه  لحظه اون  تا که سامرند بدم، بهش جوابی و بیام خودم به تا
  که  بره، حیاط در سمت خواست  و برد حمله ساختمون خارج سمت  کرده رم  بود

 ! کشیدمش عقب به ششونه  گرفتن با و کوبیدم پیشونیم روی  محکم

 :غرید  و چرخید سمتم  به شده چفت فک با

 !چیه نفهم ی خونواده  این حساب حرف ببینم کن  ولم! محمد کن ولم -

  خفه  صدای  با و کشیدم هم توی  رو هاماخم ش،غریبه گفتن   محمد به توجهبی
 : زدم  داد  اییشده 

 ! داره کراهت  سید ی خونواده  به توهین! پسر دارنگه حرمت -

  ایی شده   سرکوب  خشم   با  که  گرفتم،  فاصله  ازش  و  آوردم  بازوش  به   اییدیگه   فشار
 . زد  تکیه در چهارچوب به  ساکت و گرفت دندون به رو لبش

 : گفتمی که شد،  بلند خونه  داخل از  آیهان صدای 

 اومده؟  پیش مشکلی داداش -

  وسط  عبارتی به! کردم هدایتش بیرون به سام، دادن ُهل با  و گفتم آرومی" نه"
 :گفتم و کردم پرتش حیاط

 ... عزیزه  هم خاطرت پسرداییمی، سامرند -
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 توی   و  انداختم  بود  ایستاده  آالچیق   ی گوشه  که  سردخون  رزیتای   به  گذرایی  نگاه  
 : زدم پچ دلم

 ! کرده جور هم با خوب رو تخته و در خدا -

  تکون  هوا  توی   تهدیدوار   که  انگشتی  و  تند  لحنی  با  و  کردم  نگاه   سامرند  به  دوباره
 : دادم مهادا  خوردمی

  براش  رو زندگیش طرز  که نداری  هم حق  نداری، رزیتا با نسبتی وقتی تا ولی -
 !کنی تعیین

 : غریدم که کرد،می  نگاه من به شدهخشک

 !شدی؟ متوجه -

 : کرد اعتراض و شد نزدیک بهم تری بیش  شجاعت با باراین

ن بکنم؟ باید کارچی کنیم پیدا نسبت ذارهنمی  وقتی -   شدم،  غیرت و رگبی  قدرا 
 !نامزدم؟  واسه بیاد خواستگار  چشمم جلو بذارم که

 : گفت و پرید جلو  رزیتا بدم حرفش به جوابی خواستم تا

 !نیستما تو نامزد هنوز من -

  کرد،   آماده  رز  ی خرخره  جویدن  برای   رو  خودش  و  کشید  هم  توی   رو  ابروهاش  سام
 کوتاه بلکم تا فتمر  رزیتا به اییغره چشم و گرفتم رو ششده  مشت دست   که
 !نکنه تحریک رو سامرند غیرت این از تربیش  حرفاش با و بیاد

  و  اومده دنیا به که رفتنم مهدکودک روز همون از شناختم،می  بچگی  از  رو  سام
ن پس! بود کرده پر رو هامتنهایی   وقتی  بدونم که شناختمش، می خوب قدری ا 
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  ازش  رو  طبعیشوخ   اون  انتظار  نباید  دیگه  ذاشتنمی   تعصبش  و  غیرت  روی   دست
 !شدنمی  متحمل رو  جدید کامالا  آدم  یه باید و داشتنمی

 :گفتم دعوا و بحث یافتن خاتمه زودتر برای 

 ! کنی تالش داشتنش برای  باید باشی داشته رو رزیتا خوای می  وقتی سامرند -

 :گفت وقفه  بدون و تند

 !داشتنشم واسه تالش حال در  روز و شب  من ولی -

 : زدم  لب تری مالیم لحن با باراین

ن -  بذاری؟  احترام شخواسته  به که کردی  تالش  قدرا 

   مورد شغل گذاشتن کنار و بوسیدن شخواسته  اگه حتی -

 ! باشه؟ معالقه 

 تا کردممی  عمل منطقی باید ولی بگم، بهش چیزی  همچین خواستنمی  دلم
 : زدم پچ وشش گ زیر و زدم دورش چرخی. نشم  شونکدوم هیچ ی مؤاخذه 

 !تا هزار نه  شه،می نفر یه ی دلبسته فقط و فقط زندگیش توی  بالغ و عاقل آدم   -

  به  رو داشتم رو انتظارش که چیزی  و سایید هم روی  رو هاشدندون  حرص با
 : آورد  زبون

  واقعیت   روزی   یه  خانوم   لیلی  اگه  یعنی  نمیدی؟  استعفا  حرفه  این  از  تو  چرا  پس  -
 ... دبخوا  ازت   و بفهمه رو

 : کردم قطع  رو  حرفش و کوبیدم  ششونه  روی   دستی



 
 

www.cafewriters.xyz Page 336 

  ازم  رو این باشه مآینده  همسر باشه قرار  که م،عالقه  مورد دختر روزی  یه اگه -
 !پذیرممی میل کمال با آره... بخواد

  بخورم،   قسم  جاهمون  بودم  حاضر  و  فروریخت  دلم  توی   چیزی   حرفم  شدن  تموم  با
  کشیده  لیلی سمت فکرم هم درصد یه حتی قهموردعال دختر ی کلمه گفتن با که

 ! بود نشده

  دست   مچ  خودم  و  اتاق  توی   بره  که  کردم،  اشاره   سام  به  خشمگینی  و   کالفه  نگاه  با
 محابابی  اونم و بشینه کردم اشاره. کشیدمش آالچیق  داخل به و گرفتم رو  رز

  وسط چوبی و گرد میز   روی 

  که  صدایی با. انداختم پا روی  پا و زدم تکیه ستون به  مقابلش. نشست  آالچیق 
 :گفتم کنم کنترل رو ولومش کردممی  سعی

 !میاری؟ در چیه هابازی  مسخره این -

  مشغول  ناخنش روی  الک کردن پاک به  که  حالی در  کنه، بلند  سر کهاین بدون
 : کرد زمزمه  بود شده

 !کردم؟ کارچی  -

  و  کرد بلند  رو  سرش که  نشستم، مقابلش و کشیدم  بیرون رو هاصندلی  از یکی
 . دوخت بهم رو  تفاوتشبی نگاه

  براش  اعصاب هست حواست تعصبش؟  و  غیرت روی  ذاری می  دست  مدام  چرا -
 ! نذاشتی؟

 : گفت و داد تکونتکون  هوا توی  رو هاشدست  جانب به حق 

 ! من؟ برادر   داره ربطی چه من به  تعصبش و غیرت -
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 :دادم جواب و  نشست صورتم روی  ریزی  اخم

 !فهمینمی  این   مشکل ! فهمینمی  د   -

 : دادم توضیح پذیرتری انعطاف لحن با باراین من و کرد آویزون رو هاشلب 

  باد  تو واسه سامرند غیرت  رگ! من گل  ... داره  تعصب  تو روی  سامرند! من عزیز   -
 !کنهمی

  و  نشست لبش روی  لبخندی  نیمچه بود، شده ترنرم هامحرف شنیدن با که انگار
 . انداخت زیر رو سرش  زدهخجالت

 : دادم ادامه لحن  همون با

  پس  دونممی  خدابه ... رزیتا خورده  گره نگاهش پیش هم تو دل که دونممی -
ن چرا پس! نکن انکار  کنی؟ می  اذیتش قدرا 

 : کردم اضافه مونبین سنگین جو شدن عوض برای  وارشیطنت

  شه، می  خسته  ازت  نازکشت  نیبیمی  یهو...  داره  حدودی   و  حد  کردنم  ناز  که  واال  -
 ! ها کشهمی  رو دیگه یکی ناز

 :شد  معترض  شده گرد های چشم  با و گرفت  باال رو  سرش درنگبی

 !هاتف -

 :گرفت رو حرفش ی دنباله دلخورتر که کردم، نگاه  بهش حرف بدون

 !کنمنمی  ناز که خدابه -

 !چی؟ پس -

 :کرد باغ اطراف ای درخت پرت   رو حواسش و پیچید هم  توی  رو هاشانگشت 
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 !خانی؟ سامرند همین  کار  هم  هم تو دونم نمی کردی  فکر -

 :گفتم تصنعی لبخند با و انداختم  باال ابرویی زدهشوک 

 چیه؟  منظورت -

 :داد  جواب و موند من های چشم  زوم   باراین

 ! بس  و   بوده   تونشغل   همین   ی حقه   هم  رفتنت   زندان !  خودتی...  داداشم   خودتی  -

  دفاع   برای   هم   حرفی  حقیقتاا .  کردم  نگاه  بهش   صدا بی  و   کشیدم  ورتمص   به  دستی 
  از  رو  سام  زبون  خواست می  دلم  عجیب شاید  وسط این و  نداشتم انکار یا

 ! کنم جدا حلقومش 

 : گفت آرومی صدای  با و خوند نگاهم از  رو دلم حرف که انگار

 . فهمیدم  خودم! نگفته سامرند -

 ! چطوری؟ -

  انگشتش   ناخودآگاه!  بیافتم  خنده   به  پاشهم  اختیاربی   دش  باعث  و  کرد  اییخنده 
 :گفتم و کوبیدم دستش روی   آروم که برد، فرو مگونه چال توی  رو

 !میاد بدم نکن، -

 :گفت شیطونی لحن با

 ! من؟ از -

 : رفت در دهنم از

 !مضحک ی ارثیه  این از -
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  هیچ  که ود،ب رفته ُشک توی  انگار و کرد پر رو مونبین سکوتی حرفم شنیدن با
 !کردمی  نگاه هامچشم  به آشکار ندامتی با و زدنمی حرفی

  وجدان  عذاب  رزیتا  هم  و  ببینم  آزار  ترکم  من  هم  تا  کردممی  عوض  رو  بحث  باید
 ! باشه نداشته

 : زدم لب

 !فهمیدی؟ کجا  از...  نگفتی -

 :داد جواب قبل به نسبت تری خانومانه لحن با

 !تابلویی بس از  بگم؟ چی -

 : آوردم زبون به  رو گذشت ذهنم از چهاون 

 ... آقاخان یعنی -

 :داد توضیح خودش و  شم ساکت  شد باعث بازوم روی   دستش گذاشتن با

 !بودی؟  شنوه   هنوزم...  داره  عاقالنه  و  منطقی  دلیل  رفتنت  زندان  دونستنمی  اگه  -

 !نه -

 : گفت و کرد اییخنده 

 ! داداشم شدی  خنگ -

 : ادمد تکون سری  حرفش تأیید به

 !شدم خنگ -

 : زد  لب و پرید پایین میز روی  از
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 !باشن  آماده شب واسه بگم هابچه  به برم -

 ی قضیه   از  و  بود  برده  یادم  از  رو  مسئله  صورت  کل  رزیتا  و  سامرند  با  جدال  و  بحث
 برای  سید ی خونواده  امشب واقعاا  که کردم، فکر! بودم شده منحرف اصلی

 ! باشم؟ من امشب جمع   تربزرگ  باید اومدن؟می  خواستگاری 

 جااین دلیل بود ممکن و نداشت امکان چیزی  همچین یقین به  قطع خب
 !خواستگاری  از غیر چیزی   هر... باشه  اییدیگه ی مسئله  شوناومدن 

 :گفتم رزیتا به خطاب

 ! ندارین؟ الزم چیزی  -

 :داد  جواب تکوندمی  رو شومیزش که طورهمون  و کرد کجیدهن

 !دیگه کنیممی  تعارفشون چایی یه تهش... داداش خان نه -

 . کرده  شوخی فقط  که شدم، مطمئن و زد   نماییدندون  لبخند

 کردن عمل و بود قوانین صدر بودن نواز مهمون خاندان این رسوم و آداب توی 
 ! واجب بهش

 *** 

 : زدم اشاره سامرند به و  اومدم  ابرویی و چشم آیهان به خطاب

 !نیاد بیرون مشبا این... باشه حواست دیگه -

 .تخت خیالت -

 وضعم و سر بودن مرتب از وقتی و کشیدم اییمپسته پیرهن ی یقه  به دستی
 چهارچوب   توی   رها  وقت  فوت  بدون.  زدم  پذیرایی  اتاق  در    به  اییتقه   شدم  مطمئن

 ! نشست ششده  اصالح ابروهای  جفت بین ریزی  اخم دیدنم با و  شد ظاهر در
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 اونم  خوشبختانه و بده ورود ی اجازه  که  زدم، اشاره و کردم کج سمتی به رو لبام
  گارد   و  هالجبازی   این  گفتممی   اگه .  رفت  کنار  مقابلم  از   و  ندونست  جایز  رو  لجبازی 
  کرده   اغراق  بود  برانگیزتعجب   مواسه   کمی  آروم،   و   خانوم  همیشه  رهای   های گرفتن
 ! بودم؟

  نظیربی بوی  ورودم با. گذشتم کنارش  از و دادم تکون سری 

 : گفتم و بگیرم رو زبونم جلوی  نتونم شد  باعث که پیچید، دماغم زیر شکالتی

 !میاد؟ کجا از بو این رزیتا! من خدای  -

ر  موهای   پریناز  :پرسید  غیضی  پر  لحن  با  و  زد  کنار  صورتش  توی   از  رو  مشکیش  و  ف 

 بده؟  -

 : انداختم  باال ابرویی

 ! چی؟ -

 : زد  لب و  زد  کمرش به دستی

 !دیگه میگین که یبوی  همون -

 دختر    این  دست   زیر   از  باشه  چی  هر  به  متعلق   بو  این  که  بود،  داده   لوش  تعصبش
  هام لب  و خاروندم سری  نمایشی گذاشتنش سرسربه برای ! اومده عمل به عجول

 .کردم  کج وری یک  رو

 !افتضاحه... بگم  باید... خب -

 . زد خنده زیر پقی رزیتا و کرد نگاه بهم دریده های چشم با

 !عالیه... کردم  شوخی -
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 اتاق ی گوشه  سلطنتی طرح های صندلی  از یکی روی  شزده ذوق  نگاه به توجهبی
  چشم  از هیچی ولی  بودم، اکیپ این چهارمی نفر دنبال چشم با و نشستم
 ! نشد که... نشد  عایدم گردوندن

 : گفت و نشست کنارم رزیتا  که شد،  کج سمتی به هاملب 

 !کار؟چی  بیام من شمان نمهمو گهمی! نمیاد -

 :زدم   چپ   علی  ی کوچه  به   رو  خودم  تصنعی  خیالی  بی   با  و  دادم  قورت  رو   دهنم  آب

 !کی؟ -

 : داد جواب و  اومد ابرویی و چشم

 !کردی  متر رو اتاق این  بار دویست دیدنش واسه  که همونی -

  و ر  هامچشم بود، شده تیز و فرز عجیب روزا این که رزیتایی به کردن نگاه با
 :گفتم قبل لحظه چند خیال  بی و کردم باریک

 ! ست؟خونه نیما -

 . بیاد شب آخر  گمانم به... نه -

 : زدم لب و کشیدم  هم توی  رو هاماخم

 ! بمونه؟  تنها  خوادمی   شب  آخر  تا  ست؟ غریبه  ایزدپناه  خانوم  فقط  جمع  این  کل  از  -

  و  شدم  بلند یصندل روی  از  وارش شیطنت البته  و مبهوت های نگاه  به توجهبی
 .گرفتم پیش رو  اتاقش راه تردیدبی

  صندلی   روی   من،  به  پشت.  کردم  باز  رو  اتاق  در  بفرمائیدش  با   و  زدم  در  به  اییتقه 
  حتم که بلندش و  عسلی موهای  به حواسم. بود شده خم چیزی  روی  و نشسته
  چون  بود؛  من  تصور   خالف  از  فراتر  چیزی   کردم   اغراق  و   رفت  برسه  کمرش  تا  داشتم
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  یی " استغفراّلل" زیرلبی ! نداشت خونیهم سرش جلوی  کوتاه   موهای  با اصالا  که
  لبم  روی  اییخنده  که انداختم، زیر رو سرم  و  زدم در  به  اییدیگه ی تقه  و  گفتم

  برای .  حالله  نظر  یه  که  البته!  دزدیدممی  نگاه  بعد  بودم،  زده  دید   قشنگ...  نشست 
  سرم   دادمی   ورود  ی اجازه   که  صداش  با  و   کشیدم  لبم  به  دستی  مخنده   کردن  جمع
 . کردم بلند رو

 ... ُعذ -

 لحن  با. بشینه لبم روی  خنده شد باعث  و کرد قطع راه ی میونه  رو کالمش
 : کرد اصالح شرمگینی

 ! نشدم حضورتون  متوجه... متأسفم -

 :گفتم  زدن نشون دو و تیر یه  عبارتی به و کنجکاویم کردن برطرف برای 

 !بود اییدیگه جای  مشغول  سخت حواستون یاگو... خب بله -

  برداشتنش،   با  زمانهم   و  زد  لبخندی .  زدم  اشاره  بود  میز  روی   که   کاغذی   به  دست  با
 : گفت بدونه توضیح به موظف رو  خودش که انگار

 . کردممی   طراحی داشتم -

  به  نگاهی و گرفتم دستش از رو بود گرفته  مقابلم باطنی ی عالقه  با که کاغذی 
  نتونم  شد   باعث   شباهت  یه ...  و  انداختم  کاغذ   روی   ی شده   طراحی  نرمندانه ه  آهوی 
 : زدم لب  و بشم زبونم مانع

 !شبیه   خیلی چشماتون -

  لبخندی   و  زده مات  های چشم   با  که  دوختم،  چشم  بهش   و  کردم  بلند  رو  سرم  تندی 
  پیشونیم از اییگوشه نمایشی. کردمی نگاه بهم بود کردنش جمع تقالی  در که
 : پرسیدم بحث، کردن عوض برای  زده شرم  و خاروندم رو
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 ! دارید؟ عالقه  طراحی به خیلی انگار -

  کرد،می  قایمش عبارتی  به  کالسورش توی  که حالی در و گرفت دستم از رو کاغذ
 : گفت

 !مثالا  رشتمه...  خب -

 : آوردم  زبون به رو  گذشت سرم از چهاون آشکاری  تعجب با

؟ -  ادبیات دانشجوی  رها و رزیتا مثل هم  شما کردممی فکر کنید باور واقعاا
 !هستین

 :داد توضیح  حضورم، به تفاوتبی و چرخید سمتم به

 !هنر رفتم  خب... ولی قشنگیه، ی رشته  هم ادبیات -

 !چرا؟ -

 :گفت خودم از  تقلید به آمیزی شیطنت  لحن  با و پروند باال ابرویی

 !داشتم دوست ... چون -

 . دزدید ازم رو شزده خجالت نگاه   و پیچید اتاق توی  مقههقه  صدای 

 : گفت تریآروم  صدای  ُتن   با

 دست یکی این از  جورههیچ... دارم  عالقه خیلی مرشته  به! شوخی از جدای   نه -
 !نکشیدم

ن کی ما کهاین به توجهبی   داشتیم،  شوخی هم  با که بودیم شده صمیمی قدرا 
  ایی لوده لحن با و کردم تحسین رو هاشخواسته  آوردن دستبه  برای  شجاعتش

 :گفتم
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 !مادموازل عالیه -

 صحبتیشهم طوری چه و بودم اومده اتاقش به چی برای  کهاین یادآوری  با
 :زدم لب و کوبیدم پیشونیم روی   دستی بود، کرده  پرت رو حواسم

 !جاماین  چی واسه  رفت  یادم اصالا  وای  -

 :کرد گیرمفل غا حدسش با و انداخت باال اییشونه  سردخون

 . کنید دعوت  تونمهمونی  به رو من اومدین یقین به قطع -

 قبل، روزهای  به نسبت کردم اعتراف دلم توی  و کشیدم لبم ی گوشه  به دستی
  رخ   به   رو   ذاتیش  هوش   بود   تونسته  تازه  و  شده   عادی   باهام  کالمیهم   توی   خیلی
 !بکشه

 !منتظرتونم حیاط توی  پس -

  بهش  رو مخالفتی و حرف مجال کهاین بدون یشگیم،هم استراتژی  از تقلید به
  صدای  لحظه همون که رفتم، پایین یکییکی رو هاپله و بستم رو  اتاقش در بدم
 زیرلبی و انداختم نگاهی مچیم ساعت به متعجب! اومد در صدا به باغ در ی تقه 
 : پرسیدم خودم از

 !نیست؟ زود شوناومدن  واسه خیلی -

  اصلی   در  به   رو  خودم  استواری   و  محکم  های گام  با  و  نداختما  باال  اییشونه   حرصی
 حیاط بیرون   افراد دیدن با که کردم، بازش  و برداشتم رو بندش پشت  رسوندم،
  حتی  یا بدم نشون واکنشی بتونم کهاین از قبل! شد خشک در روی  هامدست 
 : زد  غر و کشید  آغوشم توی  عمه بکشم، رخ به رو تعجبم

 ! ندادی؟ خبر و شدی  آزاد...  سفید  چشم ی پسره -
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 : گفت  و  زد  کنار  رو  عمه  عصاش  با  آقاخان  که  کنم،  اجرا  رو  دفاعیه  نمایش  خواستم

 ! سادات فاطمه -

 هاشزدن  غر شر   از من شدن   خالص و  عمه شدن ساکت واسه  نهیبش همین
  اجازه که ببوسم، رو ششدهچروک های دست خواستم و رفتم جلوتر. بود کافی
  آغوشش  توی  زدهشرم  و  کردم بلند سر. نشوند موهام روی  اییبوسه  و نداد

 . کشیدم

 !آقاخان روتم ی شرمنده -

 که بزنه، حرفی خواست . شد جدا ازم و کوبید پشتم دستی مردونه و محکم
 : گفت و شد  خشک  بهم نگاهش

  که این از قبل بهتره االن نظرمبه ... محمدخان زنیممی حرف بعداا  باره اون در -
 !کنید روشن رو  اییدیگه مسائل بیارن، تشریف سید ی ه خونواد

  باالی   که   یاسمنی  به   و   گرفتم  رو   نگاهش   رد   که   زد،   اشاره   سرم  پشت   به  عصاش   با
 !رسیدم بود ایستاده تراس

.  کردم  هدایتشون  داخل  به  حرف  بدون  و  انداختم  عمارت  بیرون    به  اییخسته  نگاه
  خاصی  غرور و صالبت با همیشه مثل کوتاهش، قد و درشت هیکل   اون با عمه
  سریع  که رسوند، پذیرایی سالن داخل به رو خودش و برداشت قدم بابابزرگ کنار
  از  اییزیرلبی  خواهیمعذرت  با پریناز ببندم رو در کهاین  از قبل و رفتم شوندنبال
 آقاخان. گذاشت  تنها عمه و بابابزرگ با  رو رزیتا و  رها و من و رفت بیرون اتاق
  کیک  از اییتکه کالمی  هیچ بدون و نشست  مجلس صدر مبل   روی  ردسخون

  مبل  روی  رفتم، جلوتر. گذاشت خوریششیرینی ظرف توی  رو میز روی  شکالتی
 : دادم توضیح خودم و نشستم مقابلش ی نفره تک
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  اومدن  تعطیالت واسه دونستمنمی ... نداشتم خبر دخترا حضور  از کنید باور -
 ... وگرنه عمارت،

  ی رشته  شد باعث و کرد بلند" سکوت" معنای  به رو شدست

 !بشه خارج دستم  از کالم

 : زد  لب و  انداخت بود مقابلش  کیک   خوردن مشغول که عمه به نگاهی

 با  هم سامرند... بیارین رو من قرصای  ماشین داخل از برین دخترا با فاطمه -
 . بیاره رو چمدون ببرید، خودتون

 این  و  برن  سیاهش  نخود  پی    چرا  و  چون  بی  دخترا  و  عمه  شد  باعث  حرفش  تحکم
  مرد   این انگاری ... بود پریده  سرم  از برق بابابزرگ حرف از که بودم،  من وسط

 ! دونستمی  باید، که  اونی از بیشتر تجربه با و دنیادیده

 : گفت و  انداخت بهم نگاهی

 ! دارم ایمان بهت کهچون  نخواستم، باره این در توضیحی -

 ... پس -

 : زد لب و پرید کالمم یونم

 ! محمد میدی  انجام جدیداا  که کارایی  ... حرفم -

 : داد ادامه بعد  کرد، مزهمزه رو   کمیش و برداشت رو  مقابلش آب لیوان

  فرار   ازم  که  شده  چرکین  من  از  دلت  شاید...  نبودی   هاکاری پنهون  این  اهل  ترقبل  -
 ! کنی؟می

 :گفتم و انداختم  کبودش و رزونل های لب   به نگاهی تعجب و حیرت کمال در
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 !آقاخان حرفیه چه این -

 : زد  لب و کوبید زمین  به آروم رو  عصاش

 !شدی  چرکیندل ازم فهمیدم آقاخان  شدم آقاجانت جای به که روزی   همون از -

  درست ! نبود؟ بدک بودم،می  روراست وجدانم و خودم با کمی اگه شاید خب
  رفتارام  کمی  فقط... کمی  بودم، همیدهف  رو حقیقت که روزی  اون از و گفت می

 ! کنم فرار مخونواده  و  خونه از کردممی  سعی و بود شده عوض

 :کردم زمزمه  انداختم زیر رو سرم

 ! باشم دلخور ازتون کمی شاید...  آره دلخور ولی نه، که چرکیندل ... خب -

 !کنینمی  فکر من مثل تو چون... محمد نمیدم حق  بهت -

  شد   بلند  صندلی  روی   از  که  کردم،  نگاه  شبسته  های چشم  به  و  کردم  بلند  رو  سرم
 : گرفت رو حرفش ی دنباله  بعد ایستاد، پنجره جلوی  و

 جنایت یه  از من ولی  باشه،  بوده  خودخواهی تو نظر  از  کردم  من  که کاری  شاید -
 !کردم جلوگیری 

 ! خشکوند گلوم توی   رو  حرف نگاهش ابهت و چرخید سمتم به

 :گفت اتاق محیط توی  زدن قدم حال در

 ... زدمی  قلبت داشت، جریان هاترگ توی  خون -

  از   که انگار. نداد  تکون صورتم روی  از  میلی یه حتی رو  نگاهش و ایستاد مقابلم
 : زد  داد باشه شده عصبانی چیزی  یادآوری 

 ! وجود فهمی؟می... داشتی وجود تو -
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  که   بغضی  با.  گرفتم  دستم  توی   رو  لرزونش  های دست   و  شدم  بلند  صندلی  روی   از
 : دادم جواب داشتم کردنش  خفه در سعی

 ! نیستم دلخور کنن، محرومم کردن زندگی   از نذاشتین کهاین خاطربه  من ولی -

 من و نشست مقابلم صندلی روی  و کشید بیرون دستم توی  از رو هاشدست 
 .نشستم جام سر  دوباره

 :گرفتم رو فمحر  ی دنباله و دادم ماساژ رو هامشقیقه  انگشت، با

 ! بودم دلخور کاری پنهون سال همه این خاطر  به  فقط -

 : زد لب و چکید پایین شگرفته غبار مشکی   های چشم  از اشکی قطره

  زندگی   نشدن  خواسته  درد  با  عمر  یه  که  گفتممی   رو  حقیقت  اگه  گفتم؟می  چی  -
 !پسر کردی می

 ایجاد  ماجرا  اصل  توی   تغییری   هنوزم  ولی...  ناممکن  انکارش  و  بود  محض  حقیقت
 !کردمی  سنگینی دوشم روی  داشتم عمر تا درد این و بود  نشده

  ترغیبم  زدن غر و  شدن عصبی برای  که ذهنیم، های خواسته  ی همه  به تفاوتبی
 :گفتم ریلکس کردن،می

  لقب   که بود این شد، اضافه زندگیم به حقیقت  فهمیدن با که چیزی  تنها -
 !مادرم و  پدر اسم ته   ونمبچسب رو  الممالکخودخواه 

  نفس  و سد رو گلوم راه ریز گردوی  یه ی اندازه  به چیزی مادر و پدر اسم گفتن با
 های دست   روی   رو  گرمش  های دست   و  شد  خم  جلو  به.  کرد  دشوار  برام  رو  کشیدن

 . فشرد مزده یخ
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 دلم و بودم خودخواه من درسته! همیشه برای  بار یه بگم، بهت باید: آقاخان
  مطمئن   ولی...  باشه  داشته  ادامه  دوباره  پسر  یه  حضور  با  خاندان  این  استخومی
 !بوده من ی خواسته  از ترارزش  با خیلی خودت وجود و حضور باش

 با  دقیقه  چند از بعد که  کشیدم،  آغوشش توی  سخت  و سفت و کردم  تبسمی
  پریده  رنگ رزیتای  به نگاهی. زد اشاره سرم  پشت به و کوبید پشتم به  عصاش

 :پرسیدم و انداختم بود ایستاد  در چهارچوب توی  که

 !رزیتا؟ شدهچی  -

 : گفت و  کرد حلقه در ی دستگیره  دور رو   لرزونش های دست 

 !نیما... نیما آقا -

  سمتش  به. شدم بلند  مبل روی  از  درنگبی  و بست رخنه وجودم  توی  استرسی
 :فشردم  دستم توی  رو  لرزونش ی چونه  و بردم هجوم

 ! شده؟چی  نیما... ببینم بزن حرف -

 : زد  لب کشیدنم بیرون با زمانهم   و گرفت رو دستم

 !خون   غرق    بدنش و تن ُکل  ... خورده چاقو -

 ی دارودسته   کار  شاید  کهاین  از.  کشید  پر  جا  هزار  به   فکرم  و  موندم  ثابت  جام  سر
  مشت رو دستم! باشن فهمیده رو چیز همه شاید که جااون تا باشه بوده بهراد
  راه  اون از جلوتر که کرد، نگاه بهم حرف بدون رزیتا. گرفتم دهنم جلوی  و کردم

  دورش   که  رها  و  عمه  و  سامرند  و  آیهان.  رفتم  نیما  اتاق  سمت    مستقیم  و  افتادم
 کنار  اتاق  ی گوشه   یاسمن.  شدم  اتاق  داخل  فوری   و  زدم  عقب  رو  بودن  بسته  حصار

!  موندم  نیما  خونی    پهلوی   مبهوت  من  و  زدمی   خودش  سر  توی   و   بود   افتاده  تختش
  با و  بود هوشیار هنوز. دویدم سمتش به و ندونستم جایز رو تعلل
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 .کردمی  نگاه چشمام به حالیبی

 : غریدم عصبی

 ! اورژانس؟  بزنه زنگ نرسید عقلش به تونیکی -

 : گفت سستی با و  زد چنگ رو دستم مچ نیما بشه، جوابگو کسی کهاین از قبل

 ! میشم... م خوب ... کنه پانسمان بیاد ری پ... سطحیه -

  سرش  بودنش غیرمنطقی خاطربه خواستم و شدن تبدیل کور  ی گره  به هاماخم
 کردممی  حس چرا دونمنمی ... کرد سکوتم به مجبور چشماش برق که بزنم، داد

 اعتماد  پریناز  به  کردمی   مجبورم  که  زنه،می  موج  چشماش  توی   عجیبی  ی خواسته
 !کنم

 قبل   و   شد  اتاق  وارد   دستش  توی   سینی    و  پریده   روی   و   رنگ  با  پریناز  حظهل  همون 
 : زد داد رزیتا به رو بشه، من حضور متوجه کهاین  از

 !بیار جوش آب تشت یه برو -

  یاسمن   که  کرد،  اشاره   رها  به  باراین  پریناز  و   دوید  بیرون  سمت  معطلی  بدون  رزیتا
 :گفتم معطلی ونبد  و شدم قدمپیش. ببره بیرون اتاق  از رو

 !برمشمی من -

 : زدم لب و رفتم جلو

 . بیرون بریم  شید  بلند لطفاا  -

 : زدم تشر. داد  قرار نگاهش مسیر رو  نیما دوباره و انداخت بهم سردی  نگاه

 !ببرمتون؟ خودم نیستین شدن بلند به مایل اگه -
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  اتاق از  و  شد بلند زمین روی  از  تخت به  تکیه با نگاهی ترینکوچک  بدون  باراین
 خودم  و فرستادم اتاق داخل پریناز، به کمک واسه رو رزیتا و رها. رفت بیرون

 : موندم ثابت جام سر فاطمه عمه صدای  با که برم،  دنبالش خواستم

 !چخبره؟ جااین! عمه محمد -

 سن به پا زن   این های بازجویی  به دادن توضیح ی واسه  خوبی  وقت اصالا  االن
 . کردممی  فرار  بارش زیر از جوری  یه باید و نبود گذاشته

 : زدم لب

 !ببرین براش رو  هاشقرص  که منتظر   اتاق توی  آقاخان... میدم توضیح بعداا  -

  که  زدم حدس نیما، ماشین   چراغ بودن روشن با و  چرخوندم اطراف به نگاهی
.  داد   خراش  رو  هامگوش   هقش هق   صدای   و   رفتم  جلوتر.  باشه  رفته  جااون   یاسمن
  لم  راننده  در به حیاط سخت   و  سفت های سنگ  روی  کنارش، و  کردم فیهو کالفه
 :گفتم که کنه، پنهون  رو هاشاشک کرد سعی و انداخت بهم نگاهی . دادم

