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 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

 آفرید قلم که ی خدا نام به

 رمان دزد دل

 انر: عاشقانه، طنزژ 

 نویسنده: نرگس واثق

 :مقدمه

داند کی آشناست کی بیگانه؟ ندارد کسی را که درد دلش را بگوید. غمش راه گم کرده است؛ نمی

خواهد مبارزه ای پر دردش کرده؛ تا پیدا شوووووود کسوووووی که غمش را در  کند. میرا پنهان در خنده

برد. خواهد رسووید آید را به غارت میدسووتش می شووناسوود. هر می دمکند، اما طرف مبارزه را نمی

کرده اسوووت. رهنما پیدا خواهد شووود؟ کسوووی دردش را ها راه گمروزی که دلی را بدزدد؟ کمند قصوووه

 تسکین خواهد داد؟

 شروع رمان دزد دل

 :از گرمای زیاد موهام به گردنم مسبیده بود، با حرص روسریم رو عقب دادم و با غرغر گفتم

 !نیست روز؟ حتی یه شکار هم آه اینم شد -

کرد! دسووتم رو سووایه بان من خودم خیلی پوسووت سووفید داشووتم که این آفتاب هم روش ایووافه می

باطو! امروز مشووووووم میمشوووووومم گرفتم. مشووووووم کار پیدا کنم ولی زهی خیال  تا یک شوووووو کردم 

ایستاد  ب*و*سخواستم دست خالی برگردم اونم که تولد هرمز بود. ایستگاه آخر رسید اوتونمی

 با عصاب داغون و قابلیت پامه گیری بلند پایین شدم. من مطور طرف اون طفو معصوم ببینم؟

 دانلود رمان لوح خاکستری دانلود رمان تاریخ برلیان

 
 دانلود رمان تاوان بی گناهی

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d8%b1%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86/
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داشوووتم. سووورم پایین هامم با عصوووبانیت و تند بر میکیفم رو محکم رو شوووونم جا به جا کردم و قدم

زور  هام رو ازکردم، که ناگهان به یک میزی سووووفت بر خوردم. مشوووومبود و مدام با خودم غرغر می

 :درد بستم و در حالی که بین زمین و آسمان معلق بودم بی فکر و با صدای بلند گفتم

 کاره؟آخ خدا خیر نده مهندس اینجا رو، کسی دیوار رو وسط راه می -

 .کردمکردم که کجا هستم و اطرافم مه خبره هی پیش خود غرغر میاصالً فکر نمی

 .ی آخر از هم باز بشههام تا درجهشمای که به گوشم رسید باعث شد مصدای خنده

 !ای هم داشتیا خود خدا این کی بود؟ بی شرف عجب خنده

تونست باشه تمام حواسم هاش شدم قیمتی بود! پس شکار خوبی برای امروز من میمتوجه لباس

های سبز و وحشیش بر خورد کرد. اولین بار بود دست پام رو گم پی کارم بود. که مشمم به مشم

ده بودم. قدری این اتفاقات زود رخ داد؛ که یادم رفت متوجه ویعیت که هستم باشم. با صدای کر 

کسی سرم رو بر گردوندم که دیدم ای داد بی داد بی شرف شدم رفت. من وسط « ال هللا اال هللا » 

 !جاده بغو یک نا محرم ای خدا من رو بکُش

های سبز دستم رو روی روسریم کشیدم، مشمبا سرعت کارم رو تموم کردم و ازش فاصله گرفتم. 

 !ای داشتخندید عجب مهرهوحشیش می

 :با لبخند جذابی گفت

 !شه نه کاشتهفکر کنم دیوار ساخته می -

زد بیرون بذار بلدم مطوری تو یکی رو ام میکرد. دود از کلهبی شووووعور داشووووت من رو مسووووخره می

 .یایع کنم

 !اوه راستی؟ مه معلوماتی باالیی -

هم نکردم. تو پوزخندی زدم و بی توجه بهش از کنارش گذشوووتم. حتی یک تشوووکر خشوووک و خالی

ی دنج و باریک کشوویده شوود. با دلم عروسووی بود خدا رو شووکری زیر لب گفتم نگاهم به یک کومه

سوورعت خودم رو داخلش پرت کردم. خوشووحال از کاری که کرده بودم دسووت بردم سوومت کیفم که 

 :گشتم همون پسر مشم سبز بود. مینی به ابرو دادم و گفتمدستم کشیده شد. بر 

 فرمایش؟ -

 :این بار اون پوزخند زد و گفت

 !فکر کنم کیف پول من رفته توی کیف شما -

 .رنگ از رخم پرید
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ولی خودم رو نباختم با جرعت مقابلش ایسوووووتادم کور خوندی آقا جنگلی من بار اولم نیسوووووت. با 

 :حرص و عصبانیت گفتم

 گی دزد؟ر جرعت کردی، به من میمطو -

پوزخندی زد و با یک حرکت کیفم رو از روی شووووووونم منگ زد. تا اومدم دهن باز کنم زیبش رو باز 

 :ام تکون داد بعدشم خیلی ریلکس گفتهای بهت زدهکرد و کیفش رو در آورد و مقابو مشم

 این میه؟ -

 :نداختم و گفتمای تف به این شانس نه کمند خودت رو نباز ابرو باال ا

 !خب شاید وقتی با هم تصادف کردیم افتاده تو کیف من -

 خدایی دیدید من مقدر مطلومم آخه؟

 :هاش رو بزرگ کرد و گفتمشم

 .فهمیم مجوری افتادهاوه که این طور حاال که دادمت دست پلیس می -

دم ناگهانی با این حرفش انگار کسووووووی به من جک گفته باشووووووه زدم زیر خنده. وقتی خوب خندی

 :هام رو بزرگ کردم و گفتمخندم رو قطع کردم سرم رو نزدیک بردم کمی سرش رو عقب داد. مشم

 .بده -

 .هاش گرد شد و با لکنت پرسیدمشم

 نمی... ترسی؟ -

 :های رو شونم رو پس زدم و گفتمخودم رو عقب دادم با دست الکی خا 

 .ترسهکمند از کسی نمی -

 :تهاش برقی زد و گفمشم

 پس اسمت کمنده؟ -

 :هاش زُل زدم وگفتمهوفی کشیدم و بعد هم پُرو پُرو تو جنگو مشم

 به تو مه؟ -

 :سر به زیر خندید و گفت

 !مه عجیبی تو دختر -

 :بی حوصله دستم رو سمتش داراز کردم و گفتم

 .تونی بده کیفم روهم نمیبخوای -

 :و گفتکیفم رو باالتر نگه داشت و مینی به پیشونیش داد 
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 تونم؟می رو بخوامم نمی -

 :بند کیفم رو از دستش کشیدم و گفتم

 .تونی مخم رو بزنینمی -

کرد توجهی نکردم؛ و پکر راهم رو گرفتم که برم بند کیفم اش که هاج و واج به من نگاه میبه مهره

 :رو کشید و با سرعت گفت

 .هی کمند خانوم صبر -

 :هام رو در هم کشیدم و گفتماخم

 !سی ثانیه وقت داری تا دلیو موجه برای نگه داشتنم بگی -

 .بند کیفم را ول کرد و شروع به کف زدن کرد

 .واو عالی بود -

هام رو بشووتر توهم کردم. خوشووگله که خوشووگله مبار  مامان باباش. دید که بیشووتر بی حرف اخم

 :هاش رو در هم گره زد و گفتهام رفت توهم دستاخم

 !دمت ولی بجاش امشب رو به من جا بدهمیمن به پلیس ن -

 جانم، می فرمود؟

 :ابروهام از فرط تعجب به سرم مسبیده بود، با تعجب گفتم

 جانم، می فرمودی؟ -

 :بی پروا شونه ی باال انداخت و گفت

 !جانت سالمت امشب من رو یه جا بده -

 :هام رو کج کردم و با پوزخند گفتملب

 کجا بذارمت که نشکنی؟ -

 !هر جا که خواستی فقط خواهشا بهم یه جا واسه موندن بده -

 مرا؟ -

 :های جنگلیش رو توهم مرخوند و گفتمشم

 .قصش مفصو فقط امشب رو به من جا بده -

 :دست به سینه ایستادم و گفتم

 .من این جام بده دست پلیس من که نگفتم نه -

 دی؟یعنی جا نمی -



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

6 

 

 :دم. کمی فکر کرد و گفتبی حرف سرم رو به مب و راست تکون دا

 دم بهت؟در عوض پول می -

 مرا؟ -

 .واسه این که امشب رو به من یه جا واسه موندن بدی -

 ری هتو؟وقتی پول داری مرا نمی -

 .اونش به تو مربوط نیست -

 دی؟من اگه بخوام برات جا واسه موندن بدم باید بدونم اصالً مرا من رو تحویو پلیس نمی -

 .یهدلیلش شخص -

 :هام رو تنگ کردم و با شک گفتممشم

 نکنه خودت از پلیس فراری باشی؟ -

 :رنگ از رخش پرید ناگهان با ذوق پریدم و گفتم

 .آخ جون االن زنگ بزنم پلیس بیاد بعد تو بدو پلیس بدو می جالب بشه -

ای مسووخره شوود. سوور تا پام رو نگاه کرد و با خندهتر میهای سووبزش و زیباش هر لح ه بزرگمشووم

 :ی گفتکننده

 .نه اصالً جا الزم ندارم -

هم مالوندم و با ذوق هام رو بهراهش رو گرفت که بره پریدم مقابلش مند قدم عقب رفت. دسووووووت

 :گفتم

 قتو کردی؟ -

 :شد. پشت مشمی ناز  کردم و گفتمتر میهاش هر لح ه بزرگمشم

 !نیوفته -

 :با تعجب پرسید

 می؟ -

 !و پنجرهپسر همسایه از ر  -

 :با سرعت سرش رو باال برد که با مسخرگی گفتم

 :بیار پایین مشات رو سرش رو که پایین آورد پرسیدم -

 حاال بگو می کار کردی که از پلیس فراری هستی؟ -

 :راهش رو گرفت و گفت
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 .اصالً غلط کردم -

 :من هم طوری که به گوشش برسه گفتم

 .غلط که کردی ولی بدر  نگو -

هم از دسوووتم رفت. ومه پا تند کردم ممکن راهی داشوووته باشوووه دیگه؛ پکر شووودم شوووکارمبه داخو ک

امشوووووووب تولد هرمز بود؛ قول داده بودم براش کیک بگیرم االن می کار کنم؟ همونجا وسووووووط راه 

هام رو بسووتم و بلندبلند شووروع ایسووتادم سوورم رو باال بردم که نور آفتاب کورم کرد. مجبورانه مشووم

 .دنکردم به حرف ز 

هم پول شوود منخدایا مگه ما فقیرها می گناهی تو درگاهت کردیم که پول نداریم؟ حاال می می -

 بودم؟دار می

 .ای که سوهان روحم شدیک صدای کلفت و مردونه

 خوای کومولو؟پول می -

رف هام رو باز کردم که یک دیو سیاه مقابلم بود. با ناراحتی سرم رو به طسرم رو پایین آوردم مشم

 :آسمان بردم و گفتم

 .ها اومده پول بده نگو ازرائیو رو فرستادی خیر راییم به ریای توفکر کردم فرشته -

 :سرم رو پایین آوردم و رو به دیوسیاه گفتم

 دیو جون اومدی من و بخوری؟ -

 :هم خندید و گفتدیوه

 ای؟پس آماده -

مالوندم. دوباره مقابلم رو نگاه کردم؛ هام رو هام رو مشووت کردم و م و ب ه کومولوها مشوومدسووت

های زرد و پوسووووووت سوووووویاهش م و آفتاب در شووووووب مقابلم بود. پوزخندی زدم و زیر لب که دندون

 :گفتم

 .دیدن عزرائیو بهتر بود -

 .لبخند دندون نمایی زد که این بار کم مونده بود محتوییات معدم بیاد دهنم

 .کنمول میات رو پُر پبیا دیگه خوشگو خانوم خونه -

 .خدا زد اون پول رو که تو جیب توعه -

 :ابرو باال انداخت و گفت

 نمیایی؟ -
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 .بروبرو عامو زِر زِر نکن که اصالً حال ندارم -

 :لبخند مندشی زد و گفت

 .پس باید به زور ببرمت مون ازت خوشم اومده -

ها رو نداشوتم. ین طور آدمهوف بلند باالی گفتم و بی حوصوله راهم رو کشویدم که برم؛ اصوالً حال ا

رفتم که با حلقه شدن دادم. بی فکر راه میاگر حالم خوب بود یک درس درست حسابی بهش می

دسووتی دور دسووتم حس کردم برق دو هزار ولت بهم وصووو کرده باشوون. دسووت آزادم رو باال بردم تا 

به صووورت اون  هر کسووی که جرعت گرفتن دسووت کمند رو کرده سووزاش رو نیز ببینه. دسووتم محکم

شوووووخه سووووویاه پوسوووووت فرود اومد. بس که یوووووربه محکم بود یک قدم عقب رفت و دسوووووتش رو 

فهمید با داد گذاشت رو صورتش. من بیخیالش شده بودم ولی خودش بیخیال نشد پس باید می

 :گفتم

 مطور جرعت کردی؟ -

شد. از فرصت نزدیکش شدم با لگد محکم زدم وسط پاش از درد به خود پی ید و روی زمین خم 

ی پیمان بودم. اسوووتفاده کردم و مند یوووربه با لگدهم به شووویکمش زدم. نا سوووالمتی دسوووت پرورده

 :وقتی دلم رایی شد ولش کردم و تفی به زمین پرت کردم و گفتم

 .هم نیستیالیق این -

آخرین لگد روهم به شوووووویکمش زدم و راهم رو گرفتم و رفتم؛ هنوز مند قدم نرفته بودم که حس 

دم میزی به سرم خورد. آخی گفتم و با دست سرم رو مسبیدم و به عقب برگشتم که با همان کر 

دیدم. یک میزی مسوووتطیلی شوووکو رفت و دقیق مقابلم رو نمیمزاحم روبرو شووودم. سووورم گیج می

ای بعدی رو بزنه که دستش بود ولی تصویر مقابلم زیاد مشخه نبود. دستش رو باال برد تا یربه

 .زد دهنشسر دستش رو کشید و مشت محکمییکی از پشت 

هام رو روی هم گذاشتم کرد اونم بی اندازه مشماین بار اون مزاحم پرت شد رو زمین. سرم درد می

 .تا کمی از دردش بکاهد. ولی تو این گیر و دار درد قلبم نیز شروع شده بود

 ( امیر سام )

شدم؟ با یک آدم درست حسابی روبرو میشد عجب آدمی بود حاال من می کار کنم؟ ای خدا نمی

 .هنوز خیلی دور نشده بودم که صداش به گوشم رسید

شوووووود منم پول خدایا مگه ما فقیرها می گناهی تو درگاهت کردیم که پول نداریم؟ حاال می می -

 بودم؟دار می
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 ای وهای قهوهلبخندی روی لبم نشوووووسوووووت این دختر واقعا دیوانه بود. مخصووووووصوووووا با اون مشوووووم

شوووووخش! برگشووووتم تا باهاش راه بیام این بار خوب بود با یک هوشوووویار روبرو نشووووده بودم. همین 

دیوانه شاید بتونه کارم رو راه بندازه. از دور دیدم شخصی نزدیکش شد و دستش رو کشید؛ معلوم 

این کنه. خونم به جوش اومد تا خواسووتم به سوومتش بدوم ولی با فکر بود با زور داره این کار رو می

هم انجام بده پاهام به زمین مسبید. ولی با دیدن سیلی که اون دختر دزده و ممکنه کارهای دیگه

که به صووووووورت اون مرد  کوبید فهمیدم فکرم اشووووووتباه بوده و زود قدوووووواوت کرده بودم. کمی فکر 

کنم. دویدم سوووومت شووووون هنوز نرسوووویده ی موندن جا پیدا میدم و هم واسووووههم نجاتش میکردم

هام کم مانده بود بیوفته روی زمین. این دختر کالً عجیب هاش مشوووووومم ولی با دیدن حرکتبود

 :الخلقه بود! وقتی اون مرد  رو آش و الش زد زمین یک تف رو زمین انداخت و گفت

 .هم نیستیالیق این -

بعد هم راهش رو گرفت و رفت؛ من از تعجب پاهام میخ زمین شوووووده بود. ناگهان مشووووومم به اون 

 ( ...رفت. )مه زود پسر خاله شد ال هللامرد افتاد که یک موب دستش بود و سمت کمند می

شوووووود واینسووووووتادم و دویدم ولی خورد قطعاً مرگ مغزی میاگه اون موب به اون بدن یووووووعیف می

ی کشیدم و دست اون مرد رو کشیدم و همتاسفانه تا رسیدم. اون مرد  محکم زد سر کمند عربد

زدم هیچ کسووی حق نداره ی بعدی و بعدی رو میهای صووورتش کردم. مشووتالهمشووت محکمی حو

روی یک زن دسووووووت بلند کنه. مرد  دیگه حال هیچ میزی رو نداشووووووت ولی من دلم هنوز خنک 

نشوووده بود. وقتی نگام به کمند افتاد وحشوووت سوووراسووور وجودم را پُر کرد. صوووورتش کبود شوووده بود 

 .متش و با نگرانی صداش زدمهای شوخش رو بسته بود. دویدم سمشم

 کمند خانوم، کمند خانوم؟ -

 .بارید دست بردم سمتش و کمی تکونش دادمجوابی نداد عرق از سر صورتش می

 کمند؟ -

 !زد، وای خداوقتی این بار جوابی نشنیدم نبدش رو گرفتم نمی

دم که ی یوووعیفی کرد، سووورم رو نزدیک دهنش بر با وحشوووت مند یوووربه به صوووورتش زدم که ناله

 .صدای بی جونش به گوشم رسید

 ! ...ی...فم -

 « !کیفم» دقیق نفهمیدم ولی فکر کنم گفت 



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

10 

 

اش منگ زدم و تمام محتوییاتش رو ریختم روی زمین دنبال یک راه برای کیفش رو از روی شوووووونه

های کومک که گشووووووتم؛ که با دیدن اسووووووبری آکسوووووویجن و یک تخته قرصفهمیدن حرفش می

 ی بود؟دونم برای منمی

یعنی کدام مریدووی خاصووی داره؟ با سوورعت اسووبری رو در دهنش مند بار پاف کردم. که آهسووته 

دست بی جونش رو روی دستم به معنی کافیست گذاشت. اسبری رو پایین آوردم که صدای بی 

 .جونش اومد

 قرصم؟ -

تنها راه دونسوووتم این قرص و اسوووبری واسوووه میسوووت ولی فعالً بخاطر نجات جونش با این که نمی

 .همین بود

اش رو در آوردم و گذاشووتم دهنش؛ تا خواسووتم بتری آب رو بگیرم و بهش بدهم قرص رو یک دونه

آروم آب دهنش رو قورت داد. یعنی بخاطر می این قرص که دیدم قرص رو زیر زبان گرفت و آروم

 کرد؟رو مصرف می

نگاه پر نفرتم رو به کسووی که باعث های صووورتش رو پا  کردم. دسووتمالی از جیبم در آوردم و عرق

دادمش شوووووووده بود این دختر عجیب وغریب به این حال بیوفته انداختم بی هوش بود. باید می

هاش رو آروم مشوومتونسووتم خودم رو لو بدم. یک ربع بعد کمند آرومدسووت پلیس ولی من که نمی

یعنی می بر سر این  ایش مستی قبو رو نداشت خسته بود خیلی خستههای قوهباز کرد. مشم

 دزد کومولو اومده باشه؟

 .آروم لب زدم

 خوبی؟ -

اش رو گیج و منگ به اطراف مرخوند؛ تا خواسوووت دهن باز کنه که صوووورتش از های خسوووتهمشوووم

 .درد جمع شد و آخی گفت

 آروم باش میزی نیست. زیاد درد داری؟ -

 :بی حوصله اما بیجون گفت

 !نه -

از جا بلند شوووود، با دیدن محتوییات کیفش که روی زمین بود؛  با دسووووت سوووورش رو محکم گرفت و

هم ی کشوووید و نشوووسوووت روی زمین و بی حرف شوووروع کرد به جمع کردن وسوووایلش. منپوف کالفه

 کردم که ببرسم یا نه؟نشستم و به کمکش پرداختم دست دست می
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 خوای؟می می -

 یب داره؟با تعجب نگاهش کردم این از کجا فهمید یا الهی نکنه علم غ

 !شیره توش مریض میببند مکروب می -

 گم تو کدام مریدی خاصی داری؟اوم میزه می -

دست از جمع کردن وسایلش برداشت و با حالت خاصی نگام کرد واسه اولین بار دست و پام رو 

 :ی ابروش رو باال داد و گفتگُم کردم. با حالت مغرورانه

 به تو مه؟ -

! با یک سوورعت باور نکردنی وسووایلش رو جمع کرد و از جا بلند شوود که وا مریدووه این دختر بخدا

ی رو گرفت. متعجب به کارهاش نگاه بره نگاش به اون مرد خورد. گوشوووووویش رو در آورد و شووووووماره

 خواست انجام بده؟کردم می میمی

 ی پلیس؟بلی اداره -

 رنگ از رخم پرید صداش رو جوری کرد که ترس خورده اما مرا؟

 ...های سیاهخواد یکی رو بکُشه ترو خدا زود بیایید. مجرم لباس.. آدم مییه. -

خواسوته تمام معلومات رو در مورد اون مزاحم داد و طوری مویووع رو جلوه داد که اون شوخه می

 .کسی رو بکُشه! واقعا هوشیار بود گوشی رو قطع کرد دوباره شماره گرفت

می پول در بیارید کیک، شوووووومع و باد کنک بگیرید من امروز الو سووووووامیار با الله و رونیکا برید ک -

 .نتونستم شکاری داشته باشم

.... 

 !هاشهگفت؟ ولی از حرفاش معلوم بود شریک دزدینفهمیدم اون سمتی کی بود و می می

 :گوشی رو قطع کرد و راهش رو گرفت که بره با سرعت صداش زدم

 !هی کمند خانوم صبر بفرماهی -

 :غُرور خاصی گفتبرگشت و با 

 شنوم؟می -

 :حق به جانب گفتم

 !من جونت رو نجات دادم -

 :ابرو باال انداخت و گفت

 باید ازت تشکر کنم؟ -
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 :گیج گفتم

 ها؟ -

 .ها نه و بلی و بعدش با وجود این که وظیفت بود ولی بازهم تشکر -

 .وا این مرا اینقدرعجیبه؟ با سرعت راهش رو سد کردم

 !ت دادم پس باید به من کمک کنیمن جونت رو نجا -

 :ی توپ فوتبال شد با مشم و دهن باز گفتهاش به اندازهمشم

 !هاایول داری با این پر رویی -

 .امشب رو باید به من جا بدی -

گم این دیوانس هاش رو تنگ کرد کمی سرش رو به مپ و کمی به راست مایو کرد، من میمشم

 .خدایی

 ...رد پُر رویی من رو بشکنیبا این که تونستی ریکا -

 .اش رو به سمتم گرفت و ادامه دادحرفش رو قطع کرد و ناگهان انگشت اشاره

 ...اگه به من مشکو درست کنی یا -

 :با سرعت حرفش رو قطع کردم و گفتم

 .کنمنگران نباش کاری بدی نمی -

 :کمی با تردید نگام کرد و گفت

 !دنبالم بیا -

هام رو تند تند ن نرفته بودیم که صوووووودای آژیر پلیس همه جا رو گرفت. قدمهنوز از اون کومه بیرو

 :داشتم که این بار کمند سد راهم شد. موشکافانه و تردید وار پرسیدبر می

 مرا از پلیس فراری هستی؟ -

 :با عجز نگاهش کردم که راهم رو آزاد کرد و گفت

 .فعالً باهام بیا ولی باید بگی -

یوانگی هوشوووووویار هم بود. بعد کمی پیاده روی به یک سووووووواختمان نیمه کاره این دختر در حین د

ی آهنی بود. کمند نزدیک شوودیم به پشووت سوواختمان رفتیم که مقابو مون یک در کومک و کهنه

نزدیک شوود و دو تقه به در زد. دیری نگذشووته بود که در با صوودای غی ی باز شوود یک دختر ب ه با 

رسید با دیدن کمند با ذوق پرید ز کرد. هشت یا نه یا ساله به ن ر میموهای طالیی بود که در را با

 :بغلش و گفت
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 !خوش اومدی مامان -

 هاش را دور دختر  مو طالیی حلقه کرد. یعنی مامانشه؟کمند هم مهربونانه دست

 .وقتی از آغوش هم بیرون شدن نگاه دختر  به من افتاد

 عه آجی این کیه؟ -

 ن می که آجی من اشتباه شنیدم یا این اشتباه گفت؟کمی قبو گفت مامان اال

 :کمند یک نگاهی بی پراوایی به من انداخت و بعد رو به اون دختر  گفت

 .مونه عزیزماین عمو امشب این جا می -

 :جانم، این االن به من عمو گفت؟ با حرص گفتم

 :عمو خودت بعد رو به دختر  مو طالیی گفتم -

 .عزیزم من امیرسامم -

 :دختر  مو طالیی زد زیر خنده با همون خنده گفت

 !عمو مقدر جالبی تو -

 :با تعجب گفتم

 مرا عزیزم؟ -

 :خندید گفتدر حالی که می

 مونه؟به آجی کمند گفتی عمو کجاش به عموها می -

 :گفت به سمت کمند برگشتم با دهن باز گفتراست می

 .شکر دیوانه تر از منم پیدا شد -

 .مینی به پیشانیش داد و با غرور از کنارم گذشت بعد هم بی حرف

 جانم، این مرا اینطوریه؟

 .به طرف دختر  موطالیی برگشتم

 مو طالیی این آجی کمندت کدام مشکو خاصی داره؟ -

 .صداش اومد

 .دونی بدون فدول جاش جهنماگه نمی -

 بسم هللا این جنه میه؟

 :دختر  ریز ریز خندید و گفت

 .مهمان نباید دم در بمونه گهآجی کمند می -
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لد بوده، بخاطر کومیکی در خودم رو دوال کردم و داخو  نداختم پس یکم انسوووووووانیت ب باال ا ابرو 

 .شدم

 با داخو شدن و دیدن اطرافم یک لح ه هنگ کردم. این جا مخبر بود؟

 یعنی داخو اون ساختمان ویرونه هم ین یک جایی با صفایی داشته و ما بی خبر بودیم؟

 .ی اومدی مردونهصدا

 این کیه گیسو؟ -

 برگشتم سمت صدا یک پسر مشم ابرو مشکی بود؛ این کی بود دیگه؟

 :کمند بی حوصله گفت

 سامیار فعالً این و بیخیال بگو ببینم واسه تولد هرمز آمادگی گرفتین؟ -

 :پسره بی آنکه مشم از من برداره گفت

 .اره همه میز حله -

 :کمند سری تکون داد و گفت

 .خوبه -

 :اومد که بره که باز این سامیار مزاحم گفت

 ی؟مرا رنگت پریده، این آدم کیه، مرا باوجود این که کار نکردی خسته -

 .هم نمیاناوه مخبر بود حتما شوهرشه، ولی اصالً به

 .آه یکی یکی سامی -

 :باز اون پسره بی آنکه مشم از من برداره گفت

 .تو یکی یکی جواب بده -

کرد که فکر کردم پول ازش قرض گرفتم و فرار کردم. حاال بعد سووووووالها گرانه نگاهم میکاوشجوری 

 .ی بی مشم و روکه من رو دیده می خواد پولش رو بگیره. پسره

 !هی تو -

 :با من بود؟ برگشتم سمت کمند که گفت

 اسمت میه؟ -

 .تا اومدم دهنم باز کنم که صدای داد این پسره ملغوز سامیار برآمد

 دونی و با خودت آوردیش؟می، اسمش رو نمی -

 :با حرص گفتم
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 !اسمم امیرسامه -

 :اش رو به اون پسره سامیار انداخت و گفتکمند نگاه بی حوصله

 .سامی زِر زِر نکن حوصله ندارم. بعدشم امیر جون من رو نجات داد -

کردم االنسووت پسووره بگه دادم. فکر جانم مه زود پسوور خالم کرد! با تعجب به حرفاشووون گوش می

از کی پسر خاله شد ولی بی حرف سری تکون داد و رو برگردوند که بره کمند در حالی که صورتش 

 :خالی از هر حسی بود گفت

 .باید با تو بمونه امشب رو -

 .عا من با این خوشگلی امشب رو با این ملغوز بگذرونم؟ فکرم رو به لب آوردم

 من امشب رو با این بمونم؟ -

 .سامیار برگشت سمتم

 خوابی؟ها پس می فکر کردی میری با گیسو می -

 .ای خدا این منحرف می فکر کرد؟ راستی گیسو کیه؟ صدای معترض کمند در اومد

 .سامی رعایت کن -

هاش رو به معنی تسوووولیم باال برد. در حالی که نگاهش به کمند بود ولی سووووامیار بی حرف دسووووت

 :مخاطبش من بودم گفت

 !الم بیادنب -

کنه مخاطبش کمند، به بعد هم راهش رو گرفت و رفت؛ نکنه مشووووکو مشووووم داره به من نگاه می

کنه مخاطبش منم. من گیج و منگ هنوز در جا میخکوب بودم؛ که صدای کمند من کمند نگاه می

 .رو به خود آورد

 خوای امشب رو پیش ما بمونی؟امیر مگه نمی -

 .ها؟ مرامرا االن میرم -

 ین کیه گیسو؟ا -

 :کمند با یک هوفی بلند برگشت سمت اون صدا که صاحبش یک پسر دیگه بود با داد گفت

 مگه باید به همه توییح بدم؟ -

 از دادش تعجب کردم مرا یهویی اینطور شد؟

 مرا داد و قال راه انداختین؟ -

 ین کی بود دیگه؟ی فعلی مون شد. آه ای دیگه بود که پارازیت صحنهاین بار یه صدای مردونه
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گم حامله فکر نکنین برگشتم سمت صدا که این بار با یک مرد سیبلو و حامله روبرو شدم. اگه می

م و زن ها حامله اسوووووت. نه مون خیلی تبو و شووووویکمو بود این طور گفتم. همه کسوووووانیکه اونجا 

تاد در حالی که بودن یهو دست به سینه شدن حتی کمند. بابا این کیه؟ نگاه مرد سیبلو به من اف

 :نگاهش به من بود گفت

 این کیه؟ -

 .صدای کمند از جمع بیرون شد

 !مهمون منه -

 :سیبلو موشکافانه نگام کرد و گفت

 از جمع ماست؟ -

 :کمند بی حوصله گفت

 !نه از این لوس و مامانی هاست -

بود. با  همای جمع به هوا رفت حتی لبخند ملیحی روی صورت خودشبا این حرفش صدای خنده

 :تعجب گفتم

 با من بودی؟ -

 :لبش رو به دندون گرفت و گفت

 بینی؟هم تو جمع میمگه کدوم نازنازی دیگه -

 :گه ناز نازی؟ با حرص گفتمجانم این به من می

 ...هی دختر -

اسووتپ مشووم جنگلی این جا کسووی حق نداره به گیسووو توهین کنه، مگه این که از جونش سوویر  -

 !اومده باشه

 :لودگی گفتمبا 

 کشین؟اصالً این گیسو کیه که همه تون خودتون رو براش می -

 !اینجا -

 .بسمت کمند برگشتم که با غرور خاصی ایستاده بود

 !گیسو منم -

 جانم، پس کمند کیه؟

 پس کمند کیه؟ -
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 :با غرور ابرو باال انداخت و گفت

 !منم -

 .هی دوستا یه لح ه ها من گیج شدم -

وجه به حرف من رو به کمند یا همون گیسووووو یا همون کمند ای به من مه هر می اون سوووویبلو بی ت

 :هست اصالً به همون دزد کومولو گفت

 مرا اینو با خودت آوردی؟ -

 !از پرویش خوشم اومد -

 :گفتم االنست بگه این شد دلیو ولی گفت

 .برا مون مشکو نسازه کاری به کارش نداریم -

ی قوزمیت سووووووگ این مه جاییه؟ مرا همه یه جورین؟ اون پسوووووورهبعد هم راهش رو گرفت و رفت 

 :اخالق اسمش می بود؟ آها سامیار اومد و خشک گفت

 !بیا بامن -

این بار خواسوووووتم بی تفاوت باشوووووم و باهاش رفتم. حاال من با اون همه پول و دارایی که داشوووووتم و 

 .مزدجهان دیده بودم م و این ندید بدیدها داشتم اطراف رو دید می

 تموم شد؟ -

 .کرد با گیجی پرسیدمبرگشتم سمت سامیار که دوطلبانه نگام می

 می؟ -

 :هاش رو تو کاسه مرخوند و گفتبی حوصه مشم

 دید زدنت؟ -

 :این مجور آدمیه؟ با من و من گفتم

 .زدمدید نمی -

 .اره متوجه بودم -

 اصالً به تو مه؟ -

خوابه. پسوووش زدم و داخو اون اتاق شووودم ن جا میمشووومم به در مقابلم خورد حتما این یالغوز ای

هم کنارش بود. وسایو زیادی نداشت ولی همه میز یک تخت یک نفره داشت یک کمد کومیک

 .تمیز و من م بود؛ خداروشکر حداقو شلخته نبود

 !دیم کلفت نداریمما م و شما نیستم همه کار خود مون رو خود مون انجام می -
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 :و گفتمهام رو تنگ کردم مشم