 !کننمی  پنهون رو  هاشوناشک و کنن گریه تونننمی ضعیف آدمای  -

 : زد داد

 ! ه؟دار  داداشم االن حال   توی  تأثیری  یا تغییر قوی، یا باشم ضعیف من -

  نگاه   بود   نکرده  روش  االن   به  تا  که  دختر  این  ی غریبه   و  جدید  ی روحیه   به   زدهبهت
  این  توی  دادم،می ترجیح شاید و نداشتم مقابلش  گفتن برای  حرفی هیچ. کردم

 !نکنم آتیشیش این از تربیش  وضعیت

  سمتش  رو سفیدم دستمال و بردم فرو اییمپارچه  شلوار جیب توی  رو دستم
  نگاهش   بعد  کشید،  هاشچشم  به  و  زد  چنگش  دستم  از  حرفی  هیچ  ونبد.  گرفتم
 : دادم  توضیح  خودم  اون،  جانب  از   سؤالی  هیچ  بدون  که  موند  دستمال  وسط    زوم  
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 دوخته هادستمال این از هاشنوه ی همه  ی واسه ... خدابیامرز   جون خانوم کار   -
 !کردمی  دوزی دستمال   روش هم رو  کسی هر اسم بود،

  سست  باشه، نداشته من توضیحات به توجهی اصالا  که انگار و چرخید سمتم به
 : زد لب

 !بدم؟ چی رو بابا و مامان جواب... من   تقصیر   شهمه  -

 :گفتم و کردم تبسمی

 !نشین  دل خیلی تونپذیری مسئولیت احساس این -

 به اگه کردم فکر موقع  همون که گرفت، ازم رو روش و رفت بهم اییغره چشم
  نشون   واکنشی  چه"  میاد  خوشم  تونروحیه  این  از  خیلی"  گفتممی  نشینلد  جای 
 ! داد؟می

 : پرسیدم گرفتنش، حرف به برای  و زدودم  سرم از رو چرتم های خیال و فکر غبار

 ! بود؟ رفته کجا -

  انگار . گذاشت  ششونه  روی  رو سرش و انداخت باال اییشونه حرفی هیچ بدون
 کمی  که  شاید  کرد،می  سکوت  تربیش  اون  و  زدممی  حرف  تربیش  من  باید  امشب

 ! شد؟می  کم هاشنگرونی و هاترس  از

 : گفت خودش  بگیرم، دست به رو کالم ی رشته   دوباره بتونم من کهاین از قبل

 ! باشه؟ بهراد کار   ممکنه -

  منطقی  وقتی ولی بود، رسیده هم خودم ذهن به فکر همین نیما دیدن   از قبل
 ! نداره امکان چیزی  همچین مشد  مطمئن کردم فکر
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ن  - !  کنه  درست  جدید  دردسر  خودش  واسه  که  نیست،  کارتازه   و  پا  و  دستبی   هما 
 سودی  چه نیما به رسوندن آسیب از مرتضی یا بهراد مگه... حرفا این از جدای 
 ! برن؟می

 دیدم  رو  آیهان  و  چرخیدم  عقب  به  شد؛  خشک  سرم  پشت  به  نگاهش  حرفی،  بدون
 !بود ایستاده ماشین از دورتر قدم چند  طربیمض حالت با که

  آرومی  صدای  با و  فشردم رو  بازوش. رفتم سمتش  به و شدم بلند زمین روی  از
 :پرسیدم

 !شده؟ چیزی  -

 : گفت و کشید  مشکیش و َلخت موهای  بین   دستی

 ! نیما واسه بگیرم دارو  و سرم سری  یه  میرم دارم... بابا نه -

 : زدم لب گذشت، ذهنم از که فکری   با و دادم تکون سری 

 !نیست؟ خبری  ببین بگرد رو  اطراف برو رزیتا ماشین   با تو بگیره،  سام بده خب -

 مرصاد خالی جای  به یادم که بره،  کنارم از  خواست و کوبید مشونه  روی  دستی
 :  کردم ایستادنش به مجبور مچش، زدن چنگ  با و شد کشیده

 !ندیدمش کجاست؟ مرصاد -

 : داد جواب کردن  فکر بدون و تند

 !برنگشته دیگه رفته، بیرون خونه  از که غروب از -

 فکرهای  و نداد  دست  بهم حرفش  شنیدن با خوبی  حس   ولی  چرا؟  دونمنمی 
 !نزد سرم به خوشایندی 

 !کجاست ببین بزن زنگ -
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 اون  و  پا  و  این  و  بود  مشکل  براش  حرفش  زدن  انگار  و  دوخت  بهم  رو  نگرانش  نگاه
 : غریدم ندت که کرد،می پا

 !چیه؟ ماجرا! چته -

 ! نمیده رو  تماسی هیچ جواب -

  پا  نوک روی . کشیدم عمیقی نفس  شدنم آروم  برای  و بستم حرص با رو  چشمام
 . زدم  موهام توی  چنگی و  زدم چرخی

 !بگی؟ باید االن  رو این...  آیهان -

 با  یاسمن  لحظه همون  که  ایستاد، کنارم صدابی  و داد  تکون شرمسار  رو  سرش
 : زد  لب لرزونش  های لب  با و آورد   هجوم سمتمون حالیبی  و سست دنب

 ... نیما واسه -

 : کردم آسوده  رو خیالش خودم و  کنه تکمیل رو حرفش نذاشت هقشهق 

 !نباش نگران نه -

 هاملب  روی  خفیفی لبخند اعتمادش جلب  برای  که کرد، نگاه بهم نامطمئن
 . شدیم  دور جااون از آیهان تدس گرفتن با و دادم تکون  براش سری . نشوندم 

 تقریباا  ولوم  با. کردمی  خودشیرینی براش مدام و بود ایستاد عمه کنار سامرند
 . رسوند بهمون رو خودش تندی  و  زدم  صداش بلندی 

 : گفت و گرفت سمتش  رو کاغذی  آیهان

 .برگرد  زودی   و بگیر داروخونه از رو  شده نوشته کاغذ این  روی  چی هر -

 : زدم داد  که انداخت، من به نگاهی سام
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 !دیگه برو خب -

 . شد دور ازمون بلندی  های گام با و داد تکون سری 

 : گفتم بلندی  صدای  با

 !برو ماشین با بگیر، رو  رز ماشین سویچ -

 ی دکمه . رفت اتاق داخل   و داد تکون هوا  توی  دستی سمتم به برگشتن بدون  
 از بیرون بلکم تا رفتیم جیخرو در سمت آیهان با و کردم باز رو پیرهنم باالیی
 . خورد گوشم به زدن در صدای  لحظه همون که کنیم، پیدا اییچاره  عمارت این

  که  کردم، بازش و  رسوندم در به رو خودم اییدیگه ممکن زمان هر از تراحتیاط با
  داخل  رو ششده سست  بدن  ! شد ولو دستم روی  آدمی جون بی جسم هویه

  هام دست   کبودش  های چشم   دیدن  با  و  کرد  بلند  رو  سرش.  بستم  رو  در  و  کشیدم
  باشه،   مونده   حیوون  گله   یه   لگد  و  مشت  زیر  ساعت  چهار  که  آدمی  مثل!  شد  سرد

 ! بود شده خونی و کبود صورتش سرتاسر

 :گفتم و کشیدم دماغش  خون زیر   رو دستمالم

 ! اومده؟ سرت  بالیی چه! مرصاد شدهچی  -

  عصبانیت  از بیشتری  و بیشتر ُدز  که کرد،  نگاه بهم  ملیحی لبخند با سکوت توی 
 : دادم تکونش محکم و گرفتم  رو  بازوهاش. شد تزریق  تنم های سلول به

 ...جااین! توَام با -

  بود،  داده  تکیه نرده  کف  به رو  هاشدست  و  ایستاده تراس باالی  که بابابزرگ
 :کرد تکمیل رو حرفم

 !خبره؟چه -
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 دیگه،هم   کمک  با  و   گرفت  رو  مرصاد  بازوی   زیر  بود   اومده  خودش  به  تازه  که  آیهان
 ما و کرد اشاره پذیرایی اتاق به عصاش با آقاخان. بردیم باالش هاپله  از زور به
 .کردیم اطاعت دستورش از هم

 : گفت و اومد حرف به مبل، روی  مرصاد نشوندن   محض به

 ! نیست اونا کار... کار  ... نباشید نگران -

 آقاخان  نگاه  سنگینی  عجیب  اییدیگه  طرف  از  و  بود  کرده  راحت  رو  خیالم  طرفی  از
 داد  تکون سری  که کردم، نگاهش ملتمس و چرخیدم عقب به! کردممی  حس رو
  صدای  با آیهان من، جای  به باراین  و برگشتم مرصاد سمت. رفت   بیرون اتاق از  و

 :پرسید اییشده کنترل

 ! آورده؟ سرتون رو بال این کی -

 : داد جواب بودم، من نگاهش مسیر هنوز هک حالی در مرصاد

 ... بودن خیابون کوچه الواط  ! دونمنمی  -

  کرده   فکر  واقعاا   مرصاد  که  کردم،  فکر  این  به  و  زد  خشکم  جام  سر  حرفش  شنیدن  با
 !داد؟می  مونتحویل رو هاحرف این و  طرفه بچه یه با بود

 : غریدم و کردم اییقروچه  دندون

 !خواممی  مطمئن و  درست  جواب یه یعنی .. .بود  کی کار میگم وقتی -

 :زد پچ  و کرد نگاهم زوم رو تفاوتش بی های چشم

 !هاتف نیست  گفتن واسه دروغی -

 !اول اول    بده، توضیح اول از زادآدمی  مثل پس -

 ! دادم؟ تشخیص اشتباه من هم شاید و  بست نقش هاشلب  روی  پوزخندی 
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 : گفت و انداخت  لبش ی شده پاره  ی گوشه  به دستی

 بعدشم و بگیرم لباس دست چند اطراف این های بوتیک از رفتم غروب من -
 ریختن  نفر  دو  خونه  پشت  خاکی    همین  توی   دیدم   که  گشتم،می   بر  پیاده  داشتم

 ... گرفتن لگدش و مشت زیر و آدم یه سر  

 : داد ادامه قبل از ترمطمئن باراین  و کرد چاق نفسی

...  شدم درگیر باهاشون و جلو رفتم اختمش،شن و دیدم رو نیما ماشین وقتی -
 !من که اینم و زدن چاقو رو نیما نامردا

  قانعم  جوره هیچ مرصاد حرفای  و بود مشکوک غریبی  و عجیب  طرز به ماجرا
 !بس  و بیاد هوش به خودش  نیما شدممی  منتظر باید... کردنمی 

  ساعت   به  نگاهی!  ددا  جوالن  مغزم  روی   و   اومد  در  صدا  به  خونه  زنگ   چندم   بار  برای 
 !باشن امشب مهمونای  زدم حدس و انداختم مچیم

 : گفت لب زیر آیهان

 !بود نحس  شونقدم  چه -

. ببره بیرون اتاق اون از رو مرصاد که زدم،  اشاره و انداختم بهش  خشمگینی نگاه
  بش و خوش صدای  اتاق از رفتنم بیرون محض به و افتادم راه جلوتر خودم

 به  و  رفتم  پایین  رو   هاپله   مطمئن  و  صالبت  با.  رسید   گوشم  به  باغ  داخل  جمعیت  
 پسر   جذاب حال عین در و ساده ی چهره  روی  نگاهم. کردم استقبال  ازشون گرمی
  نظرم  از امشب، هیاهوهای  ی همه  از دور به. نشست  دلم به عجیب و موند سید
...  برن  رجلوت  که  زدم   اشاره  دست  با  و  کردم  تبسمی !  شدمی   سام  واسه   خوبی   رقیب
  این  و . اومد  سرم پشت هم پسرش  و افتادم راه بیبی  و سید آقاخان، سر پشت
 ! شدمی  حس عجیب عمه  نبود   وسط
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 ترگرم   هم   جمع   و  بودن   کرده  پیدا  استقرار   اتاق  توی   همگی   که  بود،   نگذشته  خیلی
 .بود شده ترخودمونی و

  جلب  خودشون به رو نگاهم النگوهاش، صدای  و کشید جلوتر رو چادرش بیبی
 : زد  لب آقاخان به رو طمأنینه با! کردن

 !بزنیم رو موندل حرف بدین اجازه هم شما... سید ی اجازه با -

 : داد ادامه بیبی  و داد تکون سری  لبخند با بابابزرگ

 مشهد،  بیاین  امشب  قراره  گفت  و  کردممی  صحبت  که  جان  فاطمه   با  صبحی  واال  -
 . بشیم تونمزاحم خیر امر واسه و  نکنیم تلف رو وقت  هم ما گفتم سید به

 : پرسید و چرخوند اطراف به نگاهی

 !نبود حواسم اصالا   کجاست؟ خودش... من وای   ای  -

 :گفتم و انداختم پا روی  پا

 !میارن تشریف -

 :گرفت رو  حرفش ی دنباله بابابزرگ به خطاب  دوباره و زد  روم به لبخندی 

 ... واال  حقیقتش... رئیسی آقا حاج -

!  بده ادامه کردمی اشاره  سید به مدام که بود، دشوار براش حرفش گفتن ایدش
 : کرد تکمیل رو بیبی حرف و  گذاشت  مقابلش ظرف توی  رو سیبش  باألخره سید

  امیرمون   آقا  واسه  رو  گلت  ی نوه   بدی،  اجازه  اگر  که  شدیم  مزاحم...  قربونت  حاجی  -
 !کنیم خواستگاری 

 امیر! کردنمی  خطابش آقا با که بودن، قائل صیخا احترام پسرشون واسه انگار
 حواسم تازه که برد، فرو لباسش ی یقه  توی  رو شکله  پیش از بیشتر زدهخجالت
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 از بیشتر پسر این احترام  کردم پیدا اطمینان و موند  گردنش دور سبز شال جمع  
 !بود حرفا

  بودم   من  هشنگا  هدف  که  حالی  در  آقاخان،  به  رو  و  خورد  تکونی  جاش  توی   بیبی
 : زد تشر

  نکردیم،   باور  که  ما   واال!  جان    رها  نامزد    گفت می   جوونی   پسر  یه   روز  اون   که  البته  -
 !بشنویم خودتون زبون از گفتیم

  خشمگین و مبهوت های نگاه  از فارغ و زد خشکم جام توی  رها اسم شنیدن با
 : آوردم زبون به رو  گذشت  سرم از چهاون محابابی آقاخان،

 !کشیدی  پیش رو رزیتا از خواستگاری  حرف روزاون شما... انومخ حاج -

 : زد  پچ  لب  زیر  مادرش،  به  خطاب  مبهوتی  نگاه  با  و  گرفت  باال  تندی   رو  سرش  امیر

 !بیبی -

  من   بین  نگاهی  زدهخشک   کرده  اشتباهی  چه  دونستنمی   هنوز  انگار  که  هم  بیبی
  برخالف  و انداخت عیتجم به نگاهی زدهخجالت امیر. کرد بدل و رد پسرش و

 : گفت بابابزرگ و من  به رو خاصی تحکم با  ش،کرده  عرق ی چهره

 رو خانوم رزیتا و خانوم رها اسم  همیشه عزیز... خواممی معذرت خیلی من -
 !گفتن رو خانوم رزیتا اسم اشتباهی هم روزاون گویا کنه،می قاطی

  ابراز  رو  رها  به  شعالقه   ،غرورش  و  حیا  حفظ  با  اییمحجوبانه  خیلی  طور  به  داشت
 !بود زده رقم  رو  جذابی شدت به ی صحنه  و کردمی

  که  هاییلباس با عمه لحظه،  همون و کرد  عذرخواهی خودش نوبت به هم بیبی
  بش  و خوش بساط و  شد وارد بودن شده جایگزین عنابی دامن و کت یه با حاال
 . شد  چیده جمع  اون خانوم   تا دو
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  که  مالیمی باد. کردم ترک رو اتاق و شدم بلند مبل روی  از جمع،  از عذرخواهی با
! کشید تیر دردناکی طرز به سرم حال همون در و زدود صورتم از رو عرق وزید
  هابچه ی همه  که شدم،  نیما اتاق وارد آرامش  کمال در و رفتم  پایین رو هاپله 
 روی  فتادها و جونبی جسم به نگاهی و رفتم جلوتر. بودن کرده تجمع جااون 

 نیما های دست و زدم زانو یاسمن کنار بقیه، حضور به توجهبی. انداختم تختش
 . گرفتم دست توی  رو

 : زدم لب

 ! نیما؟ خوبه حالت -

  کشیده  ششده  پانسمان زخم و برهنه بدن به نگاهم و داد تکون سری  سرفه با
 : گفت آرومی صدای  ولوم با پریناز بزنم، حرفی من کهاین  بدون. شد

 !شهمی  خوب دیگه روز  چند تا زدم،  جذبی بخیه رو  زخمش -

 : پرسیدم و چرخیدم سمتش متفکر

 دکتری؟ شما -

 : داد جواب و زد متینی لبخند معذب

 !امپرستاری  دانشجوی ! بابا نه -

  به  رو  هاملب . نداد دست  بهم خوبی حس  بهش نسبت و کشیدم  هم توی  ابرو
 :فشردم  هم روی  حرف

 !زخمش؟ نکنه عفونت -

 : زد لب  پریده باال ابروهای  با ه،*ن *سی به دست و  گرفت گارد مقابلم

 !باشید نداشته شک من  کار به ... جناب خیر -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 362 

  تکون  سری  بخشاطمینان کرد،می  نگاه ما  بحث به  ساکت لحظه اون تا که  رها
 : گفت و داد

 !خان هاتف  بلده رو کارش پری  -

 : مزد طعنه  و اومد کش هاملب اختیاربی  دیدنش با

 ! خانوم؟ عروس کنیمی کارچی جااین تو -

  حرف  اون  زدن  از  کوتاه  ی لحظه  چند  برای   که  رفت،  فرو  عجیبی  سکوت  توی  اتاق  و
 ! شدم پشیمون

 : گفتم و دادم قورت رو  دهنم آب

 !رزیتا  نه شماست،  طالب   سید پسر   گویا... خب -

  بر  رها و فتشک سامرند ی چهره  گل   از گل آشکاری  طرز به حرفم شدن تموم با
 .انداخت  زیر رو سرش خجالت با رزیتا خالف

  به  رو رفتن بیرون از قبل و شدم بلند جام از مرصاد، و آیهان خالی جای  حس با
 : زدم  لب رها

 !زشته...  ببر چای  دور یه -

  از  اسمم شنیدن حس   با که برم، باالیی اتاق سمت خواستم و کردم  ترک رو  اتاق
 حس  مثل قشنگی، حس مقابلم دختر دیدن با و چرخیدم عقب به شخصی زبون

 ! داد دست بهم تابستون گرمای  اوج توی  خنک باد یه وزیدن

 : پرسیدم ناخودآگاه و شد قدمهم  باهام

 !بهتره؟ تونحال -

 : شد خیره مقابلش به دوباره و  انداخت بهم نگاهی
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 ... خب  ولی... شدم بهتر کمی شد، راحت خیالم که نیما جانب از -

 : کردم نگاه بهش تشویش  از پر و ایستادم جاهمون 

 ! چی؟ ولی -

 : گفت و کشید استرسش   از کرده عرق ی شقیقه   به دستی

...  زدن زنگ نیما و خودم موبایل به بار هزار پیش، ساعت نیم از بابا و مامان -
 ! ندارم رو دادنش جواب شهامت  

 :گفتم  و خاروندم رو  مچونه

 . دارم اعتماد شما بودن  جسور به هم من! نیافتاده خاصی اتفاق -

 : دادم ادامه قبل از ترمالیم  و کشید دندون به  رو  لبش زدهشرم

 ! نشدن نگران این از تربیش  تا بزنید، زنگ  بهشون االن همین لطفاا  -

  رو  موبایلش کهاین از بعد و زدم روش به لبخندی  مطمئن که  کرد نگاهم آشفته
 ... !شدم دور جااون  از  نشبود راحت برای  آورد،  در هودیش جیب از

 *** 

 رزیتا  به  محکم  که  بزنیم،  بیرون  حیاط  از  خواستیم  و  رفتیم  پایین  هاپله   از  تندتند
  رو  دستم کهاین بدون. کردم دراز  کردنش بلند برای  رو دستم گیجی با و  خوردم
 : گفت شلوارش تکوندن با زمانهم   و شد بلند زمین روی   از بگیره

 !داداشم بینب رو چشمت جلو چته؟ -

 : شدم متأسف و کردم تبسمی

 !خوبی؟! رز خواممی  معذرت -
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  کنارم  که یاسمن دیدن با ولی بکنه، ناز  همیشه مثل و بده بهم جوابی خواست
 . کشید  سوتی ه* ن*سی  به دست و خورد رو  حرفش بود ایستاده

 !باشی داشته عجله میدم حق  -

 : داد ادامه پریده باال ابروهای  با

 !کردین؟می فرار کجا داشتین -

  گذشت می   سرعت  به  که  زمان  به  توجهبی   و  سردخون   و  افتادم  خنده  به  ناخودآگاه
 :گفتم

 !خوب خوب جاهای  -

  ازمون  و گرفت رو راهش که  شد، دلخور ازم  احتماالا  و کرد نگاه  بهم روییترش با
  بدون .  نشست  هامونلب   روی   لبخند  و  انداختیم  هم  به  نگاهی  یاسمن  با.  شد  دور

  فرمون  پشت که آیهان. شدیم نیما ماشین سوار  و زدیم  بیرون حیاط از تاخیر
 :کرد غرولند  و چرخید سمتمون به بود، نشسته

 !ها  شد غروب ساعته؟ چهار کجایین -

 :گفتم  پریده باال ابروهای  با

 !آیهان نداشتی عادتا این از -

 : زد  طعنه  و  انداخت  بهم  نگاهی  آینه  توی   از  بود  نشسته  کنارش  که  سامرند  باراین

 !شهمی  مزاجآتش  ظالم بگیره، خرده بخواد بار یه مظلوم آدم   -

  قشنگ  خیلی بودم، شده خطاب ظالم عمرم توی  بار اولین برای  کهاین نظرم  از
 !بود

 : زدم غر و رفتم  اییغره چشم
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 !کنیدمی  معطل تربیش  شما  که االن -

 در حرکت به ماشین و فشرد ازگ پدال روی  رو پاش اییدیگه گفتار بدون آیهان
 :پرسید  حین همون در. اومد

 ! مرز؟ بریم باید -

 : زدم  لب  گذروندم،می  نظر از رو هامنوتیف و بود موبایل توی  سرم که حالی در

 ! دیگه آره -

  بهش  شگفتی با بود، فرستاده که عکسی آپلود از بعد و کردم باز رو امیر پیام
  به  دوباره من و کرد نگاه بهم تعجب با. موندم نیاسم ی خیره باراین  و  کردم نگاه

 . کردم نگاه مقابلم عکس

 : گفتم و  دادم تکون مقابلش رو موبایل

 ! شناسیدش؟می -

  وسواسی  با داشتم، انتظار که چهاون  خالف بر و کرد نگاه موبایل به حیرت با
 : داد جواب

 ! بود؟ شده ناجیم بهراد ی خونه جلوی  روزاون  که نیست همونی...  خب -

 : زدم  لب مردد

 ! دارید؟ شناخت ازش حد همین در فقط -

 : گفت آشکاری  تصنعی   اخم با

 بشناسمش؟  اینا از تربیش باید -
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  با  فقط و نکرد کم شکاکیم و ظن  از هم گرفتنش جبهه حتی  که بود،  عجیب
 :گفتم نمایشی اعتنایی  بی

 !نه -

 : دادم ادامه ترحازم

 !اومد مشکوک  نظرم به یکم  شده،  آزاد زندون  از وقتیه چند یارو فقط -

.  کرد دریغ ازم رو گریزانش نگاه و پرید صورتش از رنگ آشکاری  و عجیب طرز به
 یاسمن   به  خطاب  بعد   دوختم،  چشم  عکس  به  دوباره  و  نشست  لبم  روی   نیشخندی 

 : کردم سخنرانی بودن آیهان و سامرند نگاهم مسیر که حالی در

 پیش ماه چند همین ولی بوده، خیابون کوچه اوباش و برجیب مرادی، صابر   -
 ! کرده آزادش و  گرفته رو هاششاکی همه رضایت یکی

 :پرسید بود، مقابلش ی جاده  به حواسش  که حین  همون در آیهان

 !داره ربط پرونده این به  که نگو خب؟ -

 : زدم رو آخر تیر و زدم نیشخندی 

 !بوده مرتضی هکرد آزادش  که اونی جاست،این ماجرا جالب ی نقطه  -

 :دادم ادامه آمیزکنایه! دیدم رو یاسمن های شونه لرزش  وضوح به و

 !بگن باید خانوم یاسمن رو  ربطش ولی -

  روی  دستی که چرخید، سمتم به حیرت با و برداشت شچونه زیر از رو دستش
 دختر اتوبان، وسط ایستادنش با. کنه ترمز زدم اشاره و کوبیدم آیهان صندلی
  ماشین   از  غمزه  بدون  اونم   و  کردم  دعوت  ماشین  از  بیرون  به  رو   کنارم  ی کرده   عرق
 : گفتم قدمیش یه ی فاصله توی  درست و برگشتم سمتش   به. شد پیاده
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  با ماه یه  از بیشتر وقتی ندارم  عادت ولی  ازت، خواممی  معذرت  کهاین  اول -
 ! بمونم رسمی باهاش اول مثل طوری همون گردممی  شخصی

 :گرفتم رو حرفم ی دنباله گری پرسش حالت با من و اختاند زیر سری 

 ! شد؟می  مزاحمت -

 و دادمی تأیید بوی  سکوتش. شد براق چشمام توی  و گرفت باال رو سرش تندی 
 توی  رو ما جورههمه کهاین برای  بهراد. برسم  جنون مرز به نرمکنرم  شد باعث

 بود  کرده  نزدیک  سمنیا  به  رو  افرادش  پلیدش  های نقشه   با  باشه  داشته  مشتش
  م شقیقه  روی  ی برجسته های رگ  به دستی . نیومد خوش مذاقم  به  اصالا  این و

 : غریدم و کشیدم

 ! کردی؟ پنهونش مدت همه این چرا -

  رو  ضعفش دیدن طاقت که منی و نشست  هاشچشم توی  اشک  نم   کمکم
 : گفت لرزونی صدای  با. گردوندم  بر رو ازش نداشتم

 !ندادم رو  جوابش خدابه -

 ! صداش مظلومیت ی واسه  رفت ضعف دلم لحظه  همون و

 : شدم معترض

 . بیاره  سرت  بالیی بود ممکن! گفتیمی من به حداقل باید -

 : کردم زمزمه آروم که شد، زیرسربه  دوباره و گزید رو لبش

 ! بودم کرده شک روز  همون -

 : زد لب

 ... بفهمه نیما خوامنمی  -
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 : گفت که  موندم، شخیره  روییترش با

 !لطفاا  -

  فقط  انگار که اونم. زدم اشاره ماشین به و دادم تکون تأیید ی نشونه  به سری 
  به  رو خودش سرعت به بود، من های نگاه  زیر از گریختن برای  موقعیت یه دنبال

  از  فرار برای  اون باراین اما و نشستم کنارش قبل مثل. شد سوار  و رسوند ماشین
  کشیدم،   هم   تو  ابرو!  کردمی   نزدیک  ماشین  در   به   و ر  خودش  تربیش   و  تربیش   من

 : گفتم بکشه رخ به رو فضولیش  سامرند کهاین از قبل  و بستم رو هامچشم

 ! نگذشته خروج وقت تا برو زودتر فقط  نیست، مهمی چیز -

 : زد پچ گوشم کنار یاسمن

 !بدین؟ توضیح رو بدم انجام باید که کاری  دیگه  دور یه... یه شهمی -

 *** 

 "یاسمن"

 

  از بعد. رفتم بود داده نشون  هاتف که خاکریزی  پشت و شدم  پیاده ماشین از
  کشیدم   بیرون  مکوله   از   رو   چادر   بودن،  داده  بهم   که  جذابی  های فرمیونی   پوشیدن

  ندونستم   جایز  رو  تحمل   دیگه.  کردم  تنظیمش  سرم  روی   کردنش  برانداز  دنبال  به  و
 نگاه!  شدم  چشم  تو  چشم  هاتف  با  لحظه  ر د  که  رفتم،  بیرون  تپه  پشت  از  مردد  و

 ی واسه  هم... کردم پنهون چادر زیر رو  مچهره  و  ربودم ازش  رو  سارم شرم
  و  داشتم بهش نسبت انگیزی شگفت  خجالت پوششم واسه هم و کاریمپنهون
 !بیام کنار باهاش راحتی به تونستمنمی 

 !میاد بهت خیلی چادر -
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 عرض  در  کهاین!  نگفتم  دروغ  ایستاد  لرزش  از  تاهکو  دم    چند  واسه  قلبم  بگم  اگه  و
 کردمی  تعریف  ازم  جوری این  هم  و  بود  شده  ترخودمونی  هم  زمان،هم  ساعت  چند
 !بود تحلیل غیرقابل کمی

 : گفتم عطف، ی نقطه  اون  از شدن  دور و مونبین جو  شدن عوض ی واسه 

 ! اومدن؟ هم  خودشون مرتضی و بهراد -

  شستش  ی گوشه   بدخلقی   با  نیومد؛  خوشش  بحثم  کردن  عوض  ی نحوه   از  که  انگار
 : داد جواب  و  کشید لبش به رو

 باشن؟ باید -

 : گفت  قبل از تررئوف  که گرفتم، رو ازش   زدنش کنایه  و طعنه  از آزرده 

 شب  آخر    تا  نهایت...  داره  پرواز  خودش!  کنننمی  ریسکا  این  از  اونا  اینه،  منظورم  -
 . آب   ور  اون 

 : پرسیدم حیرت با و شدم  اومدن کرشمه خیالی ب  حرفش، شنیدن با

 ... !اگه -

 : برید رو حرفم بگم، خواممی  چی  دونستمی  که انگار

 !پذیرتریمریسک ما جاشبه -

 : زد  پچ و زد خودش دور چرخی عاجز

 !گردهمی بر هاکامیون ترخیص و تحویل محض به ندارم شک گرده،می بر -

 خودش به خیلی من هم شاید... و دونستمی  عجیبی طرز به رو چیزهمه  هاتف
 !کردممی  نظر طوری این  که داشتم اعتقاد و اعتماد نبوغش و
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 : زدم لب

 !کنید؟می  دستگیرش برگرده، اگه -

 : گفت و شد براق هامچشم  توی  مکث، ثانیه چند از بعد  و زد خنده زیر پروابی

  مجبوره   دوباره   شراکت  ی واسه   برگرده   وقتی!  شهمی   شروع  ما  کار    تازه   برگرده   وقتی   -
 ! بیاره میون به رو پاکستانیش و افغانستانی شرکای  پای 

  اعتراف  و لرزید شجویانهسلطه  کالم   و  تحکم از تنم کوتاه ی ثانیه چند ی واسه 
  قدر همین   هم  زندگیش  توی   بلکم  شحرفه  و  کار  توی   تنها  نه  پسر،  این  غرور  کردم
 !زیاد  

 بیشتر  تا  کنم  عوض  رو  بحثمون  موضوع  اشتمد  دوست  مدام  مجنون،  آدم  یه  مثل
 : گفتم. شم کالمهم باهاش بیشتر و

 !بیمارستانین؟ اون صاحب واقعاا  شما -

 : زدم  لب خجالت با خودم و کرد نگاه بهم  بودنم، شخصیتی چند از  واجوهاج 

 !دیگه سؤال    ولی...  نداره  ربطی دونممی  خب -

 : گفت و زد نیشخندی 

 . داره سهم جااون  انآقاخ فقط... بابا نه -

 توضیح   و  خوند  رو  حرفم  خودش  که  کردم،  نگاه  بهش  دریده  هایچشم  با  و  مبهوت
 :داد

 !دیگه امآقاخان  وارث منم! نکن نگاهم جوری این -

 : کردم اصالح رو حرفش  و چرخوندم حدقه توی  چشمی
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 !هستین ایشون های وارث  از یکی شما -

  اون  وسط لحظه، اون توی . بیافته ندهخ به شد باعث و کردم تاکید" یکی" روی 
  ذهن   توی   که  چیزی   تنها  بازی؛  پلیس   و   دزد   خطرناک   بازی   میون  برهوت،  و  بیابون

 خطابم مجنون  کسی اگه و... بود جذابش و  خندون  های چشم دادمی  جوالن من
 !داشت حق   یقین به قطع کردمی

 باهاش  ششونه بهشونه  رنگ، مشکی چادر  اون توی  و زد اشاره جلو به دست با
 :کرد باز  رو حرف سر مجدد  من، از  تقلید به اون باراین . شدم   قدمهم