 تو می مشکو با من داری؟ -

ره ببین جوجه من حال کو کو با تو رو ندارم، دور و برِ کمند نبلک مون اون موقع کاله مون می -

 .تو هم

 .سوزه! یک قدم بهش نزدیک شدماو پس بگو از کجا می

 میکاره شی؟ -

و خورد و خاکشیر هام ر کرد نزنه دندونکالفه دستش رو صورتش کشید و در حالی که کوشش می

 :نکنه گفت

 .ببین من حرفم رو زدم ببینم دست از پا خطا کردی حسابت با کرامالکاتبین -

ی که زد ازم دور شد. خدایا ولم کن تا بهش نشون بدم، نه ولم کن! یک نفس عمیق بعد هم با تنه

 .کشیدم امشب رو هردومون از این اتاق سالم بیرون بشیم صلوات

ن یالغوز گرفت منِ بی اره هم مجبور شدم رو زمین جا پهن کنم حتی کمک هم اون تخت رو که او

 !نکرد م الً مهمون بودما

 مرا شما هنوز آماده نشدین؟ -

بسم هللا اینا مرا م و جن هستن؟ سرم رو باال بردم یک دختر مشم طوسی بود. آرایش ملیحی 

 هم رو صورتش بود، یک لباس قشنگ پوشیده بود مگه جشنه؟

 .ونیکا من حال ندارم این آقام که تازه اومده فک نکنم بیادر  -

 .ی باال انداخت و رو کرد که بره صداش زدمپس اسمش رونیکا بود، شونه

 ببخشید؟ -

 :برگشت سمتم و گفت

 بفرما؟ -

 شدیم؟واسه می باید آماده می -

 .آقا به میزی که کار نداری نبرس -

 .برگشتم سمت اون پسره سامیار

 !گه اللی هامن حرف نزنی کسی نمی داداش -

 :اون دختر با صدای بلند شروع کرد به خندیدن و رو به من گفت

 .الیک داری داداش -
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بعد هم زبونش رو به سوومت سووامیار در آورد که سووامیار بالش زیر سوورش رو پرت کرد سوومتش که 

 :فرار کرد. دوباره سرش رو از الی در کشید و گفت

 .خوای بیا تو هالدونم ولی تولد هرمز اگه مییداداش اسمت رو که نم -

 بعد در رو محکم بست عجب شیطونی بودا. از جا بلند شدم تا برم ببینم مخبره؟

 کجا عمو؟ -

نفسم رو با حرص بیرون دادم و بی آنکه توجهی بهش کنم از در زدم بیرون. فکر کنم هال همونجا 

 .سمت کج کردم بود که موقع ورود دیده بودم. راهم رو به همون

تا وارد هال شوووودم دهنم از فرط تعجب باز موند اینا کی این همه آمادگی گرفتن اون موقع که هیچ 

 .میزی نبود اما االن م و یک تاالر شده بود

 .کننکردم پول دارها به هر میز تعجب نمیفکر می -

 !با صدای کمند برگشتم عقب این بار دیگه نور هللا نور

اش تا نصوووف باز بود دسوووت بند مشوووکی که م و پی ک توی دسوووتش که یقه لباس مشوووکی کوتاه

ای روشوووووون و بووازش کووه زیوواد بلنوود نبود، و آرایش کرد. موهووای قهوهپی یووده بود و خود نمووایی می

 .ملیحش که خسته گی صورتش رو پنهون کرده بود فرقی زیادی با کمند صبح داشت

 :با دهن باز گفتم

 !جا آویزون کردن تو که خودت یه پا نور مجلسیمرا اینقد گو و شمع این  -

 :ی که تعریفم خوش نشد بی حوصله گفتحاال از من گفتن بود این دختر عجیبه مون بر عالوه

 .زر زیادی نزن ما اینجا حرمت مهمون رو داریم -

 « زر نزن؟» جانم این مجور حرمت؟ این بار مندم شد گفت 

 :با تعجب گفتم

دارین، و گرنه تا حال مرده بودم. صووودای دسوووت و سووووت که بلند گه میخداروشوووکر که حرمت ن -

شووود توجه هر دومون رو جلب کرد. یک پسووور ب ه ده یا دوازده سووواله از یک طرف هال بیرون شووود. 

ای همه کرده بود. وقتی اش و صوووووودای دسووووووت و سوووووووت شووووووادی رو مهمون مهرهای ذوق زدهمهره

 .رو پرت کرد بغو کمند نگاهش به ما افتاد با ذوق دوید و خودش

 !آجی، آجی خیلی یه دونه ای، خیلی گلی اصالً عشق منی -

 .هاشو دور کمر اون پسر ب ه حلقه کردکمند مهربونونه دست

 .ها رو من نگرفتم. داداش سامیار با آجی رونیکات گرفتهعزیزم این آمادگی -
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 :هم با لج گفتاون پسر ب ه

 .حتما تو بهشون گفتی نه، نه اونا اونقدر عقو ندارن، -

 .صدای اون دختر مشم طوسی اومد

 .ی نیستبیا دست ما نمک نداره دیگه گله -

های کمند لبخند ملیحی زد این دختر خیلی عجیب بود کاراش، رفتاراش و بیشووووتر از همه مشووووم

 !شوخش

 !بیایید دیگه کیک رو قطع کنید -

 .صدای یک پسر جوان اومد

 .ن کیک رو قطع کنید دیگهسالم نفستون هم اومد اال -

 :آه مه دل شاده اینا همه لبش به خنده باز بود، کمند رو به همه گفت

 .کنیمحاال وقت قر دادن بعدش غذا و در آخر کیک رو قطع می -

 .اون دختر کومولوی که موقع اومدن در رو باز کرده بود با ذوق باال پرید

 !آخ جون من قر دادن دوست -

 !گرفت مه خوب بود که همه در کنارهم خوشحال بودندبا این کارش خندم 

 .ام سر برگردوندم که همون پسر که گفت نفستون اومد بودبا حسی دستی روی شونه

 !سالم نفسمون -

 .ام زد ولی بی شعور عجب دست سنگین داشت شونم از کار افتادای بلند دستی به شونهبا خنده

 تازه واردی؟ -

 .ه باز این یالغوز جواب دادتا اومدم دهن باز کنم ک

 !نه مهمون کمنده -

 .اون پسره با دیدن سامیار با خنده سمتش رفت

 مطوری عاشق دیوانه؟ -

مبی به اون پسووووره راهش رو کشووووید و سوووومت اون مرد سووووامیار بی آنکه لبش پس بره با نگاه مپ

 .هم زده خبله رفت. تازه به تیبش متوجه شدم این کی لباس عوض کرد؟ بیشعور عجب تیپ

 :ی باال انداختم و گفتماون پسره سمت من برگشت و سوالی نگام کرد که شونه

 !گیرهدونم از وقت من اومدم که یه سره پامه مینمی -

 !با این حرف زد زیر خنده مگه اینا قرص خنده خوردن مقدر همه شون عحیبا
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 .بیخیال اون من فرهادم -

 .ت گرفتم و با گرمی فشوردمدستش رو که سمتم دراز کرده بود تو دس

 .منم امیرسامم خوشحال شدم -

 !منم خوشحالم رفیق -

 رفیق؟ -

 دیم بس نیست؟های هم و فهمیاره دیگه اسم -

 :با تعجب گفتم

 واسه رفاقت همینقدر کافیه؟ -

 :با سرخوشی خندید و گفت

که فهمیدم  کنم بعد اسووومت تو رومن دخترا رو حتی اسووومشوووون روهم ندونم دوسوووت دخترم می -

 !پس رفیق شدیم

ره! صوودای موزیک بلند و شوود همه داخو جایی پوف من تا به اینا عادت کنم نصووف عمرم هدر می

که م و پیسوووووووت برای رقه آماده کرده بودن هوجوم بردن، فقط من و کمند و اون پسووووووره یالغوز 

رقصووووووید که کم بیرون مونده بودیم. آهنگ شوووووواد وای وای در حال پخش بود و هر کدام طوری می

مونده بود از خنده پخش زمین بشوووم. نگاهم به کمند افتاد مشووومش به رقه بود ولی معلوم بود 

ذهنش جایی دیگریست. سمتش رفتم و در حالی که نگام به سمت اون جمع بیست نفری که در 

 :حال رقه بودن بود، گفتم

 !ی عالی داریخانواده -

 :بی آنکه نگاش رو بسمت من برگردونه گفت

 !حقیقی نیست ولی از صد حقیقی بهتر است -

 .اون نگاهش سمت جمع رقه و من نگاهم سمت اون

 فامیو خودت کجان؟ -

 مرا از پلیس فراری هستی؟ -

 !فکر کنم من سوال کردم -

 :برگشت سمت یک تای ابروش رو باال داد و گفت

 !ی خودم اجازه سوال پرسیدن رو داشته باشمفکر کنم تو خونه -

 .هام رو تو جیب شلوارم فرو بردمش قرار گرفتم و نگام رو به جمع در حال رقه دادم دستکنار 
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 اسم برند نینا )جعلی یا همون اسم خیالی ( رو شنیدی؟ -

 !نه -

 !خیلی مشهوره -

 !کوتاه کن حرفت رو -

 !مال من و بابامه -

 مرا از پلیس فراری هستی؟ -

 !دیی حرف زدن نمیهخوای بدونی هم اجاز خیلی عجیبی هم می -

 .صورتم سمت جمع بود ولی برگشتنش رو سمت خودم حس کردم

 .نگفتم حرف نزن گفتم خالصه بگو -

هامون شکایت کرده، بابا ی پوال مون رو باال کشیده کلی خسارت دیدیم شریکدیشب یکی همه -

منه و دسووووووتگیرم  کرد کارموندم پلیس فکر میبا مامان خارج شووووووهره منم فرار کردم مون اگه می

 ...کرد اون وقتمی

 :مک ی کردم و برگشتم سمتش و مشم تو مشمش گفتم

 .تونستم اون حروم خور رو پیدا کنماون وقت نمی -

 :بی پروا ابرو باال انداخت و گفت

 !فکر کنم پیدا کردن اون شخه کار پلیس باشه -

 !کنهمن مدر  ندارم قانون حرف بدون مدر  رو قبول نمی -

 ا به من اعتماد کردی، مرا نرفتی پیش دوستات؟مر  -

 :ای کردم و گفتمدختری هوشیاری بود تک خنده

من بهت اعتماد نکردم واسه فعالً تنها گزینه بودی، پیش دوستامم واسه این نرفتم مون ممکنه  -

 .پلیس تک تک خونه هاشون رو بگرده

 ترو از کجا بشناسه؟ی دوستای گی عجیب خودت عجیب تری، پلیس همهبه من می -

 .تعجب کردم جالب بود که من رو نمی شناخت ولی ممکن بود دیگه

 !شناسههای کمی نیستن همه ما رو میدزد کومولو من کم آدمی نیستم دوستامم آدم -

 :حق به جانب نگام کرد و گفت

 .اول دزد هفت جد و آبادته و دوم منم کم آدمی نیستم -

 :ی گفتمو با لحن مسخره کنندهیه تای ابروم رو باال دادم 
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 .جدی پس ثابت کن -

 :پوزخندی زد و گفت

 !شیشیر برای اثبات خودش نیاز به غرش نداره، موقعش که رسید خودت متوجه می -

نه خوشووم اومد دختر جالبی بود دسووتم رو سوومتش دراز کردم که با من همزمان دسووت دیگری هم 

 .دراز شد و صدای هردومون یک جا بلند شد

 رقصی؟با من می -

های مشووکی سووامیار نفسووم رو کالفه نگام به سوومت دسووت دومی کشوویده شوود که با دیدن مشووم

هامون رو پس بیرون دادم، این پسوووووور مشووووووکو عقلی داره بخدا. باز دوباره هردو همزمان دسووووووت

 :کشیدیم و مقابو هم یک جا گفتیم

 مشکو تو با من میه؟ -

 .ی کمند اومدصدای بی حوصله

 .دوتون ساکت شیدهر  -

 :بعد گفتن این حرف رفت برگشتم سمت سامیار که گفت

 .یه شب مهمونی به ن ر من اینقد شانس خودت رو آزمایش نکن -

 :یه قدم عقب رفتم و بی پروا نگاش کردم و گفتم

 .بن ر من تو اینقد تو هر کاری دخالت نکن -

م اسووومش فرهاد بود رفتم، با خنده و حرفم رو زدم و راهم رو گرفتم و سووومت اون پسوووری که فکر کن

 .سرخوشی داشت سر به سر اون دختر مشم طوسی میذاشت

 !عا رونیکا مه خوشگو شدی امشب -

 :اون دختره با حرص گفت

 .فری برو از دوست دخترای رنگات تعریف کن من به تعریف تو نیاز ندارم -

 وی خو حاال ازت تعریف کردم بده؟ -

 .ببند تا نبستم -

وزیک و دست سوت که بلند شد باعث شد نگاه از کو کو اون دو نفر بگیرم و به پیست صدای م

رقه نگاه کنم. کمند بود وسووط پیسووت آهنگ شووروع شوود و حرکات های آروم دسووت و پای کمند 

هم. یه آهنگ هندی بود از حرکتاش معلوم بود خوب بلده، دستش رو برد باال و یه دور دور خودش 

ت سرش رو گذاشت رو زانوش و یهو با سرعت از جا بلند شد. ژیمناستیک مرخید، رو زمین نشس
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داد. یهو کار ماهری بود، رقه این آهنگ رو دیده بودم و کمند هم م و اون خارق العاده انجام می

هاش رو دور کمر باریک کمند حلقه کرد و با یک حرکت این پسره یالغوز داخو میدان شد و دست

و شووووووروع کرد به مرخیدن. کمند هم دسوووووووت و پایش رو آزادانه رو هوا با  از رو زمین بلندش کرد

حالت باز گرفته بود. رقه شوووون عالی بود درسوووته از این پسوووره خوشوووم نمیاد ولی از رقه زیباش 

 .تونستمانکاره کرده نمی

 تو گلوت گیره کرده؟ -

 :مبا صدای فرهاد برگشتم سمتش که با مشم به کمند اشاره کرد با تعجب گفت

 .ما امروزهم و دیدیم -

 خو به عشق در یک نگاه اعتماد داری؟ -

 خوای بگی؟می می -

 !دونم ازش خوشت اومده ولی کمند خیلی دختری مغرویه آقای اصالنمی -

 :با تعجب برگشتم سمتش که خندید و گفت

 میه، دل داشتی نشناسمت؟ -

 !هم نشناسهنه خوب کمند نشناخت گفتم شاید کسی دیگه -

 .شناسنتواسه کمند این حرفا مهم نیست ولی اینجا همه می -

 پس مرا هیچ کس از دیدن من تعجب نکرد؟ -

 !مون صبح خبر ورشکست شدندتون رو شنیدیم -

 :پوز خندی زدم و گفتم

 !شهخبرای بد مه زود پحش می -

 ها رو گرفتی و فرار کردی؟جدی همه پول -

 :دستم رو گذاشتم رو دماغم و گفتم

 یس اینجوری نگو نه من مرا این کار رو کنم؟ه -

 :با اشاره به کمند گفت

 از همه می خبر نداره؟ -

 .کنه تنها ورشکست شدیمفکر می -

 .اگه کمک خواستی رو ما حساب کن -

 تونین؟شما همه تون دزدید مه کمی برا من انجام داده می -
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 :مستانه خندید و گفت

 .ه کنم مقام اولیت هستیپسرم مارو دست کم گرفتی یه اشار  -

 کنین؟پس مرا دزدی می -

 .جواب این سوالم رو به عوض فرهاد کمند داد

 !مون هیجان داره -

خندید، و مه عجب برگشووتم سوومتش رقصووش تموم شووده بود باز مشوواش شوویطون شووده بود و می

 .ای زیبا داشتخنده

 دزدی هیجان داره؟ -

 :ابرو باال انداخت و گفت

 نداره؟ -

 :وار گفتمتسلیم 

 !رهمرا، مرا داره به قول خودت تو بدو پلیس بدو ادرنالین خون باالی هزار می -

 :با خنده گفت

 .زدی به هدف -

 !وای مردم، وای خدا کمک، آی مردم کمک -

 .کرد کمند با تعجب پرسیدمن و کمند با تعجب برگشتیم سمت فرهاد که هی داشت ناله می

 مته؟ -

 :ه برداشت و گفتیهو فرهاد دست از نال

 !ترو خدا کیک رو قطع کنید من مالقات دارم -

 :مینی به پیشانیم دادم و گفتم

 با کی؟ -

 :کمند با دست زد پیشونیش و گفت

 !حتما با یکی از دوست دختراش -

 :بعد رو کرد سمت فرهاد و گفت

 .برو کادوت رو بده برو فردا زود بیا عملیات داریم -

 :فرهاد مشمکی زد و گفت

 !به رو مشم ریس -
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 :عقب رفت واز دیدم محو شد برگشتم سمت کمند و گفتمهمونطور عقب

 !عجب پسریه -

 :نفسش رو بیرون داد و گفت

 تو ن ر تو ما همه عجیبیم، خیر بشین از برندت بگو ببینم برند می بود؟ -

 !لباس -

 دونی کی پوالتون رو کشیده باال؟می -

هامون هم م میزی اصووووالً پیش من نیسووووت، همه امال  و ماشوووویننه و بخاطرش به پول نیاز دار  -

 !زیرن ر پلیسه

 خوای پول در بیاری؟از کجا می -

خواسووتم توی اون اشووترا  کنم که این مویوووع هاسووت میدو ماه دیگه یه مغازه از بهترین لباس -

 .های من اون جا قبول بشه پول خیلی خوبی بدست میارمرخ داد. حاال اگه طرح

 !و برو اشترا  کنخ -

 :نگاه عاقو اندر سفینه بهش انداختم و گفتم

 !باهوش بخاطر زدن طرح بازم به پول نیاز دارم -

 کشی؟مگه رو کاغد نمی -

 شه؟شه تن مانکن کنم، میخوبه یکم بلدی ولی کاغذ رو که نمی -

 :سرش را تکون داد و گفت

 !اوم هیجان و ریسک باال، خوبه یا بهتر بگم عالیه -

 بی پولی من؟ -

 !کنمنه هیجانی کاری که بهش فکرمی -

 می کار؟ -

 :هام نگاه کرد و گفتبه مشم

 .کنمبهت کمک می -

 مرا؟ -

 !هیجان -

 اون وقت مطوری؟ -

 !یه پالن دارم -
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سامیارهم یک جا م و مادر مرده ها نشسته بود. موقع غذا خوردن من کنار کمند بودم این پسره 

 دونم کار ساز هست یا نه؟مند که خوب بود ولی نمیاصالً بدر  پالن ک

 (کمند)

اومد که کلک بزنه ولی وقتی از رونیکا پرسوووویدم کیه با جوابی که داد تعجب ای پسووووره نمیاز مهره

کردم. رقصووووم رو که سووووامیار خراب کرد موقع غذا خوردن تا خواسووووت کنارم بشووووینه که امیر کنارم 

شووو اونجوری دیدم. با وجود این که داشووت با مشووماش سوور انشووسووت، خیلی حال داد وقتی قیافه

داد توجه نکردم و تمام فکرم رو سوووومت پالنم گرفتم، اگه پالنم درسووووت پیش بره میز غذا قورتم می

 .دونه تو این راه مقدر هیجان رو تجربه کنمشه و خدا میمه عالی می

 کنی؟به می فکر می -

 .تمبا صدای رونیکا دست از فکر کردن برداش

 !به همه می -

 :دستم رو در دست گرفت و گفت

 خوای ببخشیش؟کنه نمیاینقد فکر نکن، ببین سامیار مجوری نگات می -

 :برگشتم سمتش و با لحن کم عصبانی گفتم

 بن رت کارش قابو بخششه؟ -

 .سرش رو انداخت پایین از جا بلند شدم که صداش اومد

 .کنیمکجا، االن کیک رو قطع می -

 .کم حالم عوض شه می آمیه  -

به سمت بیرون پا تند کردم با به یاد آوری اون روز حالم دوباره بد شد، دستم رو روی قلبم گذاشتم 

شد. سرم رو به سمت آسمان پر ستاره شد. این درد لعنتی کم نمیو کنی مالیدمش ولی کم نمی

 .ها شروع کردمبلند کردم و به شمردن ستاره

 شه؟به ن رت شمرده می -

 :با صدای امیر برگشتم سمتش و بی هوا گفتم

 !رسمها رو شمردم به مامانم میروز که تمام ستاره -

 :با تعجب گفت

 مگه مامانت کجاست؟ -

 :نفسم رو آه مانند بیرون دادم و سرم رو دوباره به سمت آسمان بردم و با تلخی گفتم
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 !دونمنمی -

 .دیدممی نگام سمت آسمان بود ولی تعجب رو تو مشماش

 یعنی می، اصالً مرا اینجایی؟ -

 .بی ربط پرسیدم

 دونی افغانستان کدوم سمته؟می -

 ها؟ -

 .خندم رو قورت دادم و کامو برگشتم سمتش

 ها نه و بلی بعدش گفتم افغانستان کدوم سمته؟ -

 :تعجبش رو فرو خورد و گفت

 در جایی که هستیم قسمت شمالش حاال بگو مرا؟ -

 !نممن یه افغا -

 .ابروهاش کم مونده بود به سرش ب سبه مه جالب شده بود

 شوخی کردی درست؟ -

 :حق به جانب گفتم

 .نه اصالً کامالُ جدی بودم -

 :کمی با تردید نگام کرد و گفت

 گی؟کمی وایح می -

 :سرم رو به معنی اره تکون دادم و رو زمین نشتم با اعتراض گفت

 !کنی لباسات خاکی شدعه می می -

 :ی پرا گفتمب

 !به جهنم گفتم که نمی پوشم رونیکا به زور تنم کرد به من مه که می بالیی سرش میاد -

 یعنی دوستش نداشتی؟ -

 کی و؟ -

 !پسر همسایه رو -

 ها؟ -

 :لبخند شیطانی زد و گفت

 اول ها نه و بلی و دوم لباسات رو؟ -
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 :عصبانیت از جا بلند شدم که گفت زد بیرون مقدر احمق بودم آتو دادم دستش بادود از کلم می

 !کجا قرار بود میزی بگی -

 :شدم گفتمی کومیک مون میدر حالی که سمت داخو خونه

 .کنیمفردا پالن رو عملی می -

 :با صدای که به گوشم برسه گفت

 مطمعنی کار سازه؟ -

 :برگشتم سمتش و گفتم

 !به اعتماد تو بستگی داره -

*** 

 یینه خیره شدم این می ریختی بود خدایی؟ای عجیبم در آبه مهره

هام ای زیبام تو آرایش غرق شوووووووده بود، رُژ لب از مرز لبیعنی خا  تو سوووووورم با این پالنم؛ مهره

گذشووته بود، موهای خرماییم با موهای مصوونوعی پوشووانده شووده بود یعنی خدا رو شووکر این جوری 

در اومد و پشوووت بندش یک مرد سووویبیلو  های جلفم نگم بهتره. صوووداینبودم. حاال دیگه از لباس

 :کردم که گفتداخو شد با تعجب بهش نگاه می

 ای؟آماده -

 :بسم هللا با شنیدن صداش گفتم

 امیر؟ -

 .خودمم -

 :با لحن خنده دار گفتم

 مرا این ریختی شدی؟ -

 :ام رو خوندم که گفتبا عصبانیت اومد سمتم فاتحه

 !دونم و تواشه من میپالن مدخرف عالی جناب کار ساز نب -

 :پشت مشمی ناز  کردم و گفتم

 .گم پالن من به تو اعتماد تو ربط دارهیه بار گفتم بازم می -

 :با اعتماد به نفس باال گفت

 .من باالی دوستام اعتماد کامو دارم -

 :ابروهام رو دادم باال و گفتم



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

30 

 

 !بینیممی -

*** 

های کله پو  امیر نبود، با بی حوصوووولگی تتوی رسووووتورانت نشووووسووووته بودیم هنوز خبری از دوسوووو

 :گفتم

 پس کوشن؟ -

 .امیر تا اومد دهن باز کنه که در رستورانت باز شد و سه یالغوز داخو اومد

 !اومدن -

 :ی بهش زدم و گفتمبا صدای امیر فهمیدم که دوستاش اینان سلقمه

 .شناسناشاره بده تو رو که نمی -

ی امیر لند کرد واسووووه اون سووووه نفر هر سووووه با دیدن اشووووارهبالخره عقو به سوووورش اومد و دسووووت ب

ای امیر کالً تغییر کرده بود اصووووالً قابو شووووناسووووایی نبود. با تعجب کردند. آخه حق داشووووتن مهره

ی باال انداختن و سووومت میز ما اومدن و نشوووسوووتن. یکی از تعجب کمی به هم نگاه کردن و شوووونه

 :داشت گفت ای معمولی و موهای خرماییپسرا که مهره

 شناسید؟سالم شما ما رو می -

 :هام رو گذاشتم رو هم برگشت سمت اون سه تا و گفتامیر نگاهی به من انداخت که مشم

 !امیرم -

 :ها یه نگاه به هم انداختن و با هم گفتنهر سه م و جن دیده

 امیر؟ -

 :با سرعت دستم رو گذاشتم رو دماغم و گفتم

 .س باشیدهیس ممکنه تحت تعقیب پلی -

 :اون پسری که در شروع سالم کرده بود گفت

اخه مطور ممکنه، دیروز یهویی غیبت زد و حاال این شکلی پیدات شد اصالً کجا بودی، مرا فرار  -

 !کردی تو که گناهی نداشتی

 :امیر بی حوصله گفت

 !آه برادیا یکی یکی ببرس -

 :یکی دیگری از پسر گفت

 !شنویمخب می -
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 .تغییر کرد حس کردم یجوری شده لحن صدای امیر

 خبرا رو که شنیدین؟ -

 !هر سه بی حرف سر شون رو انداختن پایین بابا معرفت و

 !خوام دوباره رو کار بشم واسه این کار به پول احتیاج دارم. البته فکر بد نکنید فقط قرضمی -

 :دونم اسمش می بود گفتیکی از اون پسرا که نمی

 !ها رو تو بردیکنن اون پولاعتماد داریم اما همه فکر میببین داداش ما بهت  -

 :امیر با سرعت گفت

 .دونین کار من نیستولی شما که می -

 ...دونیم ولیاره می -

 :امیر با تردید گفت

 ولی می اراد؟ -

 .پس اسمش اراد! جای اراد یکی دیگه شون جواب داد

 ...های دیگه ماامیر پول ماهم یا تو شرکت تو بود یاهم تو شرکت -

 :پریدم وسط حرفش و با تعنه گفتم

 تونین رفیق تون رو کمک کنین اره؟نمی -

 :این بار برادیا گفت

 !متاسفم -

 :تا امیر اومد دهن باز کنه گفتم

 !خورهنه امیر خواهش نکن رفیق که روز بد بکار نیاد بدرد نمی -

 :کردن گفتمبرگشتم سمت اون سه نفر که با دهن باز به من نگاه می

 !به رفیق تون که کمک نکردین یه لطفی کنین از این که ما رو دیدین به کسی میزی نگید -

 :ام از جا بلند شدم و رو به امیر گفتمبا تموم شدن جمله

 .پاشو واسه میزی که اومده بودیم جواب گرفتیم -

 .فهمیدم اومدمیهای افتیده بلند شد صدای اون یکی پسره که اسمش رو نامیر هم با شونه

 .امیر واقعا متاسفم -

 :امیر برگشت و با پوزخند گفت

 .معین من به تاسف نه به دوست احتیاج داشتم خیلی ممنون از همکاریتون -
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*** 

ها کار دونم ب هاز وقتی از رستورانت اومده بودیم امیر تو خودش بود. امروزهم کار نکرده بودم نمی

 !ابیم صلواتکردن یا نه؟ شب رو گرسنه نخو

 کمند؟ -

 بلی؟ -

 :امیر سرش رو انداخت پایین و گفت

 .خیلی ممنون که کمک کردی دیگه باید برم امید که بتونم جبران کنم -

 .مینی به پیشانیم دادم و سوالی پرسیدم

 کجا؟ -

 .بی حرف به صورتم نگاه کرد و میزی نگفت

 این سکوت یعنی جایی واسه رفتن نداری درست؟ -

 :آه مانند بیرون داد گفتنفسش رو 

 .شه مزاحم شماها بشم کهاین دلیو نمی -

 .ابرو هام رو باال دادم و دست به سینه پرسیدم

 مگه کسی به تو گفته مزاحمی؟ -

 .های همه رو در  کنمتونم نگاهنه الزم نیست کسی به من بگه خودم می -

 !خوام بهت کمک کنممی -

 مرا؟ -

 .خواممیزی ازت می در عوض منم در مقابو یه -

 :متعجب بهم خیره شد که گفتم

 .ای که بار اول در رو باز کردآیالر رو یادته؟ همون دختر ب ه -

 .سرش رو به معنی اره تکون داد ادامه دادم

 !سوراخ قلب داره -

 :مشماش قد توپ فوتبال شد، از فرصت استفاده کردم و گفتم

ت. ولی مون شوووناسووونامه ندارم و تحصووویو کرده پول پیدا کردن واسوووه عملش برام سوووخت نیسووو -

خوان بگم ندارم؛ تونم ببرمش واسوووه درمان ) معالجه ( هر جا برم ازم شوووناسووونامه مینیسوووتم نمی

 .خوامگن باید تسلیم پرورشگاه کنمش که من این و نمیمی
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 مه کمکی از من بر میاد؟ -

 :سرم رو پایین انداختم و با سرعت گفتم

خوام... تونمش ازت میرفتن به پدر و مادر نیازه به هر کسی تحویو داده نمیواسه شناسنامه گ -

 !خوام باهام ازدواج کنیمی

دیدم صداشم که در نمی آد گردنم رگ شد از بس سرم تو یقم گرفتم. آروم سرم صورتش رو نمی

 :کرد، با لکنت گفتها نگام میرو باال آوردم که م و این سکته زده

 خوای؟می می -

 !باهام ازدواج کن -

 !یعنی شرم رو خوردم یه لیوان آبم روش

 :به خود اومد و با سرعت گفت

 ...ی نیستازدواج کار ساده -

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 .فقط روی کاغذ بعد یه سال هم طالق بعدش تو رو راهت من و راهم -

 :کمی با تردید نگام کرد و گفت

 !پلیسم باشه ولی مطور من خودم تحت تعقیب -

 اون برنامه تون کیه؟ -

 !یه ماهی دیگه -

 گردی جایگاه اولیت حاال قبول؟من شیش ماه وقت دارم تا اون موقع برمی -

 :مصمم تو مشام نگاه کرد و گفت

 !اره -

 :ی رو لبم نشست ابرو باال داد و گفتملبخند پیروز مندانه

 !هات رو اماده کن پولش با منپس برو طرح -

 :د و گفتای کر خنده

 !فکر کنم پول رو شوهر باید ببردازه -

 ها؟ -

 :لبخند شیطانی زد و گفت

 !ها نه و بلی -
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 گفت، بعدش این می گفت شوهر می؟کرد واسه خودم میبی شعور حرف خودم رو کبی می

 من ورت از شوهر می بود؟ -

 :هاش رو لوچ کرد و گفتمشم

 نگو می بود، بگو کی بود؟ -

 :یرون دادم و بی حوصله گفتمنفسم رو با حرص ب

 حاال بگو کی بود؟ -

 من دیگه، مگه قرار نشد عروسی کنیم؟ -

یعنی پرو تر از این دیووده بودیوود؟ مووه زود خودش رو شوووووووهرم کرد! از تعجووب کم مونووده بود پس 

 .بیوفتم

اسوووتپ امازونی زِر اصوووافی نشووونوم، من گفتم فقط واسوووه مند وقت وقتی عمو آیالر تموم شووود  -

 !باشهدر کار نمیعقدی 

 اشو فهمیدم فقط این امازونی می بود؟همه -

خندم گرفته بود از حرفی که زده بودم ولی واسوووووووه این که جدیتم از بین نره با اشووووووواره به جنگو 

 :هاش گفتممشم

 .واسه مشای سبزت گفتم -

 :هاش شیطون شد و گفتمشم

 عاشق مشام شدی؟ -

اسم من رو پرو گذاشته بودند؟ یعنی این سنگ پا رو گفته نه دیگه من رفتم خود کشی یا خدا مرا 

 :دم. با لبخند حرص در آری گفتمتو برو من بیشتر از تو کار می

 آخه کجا بذارمت که نشکنی؟ -

 :سرش رو کمی نزدیکم کرد و با شیطنت لب زد

 !یه جای گرم و نرم -

 :پسش زدم و با عصبانیت گفتم

 !فید تو بشمیک همین مونده برم عاشق مشای س -

 :ولی در کمال پرویی با م ومانه ترین حالت ممکن گفت

 گردی؟همین االن گفتی مشای سبزت االن از حرفت می -
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با حرص پن والم رو بردم سوووومتش که یه سووووانت هم تکون نخورد خشوووومم رو فرو خوردم یه نفس 

 :عمیق کشیدم و گفتم

 !رسیم بهممی -

 !وس من بشیرسیم خانومم قراره عر البته که می -

یا خود خدا این دیگه کیه با فکر شوووووویطانی که به سوووووورم زد لبخند خبی ی روی لبم اومد با دیدن 

 :لبخند من اونم لبش به لبخند باز شد و گفت

 !بینم از این که قراره عروس من بشی خوشحالیمی -

 :با یک مشمک گفتم

 !البته -

ورت از درد جمع شدش لبخندی زدم و پشت بند این حرفم یه لگد محکم زدم وسط پاش و به ص

 :گفتم

 !فعالً مساوی -

صووورتش از درد و خشووم سوورخ شووده بود آی دلم خنک شوود، آخ دلم خنک شوود. بی توجه بهش از 