 !بمونی؟ رسمی من با جوری این رو،  هستی باغ که مدتی این کل خوای می -

  ؟... بدم باید جوابی چه دونستمنمی  و  شد خشک گلوم روی راه  وسط   دهنم آب
  به شد، رسمی باهام  و کرد استفادهسوء  عصبانیتش از که  هم لحظه همون
 ! بود کرده وارد شوک بهم کافی ی اندازه 

 : زدم  طعنه  و شدم تلخ شلحظه  اون حرف یاد   با

  باهاش  داشتم، گذر  و گشت  شخصی  با ماه  یه از تربیش  اگه  ندارم عادت من -
 !بشم خودمونی

 پروند، پاش زیر سنگ به که لگدی  با زمانهم و گرفت رو کالمم نیش سرعت به
 : گفت  باز نیش   با

 ! ندارم  عادتی همچین منم -

 : داد ادامه حرفش اصالح به خودش و کردم نگاه بهش چپچپ

 ! نیستی کسی هر که شما...  حقیقتش ... خب -
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 ضعف   دلم  بازیشزبون   و  مهرش  از  که  بود،  باری   چندمین  لحظه  اون  نداشتم  یاد  و
 ! رفتمی

  غیبی  امداد خدا که  گاران و کشیدم دندون به رو لبم زدهخجالت من اون، جای به
 گیرغافل ی واسه  جدیدی  حرف مجال   دیگه گمرک به رسیدن با باشه، فرستاده
 !نکردیم پیدا دیگههم  کردن

  به   رو  خودم   تشویشم،  بردن  یاد  از   برای   و  ایستادم   مخصوصم  بازرسی   جایگاه  توی 
  دیگه  یکی توی  که سامرندی  به  حواسم. دادم نشون مشغول چادرم کردن مرتب

  رفت،  کردمی فرو  دندونش الی   رو چوبی خیالبی و ایستاده  بازرسی های جایگاه از
  عقب  به قدمی ترس با و شد هویدا چشمم  جلوی  دوباره هاتف لحظه  همون و

 !برداشتم

 : گفت و داد تکونتکون چشمم جلوی  رو  کارتی

 !هویتت کارت... خنگ -

  از   من   کهاین  ولی   کرد،می   رد  رو  هاقرمزخط   اندازه  از   بیش   پسر  این  جدیداا   نظرم  از
  رو   کارت!  نوشتنمی  دیوونگیم  پای   باید  رو   شدممی   خوشی  در   غرق  گفتنش  خنگ

 متصل رنگم سبز ی مقنعه  به بود، همراهش که سنجاقی با و گرفتم دستش از
 !شد ناپدید نگاهم از  مرز های شلوغی  توی  هاتف و کردم

  رو  مجوزها و مدارک و شد دهپیا ماشینش از تانکر اولین ی راننده  لحظه همون
.  کردم  بازرسیش مثالا   و  گرفتم  رو  پاسپورتش  لرزون  های دست  با.  داد  نشون  بهم
  که  صورتی در شون،صوری  شرکت  جعلی   مجوز و هابارنامه به  کردن نگاه  از بعد
 روی  سردی  عرق و  کوبیدم رو خروج مهر اولین نیاوردم،  در سر ازش  سوزنی سر

 ! نشست کمرم

 *** 
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  کامیون    سیصد  دادن  خروج  مشغول  وقفهبی  سامرند  با  و  بود  گذشته  اعتیس  چند
  هوا  به سومی بازرسی  جایگاه از  هواری  و داد صدای  که بودیم، مرز توی  حاضر
 !برم کردن سکته  مرز تا جهت،بی و خودبی  شد باعث و رفت

 جنگ تماشای  به و زدم بیرون اتاقکم از کنم،می کارچی  دارم بدونم کهاین  بدون
  به  تحیر و تعجب کمکم ! موندم هاراننده  از یکی با ناشناس سومی   بازرس نزاع و

  از  هم بازرس اون مگه کردم فکر این  به و آورد هجوم مغزیم های سلول 
 ! نبود؟ بهراد و هاتف ی دارودسته 

 محابابی  بود، پوشونده رو شچهره  داشت سرش که  کالهی و ماسک با که راننده
 : زد  عربده و  کوبید بازرس ی ه * ن*سی  تخت  رو دستش

کی! داره؟ مشکل من پاسپورت -  !ز 

  خودش   هاشلوغی   توی   سامرند!  اومد  آشنا  گوشم  به  صداش  عجیب   لحظه  همون  و
 : زد لب  و رسوند  کنارم به رو

 ! نده خروج ماشینی فعالا   و بمون جایگاهت سر برو کنی؟می کارچی  جااین شما -

 : زد نق  لب زیر و انداختم بهش گیجی نگاه

 !دیگه برو خب -

  چلفتی  پا و دست دوباره  و نکنم ایجاد مشکلی کهاین ی واسه  حرفش؛ از  طبع به
  شلیک   صدای   با  ولی!  موندم  دعوا   اتمام  منتظر  و  رفتم  اتاقک  داخل  نیام،   چشم  به

 بیرون جایگاهم از  و ندونستم جایز رو صبر دیگه ها،همهمه  شدن زیاد و گلوله 
  دست  اسیر که دستیبه  اسلحه ی راننده  و  خون در غرق زرسبا دیدن با. دویدم
 دهنم  روی   رو  دستم  و  کشیدم   خفیفی  جیغ  ناخودآگاه   بود،  شده   گمرک   های سرباز

  بود  زده   تکیه  سرش  پشت  آهنی  اتاقک  به  اعتنابی   من،  عکس    به  سامرند.  کوبیدم
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 ای رزیت! کنم سردیشخون  و  خودش نثار  فحشی لبی زیر اختیاربی  شد  باعث  و
 ! بشه آدمی چه زن  بود قرار بدبختم

  و  من سمت به داشت،  تن به پلیسی فرمیونی  که اییخورده  سال تقریباا  مرد
 صدای تن با و دوید بودن ایستاده ما کنار حاال که مرزی، مامورهای  و سامرند
 : زد  داد بلندی 

 !ندین خروج رو ماشینی  هیچ امروز ی واسه  دیگه ست،بسته  مرز -

  افتاده  بازرس   خونین و  جونبی جسم شوک   توی  هنوز  حرفش، به جهتوبی من و
 ! بودم زمین روی 

 ی محوطه  به دست با باشه، داشته باهام تماسی ترینکوچک کهاین  بدون سام
  چادرم  ی گوشه  نمیدم، نشون خودم از حرکتی دید وقتی و زد  اشاره  گمرک پشتی

 خودش  دنبال به رو مارفته و و شل بدن  مزده حیرت نگاه مقابل در و  گرفت رو
  بسته   حصار  رو  دورش  که  گمرک  پشت   مانند  گردی   ی محوطه  به  رسیدن  با!  کشید
  هاتف  لحظه همون و رسوند هاتف به رو خودش و کرد ول رو چادرم بودن،
 : زد غر و کرد نثارش محکمی گردنی  پس

؟ خانوم   یه با برخورد طرز چه -  !محترم 

 : گفت رفته،  هم رد  صورت با و  پرغیض هم سامرند

 ! زده؟ خشکش جااون  مترسک عین  وقتی کنم کارچی! بابا ُخبه -

 :پرسید  و رسوند  بهم رو خودش سام، به دادن پس جواب بدون هاتف

 ! دختر؟ شده گچ عین   رنگت چرا خوبی؟ -

 : زدم لب لرزون، های لب  با و گرفتم سرش  پشت از رو نگاهم
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 !شهب ریخته خونی...  که نبود قرار...  َق  -

 باراین  که  بود،  افتاده ترمونطرفاون  متر چند  اتفاقی چه  بودم فهمیده  تازه انگار
 : زدم داد رساتر

 ... مگه! کردن جوری اون  چرا چیه؟ ماجرا -

 :گفت و داشت نگه بینیش روی "  هیس" ی نشونه به رو  انگشتش

 !میدم توضیح ... باش  آروم -

  کالم بدون و زد اشاره بود، دهش پارک ترطرفاون که نیما ماشین به دست با
   در و  کرد باز رو در. افتادم راه دنبالش  اییدیگه

  گذشت  کنارم  از  توضیح   بدون.  دادم  لم  عقب  صندلی  روی   بود،  بیرون  پاهام  حالی
  اون  توی  جوری چه دونستمنمی  حتی که آبی  از پر لیوان با بعد دقیقه چند و

 های دست و گرفتم دستش از رو یوانل. زد زانو پام جلوی  بود، آورده گیر برهوت
  شدم مجبور و کرد اشاره بهش اخم با که ،کردم  حلقه دورش رو مزده یخ و لرزون
 !بدم قورت  رو  قلپیش چند

 : گفت  که  بود، فهمیده رو کالفگیم انگار

 !بود آیهان  هم راننده اون... بابا بود  نمایش چیهمه  -

  و  کردم نگاه بودن بازمونده رکتح از حاال که هاییلب  به شگفتی و حیرت با
 :داد توضیح خودش

 ! بودن داده رو تانکر صد فقط خروج ی اجازه  سرهنگ -

 : گفتم بودم، نرسیده  اییمنطقی  ی نتیجه  هیچ به هاشحرف  از که منی و

 !انداختین؟ راه بود  چی بازی  این خب؟ -
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  کالفه  باشه، ده ش ناامید ازم کهاین مثال به و  چرخوند اطراف به  اییخسته  نگاه  
 : زد لب

  مرز  نمایشی درگیری   اون  دلیل به  و رفتینمی  پیش  دردسر  بدون  طوری این  اگه -
  خروج  رو تا سیصد ی همه  غروب تا خان سامرند و شما که بستیم،نمی  رو
 !دادینمی

  خودشون  از  مرز  بستن ی واسه  که  هوشی  و بردم  فرو چادرم  توی  رو  سرم  زدهشرم
 . کردم تحسین رو  بودن داده نشون

 دستم بغل هاتف. نشستم ماشین توی  درست و دادم دستش  به رو لیوان
 در محکم و چپید ماشین توی  آیهان لحظه همون که شد، راننده سام و نشست

 : زد داد محکمی لحن با و کوبید سامرند صندلی   روی . کوبید هم  به رو

 !برو برو، -

  روی  انتها تا رو پاش من، متحیر   ی چهره به اعتنابی و نکرد نامردی  هم سامرند
 : گفتم فقط  لحظه  اون  و! شد کنده جا از عبارتی به ماشین و فشرد گاز پدال

 !نیما چارهبی -

 : گفت هاتف و کوبید هاتف مشت به رو  مشتش سرخوشی با آیهان

 ! کاشتی گل... ایول -

  که  زد، خنده زیر پقی و انداخت من درهم   ی چهره  به نگاهی آینه توی  سامرند
  خنده  به شونهمه شد باعث حرکتم این و کردم کجیدهن بهش اراده بدون

 .بیافتن

 :پرسید و  انداخت  هاتف به نگاهی آینه توی  از سام
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 ! خان؟ محمد بدی، خوای می  چی رو مرتضی و بهراد جواب -

  باال  هشتیش ابروهای  باشن، پرسیده ازش عجیبی خیلی سؤال که انگار هاتف و
 : زد  لب و پریدن

 !سامرند -

 : گفت و زد  خنده زیر سام

 ! گذاشتم سرتسربه -

  هم  اصالا  سامرند سؤال نظرم به و نداشتم خبر چیزی هیچ از  وسط اون که منی
 : گفتم بود، جابه خیلی و نبود شوخی

 میدین؟  چی رو  بهراد جواب!  میگه درست خب -

  زد، می  موج  هاشچشم  توی  که غروری  با و شد  مایل سمتم به جاش توی  هاتف
 : داد جواب

 !مربوطه؟ ما به منصور، شراننده   اون  عرضگیبی مگه -

ن  نظرم از   و  فهمیدم نمی  حرفاش از چیزی  ترینکوچک که  زد،می  حرف گنگ قدر ا 
  و  تخت پیشونی   روی  دستی کف! بودن کردن اتصالی حال در مغزم های سیم

 : داد توضیح و کوبید براقش

  گند  که بوده شراننده این بهراد نظر از . تهاسپلیس  دست منصور االن! ببین -
 !ما نه زده،

  ذوق با و اومد کش خنده به لبم بودم، شده شوناستراتژی  متوجه تازه که منی
 . دادم تکون سری 
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 خودش  تربیش  هاتف  که  بودن،  اتفاقاتش  و  امروز  مرور  مشغول  آیهان  و  سامرند
 :زد پچ گوشم زیر و کرد نزدیک بهم رو

 !ها نرفتی رو افسری   دهدانشک  شد خوب -

  قسمت  چند به وسط همون خواستمی دلم  و خورد می  رو خونم خون  حرص، از
 گرفتم   رو  ازش  روییترش  با  غمزه،  و  ناز  از  جدای !  کنم  تبدیلش  و  تقسیم  نامساوی 

 دیدن  با. شد  بلند موبایلم زنگ صدای  لحظه همون که بگه چیزی  خواست و
 : زد بیرون موبایل از جیغش صدای  فاصلهبال و زدم رو اتصال رزیتا، ی شماره 

 یاس؟  هستی  گوری  کدوم -

 :گفتم و دادم فاصله گوشم از کمی رو موبایل

 ! شده؟ چیزی  چته؟ -

  رو  صداش که کرد اشاره بود، نشسته شچهره  به تشویش رنگ انگار که هاتف
 !کردم اطاعت عرضش از منم  و بذارم اسپیکر روی 

 : فتگ بلندی  صدای  ولوم با دوباره رز

 !اومدن بابا و مامان که خونه، بیار تشریف و بکن دل داداشم  از کن لطف -

  رنگ   درنگبی  و زد زنگ گوشم توی  اولش پارت  حرفش، آخر قسمت به  تفاوتبی
 : زد فک اخم  با و کشید دستم از رو  موبایل هاتف. دوید هامگونه  زیر سرخی

 !کنه؟می  کارچی جااون   عمو رزیتا؟ خبرهچه -

  و  سالم لکنت با خورده، جا هاتف صدای  شنیدن از بود مشخص که ارزیت
 : داد جواب نهایت  در و کرد پرسیاحوال

 !رهاست خواستگاری   امشب رفته؟ یادتون -
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  و زد  صداداری  پوزخند آیهان کنیم، پیدا حرفی مجال هاتف یا من کهاین  از قبل
 : زد داد بشنوه هم  رز که بلندی  صدای  با

 دوماد؟   آقا  اقامت  محل  بیان  خواستگاری   مراسم    واسه  عروس  ی ه خونواد   شده  مد  -

  داشت، چهره روی  که اخمی با هاتف و موندم آیهان جدید حرکت و لحن مبهوت
 . برگردوند بهم رو  موبایل تماس، قطع   از بعد و گفت و اییباشه رزیتا به خطاب

  به  تموقعی اون توی دادم ترجیح و پیچید ماشین فضای  توی سنگینی سکوت
  پیامی   دیدن  با  و  بردم  فرو  موبایلم  توی   رو  سرم!  نپیچم  دوستاش  و  هاتف  پروپای 

 قلبم  ضربان  و  کردن  رد  رو  دریدگی  مرز  هامچشم  بود،  بسته  نقش  صفحه  روی   که
 ! بود تالش در هزار به رسیدن برای 

 پیام  ی شده   باز  ی صفحه   مسکوت  و  کردم  حس   خودم  روی   رو  هاتف  نگاه  سنگینی
  ازش  عرق های دونه و شدن تربرجسته ششقیقه  های رگ که تم،گرف سمتش رو
 ! خوردن ُسر

 : گفتم سکوت شکستن و خوفناک ی صحنه  اون  از نجات ی واسه 

 !باشین؟ داشته مشتتون توی  رو اونا شما باراین  بدم، رو جوابش خواینمی -

 م کرد فکر خودم با و انداخت َشکم به لحظه چند برای  هاتف تیز و تند نگاه و
 !باشم کرده بارش ناسزایی شاید

 : غرید ششده چفت  های فک  بین از

  که  بدم قرار وسیله رو تو بازی، این توی ُبرد به رسیدن ی واسه  باشه قرار اگه -
 !شدارودسته و آشغال بهراد   ی لنگه یکی میشم منم

 های چشم   با.  چسبوندم  ماشین  در  به  رو  خودم  ناخودآگاه   و  شد  ترنزدیک  بهم   کمی
 : زد لب  اییشده رخ س
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 !بانو؟  نیست طوراین -

 !نبازم؟ بهش  رو دلم شدمی  مگه و

 صدا  و  سر  پر  رو  نفسم   ازم،  شدنش  دور  با  و  دادم  تکون  تأیید  ی نشونه   به  رو  سرم
  به   مغمومی  ی چهره   با  پیشش،  ساعت  نیم   برخالف  آیهان.  کردم  هدایت  بیرون  به

 : زد  لب هاتف به رو  و چرخید سمتمون

 بکنن؟ رو مزاحم این َشر   هابچه بگم خوای می -

 : داد جواب  برداره، من ی چهره روی   از  رو شخیره نگاه کهاین  بدون هاتف

 !نزنه سرش به غلطا این از دیگه بار یه کنید  گورش و گم جوری  -

 یه ی اندازه  به حتی تونستمنمی  و بودم مونده کالمش غرور و تحکم ی شیفته 
 :کرد غرولند سامرند  که بدم، تکون  رو نگاهم میلی

 !کنه؟ شک بهت افشار کنینمی  فکر!  دیگه سرت  به زده -

 : زد  عربده بلندی  تقریباا  صدای  با و چرخوند  جلو به رو سرش تند

 تا بیخ  رو گردنش بندازه  چپ  نگاه  ناموسم به بخواد  وقتی ... افشار  بابای  گور  -
 !برممی  بیخ

!  کردم شک هامگوش بودن سالم به حقیقتش و موندم حرفش شوک   توی  من و
  خودمم  که  رئوف، حال عین در و جدی  مرد این  ناموس   بودم شده حاال  تا کی  از

 !نداشتم؟ خبر

 آیهان  و سامرند... خب  و انداخت طنین ماشین توی  اییآزاردهنده  و بد سکوت
 !بشن  شوکه حرف این شنیدن  از داشتن حق  هم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 381 

  برده   پی  بود  زده  که  حرفی  به  و  کرده  فروکش  سرش  تب  تازه  کهاین  مثالبه  هاتف
 : گفت و  زد گره هم توی  رو هاشانگشت  باشه،

  دار امانت  که  موظفیم  سپرده،  ما  دست  رو  آبروش  نیما  وقتی.  آبرو  یعنی  ناموس  -
 !باشیم خوبی

  کم  رو بود زده دلم  زیر که  شیرینی هاش،حرف این از اییکلمه  حتی من  نظر از
  نگاه  بهمون زیرزیرکی و ریز های خنده  با طفق هم آیهان و سام حتی  و کردنمی 
 !کردنمی

 مدت  تموم  که  چادری   متوجه  تازه  و  کردم  بیرون  فضای   پرت    رو  نگاهم  زدهخجالت
 عجیبی   گرمای   شد،  جلب  بهش  حواسم  کهاین   محض  به!  شدم  بودم،  پیچیده  دورم
  رو  معطلی و صبر دیگه پیشونیم روی  عرق نشستن با و کرد تجمع پوستم زیر
 کردمی  اذیتم کنارم پسر های نگاه  سنگینی. برداشتم رو چادر و ندونستم زجای
 ! دادمنمی   رو  بهش  کردن  نگاه  شهامت    خودم  به  نیما،  و  خودم  آبروی   حفظ  برای   ولی

 ! زندون  گردونین  برش  که  بدین،  ترتیب  شواسه  ساختگی  دزدی   ی صحنه  یه:  هاتف

  فعالیت  انگار! کردمی روی زیاده  داشت دیگه هم هاتف ولی  نبود، هرت شهر
  راهش   سر  موانع  ی همه   که  داشت   رو  این  قدرت   و  کردمی  برابری   نابغه   یه  با  مغزش

 ! بزنه پس راحتیبه  رو

  و  ایستاد کنارم. چپوندم  مکوله  توی  رو چادر و  شدم پیاده ماشین، ایستادن با
 : زد لب

 ! داره حرمت چادر -

 مقابل از بدم، نشون برابرش  در واکنشی یا و بگم چیزی  بتونم  کهاین از قبل
 آدمی  این کردم فکر این به. موندم  حرفش عمق  غرق من و شد محو هامچشم
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 باهاش  ترافیک  توی   روز  اون   که  پسری   اون  به  چه  رو،  زدمی  دم  چادر   حرمت  از  که
 ! کجا؟ هواسربه پسر   اون و کجا زیرسربه  و محجوب آدم   این! داشتم؟ برخورد

.  گردوندم برش کیف توی  ترمرتب باراین و نشست درمچا روی  دستم ناخودآگاه
 دخترا  چشم از دور به شد،می جوری  هر باید و نبود ممقنعه  تعویض برای  جایی
 ! رسوندممی  داخل به رو خودم

  میخ  نگاهم  و کرد جلب  رو متوجه  مقابلم ی صحنه  برسم،  هاپله  به  کهاین از قبل
  روی  رو کیفم برانگیزم،شک  پوشش نوع به توجهبی . موند مرصاد و پریناز روی 
 دیدنم با مرصاد لحظه  همون و کردم کج سمتشون رو راهم کردم، ول هاپله 

  نشده  حضورم متوجه بود بهم  پشتش چون پری  ولی خورد،  رو  حرفش ی ادامه 
 !بود

 : گفتم و کردم باز لب

 !دارم کارت بیا دقیقهیه جان پریناز... سالم -

  سمتم   تندی   و  بازموند  مرصاد  با  بشش   و  خوش  و  حرف  ی ادامه  از  صدام  شنیدن  با
 ! زدم بهش  پرغیضی و حرصی لبخند که چرخید،

   به ششده  گرد های چشم  دقیقه چند از  بعد تصورم، برخالف

  گرفت   رو  دستم  مرصاد،  از   اییمٔودبانه  خواهیمعذرت   با  و  برگشتن  شوناول   حالت
 . رفت  باغ وسط کوچیک حوض سمت به و

 : گفت و کشید خوردنمی  وول صورتش توی  که شآشفته های مو  به دستی

 !پره توپت باز چته -

 : داد ادامه  مشکوک و انداخت سرتاپام به نگاهی
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 مگه؟  برگشتی مدرسه از!  وضعشه؟ چه این -

 به  اعتنا  بدون.  انداختم  ستم  شلوار  مانتو  به  نگاهی  و  فشردم  هم  روی   رو  هاملب 
 :توپیدم بهش سٔوالش،

 !ها پری می  بد  جدیداا ! گرفتی گرم  پسره این با که باز -

  انداخت   سرم  پشت  به  نگاهی.  شد  سینه  به  دست   و  کشید  هم   توی   رو  هاشاخم
 مرصاد  عقب، به برگشتنم با. کنم نگاه سمت اون به منم کرد وادارم کنجکاویم و

   و زد بهم نیشخندی 

 : زدم غر و چرخیدم پریناز سمت دوباره. رفت زیرپله اتاق داخل بالفاصه

 !برداری؟ دست کارات این از خوای می  کی -

 :پرسید  و انداخت   باال ابرویی

 ! کار؟ کدوم -

 بار  آخرین  و  اولین  برای   گرفتم  تصمیم  و  زد  جرقه  ذهنم  توی   سٔوالش!  کار؟  کدوم
  خودش   کمی  طوری این  شاید ...  کنم  آشناش  شخصیتش  حقیقت  با  شده،  که  هم

 !دادمی تغییر

 :زدم  لب  آرومی لحن با

 ... زدن الس یعنی...  بازی هول یعنی کارا  این... عزیزم خواهر -

 : دادم ادامه حرصش از شدهسرخ صورت به تفاوتبی

 نیما  دونینمی  تو!  گیری؟می  گرم  باهاش  بدیدا  ندید  عین  بینیمی  پسر  یه  تا  چرا  -
 ! حساسه؟ چیزا این روی 
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  شد،  هویدا بیشتر بود زده صورتش به که کرمی و نشست پیشونیش روی  عرق
 :کرد گیرمغافل  جوابش و سردخون لحن با  ظاهرش برخالف ولی

 ... بودن   اجتماعی و فکری روشن  فقط اینا! خیالبی  بازی؟ هول -

 : کرد تکمیل رو  حرفش و نشوند لبش روی  آشکاری  پوزخند

 ربطی هیچ من به داداشت جای بی و مسخره غیرت یا تو، بودن منزوی کن باور -
 !نداره

 جوش  به  خونم  بود،  کرده  نیما  شخصیت  به  که  توهینی  و  هاشاستدالل  دنشنی  با
 .  شد  تعویض  احمق  ابلیس   یه با چشمم جلوی  پریناز تصویر و اومد

 :گفتم و دادم تکون صورتش جلوی  تهدیدوار رو  ماشاره  انگشت

  رو  هاتعادت  این یا... کنی روشن  ما و  خودت  با رو  تکلیفت  امروز همین بهتره -
 !کشیمی  خط رو نیما دور یا کنی،می  ترک

  رفتارم، این از شدنمی  خوشحال فهمیدمی  نیما اگه شکبی و بودم رفته تند یکم
 !کرد  وارد بهم رو شوک میزان ترینبیش  داد که جوابی با پریناز ولی

 : گفت و  خندید وارهیستریک

 ! ؟نداریم هم با نسبتی  هیچ دیگه داداشت خان اون و من نداری  خبر نگو -

 :کردم باز  لب گیج و مبهوت

 ! شکرآبه؟ تونمیونه  چی؟ یعنی -

 : داد جواب و داد تکون سری 

 کنم،می  تمومش رسماا  امشب  خودمم. روزه  سه-دو شده تموم ما بین چی همه  -
 ... پس
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 : داد ادامه و داد تکون تهدیدوار من، از تقلید  به رو  انگشتش

 ! باشین داشته من رفتار  رزط و روابط توی  دخالتی دیگه ندارم عالقه پس -

.  شد محو دیدم از تندی  به و کشید رو  راهش بده، من به مجالی کهاین  بدون
  ترس، ... آوردن هجوم  بهم احساسات از حجمی  و فشردم هم روی  رو هاملب 

  شنیده   که  چیزی   شدن   هضم   برای !  سوزی دل   حتی   و   خشم  نفرت،  نگرانی،   استرس،
  اتاقم وارد فوری  و  دادم تکون طرفاون و فطر این به رو سرم اییمرتبه بودم
 یدکمه   چند.  کردم  پرت  اتاق  وسط  و  کشیدم  سرم  از  عصبانیت  با  رو  ممقنعه .  شدم
 ... کشیدم  ریه  به  رو  اتاق  خنک  هوای   عطش   پر  و  کردم  باز  رو  نخیم  مانتوی   باالیی

 *** 

  یادم . نبود کیفم از خبری  هیچ و بودم کرده رو  و  زیر رو اتاق کل کالفه  و گیج
  و  کوبیدم پیشونیم روی  دستی! بودم کرده ولش هاپله روی  که عصری  به افتاد
 تن  به  قوسی  و  کش  کنم،  تلف  رو  وقت  بیشتر  کهاین   بدون.  کردم   سر  به  رو  شالم
  و  کردم نگاه پایین به تراس  روی   از. رفتم بیرون  اتاق از   و دادم مکوفته  و خسته

 با که برم، پایین خواستم. نشست لبم روی  لبخندی  پله، ی گوشه  کیفم دیدن با
. موندم  ثابت  جاهمون  و  شدم  پشیمون  اتاق  پایین  از  مانندی   پچپچ  صدای   شنیدن
  استراق   برای   همین  و  بود  نیما  و  پریناز  به  متعلق   صداها  که  نداشتم  تردیدی   هیچ
 تیز گوش و نشستم سرد زمین روی  تراس، ی گوشه ! کردمی مصمم  بیشتر سمع
 : غرید ایی عصبی   و کالفه حالت با نیما که کردم،

ن  چرا حاال داشتیم، بحثی یه پیش شب  سه  چی؟ یعنی حرفا این -   بزرگش  قدرا 
 ! کنی؟می

 : گفت کنم،  حس رو  درش تمسخر تونستممی  منم حتی که صدایی با پریناز

 . اییهدیگه چیز حقیقتش اصالا  باره؟ چندمین کی؟ تا! بحث بحث، بحث، -
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 :شنیدم ترواضح  و بهتر رو نیما آروم  صدای  و کشیدم  جلوتر رو  خودم کمی

 !پس؟ چیه مسئله -

 تا هم هنوز ولی باشه، شده هوایی پریناز کردممی  حس و بودم زده  هاییحدس
 ! شدنمی  باورم شنیدمنمی  خودش زبون از

 :کرد  باز لب  اییزده شرم  و سست  حالت با پریناز

 !نیما؟ سالته چند -

 : داد رو  جوابش وتیمبه و گیج لحن با نیما

 ! شهنمی باورم که مون  سنی  اختالف سال چند مشکلت نگو... 2۷-2۸ -

  واسه  سنی اختالف سال شش   شکبی و  کردمنمی  باور رو حرف این هم من حتی
  عبور  هامیله  از  رو سرم  و  بودم شده کنجکاوتر ! نداشت چندانی اهمیت  پریناز
  کشید   صورتش  به  دستی  کالفه  پریناز.  ببینم  رو  پری   و  نیما  کمی  تونستم  که  دادم

 : گفت و

 ... راستش  خب... خب  ولی! نه -

 : گفت نیما که  داشت، شرم کمی  حتی انگار و بود دل دو  حرفش گفتن برای 

 ! شدهچی  ببینم بگو کنی؟می  دستدست  چرا -

  دور  چرخی! برد شوک اعماق به رو ما دوی  هر دلیلش و حرف با که بود، پریناز و
 : گفت  نیما، از گرفتن فاصله با نهایت در و زد خودش

  هنوز  و سالته 2۷ اینه مشکلم... مشکلم! نیست سنی اختالف این مشکلم نه -
 !اییزندگی   و خونه نه  و داری  درمونی درست شغل نه

 : داد ادامه عجز با و کرد منمن  کمی
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 ! بس؟ و قسطی ماشین یه کنی؟ خوشبختم چی با خوای می -

  به دهلیز توی  درد بود،  زده  خشکش انگار که  نیمایی ی جابه حرفاش  شنیدن با و
  و تحقیر رو نیما رحمانهبی! کرد سد رو گلوم راه بغض و پیچید من قلب دهلیز

!  کنه راست کمر راحتی به بتونه کردمنمی فکر و بود کرده پایمال رو احساساتش
 : زد  لب بود، کرده ترخفه  رو  صداش و مشهود که بغضی با نیما

 کنه؟  خوشبختت تونهمی  اون مطمئنی -

 که  کردم،می فکر این به و کردم تعجب پریناز پای هم منم سؤالش شنیدن با
 !فهمیده؟ کجا از رو  حقیقت برادرم

 : پرسید اییتصنعی حالت با و چرخید سمتش به تندی  پریناز

 ! زنی؟می حرف کی  مورد در -

  حرف  شخصی چه  مورد در نیما دونستیممی  خوب خیلی خودش هم و من هم و
 پریناز که نگفت، چیزی  نیما. کردمی انکارش  بزدالنه خیلی داشت فقط و زنهمی

 : گفت  و اومد کوتاه خودش

 ! داده قول -

 :کرد  باز لب تندی  نیما

ن  امیدوارم -  ! بمونه قوالش روی   که باشه، مرد قدرا 

. زد بیرون باغ از ماشینش برداشتن بدون وقت، فوت بدون و نموند جااون  دیگه
  به نفرت با. شد ترسخت  و  سخت تنفسم راه  و غلتید مگونه روی  اشکی قطره

 خواستمی  که نفرتی ... کردم نگاه بود زده چمباتمه دیوار ی گوشه که پرینازی 
  تنم  حصار رو  نرده! بجوم رو شخرخره و ببرم حمله پری  به محابابی  کنه وادارم 
  رو  هاپله  تصنعی ی طمأنینه با. دم ش بلند زمین روی  از اشکم زدن پس با و کردم
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 کم کم . کرد نگاه بهم شگفتی با و زده حیرت که ایستادم، مقابلش و رفتم پایین
 هجوم   بهم  که  خشمی  تردید  بدون  که  ایستاد،  مقابلم  و  شد  بلند  زانوهاش  روی   از

  نگاه  بهم هاگرفته برق  عین. زدم  گوشش زیر اییسیلی  و کردم رها رو  بود  آورده
 !  نداشت زدگیششرم  کتمان برای  هم حرفی شکبی  و... نگفت هیچی ماا و کرد

 : زدم طعنه تلخ و کردم باز لب

 ... نداشتی  رو لیاقتش -

 : کردم تکرار و فرستادم پایین سختی  به رو  بود کرده تجمع دهنم توی  که بزاقم

 !پریناز نداشتی  رو لیاقتش -

 !خانوما؟ اومده پیش مشکلی -

 و گرفتم بود شده منفور اییلحظه  هر از بیش که مقابلم دختر از نگاه غیض پر
  سرم  زده شرم  کمکم  و زد  خشکم رزیتا و  رها برادر  دیدن  با که  چرخیدم، عقب  به
 . انداختم زیر رو

 :کردم تر زبون  با رو پایینم لب

 ! نشدم حضورتون متوجه متأسفم هستین؟ خوب... رامیار آقا سالم -

 . رفت باال هاپله  از فوری  و داد ی سالم  زیرلبی پریناز لحظه همون 

  که   دوختم،  متعجبش  و  شدهخشک   نگاه  به   رو  نگاهم  و  گرفتم  باال  رو  سرم  باألخره
 : زد لبخندی  و داد تکون سری 