 .اتاق زدم بیرون

*** 

دونم این امیر شوووووود این پول لعنتی! نمیاخ جونم در اومد بس دنبال پول گشووووووتم ولی مکمو نمی

هاش به گذشتم که صدای خندهصبح دنبالشم از کنار اتاق هرمز می گور به گور شده کجاست؟ از

 .گوشم رسید

 !شیآی عمو اگه آجی کمند ببینتت خا  بر سر می -

با کی بود این موقع که سامیار خونه نیست فرهادم که پیش دوست دختراشه، آروم در رو باز کردم 

های من رو شوواخ در بیارم. امیر لباس ی مقابلم کم مونده بود از تعجبرفتم داخو با دیدن صووحنه

 .آوردپوشیده بود و اداهای من رو در می

 .زر زر نکن حوصله ندارم -

 :بعد یهو دست به سینه ایستاد و گفت

 !خب؟ فدا سرم -

 :هاش رو تو کاسه مرخوند و گفتباز مشم

 !گیم اللی هااگه حرف نزنی نمی -
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 :ی زد و گفتلبخند مسخره

 که نشکنی؟ آخه کجا بذارمت -

 :مرخید و انگشت اشاره اشو به جلو گرفت و گفت

 ...یه بار دیگه -

با دیدن من حرف تو دهنش ماسووووید هرمز که متوجه من شوووود بی سوووورو صوووودا اتاق رو تر  کرد. با 

 .وجود این که از داخو آتیش گرفته بودم ولی ظاهرم رو خونسرد نگاه کرده بودم

 طوفانه؟گم میزه این آرامش قبو از ای می -

 :ابروهام رو با تعجب باال دادم و گفتم

 !خودت تصمیم بگیر -

 !تصمیم من فرار از محله -

 :از مقابو در کنار رفتم و به بیرون اشاره کردم که با تردید گفت

 یعنی برم؟ -

بی حرف لبام رو کج کردم. یه قدم جلو اومد دوباره یه قدم عقب رفت مشاش رو تنگ کرد و سر تا 

 .ز ن ر گذروندپام رو ا

 !بیا دل و زدم به دریا -

با گفتن این حرف پا تند کرد سمت در وقتی نزدیکم شد بی آنکه متوجه بشه پام رو گذاشتم الی 

 .پاش که پاهاش در هم گره خود با سر افتاد زمین

صوودای آخش به گوشووم که رسووید حس کردم رو آتیش دلم یک پارچ آب سوورد ریختن. روی دو زانو 

 :ستم و سرم رو با تاسف به مپ و راست تکون دادم و گفتممقابلش نش

 نوچ نوچ اوخی اوف شدی؟ -

 :ی زدم و گفتمبا خشم بهم نگاه کرد که لبخند پیروز مندانه

 !عوض عوض داره گله نداره شوهر جون -

 .با خشم غرید

 !دم خانممنشونت می -

ر رو زبون موووا بود یعنی موووا کردیم این خوووانم و شوووووووهعقووود نکرده بودیم ولی هر وقوووت دعوا می

 دونسیتم شرم و حیا مند نقطه داره؟نمی

 .پاشو بریم که ازت سوال دارم -
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 .لنگیداز جاش بلند شد فکر کنم پاش بدجور خورده بود زمین مون می

 !اول برو م و آدم لباس ببوش بعد بیا -

*** 

 خب؟ -

 :ابرو باال انداختم و گفتم

 !خب به جمالت -

 تی بگی؟خواسمیزی می -

 :دستام رو توهم قالب کردم و نا امید گفتم

 کنه؟پولی که تو این یه هفته تونستم جمع کنم یه ملیون تومنه واسه جشنواره کفایت می -

 !متاسفانه نه -

 :نفسم رو آه مانند بیرون دادم گفتم

 االن می کار کنیم؟ -

 ها خوبین خوشین؟سالم ب ه -

 :های پکر ما گفتر حال وارد شد با دیدن مهرهفرهاد بود که م و همیشه شاد و س

 خیره انشالله؟ -

 :به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم

 !پول -

 ...خوب مقد الزم داری یه هزار، دو هزار -

 :خواست ادامه بده ولی امیر پرید وسط حرفش و گفتفرهاد که می

 !هفت هزار دالر -

 :های فرهاد از کاسه زد بیرون با داد گفتمشم

 خوای قاماق کنی؟می مگه می -

 دنبال راهشم که پیدا کنم ن ری داری؟ -

هاش رو زیر مونه زد و اوم کش داری گفت. مند ها رو کشوووید و نشوووسوووت دسوووتیکی از صوووندلی

 :ثانیه بعد بی حرف نگاهش رو به من داد گفتم

 میه؟ -

 !یه ن ر دارم هیجان داره و پول هم ولی ما تا به حال انجامش ندادیم -
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 :متفکر به فرهاد نگاه کردم که با ذوق از پرید و گفت

 .بیا تا نشونت بدم -

باهاش همراه شوودیم وقتی از سوواختمان خارج شوودیم کمی پیش رفتیم فرهاد یهو ایسووتاد برگشووتم 

سمتش که با مشم با مقابو اشاره کرد. رد نگاهش رو گرفتم و با دیدن میزی که مقابلم بود ناباور 

 .برگشتم و لب زدم

 کنی؟شوخی می -

 .مصمم سرش رو به مپ و راست به معنی نه تکون داد

 .ی کش داری گفتم که صدای امیر بلند شداین بار یه نه

 .می اره و نه راه انداختین به منم بگید -

 :بی توجه بهش رو به فرهاد گفتم

 اگه گیر بیوفتیم می؟ -

 .نگاه هیجانم دارهترسیدی پس مرا حاال در یمن اخه تو که هیچ وقت نمی -

 !تونمدونی که من نمیمی -

 :یه توپ کومولو و سبز رنگ از تو جیبش بیرون آورد و گفت

گیرم من انجام میدم فقط با ریس بحرف تا کاری به پولش نداشووووووته باشووووووه سووووووهم خودمم می -

 !خوام دوست دخترم رو ببرم هتو پنج ستارهمی

 مطمعنی؟ -

 .صدای امیر باز سوهان روحم شد

 .گید شماها جوری بگید منم بفهمممی می -

 :وقتی ن ر فرهاد رو بهش گفتم ناباور گفت

 !نهان امکان نداره -

 .فرهاد دست به سینه پرسید

 شه بفهمم مرا؟اون وقت می -

 :امیر کالفه گفت

 .خوام کارم رو با پول حرام شروع کنممال حرامه! من نمی -

پقی زدیم زیر خنووده، آی خوودا خیرت بووده امیر دل درد  من و فرهوواد یووک نگوواه بووه هم انووداختیم و

 :گرفتم. امیر با تعجب گفت
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 متونه شما؟ -

 :خندید گفتفرهاد در حالی که می

 !خوای پول حالل از کجا بیاری اونم کم هفت هزار دالرداداش م ال می -

 :امیر سرش رو پایین انداخت و گفت

 !شاید بیشتر -

 :فرهاد حق به جانب گفت

 خوای اینقد پول اونم حالل بدست بیاری؟ میحاال -

 :راه برگشت رو در پیش گرفت و گفت

 !خوایین انجام بدینهر کاری می -

 :فرهاد برگشت سمت من و گفت

 کنه؟کی ریس رو رایی می -

*** 

 :هاش رو قالب کرد و گفتمتفکر دست

 مطمعنی؟ -

 :سرم رو پایین انداختم و گفتم

 !ها واسه خودمی این پولاره ولی همه -

 .مشکلی نیست -

 :از این ساده گذشتن ریس شوکه شدم. ولی بی حرف از جا بلند شدم و گفتم

 !ها برای خورد خورا  کافیستاین مند وقت پول ب ه -

بی حرف سر تکون داد از اتاق خارج شدم از ذوق زیاد روی پا بند نبودم. با سرعت خودم رو به اتاق 

هوا در رو باز کردم. با باز شدن ناگهانی در سامیار سرش رو از رو کتاب  سامیار شون رسوندم و بی

 :بلند کرد با دیدن من لبخندی زد و گفت

 ...گیسو! خوش اومدی بیا داخو -

 :حرفش رو قطع کردم و گفتم

 امیر کو؟ -

 :هاش رفت تو هم و گفتاخم

 زنی؟از کی تا حاال یه غریبه رو به اسم کومیک صدا می -
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 امیر کو؟گفتم  -

 :با اخم رو برگردوند و گفت

 .توعمق جهنم -

 .سری از روی تاسف تکون دادم و اومدم که برم ولی با صداش موقف شدم

 !گذریخیلی از حد می -

 :های درهم پرسیدمبرگشتم سمتش و با اخم

 من ورت میه سامی؟ -

 !ذاریهی ی فقط داری قوانین خودت رو زیر پا می -

 :م و گفتممینی به پیشانی داد

 خودت رو به کومه علی مپ نزن یه راست بگو من ورت میه؟ -

 !من ورم اینه که تو که دختری نبودی پسرا اطرافت جا داشته باشه -

 خوب؟ -

 !اونقدر احمق نیستی نفهمی من ورم رو -

 .تا اومدم حرفی بهش بزنم صدای امیر مانعم شد

 کمند؟ -

 :یک برگشتم سمتش که با تردید پرسید

 می شد؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .اجازه داد -

 :ی کشید و گفتنفسی آسوده

 کنیم؟کی شروع می -

 !امروز -

 :سامیار پرید وسط حرف مون و گفت

 مخبره؟ -

 .جای من امیر جواب داد

 .گفتیمشد به شما هم میاگه الزم می -

 :بعد رو کرد سمت من و گفت



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

41 

 

 بریم؟ -

 .با لبخند سرم رو تکون دادم

*** 

 ی بعدی؟خب نقشه -

 .فرهاد لبخندی خبی ی زد و توب سبز رنگ و کومولویی رو نشانم داد. با تعجب پرسیدم

 این میه؟ -

 :یه قسمتش رو فشار داد کلیدی ازش در اومد با تعجب گفتم

 این میه؟ -

 !شاه کلید -

ش نگاه هابه حق میزهای ندیده، دوباره همون قسووومت رو فشوووار داد کلید رفت تو مردد به مشوووم

 :کردم و گفتم

 ای؟آماده -

 :مشمکی زد و گفت

 !صد در صد -

 :از مقابلش کنار رفتم و گفتم

 !موفق باشی -

 .سرش رو تکون داد و به سوی مقصد حرکت کرد

زد؛ وقتی مطمعن شووود خطری کردیم نا محسووووس اطراف شوووکارش قدم میبا امیر از دور نگاش می

لبخند همزمان رو لب من و امیر نشووووسووووت فرهاد تا  نیسووووت در اون ماشووووین خوشووووگو رو باز کرد.

 :ی فرهاد و گفتخواست داخو ماشین بشه که نگهبانی دستش رو گذاشت رو شونه

 !مقدر احمقی که متوجه من نشدی -

ی بدنم شوووووروع به لرزیدن کرد نه از ترس از عصوووووبانیت. اولین باری بود که کار ما لو رفته بود؛ همه

 :رد و کار به جنگ دعوا کشید. امیر با ترس گفتفرهاد شروع به مقاومت ک

 شه؟االن می می -

 :بقدری عصبی بودم که با داد گفتم

 !خفه شو امیر خفه شو -
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کشه اخه قدرت بدنی نگهبان بیشتر از فرهاد دیدم اگه اینجوری دست روهم بذارم کار به درازا می

کمرم رو بیرون آوردم و هوایی شوووووولیک ی بود با یک جهش بلند از رو دیوار پریدم پایین. اسوووووولحه 

 .کردم

 (امیر سام)

 کرد؟کردم مرا کاری نمیاین عصبانیت کمند رو در  نمی

کردیم پرید و دسوت برد سومت کمرش و یک یهو با یک جهش از رو دیواری که داشوتیم ن ارت می

ک دختر اصووولحه بیرون آورد و به سووومت هوا شووولیک کرد. از تعجب کم مونده بود شووواخ دربیارم ی

کرد اونم بدون ترس! هواس نگهبان پرت شوووووود کمند با سوووووورعت باالیی خودش رو به شوووووولیک می

 .ماشین رسوند و سوارش شد با یک تیک آف بلند از محو دور شد

 :ولی من همونجا کم مونده بود از رو دیوار بیوفتم فرهاد نفس زنون سمتم اوم و با داد گفت

 امیر ماشین رو کی روشن کرد؟ -

 :خود اومدم و گفتمبه 

 !کمند -

 :جوری با داد گفت

 می؟ -

 :که کم مونده بود از دادش بیوفتم رو زمین تا اومدم دهن باز کنم با سرعت گفت

 !زود بیا پایین باید بریم دنبالش -

با گفتن این حرف دوید و منم با یک جهش از رو دیوار پریدم و به دنبال فرهاد دویدم. یه ماشووووین 

ذاشووووووته بودیم که وقتی فرهاد ماشووووووین رو گرفت من و کمند با این بیاییم. با فرهاد کمی دور تر گ

روند منی که ترسی از سرعت نداشتم کم مونده بود بیهوش سوار شدیم فرهاد منان با سرعتی می

 .شم

 !مته روانی آروم تر برو -

 .اینم م و کمند داد زد

 !خفه شو امیر -

 :بو مون ظاهر شد؛ فرهاد زیر لب گفتدیری نگذشته بود که اون ماشین مقا

 !لعنتی بزن کنار بسه -
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متعجب بودم من ورش می بود؟ کمند سوووووورعتش باال بود و مهمتر از همه ماشووووووین فورد بود که 

 .سرعت غیر قابو تصور داشت. مال ما هم یک پورشه بود

 من نفهمیدم اینا که غذای واسه خوردن ندارن این پورشه از کجا اومده؟

ا اخرین سرعت از کمند پیشی گرفت و مقابلش ایستاد. انگار الل شده بودم از اتفاقات که فرهاد ب

 .افتاد

ب عقب نگاه کردم کمند در ماشووووووین رو باز کرد و خودش رو پرت کرد رو خیابون. فرهاد هم پایین 

 :گفتداد و میشد و دوید سمت کمند به خود اومدم و پایین شدم. فرهاد کمند رو تکون می

 !نفس بکش لعنتی -

های پر درد از دهنش با این حرف فرهاد نگاهم سمت صورت کمند رفت که کبود شده بود و سرفه

 .شدشد. جاده خالی بود تقریبا قسمتی پرتی بودیم هیچ ماشینی رد نمیبیرون می

 :های کوکی ایستاده بودم فرهاد با داد گفتمن م و این عروسک

 !رو از تو ماشین بیار کنی کیفشامیر به می نگا می -

به خود اومدم و به سوومت ماشووین پا تند کردم و کیف کمند رو از رو صووندلی عقب منگ زدم. این 

حالتاش برام آشووونا بود م و دفعه قبو شوووده بود. با سووورعت از تو کیفش اسوووبری و قرصوووش رو در 

ه بشه رو فرهاد آوردم و سمت فرهاد پا تند کردم متوجه شدم انگشت که باید توش حلقه اندااخت

داد اما مرا؟ هر دو رو دادم دستش اول مند پاف اسبری زد دهنش بعد قرصش داشت مالش می

های کش دار شد. صدای های کمند بند اومد و تبدیو به نفسکم سرفهرو گذاشت زیر زبونش. کم

 :نگران فرهاد اومد که رو به کمند گفت

 خوبی آجی؟ -

ی کشوووید و م و کمند رو اسوووفالت ولو شووود. فرهاد نفس آسوووودهکمند آروم سووورش رو تکون داد که 

نگاهم از کمند به سووومت ماشوووینی رفت که دزدیده بودیمش. یک ماشوووین مشوووکی فورد بود حتما 

داد. ممنون کمند بودم صووووووودای کم جون ولی پر ذوق کمند اومد که پولی خوبی بابتش بهمون می

 :گفت

 !وای فری خیلی حال داد -

 :ده از جا بلند شد و با داد گفتیهو فرهاد رم کر 

شووود ریس من روتیکه فری و مرگ، فری و درد خا  تو سووورت با این حال کردنت اگه میزیت می -

 .کردتیکه می
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 .هوف فرهاد بیخیال یه لح ه حال داد نتونستم مانع خود بشم -

 :با کالفگی گفتم

 شه یکی به من بگه این جا مخبره؟می -

 :فرهاد با تعجب گفت

 فهمی؟ارو هاش رو آوردی نمید -

 .درخشیدهاش خسته بود ولی میتا اومدم ذهن باز کنم که کمند از جا بلند شد بازم مشم

 .ها بریم ممکنه پلیس بیادب ه -

 :فرهاد با اخم گفت

 !من این ماشین رو میبرم شما هم با اون یکی برید خونه -

 :کمند لجوجانه گفت

 .یر با این ماشین بره خونهبریم امنه ما اون یکی رو می -

 :فرهاد با حرص گفت

 .کنی با این صورت بی رنگشما خیلی بیجا می -

 :کمند این بار آتشی گفت

 !هوی فری متوجه باش ها نشه برات بد شه -

 .هاش رو بست و مند نفس عمیقی کشیدفرهاد با حرص مشم

ا بیاد نگاه هنوز دسوووووتت رو آجی گلم، خواهرم، عزیز من برو خونه کمی اسوووووتراحت کن حالت ج -

 !تونیتکون داده نمی

 :کمند به دستش نگاه کرد و گفت

 !باشه واسه امروزهمینقدر هیجان بسه -

ی فرهاد سمت ماشین رفتم و رو صندلی راننده جا خوش کردم. کمند من انگار هویج بودم با اشاره

کو حرکت هم صووندلی شوواگرد نشووسووت کمر بندش رو بسووت متوجه دسووت مبش شوودم به مشوو

 .هاش رو بست. با جدیت ازش پرسیدمداد. سرش رو به پشتی صندلی تکیه داد و مشممی

 مشکلت میه کمند مرا حالت اینطوری شد؟ -

 :هاش رو باز کنه گفتبی آنکه مشم

حاال شووومام زیاد فدوووولی « فدوووول جاش جهنم! » گه ی معروف از قدیم اسوووت که مییه جمله -

 .نکن
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 :و روی هم فشار دادم و گفتماز حرص دندون هام ر 

 !پس بدر  -

 .خوام استراحت کنمخوبه حاال برو سمت خونه می -

کم حس تونسوووتم سووومت خونه راندم. کمدیگه کفرم رو در آورده بود با سووورعت هر می بیشوووتر می

فهمیدم. ولی هر می بود هاش رو نمیکردم نفس کشوووووویدنش نا من م شوووووود اما دلیو این حالت

کرده بود و نمی تونستم با جونش بازی کنم و این کار جای تشکری خیلی بد بود. کمند بهم کمک 

 به صورتش نگاه کردم م اله شده بود یعنی درد داشت؟

کم سوووووورعتم رو کم کردم تا به خونه رسوووووویدیم. ماشووووووین رو پار  کردم کمند حرکتی نکرد آروم کم

 .صداش زدم

 کمند؟ -

 .جوابی نداد دوباره صداش زدم

 کمند؟کمند،  -

بازم حرکتی نکرد بدنش سوووووورد شوووووووده بود.  که  یافت نکردم تکونش دادم  وقتی دوباره جوابی در

 .وحشت کو وجودم رو پر کرد. یربات کومکی به صورتش زدم و صداش زدم

 کمند پاشو تروخدا کمند؟ -

گفت و کمی جا به جا شوود. خداروشووکر زیر لب گفتم و کمی محکم تر تکونش دادم یهو اوم آرومی

ها از خواب پرید و گیج و منگ به اطراف نگاه کرد و مشووووووم تو مشووووووم هم شوووووودیم  و جن دیدهم

 :هاش تو هم رفت و با اخم گفتاخم

 با مه جراعتی به من دست زدی؟ -

 :کردم که با داد بعدیش به خود اومدم و شیطون گفتمبا مشم و دهن باز نگاش می

 مگه حق ندارم به زنم دست بزنم؟ -

 :اش کردم و گفتماله ای صورت بهت زدههم حومشمکی

 .پیاده شو رسیدیم -

زد ولی خودش رو نباخت و پیاده شوووووود. با هم رفتیم تازه وقت کرد به اطراف نگاه کنه هنوز گیج می

داخو کمند رفت اتاقش و منم رفتم اتاق آیالر من این جا تو این یک هفته با رونیکا، فرهاد، هرمز 

ی ملغوز سامیارم که . هنوز تکلیفم با کمند مشخه نبود از اون پسرهو آیالر خوب مچ شده بودم



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

46 

 

ی به در اتاقش زدم و وارد شوووووودم بازم م و همیشووووووه اطرافش پر اومد. دو تقهاصووووووالً خوشووووووم نمی

 .های رنگی بود؛ با دیدنم ذوق زده پرید بغلمعروسک

 !سالم عمو -

 :هام رو دورش حلقه کردم و گفتمبا لبخند دست

 و عمو خوبی؟سالم گ -

 :رفت گفتهاش میاز بغلم بیرون شد و در حالی که به سمت عروسک

 خوبم شما خوبی؟ -

 خوبم عزیزم آیلی یه سوال ببرسم؟ -

 !البته عمو ببرس -

 گم آجی کمندت مشکو خاصی داره، یعنی مریدی خاصی داره؟می -

 .متفکر پرسید

 از خودت آجی کمند نبرسیدی؟ -

 !گه فدولمن میمرا ولی کوه یخ به  -

 خو کجاش رو اشتباه گفته؟ -

 ها؟ -

 .ها نه و بلی عمو جان بعدش به کاری که کار نداری فدولی کار خوبی نیست -

 :ده؟ با حرص رفتم سمتش و گفتمجانم؟ این یه ریز ب ه به من درس می

 که من فدولم؟ -

و کشیدمش بغلم در حالی تونستم قلقلکش دادم دیگه به غلط کردن افتاده بود ولش کردم تا می

 :کردم گفتمکه موهاش رو نوازش می

 گی؟سوالم رو که جواب ندادی یه میزی بخوام نه نمی -

 :با نفس نفس گفت

 .حاال شما بگو -

 .ی کمند بود م و خودش پرو و زرنگالحق که دست پرورده

 از این به بعد بهم نگو عمو بگو بابا باشه؟ -

 :هاش رو لوچ کرد و گفتمشم

 می بگم؟ -
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خواسووووووتم گه آجی ولی من واقعاً میگه مامان یک بار میهنوز نفهمیدم مرا یک بار به کمند می

 :دختری م و آیالر داشته باشم. ریلکس موهاش رو نوازش کردم و گفتم

 ...خوام بابات باشم اگه دوست نداری نگومی -

 :نذاشت حرفم رو مکمو کنم با سرعت گفت

 ...گم ولینه مینه -

 :حرفش رو مکمو نکرد و سرش رو به زیر انداخت پرسیدم

 ولی؟ -

 !تونم دختر خوبی باشممن که نمی -

 مرا عزیزم؟ -

 !کنهآخه من مریدم دکترام عملم نمیآخه -

 .خدا مقدر بد بود که طفو شیش یا هفت ساله اینقد نا امید شده بود

 !شهاگه بشی دختر من همه میز خوب می -

 .دامه دادمبعد با شیطنت ا

ای تیره و مهم تر از هامون سووبز موهای تو طالیی ولی مال من قهوهنگاه می به هم میاییم مشووم -

 .همه خوشگلی مونه

 :خندید با خنده گفتهاش شیطون میمشم

ها خره، شووبباشووه پس من دختر شووما ولی باس بدونید که یه بابا واسووه دخترش عروسووک می -

 ...کنه، دعواش نمیکنهکنه، نازش میخوابش می

 :پریدم وسط حرفش و تسلیم وار گفتم

 .بسه وروجک فهمیدمبسه -

 .پس من میرم بخوام -

 :خواست از بغلم بیرون بشه که محکمتر مسبیدمش و گفتم

 کنه؟مگه نگفتی یه بابا دخترش رو خواب می -

، دختر هست نویسم اینا که شدن فامیو مامان هست، بابا هستهی خدا من نشستم رمان می)

 ( !دیگه شدن یک فامیو کامو

*** 



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

48 

 

اون ماشوووووین رو فروختیم پولی خوبی بابتش گرفتیم ولی مون دزدی بود به حدی نشووووود که بتونیم 

 کرد؟شد می میفهمیدم وقتی کمند از تمام حقیقت خبر میپول عملم آماده کنیم. نمی

دوسووووتاش این دختر دیوونه بود.  اش رو کمند دزدی کرد باها رو هم واسوووومون نفروختن همهپارمه

 !خیلی کم مونده بود واسه جشنواره

*** 

فهمم این مارمولک باز کی رو فریب فرهاد سرش تو گوشیش بود و یه نیم ه لبخند کنج لبش نمی

 ده؟می

 فرهاد؟ -

 :بی آنکه سرش رو از تو گوشیش بیرون بیاره گفت

 هوم؟ -

 مشکو کمند میه؟ -

 من ور؟ -

 ه قبو حالش بد شد؟یعنی مرا هفت -

 !گه که فدولمیعنی منم ول کن نیستم تا ندونم. کمند راست می

 .مشکو قلبی داره -

 !نه -

 .اره -

 ...اما -

 .اومدشد ولی حرفی ازش بیرون نمیدهنم م و ماهی باز و بسته می

 اما می امیر؟ -

 .کردصدای کمند بود با وحشت برگشتم سمتش که ریلکس نگاهم می

 مگه نگفتی آیالر مشکو قلب داره؟مگه...  -

 .مرا گفتم -

 گه؟پس فرهاد می می -

 :لبش رو کج کرد و گفت

 !حقیقت رو -

-  ً  .من نفهمیدم گیج شدم کال
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 :فرهاد گفت

 .گه بایمن مالقات دارم کمند بهت می -

با گفتن این حرف رفت. کمند صووووندلی کناریم رو کشووووید و روش نشووووسووووت ریلکس نگاهم کرد و 

 :گفت

 گه نگفتم فدول نباش؟م -

 :هام رو در هم کردم و گفتماخم

 کنی؟یعنی می مرا عمو نمی -

 !مون نیاز به عمو نیست -

 یعنی می؟ -

 !مشکو من فرق داره -

 نفهمیدم؟ -

هات رو نیاز به فهمیدم تو نیست، یه هفته به جشنواره مونده تمرکزت رو بذار رو اون. امروز طرح -

 .اش و زیادم فدولی نکنگیریم آماده بتحویو می

 کمند؟ -

 .ها رو تحویو بگیریمبرو آماده شو که میریم طرح -

 (کمند)

ی کشیدم و آماده خا  تو دهن لق فرهاد همه میز رو گرفت گذاشت کف دست امیر؛ پوفی کالفه

دونست که مقدر بخاطر های رو که فرمایش داده بودیم بیاریم. خدا میشدم تا با امیر برم طراحی

م. ک افت مقدرم پول گرفت بابتش! های آقا امیر با این طراح خشووووووک سوووووورو کله زده بودین طرحا

هم سرم کردم آه که مقد یک شلوار مشکی کتونی پوشیدم با مانتوی یشمی یک روسری مشکی

 خورم. اصالً مرا من پسر نبودم؟بابت این روسری حرص می

هام لبخندی رو لبم های رونیکا بابت این کتونیمنهامم پام کردم با به یاد آوردن حرص خوردکتونی

نشست. بی اره این یک ماه رو مجبور شد کو روز رو بخاطر من کار کنه. کاش زود تر این جشنواره 

لعنتی تموم بشوووووووه تا منم راحت به کارم برسووووووم: گرمند فکر کنم بخاطر عمو آیالر باز مجبور به 

 !البها بشیم. کاری سختیه ولی جدزدیدن ماشین

 .ی افکارم پاره شدی که به در خورد رشتهبا تقه

 !بیا تو -
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 :هاش توهم بود آروم اما سرد گفتامیر اومد داخو ولی حسابی اخم

 ای؟آماده -

 .وا این مشه؟ تکلیفش با خودش مشخه نیست

 .اره -

 .بیا بریم فرهاد ماشین دوستش رو گرفته با اون میریم -

هام بگذرم. شووود بخاطرش از کتونیایلم شووویک بود ولی دلیو نمیسووورم رو تکون دادم گرمند اسوووت

بخاطر این که امیر من رو نامزدش معرفی کرده بود مجبور شووده بودم این طور اسووتایو بزنم و گرنه 

 !من رو می به این طور استایو مودبانه

ا یبت رو زدم نه اون خسته از این سکوت دست بردم تتو راه کال تو سکوت بودیم نه من حرف می

 .روشن کنم که صدای امیر مانعم شد

 !روشن نکن سرم درد داره -

میزی نگفتم و دسوووووتم رو کشووووویدم عقب تا رسووووویدن دیگه حرفی بین مون رد و بدل نشووووود. وقتی 

رسووویدیم یک راسوووت سووومت منشوووی اون طراح رفتیم و بعد گفتن این که وقت قبلی داشوووتیم بعد 

 .هماهنگ کردن رفتیم داخو

 .خوش اومدید -

 وای این بد اخالقم خوش اخالقی بلد بوده؟

نه من نه امیر هیچ کدوم در جواب حرفش میزی نگفتیم. به نشستن دعوت کرد تا نشستیم امیر 

 :بی برو برگشت گفت

 سفارشات مون آمادست؟ -

 :ابروهای طراح باال پرید و گفت

 ی هست حاال؟مه عجله -

که تسلیم بشیم شما هم پول تون رو تسلیم بشید  باید یه جایی دیگه هم بریم اگه آماده است -

 قرار داد همین بود مگه نه؟

طراح وقتی مصوومم بودن امیر رو دید به منشوویش زنگ زد تا سووفارشووات رو بیارن. بخاطر این که تو 

کار عجله داشتیم پولشم بیشتر گرفت. یک تومن هم تو جیب مون نذاشت احمق. سفارشات رو 

 .جا زدیم بیرون بازم این سکوت خفت بار تو ماشین بودتحویو گرفتیم و از اون 

 ریم؟گم از این جا به بعد کجا میاوم می -
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 !خونه -

فهمی تسوووووووت ها رو پیدا کنیم مییعنی می یه هفته وقت مونده و به قول خودت باید مانکن -

 ...گرفتن و این کارا

 .خوام بشنومبسه کمند نمیبسه -

 و ذهنم نصفه موند اون به مه حقی سر من داد زد؟با دادی که امیر زد حرفم ت

 .منم داد زدم

 !نگهدار -

 .اما به حرفم گوش نکرد و سرعتش رو ایافه کرد این بار بلند تر داد زدم

 .مگه کری امیر گفتم نگه دار -

منان با سوووورعت ترمز کرد که اگه خودم رو نگرفته بودم االن مرگ مغزی شووووده بودم. سوووورم رو از تو 

 :د بلند کردم و با عصبانیت گفتمداشبور 

 مته تو؟ -

 :اونم با داد گفت

 گیری؟دی، مرامن رونا دیده میپرسم م و آدم جواب نمیتو مته مرا وقتی یه میزی رو ازت می -

 :هام رو توهم کشیدم و گفتماخم

 ی منی که بخوام بهت توییح بدم؟میکاره -

 .ناباور اسمم رو صدا زد

 !کمند -

تاسف تکون دادم و با عصاب داغون از ماشین پیاده شدم و در ماشین رو محکم بهم سری از روی 

ی دیوونه خودش رو می فکر کرده؟ های امیر هم اصووووالً توجه نکردم. پسوووورهکوبیدم و به صوووودا زدن

کم راه تنفسووم بند اومد. لعنت بهت کیفم رو گشووتم ای خدا هام رو تند و عصووبی شووده بود کمقدم

 .هست نه اسبریمنیست نه قرصم 

 دستم سمت انگشتم رفت تا مالش بدم ای خا  تو این بختک شانس پس حلقم کو؟

فعالً رو بیخیال حلقه کمند خودت رو راحت بساز آروم و نا محسوس شروع به مالش دادن دستم 

 .کردم تا این که نفس کشیدنم من م شد و دردم فروکش شد

 یک تومن خدایا االن من می کنم؟ خیلی گرسنم بود کیفم رو گشتم ولی دریغ از
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نگاهم به خانم شووویک پوشوووی که کنار جاده بود خورد. لبخند شووویطانی رو لبم نشوووسوووت کمی که 

نزدیکش شووودم و یهویی خودم رو پرت کردم بغلش. زن بی اره از ترس میغی کشوووید و منم از این 

کردم و گذاشتم فرصت استفاده کردم و به سرعت کیفش پولش رو از داخو کیف دستیش بیرون 

 .داخو جیبم

 :و با شرم مصنوعی گفتم

 .وای خانوم ترو خدا ببخشید متوجه نشدم پام تو سنگ گیر کرد -

 .هم با پرویی ادامه داداون زنه

 ....های امروزی سر به هواستکنی از بس جوونمگه کوری مرا جلو مشمت رو نگاه نمی -

دم و دسووتم رو برای تاکسووی بلند کردم تا جلو پام ی کشوویداد نفسووی کالفهاون همین طور ادامه می

 .ترمز کرد نشستم

 .حرکت کن -

 ...ری یه معذرت خواهی درست هم نکری پرو کجا میصبر دختره -

دیگه حرفاش رو نشووونیدم مون تاکسوووی ازش دور شووود حاال من زیاد عصوووابم کادو پیچ بود که اینم 

اوه پس قرار بود امروز رو نگوواه کردم اوهرفووت. کیف پولش رو در آوردم داخلش روش اسووووووکی می

 !حسابی خوش بگذره

*** 

خسته خودم رو ولو کردم رو تخت نرمم هنوز نفس نگرفته بودم که دو تقه به در اتاق خورد و پشت 