 . شدم  دوستتون و شما مزاحم خواممی  عذر من شما؟ حال. سالم -

  خون  توی  که هست، ارثی  برخوردی  خوش و نجابت این بردم پی لحظه همون و
  هم   شده  بالغ  تازه  پسر  این  حتی  و...  داره   جریان  هارئیسی   خاندان  اعضای   تکتک
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  تعارف  برای  خوبی وقت  بود  فهمیده انگار و زد  ایی دیگه لبخند! نبود محروم  ازش
!  رفت  ساختمون پشت  و گفت  لبی زیر" بخیر شب " که  نیست، کردن پارهتیکه

  ساختمون  پشت چرا ردمک فکر این به و کردم دنبال رو رفتنش مسیر ترمتعجب
 . چرخیدم عقب به و  زدم خفیفی جیغ هاتف صدای  شنیدن با که! رفت

 : گفت آروم و کشید  گردنش پشت دستی

 ! ترسوندمتمی نباید... مشرمنده -

! بستنمی  جمعم دیگه  و بودم  مفرد پسر  این واسه االن که افتاد یادم باز من و
  سالمی   وضع،   و  حال  اون  توی   حتی   م،ادب  کشیدن  رخ به   برای   و   انداختم  زیر  رو  سرم
 .  دادم

 :پرسید و کرد باز لب  خودش بازم

 !کردی؟  گریه خوبه؟ حالت -

 پسر  این مقابل تونمنمی  اصالا " کردم اعتراف  و  کشیدم هامچشم  زیر به دستی
  باهاش  شدممی وسوسه  و کردمی  القاء بهم خوبی های حس  حتی!" باشم خوددار

 : گفتم و  کردم کج سری  مضحکم، افکار دادن پر ی واسه ! کنم دل و درد

 ... ر  عصبی فشار  کمی بود، سختی  روز  امروز! خوبم ممنون -

 : برید رو حرفم بود، نشسته صورتش روی  که اخمی با

 ! نبودی  گویی دروغ  آدم -

 :کرد گیرمغافل بعدیش حرف با و

  ویه، ق پسر نیما. باشه ترمهم  برات  خودت، از کسیهیچ  نذار  دنیا این توی  -
 . بیاد کنار مشکالتش با تونهمی  خودش
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 : زدم طعنه و کرد تجمع پوستم زیر خشم امشب، طول توی بار چندمین برای 

 !باشم  تفاوتبی  زندگیم   اشخاص  عزیزترین  به   نسبت  شما  مثل  تونمنمی   من  ولی   -

  مستقیم   رو  نگاهش  و  کرد  بلند  رو  سرش  برداشت،  پاش  زیر  سنگ  از  چشم  باراین
  اطرافمون   محیط  پرت   رو  نگاهم  زوربه   و  شد  حبس  سینه  توی   نفسم  .دوخت  من  به

 .  کردم

 : شنیدم  گوشم زیر رو صداش

  برادرت   حال  به  توفیری   هم  ریختنت  اشک  ولی   باش،  تفاوتبی  نگفتم  کهاین   اول  -
 !نداره

 : داد ادامه و شد ترحرصی  البته صد و  رازتر و رمز پر صداش

 ! بودم؟ تفاوتبی  زندگیم م مه شخص کدوم به  نسبت من... دوم و -

.  کردم  لعنت  رو خودم زدم  که حرفی خاطربه  و بودم افتاده گیر بدی  بستبن توی 
 عزیزترین  من  مگه  و"  بودی   تفاوتبی  من  به: "بگم  داشت  انتظار  نفهمم  قلب    البد

  و   دادم  تکون  سری !  برادرم  عین  یکی  منم!  نه  یقینبهقطع   بودم؟  زندگیش   شخص
  سنجیده  جهت همه از رو اون و باشم حرفم متوجه کهاین بدون. زدم  پوزخندی 

 :گفتم باشم

 لنگ  پاته، زیر بازار سیستم   آخرین ماشین که شمایی مگه! نامزدتون شنمونه -
 ! موندین؟ عروسی خرج پول هزار دو

 که کنه، کنترل رو  شخنده  نتونست دیگه انگار و کرد نگاهبهم  شدهخشک  کمی
  عبوس  کهاین جای به  باراین! زد خنده زیر شدت با و زد  تکیه پشتش دیوار به

 مشغول و انداختم زیر رو سرم خجالت با بودم، داده که اییسوتی  خاطربه شم،
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  از  بعد  و شد ترکم شنده خ صدای  کمکم . شدم شالم پایین های ریشه  زدن  گره
  رو سرم کنجکاوی  با که نشد، شنیده ازش صدایی دقیقه چند

  و  باال آشکاری  طرزبه  گلوم سیبک. خورد گره نگاهش توی  گاهم ن و گرفتم باال
  گزیدم  رو لبم ی گوشه ! ریخت فرو دلم توی  بار هزارمین برای  چیزی  و شد پایین

 :گفت مالیمی صدای  با که گرفتم، ازش نگاه و

 !کنی؟می  سمع استراق...  طوراین که -

  تمسخر  و لودگی بده، نشونش جدی  فوق داشت سعی  کهاین برعکس  لحنش
 با . کنه فروکش  خجالتم از  کمی  فقط... کمی شدمی  باعث  و  کردمی  دادبی  درش
 : زدم  لب  زدگیشرم

 !شنیدم اتفاقی -

 !" درازه خودت گوشای : "گفت دلش توی  هم  شاید و زد نیشخندی 

 :کشید چالشم به سؤالش با باراین  و چرخوندم حدقه توی  چشمی

 !کنن عمل ترباهوش  هاییعیتموق  همچین توی  خانوما کردممی فکر -

 :پرسیدم  و انداختم  باال ابرویی

 ! موقعیت؟ کدوم -

 : گفت و چکید پیشونیش از ریزی  عرق و کشید ستبرش گردن پشت دستی

 !رها و رزیتا بابای  عمومه،خان ماشین   اون  کهاین  اول خب -

 :کرد زمزمه نامطمئن  و کالفه دنبالش به و

ن مالیم وضع  آره... کهاین و -   رو  عروسی یه خرج نتونم که نیست، بد هم قدرا 
 !بدم
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 : گفتم ناباور که گذشت ذهنم از فکری 

 ... پس -

 : گفت  و  کرد قطع رو کالمم

 !بزنم همبه رو نامزدی  این اییخوری دل هیچ بدون بتونم امیدوارم -

  شنیده  آشکار خیلی صداش باغ سکوت   خاطربه و فرستادم پایین رو دهنم آب
  و عقل بود، شده خوشحال خیلی خبر این شنیدن از قلبم کهاین فبرخال. شد

  کشیدم هم توی  ابرو! کردنمی  روییمترش  به وادار و نداشتن خوبی حس  ذهنم
 : زدم طعنه و

 . باشه تونپناه و  پشت خدا! کنیدمی  آقایی  خیلی آفرین -

 : زد لب شدهخشک های لب  با و گرفت  رو کالمم نیش

 !نداریم اشتراکی نقطه هیچ خانوم لیال و من ! نشدنیه ازدواج  این -

 :رفتم تشر دوباره بودتم، گرفته جو انگار که منی و

 ! مردونگیه از دور مردم دختر دل با  کردن بازی  دونستین؟نمی  رو  این اول از -

.  برداشتم عقب  به قدمی  من و گذاشت  جلو  به قدمی گرفت، دیوار از  رو شتکیه
 دادم  تکون  سری   شگفتی   با  که  کرد،  محواله  خشمگینی  نگاه  و  موند  جاهمون   ثابت

 : گفتم اوضاع  نشدن بدتر ی واسه  و

  حاشیه  به که بود، نیما هم ما حرف موضوع... نداره ربطی من به اینا البته -
 .خیربه  شبتون! شدیم کشیده

 پوستم زیر گرما. رفتم اتاقم توی  فوری  کیفم،  برداشتن از  بعد و کردم تند پا
  گرماشون  از هامدست  کف  کشیدم، هام گونه  به  رو  دستم وقتی و  کرد تجمع
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.  بست نقش نگاهم جلوی  هاشچشم دوباره و خوردم سر در جلوی ! سوخت
  با . کشید خفیفی  تیر صداش  اکوی  از  قلبم  و شدن حالجی  مغزم  توی  لبخندهاش

.  رفتم  موبایلم سمت نگران و شدم  بلند زمین روی  از  سریع نیما، آوردن  یاد به
  رو  تماس چنانهم شد، نواخته که هاییبوق  متعدد  از بعد و  گرفتم رو شره شما

  آخرین  از بعد که گرفتم، رو ششماره  بارهسه  و دوباره و نرفتم رو از! نداد جواب
 : غرید عصبی و  داد  جواب تماس، شدن قطع از قبل بوق،

 !یاسمن ندارم حوصله -

 : گفتم مرتعشی صدای  با نیما هب خطاب و کردم احمق  پریناز   نثار فحشی لب زیر

 !بزنیم حرف باغ برگرد نداشت،  رو لیاقتت... داداشم  بشم فدات -

 با. بستم چشم لحظه چند برای  ترس با و پیچید گوشم توی  دادش صدای 
 : گفت  نفس نفس 

 !کرد خردم طوری چه دیدی  هم تو! دیدی  هم تو پس -

 : گفتم و چکید مگونه  روی  لجوجانه اشکی قطره دوباره

  نکن شک... کرد تحقیر رو شخصیتش و خودش فقط پریناز که خدابه! نیما -
 .گیرهمی  رو  دامنش هم مونآه 

 :شد  ملتمس اییسوختهدل و خسته لحن با

  که بود، من زندگی دختر آخرین و اولین پریناز که نکش،  آه ! نگو... یاسی نگو -
 !دیگه یکی  با نشد، من با حاال... آرزومه  خوشبختیش

 ! نه گفتم؟ دروغ  شد تیکه یکی و  هزار قلبم هاشحرف  شنیدن از بگم هاگ و
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  رو تماس و رفت موبایل سمت دستم. شدم عاجز زدن حرف ی ادامه  از و زدم هق 
 ی عقربه  روی  نگاهم. نفهمم  رو برادرم سرشکستگی تربیش این از تا کردم قطع

 منم  دل.  خوردنمی  تکون  دیگه  که  بود،  گرفته  خوابش  اونم  انگار   و  نشست  ساعت
  درد،  نگرانی، ترس، از دوربه . حسی هر از دوربه ... خواستمی  آروم خواب یه

  خودمم  رو بودم آورده کم طوری این رو  امشب چرا و! هیجان حتی شکست، 
 !دونستمنمی 

  مغزم  به  استراحتی  و  کنم  استراحت  رو  کمی  خواستم  و  رسوندم  تخت  به  رو  خودم
  شاید  تا بردم  یورش سمتش اختیاربی و  شد بلند موبایلم پیامک صدای  که بدم،
  پیام  لرزون  های دست  با  هاتف،  اسم   دیدن  با.  بیام  در   نگرانی  از  کمی   و   باشه  نیما
 :بود  نوشته و کردم باز رو

 !"دیگه؟ میارید تشریف حتماا  گرفته،  جشن رو  فردا افشار"

  بدون   بوده،  ادبهر   همون  افشار  از  منظورش  فهمیدم،  وقتی  و  دادم   ذهنم  به  تمرکزی 
 : نوشتم براش داد،می  نشون دندون پیام توی  عجیب  که رسمیش لحن به توجه

 !" هاش؟برنامه ریختن همبه  و شنوچه  شدن  بازداشت ی واسه  نکنه جشن؟"

  ناامید  دادنش جواب از داشتم دیگه و  موندم جواب انتظار به رو اییدقیقه  چند
  دیر  فهمیدم وقتی و انداختم یلموبا ی صفحه  باالی  ساعت به نگاهی. شدم می

 . شد  بلند موبایل صدای  دوباره که  باشه، برده خوابش شاید زدم  حدس وقته

  آماده  شب هشت ساعت ی واسه  فردا نره، یادتون هرحالبه ! شهمی  مشخص"
 ." باشید

  اتصالی  مغزم های سیم . فشردم  هم روی  چشم  و سابیدم هم روی  رو هامدندون 
 :کردم تایپ براش و کردن
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 جشن ی واسه  دارید شما بعد  کجاست، برادرم  نیست مشخص اصالا ... نمیام من"
 !"کنید؟می  دعوتم

 :فرستاد مواسه  که نکشید، طول خیلی

 !"بخیر  شبتون.  دارم خبر ازش نباشید نیما نگران"

 تربیش  گفتگومون و بحث وجه هیچبه  نداشت دوست یعنی بخیر شب این و
  فرار  حال در مدام که متنفر، شایدم یا  و باشه خوردل نم از انگار... بشه دارادامه 
 !بود

 این حتی دیگه. شدم  پوستش کندن مشغول و کشیدم دندون به رو لبم
 برگردم  ترسریع   هرچه  دادممی  ترجیح  و   نداشت  هیجانی  مواسه  هم  هابازی پلیس 
 بتونم بلکم تا کردم چشمم حصار رو ساعدم و کشیدم دراز تخت روی . تهران
  جیغ   ناخودآگاه  شد  باعث  و  شد   بلند   اتاق  در  صدای   که   بیارم،  چشمم   به  رو   ابخو

  دستی .  زدم  کنار  رو  پتو  حرص  با  و  نشستم  تخت  توی .  بکشم  اییحرصی  و  خفیف
  روی   رو  حرصم  تموم  مبادا  کنم،  آروم  رو  مغزم  کردم  سعی  و  کشیدم  هامشقیقه   به
.  کردم  باز   رو  در  و  مکشید  سر  به   رو  شالم  هم  بعد   کنم،  خالی  در  پشت  شخص  سر
  از  شکبی  و گفتم یی" لعنت" زیرلبی بود، ایستاده در  پشت که رزیتا دیدن با

  روی . برگشتم اتاق توی  خودم و کردم ول رو در. نموند نشنیده تیزش های گوش
 :گفتم و  کردم لش تخت

 !رزیتا میاد خوابم شبی؟ نصف خوای می  چی -

  بهش  طلبکار و کشیدم چشمم زیر یدست . کرد  روشن رو اتاق چراغ و بست رو در
 : شد معترض و زد  تکیه در کنار دیوار به سینه به  دست که کردم، نگاه

 تو؟  واسه شب  نصف شده یازده ساعت  حاال تا کی از -
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   فهمید خودش و کردم نگاه  بهش سؤالش، به دادن جواب بدون و کردم پوفی

 : گفت که  ندارم، درستی حال

 ! نیومدی  موندن منتظرت اینا مانما چی هر  برگشتی؟ دیر چرا -

  سر  از  بعد و کردم یخ  آب از پر میز روی  گلی  پارچ از رو  بودم برداشته که لیوانی
 :پرسیدم سردخون  کشیدنش،

 !بیام نشد داشتم کار  اومده؟ پیش مشکلی -

 : رفت تشر

 !داشتیم کار بگو البته -

  یه  به فقط و منداشت رو کلکل  و بحث ی حوصله  اصالا  ولی بگم، چیزی  خواستم
 : داد توضیح خودش و کردم  کفایت خصمانه نگاه

 . رهاست نامزدی  هفته آخر -

 با و  کی  رها نیومد، یادم کردم  فکر چی هر و  کردم  نگاه بهش زده شوک  حرفش با
 !نفهمیدم چرا من و  بود کرده ازدواج کی

 : گفتم زدهحیرت

 ! کی؟ با! نکن شوخی -

 : داد جواب و کرد چپ چشمی

 ... دیگه امیر با! ها زنیمی گیج -

 :کرد تکمیل رو  حرفش واقعی خوشحالی   با و زد لبخندی 

 . داد رو  بله هم  رها و خواستگاری  اومدن  رسماا  امروز -
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  و  بودم شنیده خوب خبر یه ناخوشایند، اتفاقات و هیجان پر روز  یه از بعد
 : گفتم و کردم باز  لب.  کنم انکار رو خوشحالیم تونستمنمی 

 !بارکهم. بگردم -

 که  بگم، تبریک رها به و برم بیرون اتاق از خواستم و کشیدم آغوشش توی 
 :پرسید و  کشید رو دستم

 !کنی؟می  کارچی  داری  -

 : دادم رو  جوابش و کشیدم هم توی  اخمی

 . رها پیش میرم خب! وا -

 : گفت و کرد اییخنده 

 . خوابن همه االن! خدابه  اییدیوونه  -

 ماسید   لبم  روی   خنده  ترقبل   ساعت  چند  اتفاقات  حتی  و  ساعت  یادآوری   با  دوباره
 ... . دادم تکون سری  تأیید ی نشونه  به و

 *** 

  سوغات   مواسه   نرجس  و  نیما  که  رنگی  مشکی  ی دکلته!  بود  اومده  کارم  به  باألخره
  باألخره  و بیاد کارم به  بلکم مشهد بودمش آورده خودم با منم و  بودن آورده
  ولی   باشه،  افشار  مهمونی  ی واسه   مناسبی  لباس  این  ودمنب  مطمئن.  اومد  روزاون 
 پوشش منع و بلندیه و پوشیده لباس فهمیدممی  کردم،می فکر هم جوری  هر

  بکشم،  صورتم به دستی تا رفتم آینه جلوی  و انداختم اییگوشه  رو لباس. نداره
 اطبمخ  و  کردم  باز   رو  در.  برم   سمتش  تندی   شد  باعث  و  شد  بلند   اتاق  در  صدای   که

 ولی ،"جانم" بگم خواستم و زدم لبخندی . دیدم پشتش رو قلبم روزای  این خاص
 : گفتم بودن، آورده هجوم بهم  که احساساتی مهار از  بعد و  گزیدم رو لبم
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 . شممی آماده  االن. سالم -

  نشسته  صورتش روی  خنده و بودم داده توضیح خودم بگه چیزی  کهاین  بدون
  از  رو آشفتگی رنگ تونستنمی  هم ساختگی های خنده همین حتی ولی بود،

 : پرسیدم و  شدم نگران. بشوره  صورتش

 شده؟  چیزی  -

 : کرد تر لب  هم بعد و  کشید اتاقم داخل سرکی  آشکاری،  طرز به

 !باشم؟  داشته ازتون   خواهش یه شهمی ...  خب -

  وقت  فوت بدون  و  دادم تکون شواسه  سری  کالمی هیچ بدون گنگ، و گیج
 : گفت

 ... نکنید  آرایش هم زیاد و بپوشید وشیدهپ لباس -

 ی کلمه  گفتن با رو  حرفش که کردم، نگاه  بهش زدهحیرت و دریده های چشم با
 . کرد تکمیل" لطفاا "

 : زدم طعنه تلخی با و  کردم کج لب

  به حواسم  خودم باشین مطمئن! نیستم باری  و بندبی و  قیدبی دختر من -
 . هست پوششم

 :کرد  هوفی و داد هاشچشم ی گوشه  به چینی

   کردم؟ برداشت این غیر من مگه -

 :گفتم تند

 .کردمی  اثبات رو این حرفاتون -
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 : زد رو حرفم تند و

 ! دارید؟ عالقه جدال و بحث به خیلی -

  رو  امروز حداقل کهاین برای  که بدم، بهش جوابی خواستم و  انداختم باال ابرویی
 : شد  قدم پیش کردن توجیه و زدن حرف برای  دوباره خودش نیاد، پیش بحثی

 . نیست درستی آدم... فقط  افشارم نگران. خواممی  معذرت -

 و خالصانه های خواهیمعذرت  این ی واسه دلم عجیب که کردم می اعتراف باید
 . بشم شدلبسته تربیش  روز بهروز  شدمی  باعث و رفت می  غنج غرورش   از  دوربه

 : پرسیدم کنه ترک رو جااون  کهاین از قبل و کردم تبسمی

 !نیما؟ پس -

 : گفت کنه، نگاه بهم و  برگرده کهاین  بدون

 !جااین بیاد رو  مدتییه خودش نکنم فکر.  گرفتم رو توناجازه  -

 تربیش  وراجی   به  زبونم ولی" زمانی؟ مقدارچه یعنی مدتییه" بپرسم خواستم
  آرایش  با  سریع و مرفت اتاق داخل  رفتنش با. نموند  جااون  دیگه اونم  و نچرخید
  لباس  سریع.  کردم  مزین  رو  مچهره   بشینه،  صورتم  به   رنگ  فقط  که  حدی   در  الیتی،

  رو  خودم  داد،نمی پوشش رو کمرم از تربیش  که ایی آینه مقابل و پوشیدم  رو
 وجودم  توی   خودم  ی چهره  دیدن  از  ترقبل  که  نفسیبه  اعتماد  برعکس.  کردم   برانداز
  داشتم  دوست . نداد دست  بهم خودم دیدن از خوبی حس باراین کرد،می  رخنه
.  بدرخشم  نظرش  از   خوبیبه   ببینتم،  لباسی  همچین  توی   بود  قرار   که  بار  اولین  برای 
  دست .  نمیاد  صورتم  به  رژم  کالباسی  رنگ  زدم  حدس   و  بستم  رو   هامچشم   حرص  با

  هاملب   به  یالیت   و  رنگکم   هلویی  ماتیک  با  باراین   و  کردم  پاکش  دستمال  با  و  بردم
 حال زیادی  مقیافه باز و کردم نگاه آینه توی  رو خودم هم باز . دادم لعاب و رنگ
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  به  رو سرم خواست،می  دلم و زدمی سرم به داشت دیگه. اومد نظر به زنهم به
 معطل  ادعای   که  هاتف  پیام  دیدن  با  و  شد  بلند  موبایلم  پیام  صدای .  بکوبم  دیوار
  مشکی   و  نازک  شال.  کردم   پرت  آینه  جلوی   رو   دستم  توی   ماتیک    داشت،  بودن  شده 
  برداشتن   از  بعد  و  انداختم  سرم  روی   رو  بود   شده  مزین  رنگ  هفت  اکلیل  با  که  رنگم،

 پیدا  مزاحمی ی کله و سر دوباره کهاین از قبل. زدم بیرون اتاق از نخیم مانتوی 
 ماشین از خبری زدم دید رو کوچه توی  هرچی ولی و شدم فراری  حیاط از بشه،
 موبایل ماشینی بوقبوق  صدای  با که بگیرم، تماس هاتف با خواستم! نبود نیما
  آخرین  رنگ مشکی لندکروز. کردم  بلند رو سرم و برگردوندم دستیم کیف توی  رو

 خاطرشبه اما و بود آشنا مواسه  خیلی  شد،می نزدیک بهم که سیستمی
 بشاش  ی چهره  تونستم  شیشه،  فتنر   پایین  از  بعد  و  زد  ترمز  پام  جلوی .  آوردم نمی 

 رنگ   مشکی  آفتابی  عینک  پشت  رو  هاشچشم  کهاین  با.  بدم  تشخیص  رو  هاتف
 زدن حدس قابل خوبیبه  بودنش سرزنده و خوشحالیش بود، کرده قایم بزرگی و

 خم  جلو به رو خودش کمی. زد بوقی دوباره و شد منحنی باال  سمت به لبم. بود
  جلو  باید. نشست  پیشونیم روی  سردی  عرق که کرد، ازب مواسه رو جلو در و کرد
 تحمل نزدیک ی فاصله  اون از رو تنش عطر رسیدن، مسیر کل و نشستممی
 : گفت و  کرد باز لب کالفه که بودم، ستیز و جنگ در  خودم با! کردم؟می

 !شین؟نمی  سوار -

  به  نه . بشینه لبم روی  پوزخند اختیاربی شد می  باعث و بود رسمی لحنش هنوزم 
  بعد  هنوزم! دادنش موضع تغییر یهو این به نه و دیروزش شدن  خودمونی اون
  حدس  رو آتیش رفتارهای  و هاواکنش  تونستمنمی  باهاش، کالمیهم  ماه دو از

 .کردمی  عصبیم و  آگاه  هامونتفاوت  از تربیش  همین و بزنم
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  افتاد  راه   به   در،   شدن  بسته  با.  شدم   سوار  نامطمئن  و   چرخوندم  حدقه  توی   چشمی
  صدای  ولوم  با ملویی، موزیک. برد پخش دستگاه سمت رو دستش زمانهم  و

 :گفتم و پیچید ماشین توی  پایین،

 !مبارکه خریدین؟ ماشین -

  دوباره  و  انداخت   بهم  نگاهینیم .  نشست   لبش   روی   ایی آقامنشانه  و  جذاب  ی خنده 
 .  دوخت مونمقابل سرسبز ی جاده  سمت رو  نگاهش

 . عموم  ماشین یعنی دیدین؛ باراون  که ماشینیه باشه خاطرتون هاگ! نه -

  ماشین  سنگین العادهفوق  سکوت توی  و دادم  تکون سری  صدابی  یادآوریش با
 کردن زیاد با و نکرد نامردی  هم هاتف که کردم، تیز گوش آهنگ شنیدن برای 

 . آورد  روم به رو حرکتم آهنگ، صدای 

 

 دیگه ورجیه  رو تو بینممی  من همیشه" 

  گهمی  اینو چشمام خوامت، می  نگم حتی

 ... " لحظه یه توی  چیهمه   شد،  عوض اومدی  تو

 

 : رفت در  دهنم از زدهحیرت و گرفتم  آهنگ  از گوش

 !باشین داشته عالقه معین مثل اییخواننده  به کردمنمی فکر -

 : داد جواب لبخند با و کرد کم رو موزیک ولوم   دوباره

 !نمیاد؟ بهم چرا مگه؟ طورچه -
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  کردم  فکر لحظه یه چرا واقعاا . بودم سؤالش ی واسه  جوابی دنبال به ذهنم توی 
  شخصیت و تیپ اون با آدمی از... اومدمی  بهش هم خیلی اتفاقاا  نمیاد؟ بهش

  با  بپوشه، اییپارچه شلوار جز شلواری  حتی  بودم  ندیده حالبه  تا که آقامنشانه،
  رفت نمی   انتظار  هاآهنگ   این  دادن  گوش  جز  چیزی   جلف،  غیر  و  مؤدبانه  رفتار  اون
  شخصیتی  هماهنگی   از العادهفوق  میزان   این از هم شگفیتم و تعجب شاید و

 !بود هاتف

 : شدم  متأسف و گزیدم لبی

 ! نه... آ -

  دهن  به زبون دادممی  ترجیح و نداشتم ممسخره  سؤال توجیه ی واسه  دلیلی
 : گفت باراین و گرفت ن رو شدنباله دیگه هم هاتف. بگیرم

 .نگیرین گارد باز لطفاا  گممی چیزی یه -

 جبر  ی واسه  سری   و  زدم  خنده  زیر  حضورش  به  اعتنابی  عاجزش،  و  ملتمس  لحن  از
  مقابلش   فوری   من  بود،  زده  حرفی  وقت  هر  چارهبی   این.  دادم  تکون  خودم  جبروت  و

 !بود ترسونده  رو هاتف حرکتم این و بودم گرفته جبهه

 : زدم  لب و کردم مهار  رو مخنده پایینم، لب کشیدن دندون به با

 !بفرمائید نه -

 : اومد حرف به و اومد کش آشکارا نیشش

  بهش نکردم تأییدش من تا کردن تعارف نوشیدنی اگه نخورید، ُجم من کنار از -
 !خاتون... نپلکید  مرتضی اطراف  هم وجه هیچ  به نزنید، لب
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  اون  ی آینده  احتمالی اتفاقات ی واسه  هاشجمعی  حواس ی همه  از جدای  و
  چسبوند،می  جمالتش ته هربار که جدیدی  و آمیزاحترام ی کلمه  هر با مهمونی،

 .کردمی پرتحواس  رو من

  اون   مقابل  در  نداشتم  گفتن  ی واسه   هم  چیزی ...  نگفتم  چیزی   و  دادم  تکون  سری 
 ! مالیمت همه

 : زدم یبنه خودم  به و کرد پارک ساختمونی جلوی  رو ماشین

ن -  !گذشت چطوری  اصالا  دقیقه ۴۵  نفهمیدی  کردی، کر و هر  قدرا 

  رو  در  خودش  جنتلمنیش تکمیل ی واسه داشتم انتظار و شد پیاده ماشین از
 به توجهبی  و بست رو کتش ی دکمه  تک! باطل خیال زهی ولی  کنه، باز مواسه 
.  کردم  می ترشرویی باید باز انگار  و گزیدم لب. رفت  ویال ورودی  در نزدیک من،
 ! باشه همیشگی یا نباش، خوب و نکن محبت یا بگه بهش نبود یکی

 یشیشه  به اییتقه  و برگشت  عقب به  دید، رو شدن پیاده ی واسه  تعللم  وقتی
 بار این. شدم پیاده ماشین از و کشیدم چنگ به  رو دستیم کیف. زد  کنارم
  با  در. فشرد رو زنگش  ویال  به  رسیدن با و برداشت  قدم  باهام  مشونه بهشونه 
 یعنی این و! شدیم وارد شونهبهشونه  در، وسعت خاطربه و  شد باز تیکی صدای 

 . بودیم برابر بلکم زن، نه  و  بود مقدم مرد نه

  دستش . کوبید هاتف مشت به رو مشتش و اومد مونسمت به دور از مرتضی
  نگاهی . رفتم االترب و گرفتم انگشتش  از  و  آورد جلو بهم دادن دست ی واسه  رو
  ازش  رو غیض پر و انداختم رنگش  کرم  ست   و ساتن ی جلیقه  و پاپیون به

  نوک  حتی کهاین بدون  و داد  قرار کمرم پشت رو دستش هاتف. برگردوندم
  پوششم  کنه فکر مرتضی که کرد وانمود جوری  کنن، برخورد بهم هاشانگشت 
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  و  شدن ترکشیده  هامس نف  حضورش،  لمس و دستش نزدیکی   همه این از! میده
 : گفت و افتاد راه جلوتر مرتضی. نشست  کمرم  روی  سردی  عرق

 !مستر بود  العادهفوق  کارت -

  هاتف  کار که گفت،می  داشت این و بود  افتاده پلیس گیر  هاشون راننده  از یکی

   بوده؟ عالی

  عالی  کارمون که کرد،می  وانمود این و  بودن نشده داده  خروج هاماشین نصف
 وده؟ ب

  روز  اون و... کنه حفظ رو قضیه ظاهر تا کردمی  وانمود فقط مرتضی! وانمود آره
 ! بودم ساده چه  وانمود   و اطوار و ادا اینا کردم فکر من که

 مرد این حرکت از  اونم دونستممی و بود ساکت گفت،نمی  هیچی هاتف
 . ستزده حیرت

  سنگی    ی پله   هفت   از  رفتن  باال  و  ویال   حیاط    طویل  و  عریض   مسیر  کردن   طی   از  بعد
 ! آوردن  هجوم بهمون صداها از  بمبی و  کرد باز رو در ورودی،

  درست  داشت، آرومی و رومی نمای  ظاهرش که ساختمونی بزرگ و داخلی فضای 
  اون نور، رقص با و لولیدندمی هم توی  سالن وسط زیادی جمعیت . بود برعکس
 !بودن داده نجات تاریکی از  رو بزرگ سالن

  عادی  براش که نه  اییصحنه همچین دیدن انگار اون و انداختم هاتف به هینگا
 ! بود  خوشآیند حتی باشه،

 :زدم   طعنه تلخ لب زیر
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 مستر این. خوشایند   پسری هر ی واسه  کرده دوزکبزک دختر   همهاین دیدن -
 ! که نیست استثناء هم دیالق

 . شد گم  شد،می کنترل دیجی  توسط که موزیکی بلند صدای  توی  صدام و

 طوری این  که  گویا  گذاشت؛  پشتم  رو  دستش  دوباره  و  انداخت  بهم  مطمئنی  نگاه
 ! بده پوششم  داشت سعی

  هرچی . شدیم رد رقصنده  جمعیت بین از زور به و شدیم وارد مرتضی پشت
  نگاه   توقفش، با. شدمی ترآروم  و ترخلوت فضا رفتیممی پیش تربیش

  بعدش،   به  جااین  از  و  بودیم  پذیرایی  سالن    انتهای   .چرخوندم  اطراف  رو  گرمکنکاش
  جدا  هم  از درازی  و باریک روی راه  ی وسیله به پایین ی طبقه  موجود اتاق چهار
  از  خوبی به این و  رو،راه  راست   سمت اتاق دو و بود چپ سمت اتاق دو. شدن می

  که  ی روراه انتهای  ی پرده  روی  چشمم . بود تشخیص  قابل رنگشون طوسی درهای 
 : گفت مرتضی  و نشست بود مقابلم

 ملحق  بهتون هم هاتف و من دیگه یکم. کنید پذیرایی خودتون از دوشیزه -
 !شیممی

  رو ساعتی یک کم دست   و شدممی  جدا هاتف از باید گفت؟می  چی داشت این
 !کنم ریسکی همچین بود محال!  گذروندم؟می  سرخوش آدمای  این میون

 : شد معترض و پیوستن هم به ابروهاش هم هاتف

 . میاد باهامون هم  یاسمن! نکرده الزم -

  جانب  از شدنم، خطاب صالبت پر و محکم طوری این داشت لذتی چه و! یاسمن
 ! آدم این
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 رنگ ابروهای  این. انداخت باال رو مشکیش ابروهای  و چرخید عقب به مرتضی
 ! بودن جالبی ست سفیدش موهای  با شده

 : گفت و زد نیشخندی 

 ! خورننمی  که رو خانوم پسر؛ سنتر  -

 : داد رو جوابش محکم هاتف و

 . باشه  خودمون پیش دممی ترجیح پس -

  و   گرفت  رو  مانتوم  بلند  مچ    هاتف  که  بیاره، "  نه"  و  بکنه  اعتراضی  خواست  مرتضی
 :پرسید مرتضی به خطاب

 دیروز   مأموریت    توی   هم  ایشون  مگه  باشه؟   غافل  جلسه  این  از  کارمهم  باید  چرا  -
 ! نداشتن؟ شرکت

  سرم  و کشیدم دندون به رو لبم فشرد،می  مشتش توی  که آستینی از زدهشرم
 . انداختم زیر رو

  شونبین  انفعاالتی  و  فعل  چه  بودنم،  زیرسربه  ایی  دقیقه   یک  مدت  توی   دونمنمی 
.  کشید خودش دنبال  رو من سکوت، توی و نگفتن چیزی  دیگه  که بود داده رخ

  بدون   اونم  و  کشیدم  عقب  رو   دستم  کمی  مانتوم  آستین  کشیدن  بیرون  ی واسه 
  بوی  طوری اون  وقتی  بود،  مهم  مگه ولی  و بود  شده  لوچ آستین. کرد  ولم تقال
   داد؟می  رو  دستش عطر

.  کرد  خودنمایی مونمقابل  ایی  شیشه  در و کشید  رو روراه  انتهای  ی پرده  مرتضی
  رعایت   رو  ادب  شکبی .  بریم  جلو  ربااین  ما  کرد  اشاره  و  کشید  راست  سمت  به  رو  در

  چه   رو  خرفت  پیرمرد  این  وگرنه!  کنه  اسکورتمون  که  خواست، می   فقط  و   بود  نکرده
 ادب؟  به
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  دو  و مرتضی ترش،طرفاون  کمی و شدیم حیاط های پله با کفهف  تراس   وارد
 با  اییدیگه مرد دو. بودن نشسته آهنی  سفید   های صندلی روی  دیگه مرد

  و بودن ایستاده سرشون باالی  هاعرب لباس مثل سفید اپاسرت های لباس
 !بود هاشوندست توی  ایی  نقره  های کلت  صحنه، آورترینرعب  و ترینترسناک

  شدن  بلند  شونصندلی  روی  از هاتف احترام  به گمانم به مرد دو اون  ما، ورود   با
  مدل  شون، روشن رنگ  و گشاد شلوار و  بلوز. کنم آنالیزشون تونستم بهتر من و

. کردمی ترراحت رو باشن افغانی کهاین تشخیص سربندهاشون و هاشونچشم
  و  داد  رو  ما  سالم  جواب  سر  با  و  چرخید  عقب  به  کمی  بود،  ما  به  پشتش  که  بهراد
  دستم  دور رو ششده  بسته موشی دم  موهای  داشتم دوست چقدر لحظه اون

 ! بچرخونمش حیاط وسط بزرگ استخر اون دور و بپیچم

  خالی  صندلی   دو روی  تعارفبی هم ما و کرد اشاره جلو به  دست با مرتضی
 تراس توی  دیگه اونم  و کرد پچپچ رو چیزی  مرتضی گوش زیر   بهراد . نشستیم

 .  کشیدمی تیر گاهیگه  سرم  و داشتم تنش و استرس. نموند 

 با زمانهم  و گذاشت نمایش به رو دستشیک  و سفید های دندون  ردیف بهراد
 :گفت هاتف به خطاب کرد،می  نزدیک لبش به رو  موزی  تکه کهاین

 . رئیسی جناب   وفا الوعده -

  و   بریده-بریده کلمات با شونیکی  و کرد اشاره مرد تا دو  اون به حرفش  اتمام  بعد
 : گفت  اییدستپاچه

 شمایی؟  برهمی  تعریف ازش افشار که َکسآن  پس -

 . داد تکون سری  ریلکس و انداخت پا روی  پا هاتف
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  واکنش  اولین و شکست موبایلم زنگ شدن بلند با مونبین سکوت صدای  یهو
  که  اییاسلحه  دیدن از. دادن نشون هاشوناسلحه  کردن بلند با هامحافظ رو

  واکنشم . رفتم مرگ استقبال به و زدم یخ بود  شده تنظیم پیشونیم  روی  درست
 !  زدم چنگ  رو  بود شستهن کنارم که هاتف، پای  ترس با  و نبود خودم دست

  رو  شاسلحه  کرد اشاره  درشتتن و قامت بلند مرد اون به و زد اییقههقه  بهراد
  خطاب  چندشی   لبخند  با  محافظش   سر  زدن   غر  از   بعد   غربتی  مرد    یکی  اون   و  برداره 

 : گفت من به

 ! حساسن صدا به اینا. مادام ببخشید -

  دست  گذاشتن با هاتف و مبود خودم حرکت مات   فقط و فقط  لحظه  اون  من و
  زده حیرت   و  شگفتی  با.  کرد  مزده شوک  تربیش   م،کرده  عرق  های دست   روی   گرمش
 .  کردم  مچش و کشیدم بیرون دستش زیر از ناشیانه رو دستم

  هرچی   که  حرکتی  از  زدهشرم   و  شد  قطع  من  های محلیبی  با  موبایلم،  صدای   باألخره
  مگه  ولی. انداختم زیر رو  سرم  کردم،می فکر بودنش زشت به تربیش  گذشت می
   کرد؟  جمع رو شده ریخته آب  شدمی

 : کشوند  اصلی موضوع به  رو بحث باشه، نیافتاده اتفاقی هیچ انگار بهراد

 تانکرا؟ از چخبر -

 مطمئن  و  بیاریم  زبون  به  مرز  دیروز  اتفاقات  از  چیزی   مرد  دوتا  این  پیش  نبود  جایز
   .گهنمی چیزی   اآلن هم هاتف بودم

 : داد رو جوابش و زد  نمک رو خیاری 

 !کنمنمی  باور  که شدن،  پلمپ تانکرا ی همه  پیش ساعت نیم دونینمی  نگو -
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  روی  بهراد زوم نگاه دیدن از و کردم بلند رو سرم نگاهی سنگینی کردن حس با
  پدرش   به  که  پناهیبی  ی بچه   مثل  بازم  و   کشیدم  جلوتر  رو  شالم.  زد   خشکم  خودم
  و  انداخت بهم نگاهی. کردم ترنزدیک هاتف به کمی  رو دمخو ببره، پناه

 . فشرد  هم روی  باری  چند مطمئن رو هاشچشم

  اون ... داشتم ایمان بهشون  داشتم، باورشون  بودم،  مطمئن هاچشم  این به من
 !داشتم ایمان هاچشم  این به احمقانه عجیب  روزا

 : داد رو هاتف  جواب خنده با بگیره، من از  نگاه حتی کهاین  بدون بهراد؛ اما و

ن   ولی!  چرا  -  .  بشنوم   خودت  زبون  از  دیگه  بار  یه  داشتم  دوست  که  بردم،  حظ  قدرا 

 . دادم  فحشی سماجتش و  جسارت همه  این به و کردم پوفی لبی زیر

 ی روزه  و هاشونبشقاب داخل انبوه های میوه  لمبوندن به عجیب هم مرد دو اون
 !داشتن  عالقه  گرفتن سکوت

 : چرخیدم سمتش به هاتف، مرموز ی صدا با

 نه؟ ! شه ریخته حسابم به من حقوق وقتشه  دیگه نظرم به... خب بسیار -

   کار؟چی   خواستمی پول وگرنه! کردمی  تظاهر  و بود اییحرفه

 : زد  لب و داد  تکون سری  هم بهراد

 درصد؟  چند. خواینمی  درصد   گفت دوستت -

 :پرسید خودش دوباره بده، رو جوابش هاتف کهاین قبل

 !نیست خبری  همکارات  از وقته  خیلی راستی -

 :کرد زمزمه لبی زیر هاتف
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 !حاشیه پر مردک -

 : گفت سؤالش، دومین به دادن جواب  بدون بعد. نموند  دور منم های گوش  از و

 . درصد ۳0 -

  هیچ بدون اما و داد  رنگ تغییر سرخی به بوری  از آشکاری  طرز به بهراد پوست
 : گفت مقاومتی

 !نیست حرفی -

  به  زده شوک  و کرد مبلغی  نوشتن به شروع  و  رفت چکش  دسته  سمت  دستش
 : گرفت رو  مچش هاتف که کردم، نگاه سردیشخون

 ! کشی؟می  چک داری  که فروختی، رو سوختا ی همه  زودی  این به مگه -

  که این  از  قبل.  شد  ول  میز  روی   بهراد  دست  از  خودنویس  و  بود  زده  هدف  به  درست
 : انداخت گیرش  بستبن  توی  دوباره هاتف  کنه، الپوشونی  و بیاره لیلید بخواد

 حسابت  طرف و نداری  معامله جماعت دالل با بودم، زده حدس  درست پس -
 !َانپاکستانی و افغانستانی های شرکت 

 : داد ادامه و برداشت پا روی   از رو پاش

 !خرهنمی  رو سوخت  همه  این هم اییمرزی  دالل هیچ البته -

 مرد   مدام دل توی  و بود کرده ایجاد مرد دو اون و بهراد ی واسه رو بدی  عیتموق 
  گذاشته  شواسه  مالکیت میم جسورم؟ . کردممی  تحسین رو  جسورم و باهوش
 مدخترونه  شرم وجدانم، پیش حتی . کشیدممی  خجالت خودم از حسابی و بودم
 ! بود شده بیدار
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 غیب  ثانیه  چند  از  ترکم  در  هم  اونا  و  ننک  ترکمون  کرد  اشاره  مرد  دو  اون  به  بهراد
  هایی حدس   محتواش  درمورد  و  کرد  نزدیک  هاشلب   به   رو  بلندی   پایه  لیوان  .  شدن
 . زدم می

 : گفت و گذاشت کنار رو لیوان  نوشیدنش، جرئه-جرئه  از بعد

 دارم؟  معامله دالل با بودم  گفته من مگه -

 . بود هم  موفق  که الحق  و بده  نشون خیالبی  رو  خودش داشت سعی

 : زد طعنه  و آوردنمی کم هم هاتف  ولی

 !کردی  فروشپیش  بودی  نگفته اما -

  نفوذ  با خواستمی انگار. کرد اشاره من به بهراد و چرخوندم حدقه توی  چشمی
  اون   از  نگاه  کهاین  بدون  هاتف  تصورم،  برخالف  و  زیادیه  حضورم  بفهمونه  نگاهش
 : گفت من به خطاب بگیره، موذی  موش

 !میام من تا روراه توی  برو لطفاا  یاسمن -

 : زد پچ گوشم زیر و کرد نزدیک بهم رو خودش کمی

 . نخور تکون هم رو  قدم یه روراه  اون توی  از -

ن . سوزند  رو قلبم و سوزند رو پوستم نفسش های هرم  داغی  نزدیکم قدرا 
 ! بود عذابی چه دیگه این من خدای  نداشتمش؟  اما و داشتمش 

 : بگم خواستم و  کردم معج رو هاملب 

  نخوردنم  یا خوردن تکون مگه دیگه سیاه، نخود پی کنیمی دکم داری  وقتی -
 داره؟  فرقی
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  از . نکنم خراب بحث و کلکل با رو امروز بلکم تا گذاشتم، جیگر روی  دندون اما
  سالن   توی .  شدم  خارج  تراس  از   دستیم،  کیف  برداشتن  با  و  شدم   بلند  صندلی  روی 

  داشتم . دوختم  روم روبه  ی شده  درمی تاکسی  عقاب   به  رو  مکالفه  اه  نگ و ایستادم
 خشکم چارهبی ی پرنده همین مثل درست ترس مواقع منم کردم،می فکر این به
 چیزای خیلی با شد  ثابت بهم گذشت رومروبه  از که شخصی دیدن با که زنه،می

 شک  هاممچش به و بود خودش مطمئنم بود؛ خودش! زنهمی خشکم هم دیگه
.  کردم کنکاشش تری بیش  دقت با و نزدیک از و گذاشتم جلو به قدمی. نداشتم

  بود،  شده تزریق  بهشون  ژل میلی یک ی اندازه  به حداقل شکبی که هاییلب 
  همه  از و بودن ست  پرکالغیش موهای  با که رنگی مشکی و اییگربه های چشم
  اون   که  دختریه  همون  این  ردکمی   ثابت  همه  و   همه  ش،کشیده   و   بلند  قد  ترمهم
  دونمنمی ! بود کرده کنجکاوم مرصاد اسم آوردن با و  بودم دیده بهراد  ی خونه  روز 
ن   چرا  کردمی   ترغیبم  بود  که   هرچی  ولی   بودم،  بدبین   و  مشکوک  دختر  این  به  قدرا 

 سپرد  هامستخدم   از  یکی  دست  رو  بلندش  پایه  لیوان.  باشم  کنجکاو  بهش  نسبت
.  رفت  باال گرد سالن اون مارپیچ   راست سمت های پله  از سردی خون با خودش و

 طناز دختر   این مخاطب شدممی مطمئن و رفتممی باید رفتم،می دنبالش باید
  هم  رو  من پلیسی شم هاتف، با گذار و گشت خب. بوده  اییدیگه نام   مرصاد
  آروم - آروم و گذاشتم روراه  همون  خاموش شوفاژ   روی  رو کیفم! بود کرده روشن
  کیف  اون حتی موقعیت  این توی . رفتم دنبالش کنم، توجه جلب  کهاین  بدون

 حدس   و  ندیدمش  دیگه  باال  به  رسیدن  با!  بود  گیر  پا  و  دست  مواسه  هم  کوچیک
 توی   اتاق  جز  به  اییدیگه  چیز  وگرنه  باشه،  رفته  اتاق  شیش  اون  از  یکی  توی   زدم
  دیوارها  روی  طالیی دور  های قاب  وی ر چشمم. خوردنمی  چشم به بزرگ  سالن اون
 ی قالیچه جز و گردوندم  کشیدنمی  رخ  به رو بهاگران  نقاشی یه هرکدوم که

 !شیک حال عین  در و ساده. نداشت  وجود اییدیگه چیز سالن وسط بافتدست 
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  دنبالش   چی  واسه  باید  اصالا .  باشم  دختره  اون  دنبال  اتاق  کدوم  توی   دونستمنمی 
 !  چی؟ شدمی  درست دردسری  مه واس  اگه گشتم؟می

  شکر  رو خدا. رفتم جلوتر و زدم پس سرم، دادن تکون با رو منفیم افکار ی همه 
 . اومدنمی  گوش به کفشم تق تق  و بود زیاد خیلی پایین صداهای 

  شانس  که کنم، سمع  استراق هااتاق تک -تک در پشت خواستم و شدم نزدیک
  هجوم   سمت  اون  به   چپ،  سمت  اولی  اتاق  از   جیغی  صدای   شدن  بلند  با  و  بود  یارم
 : خورد گوشم به دختره همون های نفرین  و کردم ترنزدیک رو  گوشم. بردم

 ! فهمی؟می  شدی، مخفی برادرت  پشت که ترسویی احمق  یه تو! کن ولم -

  نجاتش  باید کردم،می   کمکش باید . رفت  هوا  به جیغش صدای  دوباره  بالفاصله و
  اتاقن،  توی   نفر  چند  اصالا   یا  چخبره،  اتاق  اون   توی   ستمدوننمی   وقتی  ولی!  دادممی
 !اومدنمی  بر دستم از کاری  هیچ

  یه  حواسم ی همه  با کردم  سعی  و  شدم خم گستاخانه  اتاق، در پایین   دیدن با
  جفت  یه با داشت، پا به اییشسته  آبی لی شلوار که مردی  پاهای. ببینم چیزی 
  سرم . بود ایستاده دختره همون مقابل که دیدم،می  رو آدیداس اسپورت   کفش
  دستمزد  و  کردم  کج  تربیش   رو  هامچشم  دیدن،  بهتر  واسه  ولی   ترکید،می   داشت
 های رگ  دستاش. بود  مردونه دست  یه اسیر که دختر ی چونه  دیدن   شد؛ زحماتم
 بیرون   رنگش  آجری   شرتتی  زیر  از  هم  دارشعضله   بازوهای   و  داشتن  اییبرجسته

 های چشم ی واسه  عجیب برجسته های رگ این و داشتن رگ تاشدس. بودن  زده
 !بودن آشنا من

  به  که هاییچشم با و شدن ترکشیده  هامنفس  در، سمت به  هاییقدم  اومدن با
. رفتم  پایین  رو  هاپله  تند-تند  و  گرفتم  فاصله  در  از  سرعت   به  کردن،می   درد  شدت
  صدای  با ولی کشید، تناکیوحش تیر   کمرم و پیچید همبه پام پله  آخرین سر
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  خودم   فوری   و  کردم  تحمل  رو   درد  اومدن،می  پایین  سمت  به  که  مطمئنی  های قدم 
  تنه  من به مدام و کردنمی پایکوبی وحشیانه همه . رسوندم جمعیت توی  رو
.  نشست چشمم توی  اشک پام، درد   از  و نشست پیشونیم روی  عرق. زدن می

 چالق، پاهای  همون با و گرفتم دندون به رو لبم صدام، نشدن بلند ی واسه 
  که روییراه  همون به رو خودم. شدم خارج رقاص جمعیت دل   از کشونکشون 
 کنگوش  حرف  و  مطیع  چقدر  من  که  وای   و  رسوندم  بمونم  جااون  بود  گفته  هاتف
  تا  کردم نگاه  رو شوفاژ روی  کردم،می حس هامچشم توی  که  ضعفی با! بودم
  نور  !  نبود  ازش  اثری   هیچ   ولی  برم،   بیرون  درهجهنم   این  از  ترزود   و  بردارم   رو   کیفم
  و  بودم گرفته ماتم. زد دزد اونم که داشتم زپرتی موبایل   یه شد؛ نور علی
  دست    جفت   یه  توسط    هامشونه   شدن  فشرده  با  که   کنم،  کارچی   باید  دونستمنمی 

  تاوانی   ایی ی فضول  هر  قطعاا   و   بود   تموم  کارم  دیگه!  برگشت  و   رفت  نفسم   وحشی،
  که  بود، افتاده رعشه به تنم ی همه  و نداشتم رو عقب به چرخیدن  توان. داشت
  باالتر  و گرفتم شمردونه های کفش  نوک  از . ایستاد مقابلم و اومد جلو خودش
  دنیا  یه هم آشنا رنگ   طوسی و کبریتی تک کت   اون حتی لحظه اون و رفتم

  ولی   کردم،  نگاه   هاشچشم   توی   مستقیم  باراین  و   گزیدم   لب.  مواسه   بود   آرامش
 هاشچشم  تاریک  آسمون  بود؛  طوفانی...  نبود  همیشگی  آرامش  اون  از  خبری   هیچ

 !بود طوفانی

 :کردممی  تبرئه بار شماتت های نگاه  این از رو خودم و گفتممی چیزی  باید

 ... من -

.  شدم  هخف و کردم اطاعت دستورش از. افتاد رعشه به تنم ی همه  زد که دادی  با
 زدن؟  حرف طرز این به چه رو مرد این گفتممی  هنوز من و"  شو خفه: "بود گفته

  درد . کشید خودش دنبال رو دستم وحشیانه! بود عادتش نداد؛ بهم حرفی مجال
ن  ولی کردم،می  حس  رو  کردنش ورم  خوب خیلی و بود  شده  تربیش پام   قدرا 
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  شدیم   خارج  جمعیت  دل  از  خرهباأل.  کردمنمی   پیدا  زدن  حرف  فرصت  که  بود  عصبی
  شده خارج دستم از تعادلم. کرد ول رو دستم اصلی، ساختمون از مونخروج با و

  واکنشی  هیچ  القلبقسی  ی مردتیکه و شدم  پرت عقب  به خوران  تلو-تلو و بود
  رو بغضم و کشیدم دندون به رو لبم ضعفم، ندادن نشون ی واسه . نداد  نشون
  دیدن  با که کنه، نثارم  فحشی خواست و شدن  باز هم از هاشلب . دادم  قورت 

 .  بست  رو دهنش دوباره مرتضی

  تا،  دو ما بین مشکوکش نگاه کردن بدل  و رد  از  بعد  و دوید سمتمون  مرتضی
 : گفت

 ! بذارم عمراا  که بری، زودی  این به خوای می نگو -

  همچین  عصبیه وقتی دونستممی خوب و کشید لبش ی گوشه به دستی هاتف
 کنه نگاه من به کهاین بدون و فشرد رو مرتضی دست. میده  نشون شیواکن
 : گفت

 . درمانگاه شون ببرم باید خورده، پیچ پاشون خانوم -

  رفتار   باهام  طوری اون   هم  باز  ولی   دارم،  درد   همه  اون   و  خورده  پیچ  پام  دونستمی
 !لرزید دلم رحمی بی  و تفاوتیبی  همه این ی واسه  لرزید؛  دلم کرد؟می

  رو  من بازم فهمیدم فقط. دیدمنمی  هیچی دیگه و  بود کرده تار رو  دیدم  شکا
 توی  کرد  پرتم  عبارتی  به  عقب  در    کردن  باز  از  بعد  و  کشید  ماشین  تا  خودش  دنبال

 وای  و. داد دست بهم بودن ارزشبی حس   حرکتش این با و بست رو در. ماشین
   دلم؟ با کردی  چه که هاتف

  سعی  هاشعضله . شاگرد صندلی روی  انداختش و دکر  خارج تنش از رو کتش
  این  دیگه لحظه اون مگه و کنن پاره رو رنگش یاسی ی مردونه پیرهن داشتن
 ! نبود نه بود؟ مهم من ی واسه  چیزا
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  کنده  جا از سرعت به ماشین پدال، روی  پاش فشردن با و نشست  فرمون پشت
  و  سکوت این بپرسم؛ ازش که  نداشتم، رو این توان حتی لحظه  اون  من و. شد

 چیه؟  ی واسه  نگاهت کردم دریغ و خشم

  زد پوزخندی . دیدم آینه توی  از رو اخمش و کشیدم  دندون به  رو  لبم پام درد   با
 : گفت و

 کنه؟ می  درد -

 !دونست؟نمی 

 : دادم رو  جوابش طعنه، با

 ! درمونگاه ببرین رو من بود قرار کنم فکر -

 تربیش  کمی. چرخید عقب به عصبانیت با و زد ترمز روی  خیابون از اییگوشه 
 : غرید و شدم جمع صندلیم توی 

 ! کارآگاه شممی دکترت خودم درمونگاه؟  -

ن  پیاده  ماشین از. نفهمم رو کارآگاه ی کلمه  از شطعنه  که بودم،  زدهشوک  قدرا 
  در  به تربیش همین ی واسه  و داشت نشستن قصد. کردم باز رو عقب در  و شد

  مونبین  ی دیگه  نفر   دو  ی اندازه   هنوزم   اما  و   نشست   کنارم.  شدم  نزدیک  سرم   پشت
 !دیگه بود پیکر غول ماشینای  این مزایای  از. .. بود فاصله

  باألخره . باشه  اومده سراغم دوباره قلب تپش زدممی  حدس و زدمی  تند قلبم
 : کرد فوران  و شکست  رو سکوت

 بدم؟  چی  رو نیما جواب من بیاد، سرت  بالیی اگه نگفتی احمق؛ ی دختره -
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  دلم  نگران  نبود؟  حالم و من  نگران بود؟ نیما به  دادنش  پس جواب نگران! نیما
 نبود؟

 ! آوردی؟  قلبم سر  به  چی  که  هاتف وای   و. گرفت بغضم   و گرفت دلم باراین  من و

  قطره  و کشیدم خفیفی جیغ پیچید، پام مچ توی  که سوزشی و درد احساس با
  برعکس   و  بندازه  جا  رو  پام  مچ  بود  کرده  سعی  رحمیبی  با  .چکید  مگونه   روی   اشکی
  باید   دونستممی  فقط  کنم،می  کارچی   دارم   فهمیدمنمی .  بود  کرده  تربیش   رو  دردم

  شدم   خم.  شدم   پیاده   خودم  سمت   در  از  و   زدم  پس   رو   دستش.  شم  دور   جااون   از
 .  کردم  نگاه شبه تارم دید   همون  با و  زد چنگ رو دستم مچ که بردارم، رو کیفم

 : زد لب. اومدنمی  بهش هم اصالا   و داشت اخم

 .کنی قهر تونیمی  بعد رسونمت،می . ری نمی جاهیچ وضع و سر این با -

  و  کنم گوش حرفش به کردنمی  مجبورم وضعم و سر و پام درد کالمش، تحکم
 ماشین.  نشست   فرمون  پشت  باز  و  شد  پیاده   خودش.  نشستم  ماشین  توی   دوباره

 آتیشی تا پسر این مالیمت و آرامش از کردم فکر این به و اومد در کتحر  به
 ! ستفاصله  رو  مویی تار ی اندازه  به شدنش

 : زد طعنه

 !همکاری  اتمام. شه باز جاهااین به پات دیگه باریک  بذارم باشم، مرده مگه -

  همراهیش  خودم دیگه داد،می  اجازه هم  اگر حتی و بود شده دارجریحه  غرورم
 !احمق  برتربین خود ی پسره . کردمی نم

 : زدم کنایه و کنم سکوت نتونستم دیگه

 !شما  نه  منم یکیه، اون محتاجه که اون آره؛ -
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 و تربیش  حتی رو  باراین  ولی شد،می محو اخمش خط هام درازی زبون  با قبالا 
ن. کرد اخم تربیش   باورم  حتی که بود، داده خرج به مالیمت و مهربونی قدرا 
 ! بکشه عربده و  کنه  اخم بتونه روزی  یه پسر این شدنمی 

  طوری این خواستمی هم شاید بود، نگذاشته  محلم یعنی این و نداد رو جوابم
 ! کنه؟ کنترل رو  خشمش

 لنگان لنگان و شدم پیاده ماشین از شون، اجدادی  عمارت   به  رسیدن محض به
 کلید  با  هاتف  که  وبم، بک  در  به  خواستم  و  برداشتم  سنگی.  افتادم  راه  خونه  سمت
.  نبست   سرش  پشت  هم  رو  در  ولی  نموند،  من  منتظر.  شد   وارد  و  کرد  باز  رو  در  قفل
  با  وقت  هیچ که  شانس  از  وای  و کشیدم داخل رو  خودم و کردم  بهش  کجی دهن
  بود،  عجیب. دوید من سمت و شد جدا هاتف از رزیتا. نداره خوشی ی میونه من
 !  کنه کمکم رفتن راه توی  کردمی  سعی  و گرفت ور بازوم زیر حرفی هیچ  بدون که

 : پرسید آرومی لحن با

 شده؟  دعواتون -

  و  کردممی  تعریف براش  رو چیزهمه  بعدش باید دادم، می مثبت جواب  اگه
 ! نبودن شدنی  سانسور  جورههیچ  مهمونی اتفاقات

 : دادم رو جوابش و چرخوندم راست و چپ به  رو سرم

 !بابا  نه ایم؟بچه مگه -

 : کرد مزده شوک  بعدیش سؤال با

 آورده؟  پات سر  رو  بله این کی پس -

 !  داشتم؟ فیزیکی دعوای  هاتف با بود کرده  فکر مگه کی؟
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 :گفتم متحیر و چرخیدم سمتش به  ایستادم، جاهمون 

   بزنه؟ رو من که روانیه، و جانی عموت پسر مگه -

 : گفت و  خورد رو شخنده 

  آتیشیش   بدجوری   هم  االن .  کنهمی   پیدا  بزن  ت دس  شهمی   عصبی   وقتی   ولی  نه،  -
 !بودی  کرده

 !باشه داشته حقیقت نداشت امکان و کردمی  شوخی  داشت شکبی

 : خورد قسم و خوند رو حرفم که  کردم، بهش اخمی

  و نبودی  کرد، عصبیش سامرند همین بار  یه. گممی  رو  واقعیت دارم  خدابه -
 ! دهنش توی  کوبید  چطوری  ندیدی 

 نداشت؟  ثابت شخصیت  یه چرا بود؟ کی پسر این !من خدای 

 نظر  نطق  مواسه  هاشگری وحشی  از باید بودم، دیده رو هاشخوبی  اوج که االن
 رزیتا. زدم تکیه دستم به رو سرم و نشستم پله سومین روی  خسته! کردن؟می

 خسته  و کردم بلند رو سرم که گذاشت، مشونه  روی  رو دستش و نشست کنارم
 :پرسید و  داد ماساژ رو مشونه .  دوختم چشم بهش

 چیه؟ ماجرا بگی خوای نمی  -

 : زدم لب

 !نیست ماجرایی -

 : گفت تند و

 همین  با  پاورچین-پاورچین  و  دزدکی  بار  چهار-سه  ماه،  این  توی   و  نیست  ماجرایی  -
 وضعته؟  و حال این االنم  و بیرون زدی   خونه از هاتف
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 نجابتم و  شخصیت مورد  در قضاوت از . بودن گرفته  هدف رو  ضعفم  نقطه  باز و
  از تند-تند. نشستمی  تنم به رعشه مواقع جوراین توی  همیشه  و بودم زاربی

 : کردم دفاع خودم

 !دونهمی  هم نیما حتی ست،دیگه چیز یه مسئله خدابه  سرته؟ توی  چی -

 : زد  طعنه دادنم، حرص تربیش  واسه عمد به و خندید

 داشته خبر دومادش آمدهای  و رفت از  بایدن عروس غیرت خوش داداش   مگه -
 باشه؟ 

 : گفتم و برچیدم لب. کنه عصبیم تربیش  داشت سعی انگار و  بودم عصبی

 ... همکاریه فقط ما ی مسئله ! رزیتا کن بس -

 :پرسیدم و  چرخیدم سمتش به

 فهمیدی؟  -

 : زد  لب و  شد آروم باز

 ... دارم  خبر خودم کردم، شوخی بابا باشه -

 ! بودم؟ شده بده آدم  و کرده کاری پنهون  من چرا مدت همهاین  پس داشت؟ خبر

  لبی.  کنه  باز  لب  کردم  اشاره  سر  با  که  داشت،  تردید  حرفش  ی ادامه  گفتن  ی واسه 
 : گفت و کرد تر

 . شهنمی  باورم نشنوم خودش زبون از تا گفتم گفت،می چیزی  یه پریناز -

 پریناز . بود آورده ومهج بهم وحشتناکی زدگیشرم و افتاد خسخس  به نفسم
  چه   خوادمی   بودم  مطمئن!  بود  شده  هم  جری   نیما  و  من  رفتار  با  حاال  و   بود  فضول
 : گفت  آروم  و کرد باز لب. انداختم زیر رو  سرم سارشرم و بپرسه رو چیزی 
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  من   به  اول  که  نداشتم،  لیاقت  شوهر  خواهر   یه   عنوان  به  لق دهن  پریناز    ی اندازه   -
   بگی؟

  جوری این دونستنمی  اما و بیاره  در سنگینی  اون از رو جو زاحم با خواستمی
  دروغ   کنه،  باور  اونم  و  کنم  انکار  بزنم،  زیرش  تونستممی .  کنهمی  مزده خجالت  بدتر
  رو  معالقه  طوری این  پریناز وقتی ولی.. . ولی کنه،  گیر گلوم بیخ نبود حناق هم
  دستش  بهونه و بودممی صادق باید کنه، تخریبم داشت سعی و بود زده جار
 . دادمنمی 

  دستش . بدونه  هاشحرف تأیید بر رو سکوتم  دلیل دادم ترجیح و نگفتم چیزی 
 :گفت  و زد  پام روی  رو

 .کنممی  درستش -

  این . کردم نگاه بهش  دریده های چشم با و چرخوندم سمتش به رو سرم تندی 
  بودم  مطمئن و باشه من آبروی  فکر به که بود، هاحرف این از ترخرابکله دختر
 . دهنمی  جوالن فکرش تو خوبی چیز

 : زدم لب

 ! سرته؟ تو چی -

 : داد  رو جوابم مصمم، و کرد اییخنده 

  حاال  تا رو هاتف کن باور ولی گم،می رو  اینا خوشیتدل واسه کنی فکر شاید -
ن  زن  یه به نسبت  ! بودم ندیده غیرتی  و حساس قدرا 

 هیچ  ی واسه  رو هامهربونی و تعصبات این که گذشت، ذهنم از موقع همون و
 بود؟  نداده  خرج به مونثی جنس

 : داد ادامه رو حرفش ترجدی 
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  ابراز توی  نیستی، میلبی هم تو بدونه وقتی... زنممی حرف موردت در باهاش -
 !کنهنمی  تردید شعالقه 

 عجیب! بود جدی  کامالا  همیشه برعکس   و نداشت شوخی. کردم نگاه شچهره  به
 : گفتم و زده سرش  به کردم سح