 .بندش امیر وارد شد

 :های درهم گفتمبا اخم

 یعنی اجازه مجازه تو کارت نیست؟ -

 .در زدم -

 .ه حاال شاید ل*خ*ت بودممن اجازه وارد شدن داد ک -

 .مشکلی نیست -

 یعنی می؟ -

 !کجا بودی تا حاال ساعت یازده شبه -

 :ابروهام خود به خود پرید باال با تعجب گفتم

 جانم؟ -
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 گم کجا بودی؟جانت سالمت می -

 پرسی؟اون وقت شما منحیث کی این سوال رو می -

 !کنیهر کی که فکر می -

 .رماتو ندابرو بیرون حوصله -

 !کمند -

 :با عصبانیت قاطی شده با داد گفتم

 سر من داد نزن اصالً تو کی هستی؟ -

 .با کف دست زدم رو سینه ای ستبرش و بلند تر از قبو داد زدم

 تو کی هستی؟ -

 :در با صدای بدی باز شد و ریس اومد تو با تعجب گفت

 این جا مخبره؟ -

 .خوام تنها باشمهی ی ریس لطفاً می -

 خوای تنها باشی پس این هویج؟شو از اتاقم اگه میراست بگو گمیه  -

 :امیر با حرص گفت

 .اقای ریس کنترول داشته باشید -

 شه؟اگه کنترول نکنم می می -

 :دیدم میانه رو نگیرم یک دعوا داریم با داد گفتم

 !بسه -

 :رو کردم سمت ریس و گفتم

 .خوام باهاش حرف بزنممی -

ی کرد و سوورش رو به معنی باشووه تکون داد برگشووت که بره سووینه به سووینه سوورد تو مشوومام نگاه

 :سامیار و رو نیکا شد. قبو از این که بخوام میزی بگم رو به هر دوی اونها گفت

 .بیایید با من -

ای ریلکسش های به خون نشسته به مهرهدر روهم پشتش بست برگشتم سمت امیر و با مشم

 :گفتم

 خوب؟ -

 .به جمالت -
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 گه؟ پسر جون بگو مرض داشتی شر به پا کردی؟گم این می میال هللا من می می -

 !گم کجا بودی م و آدم بگو تا شر به پا نشدهوقتی بهت می -

 کنی؟دیگه ظرفیتم تموم شده بود آقا اصالً تو کی که از من سوال و جواب می

 .واسه من زر ایافی نزن حوصله ندارم گمشو از اتاقم -

 .از اتاق زد بیرون« خودت خواستی » هام نگاه کرد و با گفتن به مشمبا خشم 

 زنه؟ی احمق فکر کرده کیه که سر من داد میزد پسرهسرم بد جور نبض می

 .هام گرم شدخودم رو روی تخت ولو کردم با نگاه کردن به سقف مشم

تم خالی بود. به هام رو باز کردم سوواعت دو نصووف شووب بود لیوان کنار تخبا حس تشوونگی مشووم

تخت رونیکا نگاه کردم خواب بود به مشکو از جا بلند شدم و به سمت آشبزخونه رفتم. وقتی آب 

ها دیدم کمی دقت کردم امیر ی شووخصووی رو زیر درختنوشوویدم خواسووتم برگردم به اتاقم که سووایه

 بود یعنی هنوز نخوابیده؟

کرد. بی مقدمه شروع کردم به حرف زدن یک شال دورم پی یدم و سمتش رفتم به آسمان نگاه می

 .با صدام تکونی خورد ولی بر نگشت

ها پنج یا شیش سالم بود که با بابا و مامان اومدیم ایران. افغانستان جنگ بود و ما هم از جنگ -

تو تهران مامان بابا رو گم  ب*و*سفراری شووووده بودیم. یه روز گرم تابسووووتانی بود توی ایسووووتگاه اتو

مون اون موقع همینطوری فکر  ب*و*سگم ایستگاه اتوگشتم پیداشون نکردم. میکردم. هر می 

ها رو دیدم با دیدن اسوووووولحه ها شووووووون کردم. بعد فهمیدم اونجا لب مرز بوده. من وقتی پلیسمی

ی شه. یه گوشه نشستم و شروع به گریه کردن کردم. تا سایهترسیدم گفتم االن اینجام جنگ می

ه امید این که یا باباسوووت یا مامان سووور بلند کردم اما با دیدن شوووخصوووی کسوووی باالی سووورم اومد ب

با خودش برد می ندارم ولی اون من رو  یاد  به  یاد  مام وجودم رو گرفت. ز به ترس ت دونی اون غری

 شخه کی بود؟

 .صدای خش دارش به گوشم رسید

 !نداره ها معنیبخاطر مامان و بابات متاسفم اما وقتی هیچ کارتم گفتن این حرف -

 :نفسی عمیقی کشیدم و گفتم

اون شخه ریس بود. از اون روز زیر دستشم من کم خونی داشتم ریس متوجه این حرف نشد  -

تا این که تا حدی پیش رفت کرد که به قلبم یووووووربه زد. من عاشووووووق هیجانم ولی به قلبم هیجان 

 .خیلی مدره واسه همین اون روز دوبار حالم بده شد
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 :با اخم گفت

 !می خواد توییح بدین -

 :برگشت که بره با عصبانیت گفتم

 .امیر بذار حرف بزنم یا االن یا هیچ وقت عادتمه -

 .هم نخورد، ادامه دادمبرنگشت ولی از جاش تکون

کم شروع به دزدی کردم البته یه پسر پانزده ساله به اسم پیمان استادم شد. پسر خود ریس کم -

کرد، بهم دفاع خودی رو درس کرد ازم مواظبت مید همه کارهام رو میمونبود؛ م و برادر بزرگم می

 .داد. اون روز که با اون مرد درگیر شدم از کارهای بود که پیمان بهم یاد داده بود

 مرا دزدی رو انتخاب کردی؟ -

به انتخاب من نبود کار ریس این بود. ولی وقتی کمی تو کارم ماهر شدم برام جذاب شد یه سال  -

های سبز و ها پیدا کردم شیش یا هفت ماهش بود. مشمعد من سامیار اومد آیالرم از رو آشغالب

موهای طالییش ازش ملکه سووواخته بودند. روزیکه مامان بابا رو گم کردم یادم اومد آیالر رو با خود 

ی آوردم ریس اجازه داد پرورشووش بدم. وقتی فهمیدم قلبش سوووراخ داغون شوودم. من آدم بی پروای

هسوووتم امیر ولی آیالر کمی از دخترم نداشوووت هشوووت ماه بیشوووتر نداشوووت که من پیداش کردم تو 

 !گه آجیگه مامان ولی پیش غریبهها میتنهایی بهم می

کنین تا پول دار بشوووین اصوووالً مرا ریس دیگه کار رو کنین مرا درسوووت دزدی نمیوقتی دزدی می -

 انجام نداد دزدی راهش بود؟

بینه که یکی ت و شیش سالش بوده یه شب وقتی از سر کار میومده خونه میریس وقتی بیس -

ره نجاتش بده که تو گیر و داره سر پسره به خواد یه دختر رو به زور سوار ماشین کنه. اینم میمی

کنه ریس هم واسووووه بیسووووت سووووال تو میره. دختره هم خودش رو گم میاسووووفالت می خوره و می

یا دخترش تازه به دنیا اومده بوده. بعد که از زندون بیرون میمونه. اون موقزندان می شوووووووه ع پر

کنه تا یه کم شروع به جمع کردن نفر میشه و کمده اینم مجبور به دزدی میکسی بهش کار نمی

گووه وقتی بووه انوودازه شوووووویکمووت بوودزدی گنوواه نووداره مون حقتووه ولی لقمووه نون در بیوواره. ریس می

 !بیشترش گناهه

 گی؟کنی برام اینا رو میکنم و بهم کمک میبهت کمکت می بخاطریکه -

 .خواستنه دلم درد و دل می -

 پس سر شب مرا داد و قال راه انداختی؟ -
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 .بماند دیگه االن برو بخواب دیر وقته شب خوش -

 .اومدم قرم که با صداش ایستادم

 کمند؟ -

 .ی حرفش شدمبی آنکه جواب بدم منت ر بقیه

 وست داری؟سامیار رو د -

 .برگشتم سمتش کنجکاوانه پرسیدم

 می باعث شد هم ین فکر کنی؟ -

 .هیچ شب خوش -

 :اومد که بره گفتم

 .بخاطریکه میخواست آیالر رو بفروشه ازش بدم میاد ولی نه در حدی که دلم بخواد بکشمش -

 :با تعجب گفت

 بفروشه؟ -

 :سرم رو به معنی اره تکون دادم و گفتم

 .شب گذشته برو بخواباالن از نصف  -

 !کنه باید تا آخرش بگهکمند خانوم منم عادتمه وقتی یکی باهام درد و دل می -

 :از حرص کالمش لبم به لبخند باز شد، آروم گفتم

گه؛ بهم پیشووووونهاد ازدواج داد قبول کردم اما گفتم سوووووامی من و دوسوووووت داره یعنی خودش می -

نیم. اما اون رفت و یه خانواده پول دار که طفو نداشتن کوقتی که عمو آیالر شد بعدش ازدواج می

اون « ده. کنه هم پولی خوبی بهمون میاین خانواده هم آیال رو معالجه می» رو پیدا کرده گفت 

 .روز برای اولین بار رو یکی از افراد گروه مون دست بلند کردم

 اون شخه سامیار بود؟ -

 !اره -

 .هاش خشمگین شد و غریدمشم

 خوای باهاش ازدواج کنی؟االنم می -

 بن ر تو؟ -

 .فکر نکنم -

 !پس درست فکر کردی -
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 اسم واقعیت کمنده؟ -

گفت دو روز بعد از روزی که پیدام کردن دونم هی ی جز اینا از خانوادم بیاد ندارم ریس مینمی -

 .زنهصدام میام اما مطمعن نیستم. ولی بخاطر موهای بلندی که داشتم ریس گیسو گفتم کمندم

 هی ی از خانوادت بیاد نداری؟ -

 .سرم رو به معنی نه تکون دادم

 خواهر برادر می داری؟ -

 ی؟یادم نیست سوالی دیگه -

 کنی؟مرا عمو نمی -

 عمو می؟ -

 !قلبت -

ی عذابم شووووده حتی اگه قابو عمو هم بود به عمو نیاز نداره یه نوع مشووووکو که همیشووووه ملکه -

 .کردمنمی

 مرا؟ -

 :حق به جانب گفتم

 !زندگی که به تنهایی سبری بشه اهمیتی نداره -

های دیگه وحتی من میکاره اگه تنها هسووووووتی هرمز، رونیکا خانوم، فرهاد، آیال، ریسووووووت خیلی -

 هستیم؟

 :لبخندی به این حرف دلگرم کنندش زدم و گفتم

 .شما همه که هستین من من ور مامان بابا بودن -

 !کنیه خدا یار باشه پیداشون میزیاد فکر نکن اگ -

 !امیدوارم نکن شاید نشه -

 تونه شاید بشه هم شوه همینطور نیست؟گی شاید اون شاید نشه میخوبه خودتم می -

 دی؟تو جشنواره طرحات رو به اسم خودت می -

 هوای کومه علی مپ خیلی عالیه نه؟ -

 اره خیلی جواب سوالم؟ -

هام قبول شد پرسن بعد که طرحجا بعد قبول شدن اسم طراح رو میدم اوننه به اسم خودم نمی -

 .دممی
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 شه؟ها می میخوبه مانکن -

 رم پیدا کنم پول مقدره؟فردا می -

 .فکر کنم سه ملیون -

 .لعنت به شیطون -

 مقدر نیازه؟ -

 .کنهها تایین میاین رو مانکن -

 .ون مصرف کردیمباز مقدر بدست میاری فعالً ما بیشتر از بیست ملی -

 :لبخندی زد و گفت

 !هزار دالرهام قبول بشه دهاگه طرح -

 اگه نشه؟ -

 .های منفی فکر نکنمکنم به قسمتکوشش می -

 سواالت تموم شد؟ -

 خوابت میاد؟ -

 !نه -

 پس مرا عجله داری؟ -

 .هات رو آماده کنیباید فردا مانکن -

 :زد سرش رو تکون داد برگشتم که برم دوباره صدام

 کمند؟ -

 :با لبخند برگشتم سمتش و گفتم

 باز میه؟ -

 :ی زد و گفتلبخند مهربون و خجالت زده

 !خواممعذت می -

 :ابروهام رو باال دادم و گفتم

 واسه می؟ -

 .این که سرت داد زدم -

 :لبخندی زدم و گفتم

 !کنمنه برعکس خوشحالم که یکی نگرانم شده بود احساس زنده بودن می -
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های براق و لبخند ین حرفم جوری سوورش رو باال آورد انگار حرف جالبی شوونیده باشووه. با مشوومبا ا

 :زیبایی گفت

 .منم خوشحالم که هستی -

*** 

 (امیرسام)

 :باز این فرهاد ننه مرده سرش تو گوشی بود با حرص گفتم

 !هایه وقت خسته نشی -

 .زر ایافی نزن برو ببین کمند کجاست -

 .دونهد رو استفاده نکن بشنوه خونت رو حالل میتکیه کالم کمن -

 .فهمهاگه تو نگی نمی -

دیگه واینسووووتادم به مرندیات این کله پو  گوش بدم به سوووومت اتاق کمند رفتم ولی نرسوووویده که 

 .صدای بغض آلود آیالر به گوشم رسید

 .داداش سامی تروخدا باز کن در و -

 :این سامیار ملغوز با بد خلقی گفت

 .خوام حرفات رو بشنومو آیالر نمیشگم -

 کنه؟رو دختر من صداش رو بلند می

 .با سرعت دویدم سمت آیالر

 کنی؟می شده بابا جون مرا گریه می -

 :هق گفتبا هق

 ...مامان...کمند حالش... خوب نیست... داروها... ش... تموم -

یالر رو بغو گرفتم و بردم گریه نذاشوووووووت حرفش رو بگه با وجود این که نگران کمند شوووووووده بودم آ

 .اتاقش رو تختش گذاشتم

 تو بخواب تا بابا بیاد باشه؟ -

سووووخت ای خدا معصووووم سووورش رو تکون داد با سووورعت سووومت اتاق کمند رفتم بد جور تو تب می

 حاال می کار کنم؟
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اره فرهاد با سرعت سمت سالن رفتم ولی فرهاد نبودش لعنت به این شانس. برگشتم اتاق کمند 

ه جا رو گشوووتم ولی پول رو پیدا نکردم دسوووت بردم و کمند رو کشووویدم آغوشوووم و دویدم سووومت هم

 .خروجی

ی پسوووووورا رفته بودند و الزم نبود از اون ملغوز کمک بگیرم. بعد که حاال کمند خوب شووووووود همه

رسم. یک تاکسی گرفتم تا بیمارستان وقتی رسیدیم یک پرستار بهم کمک کرد تا حسابش رو می

 .خش اورژانس. پشت در منت ر دکتر بودم تا اومد بیرونببرنش ب

 می شده دکتر حالش خوبه؟ -

 شما می مریض هستین؟ -

 :بی برو برگشت گفتم

 .نامزدمه -

میزی مهم نیسووووت کمی یووووعیف شووووده داروهاش رو بگیرین سوووورمش تموم شوووود مرخه فقط  -

 .بیشتر مواظبش باشید

 !دیشب که حالش خوب بود -

 زد تون مشکو قلب داره؟دونید که ناممی -

 .سرم رو ب ه معنی اره تکون دادم

ها، ها، بی حوصوووله شووودنهای یهویی، تب کردنافراد که قلب شوووون یوووعیفه این بی حال شووودن -

 .دردهای یهویی عادیه فقط بیشتر مواظب باشید

 .مشم مرسی -

 دکتر رفت و منم در فکر این که پول دارو رو از کجا بیارم؟

دی امیرسووام یک روزی بود که سوور پول خیالتم نبود حاال رو نگاه بخاطر یک اشووتباه به می روز افتا

 .ی خودت هوفاحمقانه

 !نگاهم سمت ساعت دستم کشیده شد در مقابو کمند هیچ بود

*** 

به من افتاد بی  که  به هوش اومده بود نگاش  تاق کمند  مت ا داروهای کمند رو گرفتم رفتم سوووووو

 .مقدمه پرسید

 شم؟کی مرخه می -

 خوبی؟ -
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 اره جواب سوالم؟ -

 !سرمت تموم بشه -

 .پس برو یه پرستار رو صدا بزن این و از دستم جدا کنه -

 .هنوز تموم نشده -

 !به در  -

 .با گفتن این حرف با یک حرکت سرم رو از دستش جدا کرد

 :با حرص گفتم

 !کنی دیوونه شدی دختر ببین دستت رو داغون کردیکمند می می -

 .  برو یه پرستار صدا بزنبدر  -

دیدم این دختر به هیچ سوووراطی مسوووتقیم نیسوووت رفتم یه پرسوووتار صووودا زدم وقتی اومد با دیدن 