 !وحشتناکه هم شوخیش  حتی. شوگم -

 که  چیزی  به واقعاا  اگه. بود شده  تموم گرون مواسه  خیلی این و  نخندید هم باز
 ! نگرفتم؟ رو  جلوش چرا روز  اون که من، بر وای  و  چی؟ کردمی  عمل بود گفته

 : زد لب  و شد بلند  پله روی  از

 !من به بسپرش -

ن   و  غرور از  و بایستم جلوش نتونستم حتی که بودم،  زده شوک کاتشحر  از  قدر ا 
  سرعت به و بود شده  دیر ولی بگم، چیزی  و بزنم جیغ خواستم. کنم دفاع آبروم

  سرم   داره   بالیی  چه  دیدم  و  اومدم   خودم  به   وقتی.  رسوند  هاتف  اتاق  به  رو  خودش
. بودم   مونده  شوک  توی   و   شد  بسته  اتاقش  در!  بود  دیر  اما  و  دویدم  دنبالش  میاد،

  چرا  دونمنمی  ولی  بکشم، بیرونش اتاق از شده ترفندی  هر به  و بزنم در خواستم
 رزیتا به باید گفتمی  دلم ته چیزی  یه و  رفتن هامانگشت  از جون لحظه اون

 !کنم؟ اطمینان

  هیچ  بدون  همیشه، مثل دوباره  رزیتا انگار  و ایستادم گوش در  پشت
 : بود رفته  طلبم اصل سر اییچینیمقدمه 

 داری؟  عالقه یاسمن به تو داداش؛ -
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  شم  غیب تونستممی پاترهری  مثل کاش. سکوت و بود سکوت فقط دقیقه چند
  رو  هاتف ی لحظه  اون  ی قیافه تا بیارم، در  اتاق اون  از سر نامرئی صورت  به و

 ! ببینم

 مشت یه دختر این  چرا. دادم  قرار نفرین و لعن مورد رو رزیتا و گزیدم رو لبم
 نداشت؟  سیاست و عقل

  باألخره  و. زدم تکیه چوبی ستون   به تربیش  من و  اومد هاییزدن  قدم صدای 
 : کرد باز لب هاتف

 !کن استراحت یکم برو خریدی، ی خسته  انگار پرسی؟می  سؤالیه چه این -

  بودم  شده امیدوار و کردمی  خالی شونه دادن جواب زیر از ناشیانه  خیلی داشت
 و ترمصمم  جوابش شنیدن  ی واسه  خودمم اآلن . باشه شرم  از تشحرک این

 . داره نمی  بر سرش  از  دست نیاره، حرفش به تا رز دونستممی و بودم کنجکاوتر

  نفس  صدای . کرد تکرار ترمحکم  رو سؤالش باز  رزیتا و شد هم  طور  همین و
. تمشناخمی   هم  رو  هاشنفس   صدای   حتی   بخورم  قسم  بودم  حاضر  و   اومد  عمیقی 
 :پرسید و کرد منمن  کمی

 کردی؟ فکری  همچین شدچی  -

   ولی بیاره، دلیلی  چه دونستنمی  و داشت تردید حرفش ی واسه  هم رزیتا انگار

 : گفت و شد ترروان   زبونش باألخره

 !نیست میلبی نظرم به بشه، داداشمزن   کردم هوس عجیب -

 خودش به مردک اون که زدی،نمی  رو حرف اون و شدی می الل کاش رزیتا آخ
 :کنه خردم طوری اون  و بده جرئت
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 خوام می  گفتم  شنیدی   و  بودی   ایستاده  گوش  شب  اون  فهمیدم  ببین!  خیالبی  -
 ... ولی بزنم، همبه  رو لیلی با نامزدیم

 اگر   و  اما  از!  کرد؟می   دستدست  کردنم  نابود  ی واسه   داشت؟  تردید  چرا  چی؟  ولی
 :کرد نابودم کلمه یه تو زد، که حرفی با و برداشت دست

 !حرفا مدل این از و باشم داشته نظر تو دوست  به که شه،نمی  دلیل این ولی -

 : گفتمی عزیزی  یه افتاد یادم

 که اینه اینا؛ ی همه از ترسخت  ولی سخته، هم کردن فراموش سخته، انتظار -»
 !«بکشی؟ انتظار یا کنی فراموش باید ندونی

  و  دست اییُخرده و ماه دو! بود شده تموم.. .بود من حال توصیف دقیقاا  این و
 چرا  من و شد تموم نداشتم؟ بغض چرا من و شد تموم انتظار با کردن نرم پنجه
 !ریختم؟نمی اشک چرا من و شد  تموم زدم؟نمی  داد

 قلبم بودم؛ باخته رو  چیزی  یه وسط این اما و  نبودم بالتکلیف دیگه  چون شاید
 ! وجودم و قلبم و من با کردی  چه که هاتف  وای  و بودم باخته رو

 شال  و  بستم  رو  در  اتاقم  به  رسیدن  با.  رفتم  باال  هاپله   از  آروم  و   بودم  شده  خشک
 : گفتم زیرلبی و  کردم برانداز رو خودم  آینه توی . انداختم ایی گوشه  رو مانتوم و

 نخواستی؟  رو من اومدنمی  بهم لباس این چون -

  دورتادور  هلوییم ماتیک   با و رفتم آینه جلوی . یدمخند سرخوش و بلند خندیدم؛
 : زدم پچ دوباره هم بعد. کردم رنگ توی  غرق رو هاملب 

   شدم؟ خوب االن -
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  دلقک . بود  شده دلقک  وجودم کل بلکه م،چهره تنها نه بودم؛ شده دلقک شبیه
 طنین  گوشم  توی   هاشخنده  صدای   و  خندیدمی!  خندیدمی  بهم  اون  و  بودم  شده
 ! نداختمی

 : دادم قسمش و  کردم نگاه خودم به

 !میره ضعف تواسه  دلم من خندی،می  وقتی نخند؛. کن  تمومش  خدا رو تو -

 . بود اومده در اشکم من و خندیدمی  اون  نداشت؛ تمومی

  که  من نیستی،  من به  متعلق  که تو نکن؛ مدیوونه  نکن، دلبری  نخند، لعنتی
 !  نخند... خوامنمی  رو جهنم آتیش

  آورده  کم. سوزه می آتیش توی  داره تنم  کل کردممی  حس و  کشید تیر بمقل
  رو تعادلم یهو . بخندم اشکم،  اومدن بند ی واسه  تونستمنمی حتی دیگه و  بودم

 . زدم  گریه زیر و  کوبیدم رومروبه  ی آینه  توی  رو ماتیک دادم،  دست از

  جیغ .  وندنکش  جنونم  به  و  بستن  نقش  آینه  ی شکسته  های تیکه  توی   هاشچشم
 : زدم

 ! نده آزارم کن، تمومش! برو -

  کسی  که نبود، مهم  مواسه  دیگه حتی لحظه  اون  و افتادم هق هق  به محابابی
 !ببینه حال اون توی  رو من

  حس  رو عمیق  یخلسه  یه عجیب و کردنمی  خوب رو حالم هیچی لحظه اون
 . کردممی

  با  که بدم، داری دل رو خودم کمی دپی آهنگ با خواستم و برداشتم رو موبایلم
 م خنده . نشست  لبم  روی  اییخنده  «رئیسی هاتف»  از پاسخبی تماس پنج دیدن
   نداشت؟! داشت درد
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  زد،  غیبم  مهمونی  توی   وقتی  زدم  حدس  و  بود  پیش  ساعت  چند   به  متعلق   زمانش
 .  باشه گرفته رو مشماره 

 هم و ممخاطبین لیست توی  از هم کردم، پاکش و رفت ششماره  سمت دستم
  اما  و! رئیسی جناب کردنت  فراموش ی واسه  قدم  اولین تماسم؛ گزارش  لیست
  حفظ  تکلیف یه عین  رو شماره اون رقم به رقم که کردم،می کارچی  رو محافظه
 !بود؟

  حس  که  آهنگی  هیچ  اما و کردم پایین و  باال باری  چند رو  هامآهنگ  لیست پلی
 ی واسه  که سایتی اولین از گوگل ی تو. نکردم پیدا  بده تسکین  رو حالم کنم

  رو  هامچشم  گذاشتم، آنالین پخش روی  رو آهنگی آورد، باال سرچم ی نتیجه
 اتاق توی  که زنی گداز و سوز پر صدای  به تختم، پشتی   به زدهتکیه و بستم
 . کردم گوش پیچیدمی

 

 شد  دیوانه دل و رفتی»

 شد  بیگانه خوشی هر با

 ندارد پایان غم سوز این دگر توبی

 شد خانههم  دلم با غم

 شد   ویرانه امکاشانه

 « ندارد درمان رفتنت،  درد که دردا
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  فضا   اون  توی   دیگه  من  اما  و  کردمی   پیدا  اکو   رنجورم  و  مسکوت  اتاق    توی   آهنگ
  اخم  هاش،مهربونی کردم،می سیر لبخنداش هوای  و حال توی . نبودم
 !چشماش اون  از آخ چشماش؛... هاشکردن

 

 !ندانم دیگر کنم، سر چگونه وتبی»

 مرا بهار نو خزان، ربوده دستم ز   چگونه ندارم باور

 « مرا قرار جانم، ز   گرفته جانت رفتن    که نداری  باور

 *** 

  شده  خم کمر این بودم؛ ندیده پیش شب  چند. کردم نگاه نیما  به تراس باالی  از
 عزیزم  برادر  فهمیدممی   حاال  دیدهرنج  من    و...  نگاهش  غم  ش،تکیده  های شونه   رو،
.  بودم  نکرده تجربه هم رو اییعاطفی  ی رابطه  حتی  من! کشید دردی  چه شباون 
  و  خودم پیش فقط غرورمم. کردم عاشقی رو  ماه  دو من نیما،  سال   دو جای  به

  و  بود  خریده جون به  رو اینا ی همه  که نیمایی از امان ولی! بود شده خرد رزیتا
  بود  برگشته   استوار  و  ثابت  نیاد،  کوچیکه  خواهر  ابروی   به  خم  کهاین  ی واسه   حاال
 . دادمی ادامه زندگیش به و

  توی  رو خودم تربیش  کمی  که داد،  تکون  مواسه  دستی و  خورد بهم  نگاهش
 .زدم  بهش لبخندی   و کشیدم آغوش

  خودم  به کردم،می بغل رو خودم داشتم،می  رو خودم هوای  خودم باید روزا اون
 ی واسه  خودم  ی اندازه   تونستمی   کی.  بشم   اذیت  ذاشتمنمی   و  کردممی  مهربونی

 ! هیچکی باشه؟ فداکار و سوزدل من
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 تربیش دارم، خبر چیز همه از بودن فهمیده انگار که رها و رزیتا مدت این توی 
  مرصاد   با  سرش  پریناز.  نکنه  اذیتم  تا  گرفتنمی   رو  پریناز  جلوی   و  داشتن  رو  هوام
  تفریح   قرار  دیگه  هم   با  آشکاری   طرز  به  ما،  دادن    حرص  تربیش   ی واسه   و   بود  گرم
 از ترکسل ... من و . بود کشیده خط رو اکیپ  دور   کل به جورایییه  و ذاشتنمی

  دلبستگی  این از قبل روال   به  کردممی سعی  و  دادممی  ادامه زندگیم  به  همیشه 
 .  برگردم

  باغ  از بود، کرده غرق آرایش توی  رو خودش که پرینازیی روز، چند این مثل بازم
 مرصاد، دیدن با. شد  روونه دنبالش هم مرصاد بعد، دقیقه چند و رفت بیرون
  و  کفش اون . بود باور غیرقابل دیدممی  که چیزی  و خوردن تکون هامشاخک
 لباس این از مرصاد فقط مشهد کل توی  مگه زدم، نهیب خودم به! آشنا شلوار  

 ! داره؟ ربطی چه من به  دیگه اصالا  داشت؟

 . ازت خواممی  معذرت -

.  برگشتم  سمتش  به  لرزون   های دست   با  و  شد  ترکشیده   نفسم  صداش  شنیدن  با
  دستی . بودن کافی سکوتم ی واسه  همه  و همه ... بغض  دلتنگی،  عشق،  نفرت،
 : شد  مکرر اییبچگونه  و مظلوم لحن   با و داد تکون هامچشم جلوی 

 !ببخش -

  فکر  حتی  زدنم؟  پس  کرد؟می   خواهیمعذرت  چی  ی اسه و.  حرفش  از  بودم  زدهشوک 
  لرزه  به هاملب . بود دردناک بدونه رو آشکارم  عشق   هم هاتف کهاین به کردن
 : پرسیدم سختی  به و بودن افتاده

 چی؟  بابت... ب -
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 کردم فکر چرا نگران؟. گذاشت  جلو به قدمی و دوخت صورتم به رو نگرانش نگاه
  حرکتم  همین و برداشتم  عقب  به  قدمی! شه؟می  ان نگر  بدم حال و من ی واسه 
 : گفت و  کشید لبش ی گوشه   به دستی. بمونه  ثابت جاش سر  شد باعث

 خانوم؟ دختر خوبی -

  باور  غیرقابل و دردناک مواسه  قدرچه کردمی  صدام  غریبه طوری این  وقتی که  آخ
  گه دی. برگشتم تراس بیرونی   ویوی  سمت  و رفتم عقب  اییدیگه  قدم . بود
 : گفتم و کردم  پوفی لب زیر. بودیم مونده تنها و نبود باغ توی  کسیهیچ

 !خوبم -

 : شد ملتمس لحنش  کردم حس

 !بعدش  میارم در دلت از   ببخشیم؟ شهمی -

 : زدم  غر و زدم تکیه نرده  به برگشتم، سمتش  به کالفه و عصبی

 زنید؟ می  حرف چی از ببخشم؟ رو چی -

 :گفت و پروند باال ابرویی

 . بخرم آلوچه تواسه  میدم قول منم کن، فراموش رو  روزاون . نشو بدی  خترد -

  بهش  بار هزارمین ی واسه  هم  هنوز تونستممی  که صفتی بهترین! مهربون
  که  زنه،می حرف روز  کدوم مورد در دونستمنمی  و بودم گیج هنوز. کنم  اهداش

ن .  افتاد  افشار  مهمونی    توی   بحثمون  به  یادم  کردن،  فکر  ترجمعحواس   کمی  با   قدر ا 
 . بود رفته یادم کل  به رو یکی این که بود، سنگین بعدش درد

 :کرد زمزمه

 !شممی  بدبخت که نه، نگی دیگه؟ داری  دوست آلوچه هم تو -
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  دوست  آلوچه اگه. زدمی  شدن بدبخت از دم اون و بودم نبخشیده هنوز من
  سعی  که  لحنی با و  نشست زبونم  روی  سؤالم ! چرا؟ شد؟ می  بدبخت نداشتم،

 : داد رو جوابم برسه، نظر به دارخنده  کردمی

 ... خریدم تواسه  خیس آلوچه کیلو دو رفتم دیشب -

 : داد ادامه و  کرد مظلوم رو لحنش

 کنم؟  کارچی  همه این با باشی،  نداشته دوست اگه -

 :شم تلخ  دادممی ترجیح و نبود خنده حس   وضع و حال اون توی 

 ... شکستین رو  شوندل  که اونایی از گهدی یکی به بدین -

 : دادم ادامه ترتلخ

 !دیگه هنرتونه شکستندل  نباشه هرچی -

 :کرد گیرمغافل  حرفش با و  زد تکیه نرده به

 !دمشنمی  کسیهیچ  به  رو شما ی تحفه  خریدم، شما واسه  خانومه؛ آهای  -

  طوری اون  و بود زده  پسم آشکارا کرد؟می  دلبری  جوری اون  و  خواستنمی  رو من
.  کنن رسوام اشکام  مبادا کشیدم، دندون به  رو  لبم و کردم بغض ! کرد؟می دلبری 

 :گفتم  لرزونی صدای  با

 . خوامنمی من -

  در  پشت   ورودم، از بعد و رفتم اتاق سمت بدم، بهش حرفی فرصت کهاین  بدون
  با . سوخت خودم حال به دلم عجیب و ریختم اشک صدابی. خوردم سر شبسته

  عمیقی  نفس. شدم بلند زمین روی  از و کردم پاک رو هاماشک  اییتقه  دای ص
.  کنم برخورد  باهاش ترمحکم  بتونم باراین  شاید کردم، باز  رو  در  و  کشیدم
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  و  کشیدم بیرون به  سرکی. شدم  زدهحیرت خال این از و نبود در پشت کسیهیچ
 هامچشم    در،  جلوی   ی کاسه   دیدن  با  که  گذروندم،  نظر  از  رو  چوبی  روی راه   دورتادور
  محتواش  از که رنگی  سفید و بزرگ ی کاسه  و بردم دست. شدن  خشک جاهمون 
  و  انداختم نگاهی رو بود چسبیده روش که کاغذی . برداشتم رو نداشتم، شک
  میز  روی  رو کاسه نشستم، اتاق ی گوشه  صندلی   روی . کردم گردعقب  اتاقم توی 

 :گذروندم رنظ از رو کاغذ محتوای  و گذاشتم

 

 دیوار  چون  سنگدلی در که شادمانیم»

 « ماست سیمانی دل در ای پنجره  هم باز

 

  منت  مهربونیش ی واسه  داشت کردم؟می  برداشت چجوری  رو مفهومش باید
  داشته   متنش  از  درستی  درک  تونستمنمی  جورههیچ!  بود؟  اهلش  اصالا   ذاشت؟می

  ارزشی   با  شی  مثل  رو  کاغذ.  وردم خمی  بدی   بست  بن  به  بار  هر  ترجمه  توی   و  باشم
 واقعاا  ترشیش. شدم  آلوچه خوردن مشغول و گذاشتم پولم کیف ی گوشه 
 : کردم غرولند  لب زیر! بود العادهفوق 

 ! بلده رو دخترا ی سلیقه  خوب دخترباز، ی پسره -

 و  کردممی  تف رو شهسته   ذاشتم،می دهنم توی  رو هاآلوچه از اییدونه  بار هر
 !کردممی هاتف  نثار شیفح لبی زیر

ن   عرق  صورت   با و رسوندم  نصفش به رو کاسه که دادم، ادامه رو روند این قدرا 
  داشتم   انتظار  و  رفتمی   ویلیقیلی   عجیب  دلم.  دادم  تکیه  صندلی  پشتی  به  کرده
 ! بشم هوشبی  ضعف از لحظه هر
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 *** 

  شاید ... مهک چیزی  یه کردم حس بازم و انداختم مشده  میکاپ صورت   به نگاهی
 !لبخند یه مثل چیزی 

  بود  ایستاده روراه  توی  رزیتا. رفتم بیرون اتاق از و آوردم کش  رو  هاملب اجباراا 
  لودگی   با  گذروند،  نظر  از  رو  سرم  فرق  تا  پا  نوک  از.  کرد  تند  پا  طرفم  به  دیدنم،  با  و

  چشمم   و  کردم  اییخنده .  دمید  صورتم  توی   رو  نفسش  و  کرد  زمزمه  چیزی   لب  زیر
  زیر  رو وردی  تمسخر با خودش، از تقلید به . موند رنگش یاسی ی دکلته  ی خیره
  و  بلند موهای  به خواست و افتاد خنده به. کردم فوت صورتش توی  و زمزمه لب
 : گفتم و  کشیدم عقب رو خودم که کنه،  درازی دست  مشده  فر

 !ها نداشتیم بازیا بچه این از -

 :زد   لب و کرد کج سری 

 ! شدی  قشنگ خیلی ولی باشه، -

 پایین هاپله  از هم ی شونه  به شونه که حالی در بحثمون، ی ادامه ی واسه 
 : گفتم رفتیم،می

 . دیدی  تازه شستی، رو چشمات تو بودم، قشنگ -

  ادامه  رو بحث هاتف، به مونرسیدن  با و گرفت بازوم از نیشگونی لباس روی  از
 اییشسورمه   کتان    شلوار   و  تنش   ایی  قهوه   های حاشیه   با  اییسورمه   تک  کت .  نداد
  عکس  یه لباس همین با افتاد یادم کردم، فکر وقتی و کردمی  جلوه  آشنا خیلی
 و زدم حماقتم زیاد حجم و هامتوجه به پوزخندی ! داشت تلگرامش پروفایل روی 
  داد   بهش  سرسری   سالم  شه،می   بد  حالم  بودن  هاتف  کنار  از  دونستمی  که  رزیتا
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 خطاب   و  ایستادم  مقابلش  محکم  و  ثابت.  کرد  رفتنم  به  ترغیب  وم،باز  گرفتن  با  و
 : گفتم هاتف به

 ! رئیسی؟ جناب   تمومه من کار  شد؟چی  افشار ی معامله -

  و  کشید عقب رو خودش کمی که بود، خورده جا کالمم سردی   حجم   اون از انگار
 :داد جواب من-من با

 شرکای  با تا گفتم بهش! بزنه رکب خواستمی  نبودن، واقعیش شرکای ... اونا -
 . نیست  کار در اییمعامله  باشم، نداشته دیدار اصلیش

 : شدم مکرر  و دادم تکون سری  تأیید ی نشونه  به

   تمومه؟ من کار -

 : کرد طوالنی رو بحث دادن جواب ی واسه 

 ! دارید؟  عجله مگه؟ طورچه -

 چرا  تهران؛  یمبرگرد  بودم  کرده  قصد  و  گرفته   رو  تصمیمم  هفته  یه  اون  مدت  توی 
 ساده   چه  و...  نداشتیم  موندن  مشهد  ی واسه   اییانگیزه   دیگه  نیما،  نه  و  من  نه  که

 :گفتم رو  واقعیت و کردم تر لب! بود شده من زندگی  ی انگیزه هاتف

 !تهران گردممی  بر شب آخر من -

  و  کشید کشداری  نفس بود، خورده جا یهوییم تصمیم شنیدن از انگار که رزیتا
 : شد معترض

 . مونده  تابستون از ماه یه حدود   هنوز! نکن شوخی -

 :زدم لب  تفاوتبی و سرد

 . تنهاست دست  هم  نرجس و نیست خوب حالش مامان -
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  و  کرد اخمی ! بودم گذاشته  مایه  مادرم حال از هاتف، از  فرار ی واسه  ساده چه و
 : گفت  اییطوالنی  مکث   از بعد هاتف. گرفت  دندون به  رو  لبش صدابی

 !نیست شما با کاری  نه،... خب بسیار -

 !نداشته من به احتیاجی هیچ هم  اول از بود کرده وانمود ساده چه و

 یخونه  توی   نامزدی   مجلس  .  گذشتم  کنارش  از  سریع  و  دادم  تکون  شواسه  سری 
  رفته رها  با صبح  پریناز. بریم بودیم مونده رزیتا  و من فقط  و  شدمی  برگذار  بیبی

 بیبی ی خونه صبح از هم بقیه و بکشن صورتشون به دستی هی آرایشگاه بودن
  پیچیدن  بعد    و  نشه   خاکی  تا  گرفتم  باالتر  کمی  رو  مشکیم  ی دکلته   ی دنباله .  بودن

  اینا، رها پدربزرگ ی خونه  برعکس. ایستادم بزرگی ی خونه  جلوی  کوچه،  فرعی   از
  هیچ  نظرم به. برد پی بزرگیش به شدمی  هم بیرون از و داشت تری امروزی  نمای 
  اون   به  نه  و  لوکس  و  امروزی   ی خونه  این  به  نه  نبود؛  عادی   روستا  این  توی   چیزی 
  حیاط    از.  کشید  خودش  دنبال  به  و  گرفت  رو  بازوم  رزیتا!  حجری   و  درپیتی  ی خونه
  چهار   هاییچراغ  و  بود  شده  کاری چمن  که  مانندشمستطیلی   و  مستقیم  دستیک

 رنگ،  شیری   کاری  پارکت .  رفتیم  اصلی  سالن  داخل  و  گذشتیم  داشتن،  قرار  طرفش
ل قسمت   که سلطنتی مدل و زرشکی های مبل سالن، کاری  کنف  قرار سالن مانند   ا 

 ی گوشه   که  راحتی  مبل  دستیک   و  تلوزیون  شده،  نصب  بزرگ  لوسترهای   داشتن،
  صلی ا سالن از ُاپن ی وسیله  به که اییآشپزخونه و داشتن قرار  سالن از اییدیگه
 ساختمون  بیرون    به  نسبت  داخل  بودن  ترلوکس   بر  دلیلی  همه  و  همه  شد،می  جدا
 موهای   اون  ی وسیله   به  و  انداخته  سرش  روی   رو  داری گل  و  سفید   چادر    رها.  بودن
 آرایش و باز نسبتاا  لباس به نگاهی و رفتم جلوتر. بود کرده قایم رو ششده  فر

  اون  از که کسی  تنها نداشت،  اهمیتی  مواسه  دیگه ولی  انداختم،  پریناز غلیظ
 دستم   توی   رو  رها  ی زده یخ  های دست !  بس  و   بود  خودش  فقط  بردمی   ضرر  بازی لج 

 :گفتم و گرفتم
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 !ها  ستساده نامزدی  و محرمیت صیغه یه بابا؟ تو چته -

 یه  ی واسه  نبوده الزم بفهمه و بشنفه دیوار تا گفتممی  در به شاید طوری این و
 !کنه پیتانتیتان همه اون  هساد نامزدی 

 خرده بهش اختیاربی باز و تونستمنمی باشم، خیالبی خواستم می  هرچقدر
 . گرفتممی

  شکالتی  مقابلش، ظرف  توی  از. زدمی سفیدی  به  رها رنگ کردممی  احساس
 : گفت و جوید آروم-آروم رو  شکالت. دادم بهش و برداشتم

 ! که دارم استرسی چه دونینمی  وای  -

 : زد غر و چرخوند  راست و چپ به  باری  چند رو سرش

 شدم؟  عروس یهویی چه دیدی  وای  -

 : زدم  لب و افتادم  خنده به لحنش  از

 !هول  خواهرم، بودی  هول -

 : گفتم لب زیر و دادیم خاتمه رو بحث ها،مهمون  شدن زیاد با

 کردم؟  اشتباه من یا ستساده  نامزدی  یه واقعاا  -

  ایستاده   هامهمون   از  استقبال  به  در،  جلوی   که  دیدم،می   رو  آیهان  و  هاتف  دور  از
   اون به تا شاید  کردم؟ تعجب آیهان پکر صورت  دیدن از  چرا دونمنمی  و بودن

 ! بودمش  ندیده جوری اون حال

 خیالبی   و  ندادم  اهمیتی   ولی  کرد،  گیرمغافل   نگاهش   با  و  چرخوند  رو  سرش  هاتف
 . چرخیدم اییدیگه  سمت  نگاهش، سنگینی به
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  رو  چادرش و ایستاد کنارم  بود پوشیشیک  و ساله ۴۹ تقریباا  زن که  رها مادر  
  فقط رو چادر اون داشتم حتم و بود پوشیده زیتونی دامن و کت. کشید جلوتر

 .انداخته سرش  روی  سید، ی خونواده  احترام به

 : گفت من به خطاب و زد  کنار صورتش جلوی  از کمی  رو چادر

   جان؟ یاسمن خوبی -

 : دادم رو  جوابش خوشرویی با

 !شما خوبی   به ممنونم -

 :کرد زمزمه و فرستاد داخل تربیش  رو  موهاش کمی

 . گل خانوم خودت، عروسی   انشاّلل -

 : پرسیدم بحث کردن عوض ی واسه  و کردم تشکری  لبی زیر

 نیست؟  زیاد مهمونا تعداد یکم ولی ببخشید، -

 : داد جواب و  انداخت بهم نگاهی

  جوونا   این  محرمیت  شاهد   تربزرگ  چهارتا  که  بوده،   سید  ی خواسته  به.  عزیزم   آره  -
 !نباشه حدیثی و حرف و باشن

  شدن   کشیده  حس  با  که  دوختم،  چشم  مقابلم  ی صحنه  به  ساکت   و  گفتم  آهانی
 موهای با کوچیکی ی بچه پسر. دوختم پایین به رو نگاهم شخصی، توسط پام

 چیزی  و  کشیدمی رو  لباسم  مدام یعسل  درشت   های چشم و طالیی  ایی  خامه
 :گفتم  و شدم خم. شنیدمنمی  که گفت،می

 خاله؟ جانم -
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 بود، خوشحال خیلی کردنم، صدا واسه هاشتالش  رسیدن ثمر به از که انگار
 :گفت  اشبچگونه لحن با و نشست سرخش های لب  روی  لبخندی 

ت آیی -  . داله  کال 

 : پرسیدم و کشیدم هم توی  ابرو متعجب

 کیه؟  یآی  -

 :کرد اخمی  و گرفت سینه  به دست  فیگور

 ! دیه بیا من، آیی   -

  راه دنبالش آبروریزی  نیومدن بار  به ی واسه  و کشید تربیش  رو لباسم پایین
  شنیدن   با که بگم، چیزی  خواستم. ایستاد اییگوشه  و رفتیم حیاط توی . افتادم
 . چرخیدم عقب  به و کردم اییکالفه  پوف هاتف، صدای 

 : گفت بچه لپ کشیدن   حال در  و شد خم انوز  روی 

 ! وروجک نباشی خسته. تمومه مأموریت -

 : گفت  ذوق با هم بچه و گذاشت نظامی احترام

 !  نله یادت باسیاباب  آیی -

 ی واسه  جاهمون  خواستمی  دلم و داد تکون هاتف برای  هوا توی  رو انگشتش
  اخم  با و کشید ور  بچه دماغ نوک هاتف،. کنم ضعف شیرینیش از حجم اون

 : زد  لب تصنعی

 !بازیت پی برو  بدو قربان، چشم -

 : گفتم لب زیر
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 !سیاهت نخود  پی برو بدو آره -

 کردم هاتف ی حواله  چپی نگاه. شد دور ما از دواندوان  و کرد کج سری  پسربچه
 :کرد باز لب خودش که بگم، چیزی  خواستم و

 هستین؟  مأموریت آخرین ی پایه -

 : زدم  لب  و خوردن گره هم توی  تربیش  هامابرو

 !دیگه ندارین من با کاری  گفتین قبل ساعت چند -

 :گفت اییبچگونه  لحن با  و کرد کج سری  پسربچه، اون از  تقلید به

ت - ه؟ ُتجاست َاواس   ! ندالی کالی شب اَ  َدبل تا ُدفَتم ُدَتل 

 خنده زیر و کنم کنترل رو خودم نتونستم دارش خنده لحن   و صداش شنیدن با
  و اومدنمی هاتف مانند   انگوری  گوریل استایل   به لحنی همچین واقعاا . زدم

 !زد می  رقم  رو داری خنده  العادهفوق  ی صحنه

 : شدم  تلخ دوباره و کردم مهار رو مخنده  باألخره

 !خدمتم در بفرمائید -

 ایی جدی  لحن با و کرد  جمع رو  خودش قبل،  لحظه چند صمیمی جو به توجهبی
 : گفت

 !ببندیم قرارداد بیاید گفت زده، زنگ افشار -

 : پروندم باال ابرویی

 کار؟چی  بیام من! برید خب -

 : زد  لب مستأصل و کشید خرماییش موهای  بین دستی
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  مگه  روزاون  گنمی  کردن،  لج! نیست توناومدن  به دلم منم که وّلل به -
 ! بیاریش باید  االن کارمونه،هم  هم  خانوم این گفتینمی 

 : گفتم و خوردن گره هم  به پیش از تربیش  بروهاما

 دیگه؟   مهمونی بعد   باشه، -

 :کرد گیرمغافل حرفش با

 . داره  پرواز شب!  اآلن همین نه، -

 پر. برگشتم هاتف سمت دوباره و چرخوندم مهمونی سمت حرف بدون رو نگاهم
  هم  بار  آخرین واسه نبود بد  نظرم به و  بود  و شده  خیره بهم تمنا و خواهش  از
 فوری . برگشتم عمارت سمت و دادم تکون سری ! کنم بهش کمکی یه شده که

  با   رو   آرایشم.  کردم  عوض  مشکی   بلند  مانتوی   و  شسته   آبی  لی    شلوار  با  رو  لباسم
  لندکروز  توی  پیش، وقت چند مثل. رفتم پایین و کردم پاک مرطوب دستمال
  ضرب  ماشین فرمون روی  چطوری  که دیدممی  بیرون  از  و بود  منتظرم عموش 
  بشینم  جلو نبود مهم دیگه... خب. نشستم کنارش  و کردم باز رو در. بود گرفته

  سمت   دستم  نیما،  یادآوری   با.  نبود  مهمی  شخص  دیگه  هاتف  خود    چون!  عقب  یا
 : گفت که شم، پیاده خواستم و  رفت دستگیره

 !گرفتم رو توناجازه  -

  به  دقیقه چند از بعد و شدم تلذ  در غرق  تبحرش و جمعیحواس  میزان اون از
 : زدم نهیب خودم

 !شده تموم تو یواسه  دیگه هاتف -

 : پرسیدم ذهنم، مسیر تغییر ی واسه  و  گزیدم لب ترمغموم 

 نیومدن؟  چرا تونتیم های بچه -
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 : داد رو جوابم رفته هم در های اخم  با و انداخت بهم نگاهینیم

  تموم   مأموریت  این  گذاشتم  و  داره ن  رو  مأموریت  توی   شرکت  حق   کالا   که  مرصاد  -
 !سرهنگ دفتر    به برسه پامون و شه

  نفسی . نداره  خوشی دل مرصاد و پریناز ی رابطه  از اونم دونستممی  و داشت حق 
 : داد ادامه و کرد چاق

  و  برده یاد از رو مأموریت کل به  عمو،زن  واسه  خودشیرینی دنبال که سامرند -
 ... هم آیهان

 :کرد تکمیل رو رفشح و کرد تعلل کمی

  از   چون  نیست،  مهم  نبودشون  و  بود  حال  هر  به!  احواله  ناخوش  یکم  هم  آیهان  -
 ! نبود شونبودن  به قرار هم اول

  جمع   اون   توی   بودنم  ی واسه   بهراد  اصرار  دونستمنمی   و  نداشتم  حضور   اول  از  منم
 .نگفتم چیزی  دیگه  و زدم تکیه ماشین ی شده  داغ ی شیشه  به رو سرم! چیه

 نگاهم و کرد پارک شهر از خارج به شبیه جایی رو ماشین ربع، سه از بعد باألخره
  و  بود بیابون کل به اطراف  و دور . شد کشیده رومروبه  قصرمانند ی خونه  سمت  
  داشت   جذابی  رومی    نمای .  درخشید می  خوبی  به  بودن،  تهی  از  حجم  اون  توی   خونه

  هم  بیرون همون از اییشمیله در   و کوتاه دیوارهای  دلیل به. بود طبقه دو و
  رو  اصلی در جلوی  شده پارک رنگ مشکی بنز   و حیاط وسط ی فواره  تونستممی

 توی بهراد صدای  که نکشید، طول خیلی. زد رو زنگ هاتف و رفتیم جلو. ببینم
 :پیچید افاف

 !باال بیآید -
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  ماشینش   یموتر   خودش  برم،  اول  من  کرد  اشاره  هاتف.  شد  باز   تیکی  صدای   با  در  و
 باال  مونمقابل  ی پله   سه  از  و  کردیم  طی  رو  فرشیسنگ  مسیر.  اومد  دنبالم  و  زد  رو

  زدن  در بدون هم ما و بود باز رومونروبه  ی سوخته اییقهوه  و بزرگ در  . رفتیم
 و خاموش ی شومینه تا گرفته، سالن چوب   طرح های پارکت از. شدیم داخل
 فضای  همه و همه شده، کاری کنف ارهای دیو به شده نصب سلطنتی های قاب
 هاتف  پشت جاهمون  و کردم  شل رو شالم کمی . دادنمی جلوه ترگرم  رو خونه

.  کشیدم  خفیفی جیغ ناخودآگاه  و شد پیدا سرمون  پشت از بهراد که ایستادم،
  و  کرد صاف رو گلوش ساختگی.  انداختم زیر رو  سرم و کشیدم دندون به رو لبم
 : گفت  رفت،می  سلطنتی طرح و رنگ شیری  های مبل سمت   که حالی در

 !هابچه  اومدید خوش -

 هم ما و کرد دعوتمون نشستن به! بودیم بچه هم چقدر هاتف، و من و! هابچه
 هاتف  باألخره   که  موند،   ما  ی خیره   صدابی   و   انداخت  پا  روی   پا.  نشستیم  روشروبه 

 : زد طعنه  و شکست  رو سکوت

 شار؟ اف گرفتی سکوت ی روزه  -

 : زد لب و کرد اییکریه ی خنده 

 چخبر؟ خب! نه -

 : گفت  کشیده، ته بازی  ی ادامه ی واسه  شحوصله  دیگه بود مشخص که هاتف

   کوشن؟ شرکات! شماست پیش خبرا -

 : زد پچ و شد  خم زانو روی  بهراد

 !رئیسی ببینی رو من شریک تریناصلی  دیگه، ی دقیقه  ده  تا قراره -
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 گرمای  اوج  توی  کردم احساس و  نشست تنم به  لرز لودشرازآ و  مرموز لحن  از
 ! زدم یخ تابستون،

 یواسه  و بود مخم روی  سالن، ی گوشه  آبشاری   مدل ساعت تاک تیک صدای 
  اصلی   در    که  گفتم،می   ذکر  و  خوندممی  دعا  روز  اون  رسیدن  اتمام  به  زودتر  هرچه
 . اومد داخل  کسی و شد باز سالن

 هاتف،  با  زمانهم  و  کشیدم  عمیقی  نفس.  بستم  چشم  و  دادم  قورت  رو  دهنم  آب
 مغزم سقف به هام چشم مقابلم ی صحنه دیدن از که چرخیدم، در سمت به

 یاد  از   رو   کشیدن  نفس   حتی  که  بودم،  شده  زده شوک   جوری   دیدنش  از!  چسبیدن
 . بردم

  خورده،  یکه شنشسته خون  به های چشم دیدن   از  و دوختم هاتف به رو  نگاهم
 : کرد هجی لب زیر و بودند شده کشدارتر هاشنفس . گرفتم فاصله شاز  کمی

 !کنی؟می کارچی جااین تو -

 توی   روش،روبه   مرد    حضور  کنه  وانمود  و  بزنه  گول  رو  خودش  خواستمی  که  انگار
 یقهه قه  ولی باشه، داشته اییدیگه دلیل  افشار، بهراد ی خونه توی  و لحظه اون

  به  من  و کردمی اثبات رو  ایی دیگه چیز بود  نداختها اکو سالن  توی  که مرصاد
...  بوده   خندیده  ریششون  به  و  داده  بازی   رو  همه  مدت،  ی همه   کردممی  درک  خوبی

 هاتف با لجبازی  خاطر  به که بودم، احمق  چقدر بودم، کرده شک  بهش که منی و
 !بودم نگفته چیزی  هیچ

 آخر جااون  شکبی. دم شنی رو هاشقدم صدای  و بستم خستگی با رو هامچشم
 !نبود انتظارمون در خوبی پایان و بود خط
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  شکست  من موبایل زنگ با سالن سکوت  . شد  خم مبل روی  و ایستاد سرم  پشت
  رو پریناز فقط موقعیت اون توی . کردم نگاه اسکرینش به لرزون  های دست با و

 ! بس و داشتم کم

  قطره !  بود  خورده  رو  زیباش  ظاهر  و  مرصاد  گول  اونم  که  احمقی  پریناز  ...  پریناز  آخ
 هاتف. باشه کابوس یه چی همه کردم، آرزو و چکید پایین چشمم از اشکی
  تکون  هم هاشچشم مردمک حتی و بود نشسته صامت و ساکت چنانهم
  مرگ   من  و  کنه  سکته  لحظه  هر  ترسیدممی   که  بود،  بد  حالش  حدی   در.  خوردنمی 
 !بود ترترسناک خیلی مردن خود   از  مردن، تنهایی واقعاا   و...  بچشم تنهایی رو

 : زد پچ گوشم زیر مرصاد و پیچید سالن توی  موبایل صدای  دوم بار برای 

 بدی؟  رو پریناز جواب   خوای نمی  -

  صدای    و  هق هق   بالفاصله  که  زدم،  رو  پاسخ  و  رفت  موبایل  سمت    دستم  ناخودآگاه
 :پیچید گوشم توی  پریناز مرتعش

 کردین؟  غلطی چه مدت این احمق، هاتف اون و تو یی؟کجا یاسمن الو الو، -

  بدم،   بهش  جوابی  نتونستم  و  کشید  تیر  قلبم  گریونش   و  لرزون  صدای   شنیدن  از
 : گفت زناننفس نفس  خودش دوباره که

 . !.. آشغال مرصاد   اون ... کن  فرار هستی  جایی هر خدا رو تو... یاس کن فرار -

  و  شد آویزون بدنم کنار هامدست  حالبی . شد  قطع  تماس و رفت  موبایل شارژ
 !بود  کجا  اآلن  و  آورده  پریناز  سر  بالیی  چه  نبود،  معلوم.  افتاد  شور  به  تربیش  دلم

.  شدم   خیره  اییشگربه  و  سبز  های چشم  به  تنفر  پر  و  چرخوندم  عقب  به  رو  نگاهم
 : خورد گوشم به هاتف دار  خش  صدای 

 ... رادفر مرصاد   پس  هستی؟ کی تو -
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  بهش  همکارش بفهمه  دردناکه چقدر دونستم می  و بود عاجز حرفش ی ادامه  از
 !کرده خیانت

 : گفت رفته باال ابروهای  با  و نشست بهراد کنار   مون مقابل هم مرصاد

 !رئیسی جناب معنایی تمام  به احمق  یه تو -

 :بزنم داد خواستم

 !نیست احمق  من هاتف   -

 ! بود؟ من به متعلق  هاتف مگه و

 : کرد زمزمه بسته های چشم  با و کشید  یعمیق  نفس هاتف

 !مرصاد احمقم،  بکنی رو فکرش که چیزی   اون از تربیش من -

 !بود انگیزغم  و دردناک شکستش، قبول و اعترافش  چقدر و

 . شدم  خیره مقابلم بازی  به صدابی  و  گزیدم لب

 : گفت ما به خطاب و  انداخت بهراد گردن   دور  رو دستش مرصاد

 !  مشترکیم پدر از  نیست، یکی مونمامان م؟ نیستی هم شبیه   -

  مرصاد  و بهراد کنم، باور خواستمنمی  جوری  هیچ و بودم  کرده شک هامگوش  به
  سنگین  رو نفسم و گذاشتم مشده  داغ  پیشونی   روی  رو دستم پشت! برادرن
  مواسه  محیط تحمل و بودن  افتاده گردش به  سرم  دور لوسترها. فرستادم بیرون
  سرخ   صورتش.  انداختم  گردنش  ی شده   برجسته  رگ  و  هاتف  به  گاهین.  بود  سخت
 : غرید و فشرد هم روی   دندون! بود کرده  عرق و  شده

 ! نیستی واقعی  رادفر   تو پس -
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 خواستنمی . شد همراه  باهاش هم بهراد  باراین و خندید تمسخر با باز مرصاد
 یگوشه   لودگی  اب   بهراد.  بودن  هم  موفق   که  الحق   و  بدن  حرص  رو  هاتف  جوری این

 : گفت و  گزید رو لبش باالیی  

 بزنی؟ مقایسه پخمه اون با رو من فرز   داداش   خوای می نکنه! داری  اختیار -

 هاتف! بود تیز خیلی خوری  مردم مال و دادن بازی  توی  برادرش که البته
  کشید  سمتم رو خودش  کمی. کردمی  بازش  و کردمی  مشت مدام رو هاشدست 

 : زد لب و

 توی  ی واسه   هم  تا  ۱۵0  همون  کنم،می  فکر  که  حاال...  شدن  پلمپ  که  یوناتکام  -
 خواستی؟ می  چی دیگه پس بوده، خیلی شغال

  عجیبی طرز به پسر  اون. نداشتم رفتارم روی  کنترلی دیگه و خندید باز مرصاد
 ! خطر عالمت یعنی این و بود دیوونه

 : اومدم حرف به من باراین  و کشیدم نفسی

 دیوونه؟  کردی  کارچی زپرینا با -

 : زد  لب و کرد  روشنش زیپویی فندک  با گذاشت، لبش ی گوشه  سیگاری 

 . .. خی  از  بعد داره؟ نگرانی ارزش دختر اون -

 : زدم جیغ و بریدم رو حرفش

 !کردی؟ کارشچی  رو پریناز! احمق  نداره  ربطی تو به -

  رو  سیگار شد، ندبل مبل روی  از . نبود انکار  قابل مسئله  اون و  بودم  کرده  جریش
  هاتف که بیاره، یورش  سمتم خواست.  اومد  من سمت و کرد له سیگاری  جا توی 
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  ترسیده! داد نشون واکنش من، مقابل شدنش  سپر و شدنش  بلند با فوری 
 : زد عربده  جعلی مرصاد   به خطاب و گرفتم پناه پشتش

 .کنممی  خرد رو انگشتات بزنی، بهش  دست عوضی؛ -

  صورت  توی  رو دهنم آب و شدم  جربزه با... شدم  آروم... شدم گرم حمایتش از 
 آستین  پشت    با  حال،  همون  در  و  دوخت  بهم  رو  نگاهش  زدهحیرت.  انداختم  مرصاد
  کردم اعتراف  و زد  لبخندی . کرد پاک رو  صورتش  سفیدش، ی مردونه پیرهن

 !بود ترترسناک اخماش  از لبخنداش

  به   و   گرفت  من  از  نگاه  هویه .  کشید   جلوم  رو  خودش  تربیش  هاتف  و  اومد   جلوتر
 : زد پچ و کوبید  ششونه  روی   دستی.  دوخت چشم هاتف

 !سرگرد کنیمی  حفاظت تمعشوقه  از خوب -

 جعلی  رادفر   آقای . شد  تازه دلم داغ و شد داغ گوشام مضحکش حرف شنیدن از
 ! نداشت؟ خبر هاتف، توسط من شدن   زده پس از که بود، کار کجای 

 : گفت  و زد پوزخندی  هاتف

ن بینممی  معشوقه؟ -  !خوردی  بازی  راحت و نیستی باهوش هم  قدرا 

 : گفت  اون و انداختم باال ابرو مرصاد، با زمانهم

 بازی؟ -

 :کرد باز حرف به لب قبل، از ترحریصانه هاتف

   ری؟ در و بزنی که هرته، شهر  مملکت کردی  فکر! احمق ! کوچیک افشار   احمقی -

 :کرد مداخله هیستریکی حالت با و  اومد جلو بهراد

 رئیسی؟  چیه منظورت -
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 کتش  ی گوشه   و  برد   جیبش   توی   دستی  هاتف.  بودم   وقتی  هر   از   کنجکاوتر  من  و
 : زد لب و کشید کنار من جلوی  از رو خودش. رفت باالتر کمی

  به  داشتنش، چنته تو با بتونی که مهمه، من ی واسه دختر این کردی فکر چرا -
 ؟ برسی  هاتخواسته

!  شد مچاله قلبم باز و پرید سرم از برق رکی، میزان اون با هاش حرف شنیدن از
 !نداشتم  غرورم باختن ی واسه   وقت لحظه، اون توی  شاید  و کردم بغض

 : داد ادامه سردترخون  و کرد اشاره من به کشید،  لبش ی گوشه  به دستی

 !کنممی  تونتقدیم  دستی دو نداره، مواسه  ارزشی  ترینکوچیک -

   بود؟ مونده باقی قلبی مگه قلب؟  کدوم... و زد  قلبم به رو خنجرش

 زیر   اییسیلی  و زد پوزخندی . چرخید سمتم به و زدم چنگ پیرهنش ی گوشه  به
 :گفتم مرتعش و گزیدم  رو لبم.  زدم  گوشش

 !کرد اعتماد تو به  نیما تونی؟می  چطوری ... نجس... آشغال -

 نگاهش! نبود کار در شدن حفظ واسه وری غر دیگه و لغزید مگونه  روی  اشکم
 و کرد پشت بهم. نبود مشخص شچهره حالت از چیزی هیچ اما و بود نگرون
 : گفت آروم

 !بودم نداده تعهدی  من! باشین خواستین خودتون اعتماد؟ کدوم -

 توی  زور به خودم... بود  حقم اومدمی سرم  به چی هر و گفتمی  راست که آخ
 ! بود نداده ما به تعهدی  اون و  بودم  رفته  شونگروه

 : پرسیدم ملتمسی، لحن با مرصاد، به خطاب قبل، از تررام و  انداختم زیر رو سرم

 ! نه؟ مگه! سالمه پریناز -
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 : داد رو جوابم صادقانه و نخندید دیگه رو باراین

  فهمید،   رو  چیز  همه  وقتی...  بریم  بیا،  من   با  گفتم  بهش!  داشتم  دوسش  کن  باور  -
 ... کرد رم  و  شسر  به زد

 :  داد ادامه  و کرد چاق نفسی

 ! رفت در آورد گیر فرصت تا بود، فرز  ولی  دادم، گوشمالیش یکم فقط... یکم -

!  بود  رفاقت رفاقت، و  نشست دلم  به امیدی  نور فرارش، و سالمتی خبر شنیدن  از
 ! نبودم شکنحرمت من و  داشت حرمت رفاقت

 : گفت مرصاد به خطاب و شد  ولو مبل روی  هاتف

   افشار؟ خواستیمی  رو همین -

 : زد لب  و کشید  لبش ی گوشه به دستی مرصاد

 ... کردممی  فکر که هستی چیزی  اون از ترآشغال -

 : داد ادامه  و زد  اشاره من به دست با

 !که زدی  نارو هم باختهدل بدبخت   این به حتی -

 : داد رو جوابش من، جای  به هاتف و  کردم اخمی. کرد نابودم و کرد تحقیرم

 !نداره  من به میلی هیچ اینم نباشه،  غمت -

 !بودم؟ شده احمق  شاید و داد خوری دل  و طعنه بوی  حرفش کردم حس عجیب

 مبل  روی  از. کشید رو بازوم یهویی و اومد جلو بهراد که برگردوندم، ازش رو روم
  خواست  هاتف و کشیدم  هم توی  ابرو. پیچید کتفم توی  بدی  درد  و شدم  پرت

 رو   ی خنده  با  مرصاد.  کشیدم   عقب  رو  خودم  و  زدم  پسش  دست  با  که  کنه،  کمکم
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  نجسش   های انگشت   از  رو  بازوم  غیض،  پر.  کرد  بلندم  و  گرفت  رو  بازوم  زیر  مخیش،
 :زدم داد و آوردم بیرون

 !احمق  نزن دست من به -

  بهراد  به  خیلی  یهوییش های دادن  فاز تغییر این و  زد گره هم  توی  رو  ابروهاش
 .  بود شبیه

 : گفت  و  کشید لبش ی گوشه  به دستی

 !کنی صدام  هیراد احمق، جای  به تونیمی ... دارم  اسم من -

 : زدم طعنه و خندیدم حرص با خودش، از طبع به

 !احمق  خان هیراد باشه -

  هام گوش و رفتمی  گیج سرم. زد گوشم زیر اییسیلی  و نکرد خودداری  دیگه
  وای  و شدم خیره بهش تنفر پر و یدمکش  مگونه  روی  دستی. کشیدنمی  سوت

 !بود ایستاده تماشا  به اییگوشه  که غیرتیبی هاتف   به

.  کشید خودش دنبال به و گرفت رو مانتوم ی گوشه  فعلی هیراد   و سابق  مرصاد  
  بشه،   خارج  موندمی   تراس   به  که  ایی شیشه  در    از  خواست  و  رفتیم  آشپزخونه  توی 
 ی واسه  ابرویی و چرخید عقب  به . شدیم قفمتو جامون سر بهراد  صدای  با که

 :گفت و  کشید بلندش موهای  توی  دستی اونم انداخت،  باال برادرش

   بریش؟می کجا -

  هیراد . بدونم رو سؤال  اون  جواب خواستممی  واقعاا  منم و بود من  به منظورش 
  رو   من  دست.  باشه  عادتش  داشتم  حتم  و  کشید  بورش  ریش  ته  به  دستی  دوباره
 : داد رو بهراد جواب   و فشرد ترمحکم
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 . دارم  باهاش کوچیکی کار یه برمش،نمی خاصی جای  -

  روی   از   سردی   عرق!  نکشید  پر  که  کجاها  به   فکرم  و   نشست  و   تنم  به  لرز  حرفش   از
 !کردمی  عمل متضادش هامگونه  التهاب و داغی حال عین  در و خورد ُسر کمرم

 : ت گف و خودش سمت رو من دست اومد،  جلوتر بهراد

 سهم   این ندی، فراری  رو پرینازت اون و کنی جمع رو حواست یکم تونستیمی -
 !منه

 اون به متعلق  کردمی فکر کسی هر و کردنمی  برخورد باهام ارزشیبی شی مثل
  رو  شونگردن که بود، کجا غیرتم خوش برادر   و بود اومده در اشکم... ! امیکی
 کنه؟ خرد

  ش یقه  دست یه با. رفت بهراد سمت   مانند،  ورشی و کرد ول رو من دست هیراد
 : غرید لب زیر و  کشید چنگ به رو

 این  توی   اومدی   وقتی  گفتم  بهت  اولم  از!  داداشخان  نکن  درازتر  گلیمت  از  پاتو  -
  چشمت،  نداری  حق زدی، جا من جای  اصلی، نقش عنوان به  رو خودت و ماجرا
 !ببینه پول جز چیزی 

 سالم  جون    جااون   از  من  کرد،می   رو  فکرش  کی  و  شتندا  دعوا  هم  دیگههم  با  حتی
   ببرم؟ در به

  آبیش، تیشرت   ی یقه کردن مرتب از بعد  و زد پس رو هیراد دست زور به بهراد
 :گفت  هیراد به خطاب

  که   چیزایی  صاحب  مادرت،  اداهای   و  ناز  لطف    به  همیشه!  محمود  تغاری  ته  ببین؛  -
 ! نیستا مادرت دیگه جااین! شدی  بود من به متعلق 
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  بهراد! بود مضحک قدر چه  و بودن  گرفته دعوا  من  سر ماجرا، و جنجال اون  توی  
  کوبید   هیراد  ی سینه  تخت  بود،  گرفته  مشتش  توی   رو  من  آستین    که  طور همون 

  ششقیقه  روی  ایی اسلحه  گرفتن   قرار با که ببره، خودش با رو من خواست و
 دستاش  بین    انگیزرعب   کلت    و  هیراد  به  زدهحیرت  دومون  هر  و  شدن  شل  دستاش

  دست  با و کوبیدمی بهراد پیشونی   روی  رو اسلحه دستش یه با. کردیم نگاه
  شد  سرازیر  اشکم  باألخره  ضعفم،  میزان  اون  از.  زد  چنگ  رو  من  مچ  دوباره  ش،دیگه

  پشتی   در   از و کشید خودش دنبال رو من هیراد. شدن  ترکشیده  هامنفس  و
  با  منم و شد کشیده پشت از یهو که شد، چی  دونمنمی . رفت بیرون آشپزخونه

 شسینه  روی  رو پاش بهراد  و  افتاده زمین روی  هیراد. افتادم زمین روی  ضرب
 ! گرفت؟می  رو هاتف سراغ قلبم  موقعیت اون توی  چرا و. بود گذاشته

  روی   خودش  از  ترطرفاون کمی   که   رفت،  هیراد  ی اسلحه   سمت  نگاهم  و  گزیدم  لبی
  به  رو دستش داشت سعی هیراد! بود بهش دوشون هر چشم و افتاده زمین
 ماشین  آژیر  صدای   هویه!  کردمی  تربیش   رو  پاش  فشار  بهراد  ولی  برسونه،  اسلحه
.  شد  پرت سرش پشت به بهراد  حواس و پیچید ویال خارج فضای  توی  پلیسی
  اونم  و بوندکو بهراد پای  به لگدی  و کرد سوءاستفاده موقعیت از هیراد

  روی  از رو شاسلحه  و برداشت خیز فوری  هیراد. شد پرت عقب  به تلوتلوخوران
  شده  خشک ماشین کنار   من و بود بغرنجی و ترسناک موقعیت. کرد بلند زمین
  کشید   بهراد   سمت   رو  شاسلحه   هیراد،  افتاد؛  اتفاق  ثانیه  چند  توی   چی همه .  بودم

  از  بعد و درید  رو بهراد ی شقیقه  مستقیم رتی. کشید  رو  ماشه ناباوری  کمال در و
 با  و  گذاشتم  هامگوش   روی   رو  هامدست.  شد  کوبیده  زمین  به  محکم  ثانیه،  چند

  رو بردارش ی کله  رحمانهبی . کردم  زدن جیغ به  شروع داشتم که توانی آخرین
 و زدم گریه زیر هیستریک! داشت؟ هم رحم اصالا  آدم اون مگه و بود پوکونده

.  کردم حس مشقیقه  روی  درست رو ش اسلحه  سردی   که شدم،  آوار زمین روی 
 !بود زده  یخ پیش روز چند قلبم؟ اما و زد یخ تنم
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 : زد  عربده ششده  دورگه صدای  با

 !نکردم متالشی  هم رو تو مغز تا شو پا... شو پا -

  سرم   پشت  رنگ    مشکی  بنز  توی   ش،اسلحه  فشار    با  و  شدم   بلند  زمین  روی   از  مطیع
 . منشست

  با  رو باغ آهنی   در . گرفت عقب دنده سرعت با و  نشست فرمون  پشت  خودش
 هاتف غرای  های نگاه دیدم که چیزی  آخرین  و شد خارج حیاط از کرد، باز ریموت

 ترعقب کمی  بودن، زده حصار خونه دور که هاییپلیس ماشین مونخروج با! بود
 : گفت بلندگو با مأمورها، از یکی و رفتن

 ! نمونده فراری  راه افشار، وش تسلیم -

  با   و  کوبید   مشقیقه   روی   رو  شاسلحه   کشید،  پایین  رو   من  سمت    ی شیشه   هیراد
 : زد  داد خنده

 !کنممی   حرومش  گلوله  یه  شم،  خارج  مرز  از  امشب  نذارید  اگه !  اینه  من  فرار  راه    -

  من   اصل   در  و  گرفتن  جنگ   سرم  عالقه   خاطربه   کردم   فکر  که  بودم،   ساده  چه  وای   و
  بلند  های ریش  به دستی  مأمور، همون ! داشتم رو برد ی مهره  یه حکم  شونواسه 

 با و برد بهره موقعیت از مرصاد. داد نشینیعقب  دستور و کشید جوگندمیش و
 ی محوطه  دقیقه، بیست از ترکم توی ! شد کنده جا از ماشین  دادنش، گاز

  چسبیدم  صندلی به ترس با. اددمی ویراژ ماشینا بین از و کرد رد رو مانندبیابون
  کشیده  آسفالت به  که هاالستیک. پیچید رو جاده وحشیانه  لحظه، همون و

 ی همه .  باشه  نمونده  رخسارم   به  رنگ  داشتم  حتم  و  کردن  ایجاد  بدی   صدای   شدن،
 : گفتم و کردم جمع  رو توانم و جربزه

 کشتی؟  رو  داداشت هست  حواست بدبخت کنی؟می  کارچی  داری  -
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 : گفت تمسخر با و انداخت بهم نگاهی نیم فرتن پر

 زیادی  سود  تانکر  تا  ۱۵0  اون  نظرم  به  فقط !  بود  تو  واسه  کنی  فکر  نداره  برت  هوا  -
 !کنم شریکش  داداشمم مثالا  با  و بیام که نداشتن،

  به  لحظه. بود تروحشیانه خیلی این و  رسونده قتل به  رو بردارش  پول خاطربه
  آژیر  صدای . بودم زده چنگ رو صندلی ترس با و شدمی تربیش  سرعتش لحظه

  داشت  استرس. انداخت  پشت به نگاهی فوری  و شد بلند دوباره  پلیس، ماشین
  شماری بی  تعداد. بود مشخص  فکرش، بدون و عجوالنه  حرکات   ی همه  از  این و

  از رو تعادلش. بود  شده وحشی هیراد و اومدنمی  موندنبال پلیسی ماشین
 .  چسبوند  رو ماشین ر  آمپ  و داد دست

 :زدم جیغ ترس با

 . دارنگه  لعنتی، دارنگه -

 : زد داد

 .کنممی  غلطی  چه دارم ببینم بذار شو خفه  شو،  خفه شو، خفه -

  شد می پرت آب دهنشم از بود، شده متورم گردنشرگ و سرخ زدن حرف موقع
  چشمم  جلوی  قبلیم تصادف های  صحنه ی همه  چالوس جاده به رسیدن با. بیرون
  صدام   و  بود  اومده  در  اشکم.  چسپوندم  ماشین  صندلی  به  و  خودم  ترس  با  و  اومد
 :کردم  التماسش. لرزید می

 ! فهمی؟می  …میدی  مونکشتن  به داری   دار،نگه  قرآن رو تو -

 . کوبید پیشونیش روی  دستی محکم

 . دختر شو ساکت د   -
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  قدرت . گرفتم رو دهنم  روی  هامدست  جفت با که شد، تبدیل هق هق  به اشکم
ن  و  داده دست از رو  تکلمم .  بود  کردنم غش امکان  آن  هر که  بودم، ترسیده قدرا 
 کنترل. رومون توی  اومد ایینقره  پارس پژو یه موقع همون که پیچید رو جاده

 عقبی ماشین با جلویی  پارس پژو ممتد بوق صدای  و رفته در  دستش از ماشین
 پتهتته با و کردم باز زبون زور به. بود پیچیده جاده توی  بودن موندنبال که

 :گفتم

 ! دارنگهش ... نگه -

 که اییخاکی ی تپه دیدن   با! نبود بدهکار حرفام به گوشش و بود شده دیوونه
  اون  از شکبی . زدم آخر سیم به و زد ذهنم به فکری  بود، ما از ترطرفاون  یکم

  کردم  باز رو ماشین در . دمکر می  ریسک باید و بردمنمی  در به  سالم جون تصادف
  درد  و شدم  کوبیده تپه  روی . پریدم بیرون ماشین از  جیغ با  تپه، به  رسیدن با و

  حرارت  دونستمنمی و بود شده داغ صورتم . نشست  تنم سلول   به سلول توی 
  هیراد . مقابلم ماشین   دو گرفتن آتیش و شدن منفجر از حاصل گرمای  یا بدنمه،

  جزغاله   و  گرفت   آتیش  بود،   کرده   زدایی   درآمد  ازش  که   سوختی  همون   ی وسیله   به
 کثیف  بازی   اون  قربانی    گناه،بی  و  رحمانهبی  که  ماشینی  سرنشین    تک  به  وای   و  شد
 زیادی   حجم  و  شدم  خم  تپه  روی   تهوع  حالت  احساس  با!  بود  شده  هیراد  جنون    و
  ، نشست دستم روی  که سوزشی  با و رفتن سیاهی چشمام. آوردم  باال خون  از

 ... ! شدم هوشبی و  نفهمیدم اطرافم اتفاقات از چیزی  دیگه

 *** 

 «حال زمان  به بازگشت»
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 و شدم پرت حال به گذشته از هویه باشه، برگشته کما از که شخصی مثل
  اختیار بدون و  کشیدم مکرده  عرق  پیشونی   به  دستی. شدن ترکشیده  هامنفس 
  دوباره   و  پیچید  اتاق  ی زده یخ   و  سرد  فضای    توی   مخفه   هق  هق   صدای .  زدم   گریه  زیر
  کابوس  یه چیهمه  کردممی  دعادعا. زد یخ  رنج،  و درد حجم  اون   از قلبم بارهسه  و

  رو  خالفش بودم، گرفته اسکان درش که اتاقی ناشناس فضای  اما و باشه بوده
 خیره بیرون ویوی  به باال اون از و رفتم اتاق بزرگ ی پنجره جلوی ! کردمی اثبات
.  فشردم هم روی  چشم  درد با و چسبوندم خنک ی شیشه  به رو  پیشونیم. مشد

  بودم،  کرده  پیدا  هم   رو  سؤاالتم  خیلی  جواب  و  کرده  خطیخط  رو  سفیدم  ی صفحه 
  وسط  این ولی خونه، گشتممی بر باید و نداشتم خطایی هیچ دونستممی

  باهاش  که  پژوپارسی  توی   کهاین.  دادنمی   جوالن  مغزم  توی   هم  زیادی   معماهای 
 کنار   که  اییسوخته  جسد  کهاین  یا  و  بود  جوون  مرد    یه  فقط  بودیم،  کرده  تصادف
 ! بود؟ کی بودن، کرده دفنش ستاره عنوان به و کرده پیدا ماشین

  صدای . رفتم سمتش و دادم مشقیقه  به فشاری  اتاق، تلفن صدای  شدن بلند با
 گوشی   توی   مردی   صدای .  م برداشت  رو  گوشیش  و  کردم  صاف  رو  دردمندم  و  گرفته
 :پیچید

 ! دارن کار شما با پایین آقایی  یه مهرپرور؛ خانوم   -

  بدون ! افتادن لرزه به هامدست  و افتاد رنجورم  تن   به  رعشه حرفش شنیدن  از
 :گفتم مرتعشی و  لرزون صدای  با پایینه؟ شخصی چه بپرسم کهاین

 !میام االن   باشه،... با -

  گودی  و  نزار  ی چهره به نگاهی اتاق،  حموم   ی آینه  وی ت از  و کردم قطع  رو  تماس
 که چیزی  تنها و نبود ُپرم تو و گرد صورت از خبری . انداختم هامچشم زیر

 ! بودن مشده  برجسته های استخوون  کرد،می  خودنمایی



 
 

www.cafewriters.xyz Page 456 

  جلو  رو شالم . رفتم بیرون اتاق از  لرزون پاهای  با  و دادم قورت رو  دهنم آب
. رفتم پایین رو هاپله  کنم، استفاده هتل  آسانسور   از کهاین  بدون و کشیدم
 های مبل  کنار  طلبکاری   حالت  با  که  مردی   ی خیره   چشمم  و  گردوندم  البی  توی   نگاهی
 ! شد خشک بود، ایستاده عنابی

  سمتم  دیدنم، با. رفتم  سمتش به و کردم تر رو  مشده خشک های لب  زبون، با
 مسینه   به   سینه.  بردارم  قدم   از  قدم  نستمنتو  و  زد   خشکم  جاهمون   ترس  با   و  اومد

 :زد پچ و ایستاد

 چرا؟ -

 و  کردم باز لب بود، کرده پیدا رو خودش راه دیگه که اشکی و لرزون های لب با
 :گفتم

 ...خودم من خدابه  صولتی آقای ... من ... مَ  -

 : زد  عربده باراین و پرید حرفم میون

 زدی؟  جا ستاره، جای  رو خودت ، نقشه با چرا تو! خانوم بزن حرف چی؟ تو -

  بدی  نگاه هتل، نگهبان   و چرخیدن سمتمون به حاضر افراد   ی همه  هاش،عربده  با
 :زدم  لب و شدم ترجرئت پر هاش،تهمت  شنیدن  از. کرد مونحواله 

  داده  دست  از رو محافظه  من دونی،می خودت تو لعنتی نقشه؟ کدوم نقشه؟ -
 !بودم

 : زد داد اخم با و افتادن لوچ اییشقهوه  های چشم ی گوشه 

 !بود دروغ یه اینم -

 : زدم جیغ سرش
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 !نبود -

  و گرفت  رو دستش مچ  یکی که  بزنه، گوشم زیر خواست می و  برد باال  رو دستش
  کرده  رم طوری اون که همیشگی   مهربون ارشاد   به ناباوری  با. پیچوند  رو دستش

  سمتم  ارشاد، و غریبه مرد اون ای هکشمکش  به توجهبی پریناز و کردم نگاه بود
.  زدم هق  صدابی و گذاشتم ششونه  روی  رو سرم. کشیدم آغوشم توی  و دوید

 بشن مرد اون با دعواش مانع تا دویدن ارشاد سمت   دیگه، مرد تا چند و نگهبان
 : زد پچ گوشم زیر. کشید  پشتم روی  رو دستش  آروم پریناز و

 ! باش آروم. شد تموم چی  همه جانم یاسی باش، آروم -

  بود،  شده گالویز ارشاد با که اییغریبه مرد روی  پرسشگرم نگاه  و شدم جدا ازش
 : داد توضیح آرومی لحن با خودش پریناز و نشست

  و  سرش به زد صولتی این ایران، بود برگشته ستاره که صبح امروز! شوهرمه -
 . اومدیم الشدنب  کوروش با فوری  و ترسیدم  منم... اصفهان واسه گرفت پرواز

 : زدم  لب و دوختم  بهش رو متعجبم و زدهحیرت نگاه  

 اصفهان؟  اومده ارشاد که فهمیدین، کجا از شما -

 : گفت و کرد اییتصنعی ی خنده 

 ...  خب بودم نگراتت  منم نشد،  ازت خبری  دیگه و رفتی  گذاشتی یهویی -

 : داد ادامه مستأصل و انداخت حرفش بین مکثی

  ردی  یه بلکم خاکت، سر مثالا  بودیم رفته هم با و گفتم شکورو  به رو چیز همه
 ... طرف این دیدیم که کنم، پیدا ازت

 : گفت و کرد اشاره ارشاد به دست با
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  فهمیدم  بعدش که دختره یه با دادبی و داد با و کرده پا به واویال خاک سر -
 !کردمی  بحث ست،ستاره 

  و  تفاهمسوء یه سر. تمانداخ زیر رو  سرم کردهبغض  و دادم تکون سری 
 .کنم کارچی   باید دونستمنمی  و بودم  انداخته راه جنجال هزارتا کاری،پنهون

 اسیر   که حالی در کوروش و کردن جدا هم از رو کوروش و ارشاد زور به نگهبانا
 : زد عربده  بود، نگهبانا از یکی دست

 ؟ کنی  بلند چارهبی دختر   اون رو دست  خواستیمی ... مردتیکه -

  در  حرکت به  کوروش روی  آنالیزگروار رو نگاهم  شدنم، خطاب چارهبی  به توجهبی
 ! هیراد جز به البته. .. نداشتن  نقص پریناز های انتخاب کردم  اعتراف و آوردم

  بورش   و  بلند  ریش  و  داشت  جذابی  و  کهربایی  های چشم  بود،  بلندتر  ارشاد  از  قدش
 :گفتم و زدم تنه  پریناز به آرنج اب کشمکش، اون توی . اومدمی  بهش خیلی هم

 دیگه؟  آوردی  گیر کجا از رو بابا این -

  کردن   شرم  هم،  پریناز   مگه.  کردم  شک  هامچشم   به  و  انداخت  زیر  رو  سرش  شرم  با
 بود؟  بلد

 : گفت و کرد نازک چشمی پشت

ن  کوروش واسه هم اولش  از  زهراست؛ داداش   -  ! ذاشتمی  الالم  به لیلی  قدرا 

 : زدم طعنه ناخواسته  و زدم ونیجبی لبخند

 !دیگه داری  زاپاس یه همیشه  نشد، بد تو واسه -

 :کرد زمزمه  و انداخت زیر زو سرش  دلخور
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 مرصاد    لگدهای   و  مشت  زیر  داشتم  روزاون   دونیمی   اصالا   تو  ندی؟  عذابم  شهمی  -
 دادم؟ می  جون حیوون

 : گفتم تشرم، و طعنه  از نادم و  گزیدم لب

 !هیراد -

 : دادم توضیح خودم  و کرد نگاه مبه گیج

 ! بود هیراد اسمش  -

 : گفت و  شد تنفر پر نگاهش

 !جهنم به بره -

 :گفتم و خندیدم محاباتربی

 ! جهنم به رفت -

  نگاهم   نشسته   خون  به  های نگاه   با.  نشستم  مقابلش  مبل  روی   و   رفتم  ارشاد  سمت
 :تمگف و کردم تر لبی! بیاره حمله سمتم لحظه هر  داشت امکان و کرد

 محافظه  ماهه چهار فقط... صولتی جناب بودم داده دست از رو محافظه من -
 ! آورم یاد به رو  چی همه  کمکم  و برگشته

 : غرید عصبی

 بود؟  چی  قصدت نگفتی؟  چیزی  پیش ماه چهار چرا پس -

 هیچ  تونستمنمی   و  بوده  چی  کاری پنهون   اون  از  قصدم  دونستمنمی   خودمم  واقعاا 
 : زدم طعنه و دادم  تکون رو سرم شرمنده. بیارم شسه وا هم اییبهونه 
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  شما  نکنید، شک ولی نیستن، نشین باالشهر شما مثل من، ی خونواده  درسته -
 ... دمنمی  ترجیح اونا به رو

 :کردم اضافه ترمحکم

 ! وقت هیچ -

 : دادم پرسیدن جرئت خودم به و کرد نگاهم تررام

 ... که گیجم،  واقعاا  من خوبه؟ شونحال خانوم ستاره -

 :داد توضیح غرولندکنان و برید رو حرفم

  پرواز  گفت  و  زد  زنگ  خدابیامرز  آرش  به  ستاره  که  بودیم،  گیالن  ویالی   ما  روزاون   -
 ... دنبالش فرودگاه بره خواست، آرش  از و ایران بیاد گرفته

  بودم، کرده زندگی باهاشون که  سالی دو  توی  و داد  تکون افسوس  با رو  سرش
  شده  دارشداغ و  داشته دوست رو ترشکوچیک  بردار چقدر دونستممی خوب
 : داد ادامه و فرستاد بیرون مانندآه  رو  نفسش. بود

  رفت  شه، می  شب تهرون برسم تا گفتمی  ستاره،  دنبال   بره داشت عجله آرش  -
  زنگ موبایلش به ستاره  روزاون  گویا خب ... گذاشت جا رو موبایلش و  دنبالش

 ... چون کنسله، پروازش بگه که ،بوده زده

 :گفتم کنجکاوتر

 چون؟  -

 : گرفت رو حرفش ی دنباله و داد انجام بازدمی  و دم

 پلیس گیر و بود شده پیدا مواد کیفش توی  بودن، دوخته پاپوش شواسه  -
 !افتاد نیویورک
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 :کردم زمزمه و گذاشتم  دهنم روی  رو دستم

 !من خدای  -

 : گفت و داد تکون تأکیدوار رو سرش

  از  و نمیده اهمیت بهش آرش بوده  کرده فکر بود، شده  تبرئه که ماه چند بعد -
  چند   کهاین  تا  نگرفته،  خبری   و  ایران  برنگشته  دیگه...  دخترونه  های بازی لوس   این

 !برگشته و شنیده رو  آرش فوت  خبر پیش هفته

 یبعج نشناخته و ندیده ی ستاره  ی واسه دلم و گرفت بغضم حرفاش شنیدن از
  معشوقش  و نامزد خاک سر بود نتونسته حتی سوءتفاهم یه ی واسه ! سوخت
 پایین  چشمم  از   اشکی   قطره   و  انداختم  زیر  رو   سرم .  بود  دردناک  خیلی   این  و   برسه
 !گرفتممی  عزا هم  بقیه واسه بود،  کم خودم درد. چکید

 : آوردم زبون به رو بود کرده درگیر رو  ذهنم که سوالی

 کردین؟  خاکش ستاره  جای  که اونی پس -

 : داد جواب کالفه

 !شده قربانی گناهبی  گذر  ره  یه  شاید...  نیست مشخص هنوز دونم،نمی  -

 : گفت و اومد حرف به کورش و کشیدم آهی

  واسه  من بدید هم  تونشناسنامه و کنید  جمع  رو تونوسایل ایزدپناه خانوم -
 .بگیرم بلیط خواممی  شب

 مونجمع  به  هم پریناز دیدم و کردم بلند  و ر سرم  یهوییش تصمیم شنیدن از
 خوشبخت  واقعاا  باراین نظرم به و نشسته شوهرش کنار خانومانه. شده  ملحق 
 :گفتم من-من با و گزیدم لبی. بود
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 ... هنوز... من -

 : زد غر پریناز

 !  زهرمار  و هنوز -

 : داد ادامه و نکرد توجهی که کرد،  بهش اخمی  کوروش

  زور  به رو نیما آقا... برگشتتن منتظر و  شدن خبردار تده خونوا معذرت عرض با -
 !جااین بیاد نگیره، بال کردیم راضی

  چنگ  گلوم به بغض  پری، جانب از شدنش  خطاب آقا و نیما اسم شنیدن با
  چرا   و   برگردم  که  بود،   شده  وقتش.  فرستادم  پایین  رو  دهنم  آب  زور  به  و   انداخت

ن  نظرم از  ! بود؟ ترسناک قدرا 

 : گفت  ارشاد و نگفتم ی چیز

 !بزنم حرف باهات باید شرکت، بیا تهران، برگشتیم وقتی -

  کت   با  که  بلندش  قامت   و  شد  بلند  مبل  روی   از  بده،   بهم  حرفی  مجال  کهاین   بدون
  کشیدم   آهی.  کرد  محو  دیدم  از  رو  بود  شده  ترجذاب   مشکی  کتان   شلوار  و  کرم  تک
 ...  م کن جمع رو وسایلم تا رفتم،  باال صدابی و

 *** 

  رو   زنگ پریناز. رفتم  جلو لرزون های قدم با و کشیدم چنگ به  رو  چمدون ی دسته
 شده ترشکسته  و  الغرتر.  شد پیداش در جایگاه توی  نیما دقیقه چند از بعد و زد
 ! من به لعنت و بود

  کرده   تار  رو   دیدم  اشکام!  نبودن  رفتن  یارای   پاهام  و  زدممی   لهله   آغوشش  ی واسه 
  سالم   جواب   انداخته  زیر  سری   با .  کردممی  تقال  دیدنش  ی واسه   هم  باز  ی ول  بودن،
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  از  رو  کوچه و کرد بلند  رو  سرش یهویی گفت، پری  که چیزی  با و داد رو پریناز
 . گذروند نظرش

  بود   پاش  که   اییپالستیکی  های دمپایی  با.  زدم  گریه  زیر  و  موند  من  میخ    نگاهش
  صدابی  و زدم  چنگ شتیره پیرهن   هب. کشید آغوشم توی  محکم  و دوید  سمتم
 :کرد زمزمه  و بوسید رو  موهام روی . زدم  هق 

 !گرم دمت مون؟واسه  کردی  معجزه خدایا -

 : گفت اییزده حسرت    نگاه با و کرد  جدا خودش از رو من

 عروسکم؟  بودی  کجا -

  گرفت رو بازوم زیر. بگم چیزی  بازم  نتونستم و کردم  مزهمزه رو  اشکم  ناخواسته
  غش   م،خونواده   دیدن   موقع   داشت   امکان  و  بودم   زده هیجان.  رفتیم  خونه  داخل  و

  نگاهم.  آورد  خودش  با  رو  چمدونم   کوروش  و  اومد   داخل  تعارفبی  هم  پریناز!  کنم
  شده  پژمرده که ایی شمعدونی  های گل و خونه کوچیک حیاط روی  وارحسرت  رو

  نیما.  افتادم  راه   اصلی   لن سا  سمت   لرزون  پاهای   با  و   شدم  ترمغموم .  نشست  بودن
  جلو  قدمی و کشیدم شالم به دستی. شم داخل من زد اشاره و کرد باز رو در

 هایمبل کنار   شونهمه  امیر و رها سامرند، رزیتا، نرجس، بابا، مامان،. گذاشتم
  و  شکست بغضم بازم! استقبال یعنی این و بودن ایستاده انتظار  به در روی روبه 
  هیچ و بوییدم رو تنش عطر. کردم پرت مامان ی شده  باز آغوش  توی  رو خودم
.  بود  مادرم  هنوزم  اما  و  بود  شده  سفیدتر  مو  و  پیرتر.  شدنمی   مادرم  مواسه   کسی
  پدر  .  بستم  چشم  تنش   خمیدگی    روی   و  رفتم  فرو  بابا  گرم  آغوش  توی   مامان،  بعد  

 اشک  محابابی  و بود  شده  اییدیگه  وقت هر از ترمهربون  متعصبم، و گیرسخت 
 ! ریختمی
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 شکم    روی   نگاهم  و  بوسیدم  رو  رزیتا.  کشیدم   آغوش  توی   رو  شونهمه   تک،بهتک
 : گفت و گرفت دست توی  رو هامدست . نشست رها ی اومده  بر

 !یاسمن برات  بمیرم -

 : گفتم لودگی با و زدم  پس  رو اشکم انگشت، ی گوشه با

 ! باشم گفته ندارم، رو کارا این ی حوصله  که من کنه؟ بزرگ کی رو مادربی این -

  نداشت   رو   سابق   شیطنت .  کردم  نگاه   سامرند  به  و  افتادیم  قههقه   به   هق،هق   توی 
  هویدا   هم  زدنش  لبخند  و  کردن  نگاه   طرز  از   حتی  راحتی  به  این  و  بود   شده  آقاتر  و

 : گفتم و زدم  بهش لبخندی . بود

 !شدید ترآروم  تون،دیدم که باری  آخرین از -

 : گفت مرتبهیه خیلی  و زد وبیمحج لبخند

 بزنم؟ حرف باهاتون شهمی -

 ی نشونه  به بابا و  کردم مندشخواهش  نگاه   زوم   رو  پرسشگرم و زده حیرت نگاه  
  سالن  انتهایی ی گوشه به و کندم  رو لبم  پوست. داد تکون سری  «نداره  مشکلی »

  بهم  مستأصل. ایستادیم همه از دورتر رو،راه  توی  و شدیم قدمهم . کردم اشاره 
 : زدم  لب که کرد،می  تعلل حرفش گفتن ی واسه  و کرد نگاه

 اومده؟  پیش مشکلی! باشید راحت -

 : گفت و زد تصنعی لبخند

 ! اومده بار به فاجعه نه، که مشکل -

 دلم  به  نگرانی  و  استرس  و  دوختم  چشم  شبازمونده   حرکت  از  های لب   به  ترسیده
 : پرسیدم و کردم باز لب. آورد  هجوم
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 !منو ترسونیدمی  دارید سامرند؟ آقا شدهچی  -

 :گفت و کشید عسلیش موهای  توی  دستی

 ! داره هم ترس واقعاا  -

 : گفتم لرزون های لب  با و کشیدم ملتهبم های گونه  روی  دستی پشت زدهشوک 

 بزنید؟  حرف شهمی -

 :توپید سامرند به غره، چشم با و رسوند  بهمون رو خودش رزیتا یهو

 !میت؟ عین   شده رنگش بینینمی  کنی؟می  اذیتش چرا اری؟ند عقل تو -

 : گفت و گرفت رو بازوهام

 !کنهمی   بزرگش داره این خدا،به  نشده چیزی  عزیزم،  باش آروم -

 که  الحق   و  برگردوند  رو  روش  و  کرد  رزیتا  به  اییکجی دهن  سابق،  مثل  بازم  سامرند
 !نبود بشو  آدم موجود، این

 :داد ادامه  و کشید مگونه روی  دستی پریناز

 هنوز؟  داری  دوست رو هاتف تو یاسی؛ -

  ناباوری  با. بود کرده مزده حیرت  و کرده مطرح  رو  نامربوطش سؤال   یهویی خیلی
 به نگاهی. نشستن هم روی  هاملب  حرفبی دوباره و بگم چیزی  کردم، باز لب

 :گفت و انداخت سامرند

 !خودیه  سام نباش، معذب -

 :گفتم و  مانداخت زیر رو سرم

 رزیتا؟ چیه واسه سؤال این -
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 : کرد نگاه هامچشم  به و گرفت رو  مچونه

 داری؟  دوستش -

  خوب  دارم؟  دوست رو هاتف هنوز کردم فکر  و کردم  نگاه  بهش صامت و  ساکت
  رو  من به بودنش میلبی و نکرد نامردی  هم آخر روز حتی کهاون  باشم، داشته
 ! زد  هوار

 : گفت و اومد جلو  دوباره سامرند که بدم، رد جواب خواستم

 ! کنه عقدش رو دختره  رهمی  عصر نجنبی، چاره؛بی نکن ناز -

 :پرسیدم اختیاربی  و موندم شخیره مبهوت

 دختر؟  کدوم -

 :داد جواب جاشبه رزیتا

 !نیست قشنگ هم اصالا  کن  باور ولی  اسمشه، ماهرو -

 فقط چیز،همه  به فاوتتبی لحظه، اون توی  من، و زدمی حرف حرصی و غیض با
  دیگه  بودم،  شده  رسوا و  دونستنمی  رو  چیز همه  وقتی . بودم دونستن ی تشنه
 !  بود؟ خجالت و شرم به نیاز چه

 : پرسیدم ناخواسته و ناخودآگاه دوباره

 شد؟ چی  خانوم لیلی پس -

 : گفت و داد بینیش به چینی پریناز

 ساله  دو  کالا !  باهاش  زد  هم  به  ور  نامزدیش  مردنت،  مثالا   بعد  هاتف...  بابا  هیچی  -
 ! گرفته دور همه از
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 : زدم غر  کالفه و کشیدم دندون به رو لبم حرص با

 چه؟  من به اینا اصالا  وای  بگیره؟ زن خوادمی  چرا اآلن پس -

 : داد رو جوابم خنده با سامرند

 باورت بگم چیزی  یه ببین! شده دیوونه ایی،زنده  شنیده که پیش روز سه از -
 شه؟ می

 : گفت  خودش  که  دادم،  تکون  سری   و  نشست  لبم  روی   لبخندی   دارش،خنده   لحن  از

 ! کرد غش  ایی،زنده   گفتم بهش وقتی -

   گه؟می  رو واقعیت یا کنهمی  اغراق داره کردم فکر و کردم  نگاه بهش ناباور

 : خورد قسم بچه یه مثل دوباره خودش، که

 !گممی   راست خدا به -

 :گفتم خیالبی  و کردم هوفی

 خب؟  -

 : کرد غرولند  غیضی، پر لحن با سامرند

  نفهمی؟  به زدی   رو خودت یا فهمینمی واقعاا  تو! مرض و خب -

 :زدم طعنه  و کردم اخمی

 کنید؟  صحبت درست شهمی -

 :گفت و  کشید هاشچشم ی گوشه  به دستی

 !بریدم می  رو  گوشت که نبودی، داداشمزن  کنم؟  صحبت درست -
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 :شد معترض رزیتا

 !مرندسا -

 : گفت و انداخت بهش اییعاشقونه  نگاه

 مگه؟ میگم  دروغ! سامرند مرگ   -

 ! بود نشده تعریف مرد این ی واسه  بودن جدی  داشتم حتم و

 : گفتم صادقانه و فرستادم بیرون رو  نفسم

 !بکنم؟ باید کارچی  نفهمیدم هنوزم  من کنید باور -

 : گفت  مالیمی حنل با و شدیم دور سام از  کمی گرفت،  رو دستم رزیتا

 !  بخشیدیش بگو بهش برو و نکن دستدست  داری، دوسش اگه جان؛ یاسمن -

 : زدم جیغ و کردم هیستریکی ی خنده 

 ! شخصیتم؟ و من جون از خواینمی  چی شماها شدی؟ دیوونه -

 :گفت و گرفت رو بازوم

  بهش. بشنوی  هاتف خود زبون از باید که هست چیزایی یه ولی فهمت،می -
 ! دهب فرصت

 ما به کنه عین دوباره سامرند. گرفتم ازش رو و فشردم هم  روی  پلک حرصی
 : گفت رز به خطاب  بود،  من به نگاهش که  حالی در و چسبید

 !گرفتنمی  رو تصمیم اون که داشت، عقل  داداشت -

 : زد لب من به خطاب باراین
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  ازمب اگه بعد میگم، بهت چیزایی یه خودم بگیر، دهن به  زبون دقیقه دو -
 ... نخواستیش

 :کرد تکمیل رو  حرفش و کرد مکثی

 !درکبه -

  خودش   دور  چرخی.  شدم  ساکت  و  کردم  امر  اطاعت  بودنش،  رک   میزان  از  زدهحیرت
 : کرد باز لب و زد

 تا زمین عقایدشون کالا  هاتف، مادر   و پدر  یعنی خانوم، طال و خان هومن ببین؛ -
 ... کردمی  فرق آقابزرگ با آسمون

  بعد  و کرد مکثی باشه،  حرفش تکمیل ی واسه  مناسبی کلمات دنبال که انگار
 :داد ادامه  و زد بشکنی

  رو  هاتف خانوم، طال وقتی! نبودن موافق  اصالا . .. نه که زیاد شدن، داربچه با -
  قسمی  و  آیه هیچ با و فهمیده  آقابزرگ که کنن،  سقطش خواستن بوده،  باردار

 ... بشه سقط  بچه نذاشته

.  بدونم رو هاتف زندگی داستان ی ادامه داشتم دوست و بودم هشد کنجکاو
 :داد ادامه ترآروم  و بود شده   آروم خیال،بی  همیشه سامرند  

  بابابزرگش  به دادن رو هاتف کردن، لج هومن و طال  بود، اومده دنیا به که بچه -
 !رفتن ایران  از همیشه   واسه و

  رو   سرم  ناباوری   با  و   گذاشتم  هنمد  روی   دست   بودم،  شنیده  که  چیزی   از  زدهشوک 
 طرف   از  که  اییندیده   محبت  ی بچه  کردممی  درک  تازه.  دادم  تکون  راست  و  چپ  به
ن  چرا بود، شده  طرد مادرش و پدر  . بود احساسبی و خشک قدرا 
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  خطابش  احساسبی   و  بسته  چشم  محبتاش  ی همه   روی   که  کردم،نمی   لطفیکم   و
 بودم؟  کرده

 : پرسیدم سردخون  و چرخوندم حدقه توی  چشمی  کردم، حفظ رو ظاهرم

 سامرند؟  آقا داشت  ربطی -

 نگاهی  رزیتا. رفت عقب من، با بحث از خسته و کوبید پیشونیش روی  دستی
 : گرفت رو حرفاش ی ادامه  و انداخت بهش

  و  نشی ضعفش نقطه  که خواد،نمی  رو تو گفته هیراد و بهراد به روزاون هاتف -
 ! نکنن اذیتت

 : زدم داد سرش عصبی و گرفتم فاصله خیالمبی  ر  ظاه از

 !شنیدم  فهمی؟می  شنیدم، خودم چی؟ تو به -

 : داد توضیح تندتند و فوری 

  چرا  دونممی  من... میگه شب  اون از  و خودش سر  تو زنه می شب هر ساله دو -
 ! گفت جوری اون 

 :گرفت رو  حرفش ی ادامه  خودش و  زدم پوزخندی 

  خواد می و نیست لیال با دلش بود گفته بهت وقتی ا،ماجر  اون از قبل شب دو -
 ... نداری  اییعالقه  بهش بود کرده فکر اون و بودی  گرفته گارد  شعلیه   شه، جدا

 : گفت عاجز و  ملمتس

 !نفهم... بفهم -

  و  کردم  مرور  رو  مونرابطه  آخر  تا  اول  از  هزارم،  بار  برای ...  کردم  فکر  و  شدم  ساکت
 . گرفتممی  منطقی تصمیم یه زندگیم توی  بود، دهش هم بار یه ی واسه  باید
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 شد؟ می  سرش  منطق  عشق، و

 داشت؟   عقل عشق، و کردممی برخورد عاقالنه باید

 داشت؟  درک و  فهم عشق، و گرفتممی  رو  زندگیم تصمیم ترینبزرگ باید

 : آوردم  زبون  به رو هاواقعیت  تلخی با و  گزیدم رو لبم

  به  نداشته، عالقه ابراز جرئت حتی که آدمی شما، ظرن به... سامرند آقا... رزیتا -
 خوره؟ می  من درد

 ی واسه   بار،یه   کردم،می   تمومش  باید.  بیارم  کم  خواستمنمی   اما  و  لرزیدمی   صدام
 ! همیشه

 : دادم ادامه و  کردم پاک رو اشکم

  سرخورده   و  تنها  جوری اون   عشقش،  مثالا   گذاشت  خریدن،  وقت  ی واسه   که   آدمی  -
 خوره؟ می  من درد  هب  بمونه،

 صدای  با که گفتن،نمی چیزی  و کردنمی  نگاه رو من زدهحیرت و ناباوری  با
 : زدم داد مرتعشی

 دین؟نمی  رو جوابم چرا خوره؟ می  دردم به -

  نخورده،   دست  چیزهمه !  سابقم  اتاق  ...  دویدم  اتاقم  سمت  و  نموندم  جوابی  منتظر
 تخت روی  هق هق  با و کردم  قفل ور در . بود تاریک و سرد حال عین در و تمیز
 . شدم   ولو خواب

 که  مردی . باشه پناهیمبی  روزای  پناه   تونستنمی  و خوردنمی  دردمبه هاتف
 پناه    تونستنمی   گرفت،می   تصمیم  غیرمنطقی  همیشه  و  بود  نداشته  پناه  خودش

 . باشه من
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  خود   حقیقت... بود  زهرمار حقیقت... بود  تلخ حقیقت و بودم گفته رو حقیقت
 !بود مرگ خود  

 !تصمیمم مثل   بود، گس! کردممی  حس رو گسیش عجیب  و سوختمی  گلوم

  خودنویسم .  آوردم   بیرون   کاغذی   و  رفتم  اتاقم  ی گوشه   کوچیک    ی کتابخونه   سمت 
 :نوشتم لرزون های دست با و برداشتم رو

 ... حصارش  در اسیر  گرگ   عاشقان، و  است بندگرگ دنیا -»

 ... اشگشتهرام  و مطیع گرگ   باختگان،دل  و است بندگرگ دنیا

 ... !« اشسرنوشت  دست   از خورده تیر گرگ   همان من،  و است بندگرگ دنیا

  در . باشم تفاوتبی نتونستم مامان، مرتعش   صدای  شنیدن   با و شد  زده اتاق در
  و  ندید رو دخترش عاشقی   عزیزم، مادر. نشستم تخت روی  دوباره  و کردم  باز  رو
 ... رسید  کستش ش به

 : گفت و کشید موهام روی   دستی

 گرفتی؟  رو  تصمیت یاسم، گل   -

 ! وقتی هر از ترخسته... بودم خسته و سوختنمی  هامچشم درد، و گریه فرط از

 درد با و مردد. کرد نوازش رو موهام و بستم چشم گذاشتم، زانوش روی  رو سرم
 : گفتم

 !  خوامشنمی  آره، -

 :زد پچ گوشم زیر

 ئنی؟ مطم -
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 ی همه  مثل گذشت،می  اینم درد  ! مطمئنم کردممی  وانمود باید و نبودم مطمئن
 !بودن گذشته که انگیزی غم  های جمعه  غروب

 : کردم باز لب

 !باشم  منطقی خواممی ... مامان شدم بزرگ من -

 : گفت مصمم

 یاسم؟  گل   بذاره دلت به  درد عمری  منطق، همین مبادا -

 : دادم رو  جوابش تلخ

 رو   دختری   یه  قراره  امروز  لج،  واسه  و  شده  فراری   من  بودن    زنده  از  حتی  آدم  این  -
  منطقم ی شرمنده  قلبم،  روز اون  اگه کنم؟ کارچی  بزنه،  جا زندگی وسط ! کنه عقد 
 بکشم؟  نفس رویی چه با بشه،

 : زد  لب و زد پیشونیم روی  اییبوسه 

ن  که خوشحالم -  ! شدی  بزرگ قدر ا 

  و  چرخید سمتم یهو ولی بره،  بیرون اتاق از  خواست و شدم بلند پاش روی  از
 :پرسید

 شناسی؟ می   چقدر رو ارشاد این یاسمن، -

 : گفتم و کردم باز لب ارشاد، درمورد   یهوییش سؤال از متعجب

 مگه؟  طورچه -

 : داد جواب سؤال، با رو سؤالم

 خوبیه؟  آدم -
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 عین  در  و  مهربون  و  ریابی.  بود  خوب  خیلی  ارشاد  بود؟  خوبی  آدم  ارشاد  کردم  فکر
 تا  دو  به  فقط  نیستم  شدخترعمه  من  بود   فهمیده  وقتی  حتی!  جدی   و  مقتدر  حال
 ! بود اومده کوتاه و  کرده اکتفا ناکام سیلی   یه و دادبی  و داد

 : پرسیدم مضطرب

 شده؟  چیزی  -

 : گفت مقدمه بدون

  اجازه  موافقی اگه کرد،  خواستگاری  شواسه  رو  تو و  زد زنگ مادرش دیشب -
 !بیان؟ بدیم،

  خواستگاری   من  از   ارشاد.  کردم  نگاه  مامان  به  زدهحیرت   و  دادم  قورت  رو   دهنم   آب
 !آقامنشانه و رسمی  خیلی بود، کرده

 ! بگم؟ چی دونستمنمی  من و

 !گشتم؟می بر عادیم زندگی به باید شاید خب

  چی واسه   تعللم  پس  ناکامش؟  عشق    و  قلب به  بود نکرده  پیدا برتری  منطق  مگه
 !بود؟

  آیفون  یهو که بدم، رو جوابش خواستم و بود دوخته چشم من به منتظر مامان
 : زد داد بلند نرجس بعد، کمی و اومد در صدا به

 ... !عصبیه  هم  خیلی داره، کارت در جلوی  پسره یه یاس -

 تأثیر تصمیمم توی  خیلی لحظه، اون توی  پسر، اون  حضور داشتم، حتم من و
 ... باشه داشته
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 ۱۴00-۱-2۱ :شروع

 ۱۴00-۱2-2۳: پایان

 

 

  همراه  من با رو رمان پارت به پارت که عزیزم، ی هنگامه و مرجان از ممنون: ن.پ
 !کردن  همراهیم  زیباشون، نظرات با و بودن

 

 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به  ،کنید و آن را به چاپ برسانیداگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع 

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید

 

 رایگان راهنمایی و نظارت و نقد✅

 اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 توانید می شما و ودش می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 را اثرتان سطح صورت این به و کنید اصالح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید باال

 

 رایگان ویراستاری✅
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 نکات و نگارشی عالئم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به آنالین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کامال صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش

 رایگان های مشاوره✅

 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود ثرا از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 را خودتان توافقی قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار ندگاننویس کافه اینترنتی فروشگاه در هم

 

 .ندارید کاغذ باالی ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ باالی ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،

 به که انتشاراتی که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه
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 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 داشته توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما ارآث از سودجویان که باشید

 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید می نویسندگان کافه در

 .شود منتشر یا

 

 اسالمی ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسالمی ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی تصور به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می صورت

 

 !بگیرید استعالم توانید می✅

 ها، نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعالم

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅

 ما. ایم بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین برمعت و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تالش رساندن
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 که کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان بیشتر انتشارات یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه تمام در چاپ و نویسندگی✅

 ادبی، علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به ودمحد ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی
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 " هایتان تالش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان افهک

 ما با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر الزم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 

 / https://forum.cafewriters.xyzانجمن:  

 / https://www.cafewriters.xyzوبسایت:     

 cafewriters.xyz@ اینستاگرام:  

 support@cafewriters.xyz یمیل پشتیبانی:ا 

ID: @cafewriters_xyz    

  09928895560 
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