 :حالت کمند با اخم گفت

 این مه ویعشه، بیمارستان جای شیطونیست؟ -

های شووووخش باز خسوووته شوووده بود جان؟ این می فکر کرده، دیدم دهن کمندهم باز مونده مشوووم

 :که میزی بگه پریدم وسط حرفش و گفتم دهن باز کرد

 .ببخشید متوجه نشدیم -

هاش رو شه ساکت شد. داروکمندهم گیج و منگ به من نگاه کرد وقتی دید میزی حاصلش نمی

 .به یک دستم گرفتم و دست دیگم رو سمتش دارز کردم با تعجب نگام کرد

 .حالت خوب نیست بده دستت رو به من -

 .آقابه همین خیال باش  -

بعد هم بی توجه به من سوومت خروجی بیمارسووتان رفت. با تاکسووی کمند رو رسوووندم خونه وقتی 

 .کردرفت اتاقش استراحت کنه رفتم سمت اتاق آیال داشت با عروسکش بازی می

 کنه؟گو بابا می کار می -

 .با دیدنم با ذوق پرید بغلم

 مامان کمند خوبه؟ -

های بی رنگش کاشووووووتم. باید زوتر این ب ه ی روی لپهب*و*سووووووموهای طالیش رو نوازش کردم و 

 .شدعمو می

 .خوبه گو بابا -
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 .بابا من گشنمه -

 خو مرا میزی نخوردی؟ -

 :غمگین سرش رو انداخت پایین و گفت

مامان کمند این مند وقت کار نکرد داداش سوامیارم لج کرده، آجی رونیکا هم نیسوت. پول باقی  -

 .هم توخونه نیستهیچ پولی نداریم و میزیشه االنم ب ه اونقد نمی

 :ها نگهداشته بودیم گفتمبا به یاد آوردن پولی که واسه مانکن

 .ره از پیش مامان پول بگیره میاد به این گو خوشبو یه میزی میارهاالن بابا می -

 .از جا بلند شدم که برم ولی با حرفش میخکوب شدم

 مونم؟میوقتی ب ه دار شدین هم من گو خوشبو  -

فهمید. پیش پاش زانو زدم هاش اشکی بود این دختر بیشتر از سنش میبرگشتم سمتش مشم

 .های کومولوش رو تو دستم گرفتم و گفتمدست

 .شه گو بابای اولی کم نمییه بابا حتی اگه صاحب بیست ب ه هم بشه مهر ب ه -

 کنی؟یعنی اگه نمیرم ترکم نمی -

 .ا قول ندادیم دختر و بابا باشیم؟ اگه بری که منم دووم نمیارم گلمکی گفته تو میمری مگه م -

 .نه هی کی هیچ جا نمیره نه من نه شمانه -

 آفرین االنم برو بازی کن تا من بیام باشه؟ -

 :ی روی موهاش کاشتم و گفتمهب*و*سسرش رو به معنی اره تکون داد که 

 .آفرین -

ی ه بلی باز خانم خوابیده منم که هویجم. پوف کالفهرفتم سوووووومت اتاق کمند تا ازش پول بگیرم ک

کشووویدم کمی فکر کردم این وقت روز که کسوووی خونه نیسوووت پس پول از کجا بیارم که شووویکم این 

پسووور ب ه رو سووویر کنم؟ دسوووت به جیب بردم که دیدم نخیر یک تومن هم نمونده آخه وقتی پول 

یک تومنه االن یک تومن شوووووده صووووود کردم کردم حس میدار بودم یک ملیون تومن مصووووورف می

 .ملیون هوف پکر برگشتم اتاق آیالر

 بابایی اومدی؟ -

 :شرم زده گفتم

 .بابا پول نداره گلم -

 :لبخند دلفریبی زد و گفت
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 ای بریم دزدی؟پایه -

 :هام شد قد توپ و با تعجب گفتممشم

 می؟ -

 :مشمکی زد و با خنده گفت

 !گهگیریم مامان کمند این جوری میمی ریم حق مونواونجوری نگاه نکن می -

 :کمی فکر کردم و گفتم

 .منکه بلد نیستم -

منم زیاد بلد نیسووتم فقط دوبار با هرمز رفتم ولی مون دویده نتونسووتم دیگه من و با خودشووون  -

 .نبردند

 :دیدم بخاطر این که م و دیگرا نیست ناراحته مشمکی زدم و گفتم

 .شیمپس با هم بلد می -

 :وق پرید باال و گفتبا ذ

 !ایول -

 .بدو آماده شو بیرون منت رم -

 !مشم کاپیتان -

*** 

 .ای پر خوراکی دادیمنگاهمون رو به قفسه

 .آب دهنم هر دومون جاری شد

 :آیالر آروم گفت

 .گیرمبابایی من این نوتاال رو می -

 .صاحب مغازه دید با تردید مشم بستم که آروم گرفت گذاشتش زیر دامنش که از شانس بدمون

صوووواحب مغازه دوید سوووومت آیالر زیرکانه حرکاتش رو زیر ن ر داشووووتم که دسووووت بلند کرد بزنه رو 

 :صورت آیالر محکم دستش رو گرفتم و با داد گفتم

 .کردی مرد  احمقداشتی می غلطی می -

 :صاحب مغازه هم با عصبانیت گفت

 !ی من بدزدهخواست از مغازهاون می -
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می بگم آیالر رنگ به رخ نداشوووووووت و منم بار اولم بود. ولی با دیدن یک زن بار دار مونده بودم 

 !جرعت گرفتم. شاید من دزد نبودم ولی از هوشیاری که میزی کم نداشتم

خواست خودش رو باردار جلوه بده یه ریز ب ه است نیاز به دزدی نداره اما مرد  احمق اون می -

 !ه با کی خودت رو زدیفهمی کحاال که زنگ زدم پلیس می

دسووت برم تو جیبم که گوشوویم رو در بیارم ای بختک شووانس ریدی تو اکشوون! گوشوویم نبود گرمند 

 .بود هم نمی تونستم زنگ بزنم ولی باصدایی که اومد جون تازه گرفتممی

 اینجا مخبره؟ -

 :شد با پرخاشگری گفتمبرگشتم به ظاهر مالک این جا محسوب می

 !خواست دختر من رو بزنههر محترم میاین آقای به ظا -

 .مرده نگاه بدی به فروشنده انداخت که از فرصت استفاده کردم و ادامه دادم

 .فهمه با کی طرف بودهحاال زنگ زدم پلیس می -

 :اون مرده که فکر کنم صاحب اصلی بود با سرعت گفت

 .رگ نکنینخوام لطفاً مویوع رو بز کنم من عذر میصبر کنین آقا خواهش می -

هاش رو صووورتش روون بود. این بار واقعاً نگاهم سوومت آیالر کشوویده شوود که با نگاه ترسوویده اشووک

 :دادم. به سمت مرده برگشتم و با داد گفتمعصبی شده بودم نباید بهش اجازه می

 !شه ها نگاه کنین مجور ترسیدهدخترم می می -

 .بعدم دویدم سمتش و به آغوش کشیدمش

 .و بابا آروم گریه نکنتموم شد گ -

 ...بخاطر...من شد با...با -

 :هاش قطع کرد با لبخند گفتمهاش رو گریهحرف

 .بسه دیگه گو بابا گریه نکنه -

 :مالک مغازه گفت

ای من بگیره از طرف من تحفه اسووووت فقط الزمه از این دخی خوشووووگو امروز هر می رو از مغازه -

 :تماین در رایی بیرون بشید. با تندی گف

 .الزم نیست -

 :ولی آیالر گفت

 !بابا من که گشنمه -
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 :نفسم رو آه مانند بیرون دادم و گفتم

 !خوای بگیربرو هرمی می -

 :ها برگشتم سمت فروشنده و گفتمبا خوشحالی رفت سمت قفسه

 .شدی پلیس بودی این مغازه هم واسه همیش بند میدعای دخترم رو کن وگرنه اداره -

یالوگی گفتم ها مویوووع شوواید بزرگ نبود ولی وقتی پای آیالر وسووط باشووه دیگه از پخ...خ عجب د

 !گذرهمهم بودن می

 :مالک مغازه گفت

 .خوایین بگیرین راحت باشید همه شونو کادو فکر کنینهر می می -

 .خوام پولم رو حروم کنممنم نمی -

ائو، پاسوووووتیو، پفک، میبس و با آیالر رفتیم هر می دم دسوووووت مون اومد گرفتیم ولی بیشوووووتر کاک

ی خریدهامون رو کردیم اون هم بدون پول و با دست پر غیره بود. آیالر مشمکی بهم زد باهم همه

 .برگشتیم خونه

 آیالر خوب هستی نترسیدی؟ -

 .ها جبرانش کردمرا ترسیدم ولی این خوراکی -

 .خداروشکر -

ارم گذاشووووتیم. بماند که آشووووبزخونه رو به مه ها رو بردیم جا به جا کردیم و باهم نهی خوراکیهمه

 !حال رسوندیم کمند نکشتمون صلوات

 بابا برم مامان رو واسه نهار صدا بزنم؟ -

 برو ولی مقابو مامانت به من نگی بابا باشه؟ -

 .باشه -

 .آفرین برو االن مامانت رو صدا کن -

صدای کمند برگشتم عقب که آیالر رفت تا کمند رو صدا بزنه منم مصروف میدن سفره شدم با 

 !کنهدیدم با دهن باز به همه جا نگاه می

 این جا مخبره؟ -

تا اومدم جواب کمند رو بدم که سووامیار اومد تو بی شوورف مشووم از کمند بر نمی داشووت اون هم با 

 :تعجب گفت

 مخبره؟ -
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 :با خشم گفتم

 !سامی خوبه جلو مشمم نباشی -

 :با تعجب گفت

 شو از جلو مشمم؟گی گمی من به من میهمی فرمودین تو خون -

 .تا اومدم دهن باز کنم و جوابش رو بدم که فرهاد سراسیمه وارد آشبزخونه شد

 امیر؟ -

 :بهش خیره شدم تا باقی حرفش رو بگه ولی فکر کنم دل گفتن نداشت کمند گفت

 می شده فرهاد؟ -

 :آب دهنش رو با صدا قورت داد و باز گفت

 ...امیر -

 .و نصفه گذاشتحرفش ر 

 !سگ تو روحت خو بگو باقی حرفت رو انگار قرص امیر خوردی -

 ...بابات -

 .هاش رو گرفتمبا اومدن اسم بابا حس کردم دلم ریخت با ترس دویدم سمتش و شونه

 بابام می فرهاد؟ -

 !ها گرفتنشپلیس -

 :گفتمهمش می رفتم وعقب میبا حرفی که فرهاد زد دلم ریخت نفس کشیدن یادم رفت. عقب

 !نه این امکان نداره -

 .ذاشتمافتاد زندون نه نباید میدادم نباید بخاطر من میباید بابام و نجات می

 .رم نجاتش بدممی -

 :کمند گفت

 یه لح ه کی رو نجات بدی مرا نجات بدی؟ -

 :یهو رم کردم و با داد گفتم

 .دماین سن بیوفته زندون نه اجازه نمیدم بخاطر من تو باید بابام رو نجات بدم اجازه نمی -

 :کمند با تعجب گفت

 بخاطر تو؟ -
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ها یه میزی ریختن تو من کردم بخاطر من شد اون شب لعنتی کمند من ننوشیدم اون بی شرف -

 .امنوشابه

 :کمند گیج گفت

 .گی امیر یجوری بگو ماهم بفهیممی می -

ا بهم آب پرتقال آورد من اهو شوووووراب نبودم هاون شوووووب یه پارتی بود رفتم یکی از پیش خدمت -

واسووووه اون وقتی دیدم آب پرتقال نوشوووویدم. بعدش رو یادم نیسووووت وقتی به خود اومدم همه میز 

 ...گفتن تو قمار باختم ولی من اهو قمار نبودم کمندها بود میدست اون بی شرف

 (کمند )

داد حرفش رو قطع کردم و شووود. با گفت با هر حرفش عصوووبانیت منم بیشوووتر میمی داشوووت می

 :گفتم

 به من دروغ گفتی!؟ -

 .شد امیر به من دروغ گفته باشهباورم نمی

 ...نه کمند ببین اشتباه متوجه شدی من بهت دروغ نگفتم فقط -

 :حرفش رو قطع کردم و با داد گفتم

 .فقط می امیر فقط می تو گفتی یکی پول تون رو باال کشید از من سو استفاده کردی -

شووووود من کمند این طور سووووواده فریب خورده باشوووووم البته حقمه من ه موهام منگ زدم باورم نمیب

 .کردمنباید بهش اعتماد می

 .کمند ترو خدا به حرفم گوش کن -

 .بسه امیر حرفی نمونده هر می بو با دروغ تو تموم شد -

 :سامیار با پوزخند گفت

 .هه من که از اول باالی این باور نداشتم -

 :شم رو به سامیار گفتمبا خ

 .سامیار لطف کن و الل شو حوصله تو یکی رو ندارم -

 .صدای پیمان مرهم همیشگی دردهام اومد

 کمند؟ -

 .کردنگاش کردم دیدم با تعجب به ما نگاه می

 .زیر لب اسمش رو صدا زدم
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 !پیمان -

 ...کمند ببین -

 :ان گفتمبا دادی که سر امیر کشیدم حرف تو دهنش ماسید رو به پیم

 !پرتش کنین بیرون -

 .هاش ندمهای امیر در گوشم بود ولی بقدری عصبی بودم که اهمیت به صدا زدنصدای نه گفتن

*** 

مند روز گذشوووت و امروز دقیقاً روز جشووونواره بود. حالم نه خوب بود نه بد فقط حال هیچ کس رو 

دونم یجوری حس خوبی نداشتم نداشتم. این مند روز اصالً خودم رو به کسی نشون ندادم. نمی

بعد مند روز امروز تو خونه موندم و بیرون نرفتم. امیر خودش رو تسووولیم کرد ولی واسوووه من کافی 

 !گفتنبود. مهم نبود اون می کار کرده فقط کاش واقعیت رو می

غرق در افکارم بودم که با صووووووودای در به خود اومدم. از جا بلند شووووووودم در کمال تعجب آیال به 

 .های که نم اشک داشت اومد توممش

 آیلی؟ -

هاش روون شووووووود. آغوشووووووم رو باز کردم دوید و خودش رو پرت کرد تو بی آنکه میزی بگه اشوووووووک

 .آغوشم

 ...مامانی -

 جان مامانی مرا گریه؟ -

 دی مگه نه؟نجاتش می -

 :سرش رو نوازش کردم و مهربون گفتم

 کی رو گلم؟ -

 !بابا امیر رو -

 :با تعجب گفتم

 بابا امیر؟ -

 :با عصبانیت گفت

 ...بابا امیر دیگه همون که بیرونش کردی مامان تروخدا نجاتش بده اون خیلی خوبه -

 .نذاشتم حرفش رو مکمو کنه از جا بلند شدم

 یه لح ه یه لح ه امیر از کی بابات شد؟ -
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 :هق گفتبا هق

کرد کرد نازم میابم میهم خوبه من و خیلی دوسووووت داشووووت. هر شووووب خوخیلی وقته... خیلی -

برام... عروسک گرفت... حتی اون روزی که حالت بد شد بردت بیمارستان پول نداشت وقتی اومد 

 ...ساعت دستش نبود مامان بخدا بابا امیر خیلی خوبه تروخدا

 :با گیجی گفتم

 پس مرا من خبر ندارم؟ -

اد منم نگفتم. اون روزی که حالت بابا... امیر گفت اگه مقابو تو بهش بگم بابا تو خوشووووووت نمی -

 ...بد بود تو خونه هی ی نداشتیم با بابا امیر رفتیم دزدی

 .شد این کارا از امیر بعید بودبا هر حرفی که آیالر میزد تعجب من بیشتر می

 .آیلی برو اتاقت سرم درد داره -

 دی مگه نه؟نجاتش می -

 :با داد گفتم

 .و سر نبری من ر گفتم که برو اتاقت حوصله -

 های روون اتاق رو تر  کرد منگی به موهام زدم من رو می شده بود؟با اشک

 .زدم طفو بی اره رو غمگین کردم

 .باز صدای در اتاق اومد

 !بیا تو -

 :در باز شد و پیمان اومد تو بی مقدمه گفت

 خوای انجام بدی؟می می -

 نفهمیدم؟ -

 .دمهای تو و آیلی رو شنیگم حرفامیر رو می -

 :هام رو فشار دادم و گفتمبا دو انگشت شقیقه

 .دونمنمی -

 !دونماما من می -

*** 

 :گیج گفتم

 ماشین؟ -
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 :ابرو باال انداخت و گفت

 خوای پای پیاده بری؟می -

هام سوورد شووده بود وجود کسووی رو کنارم حس گفت میزی نگفتم و حرکت کردم دسووتراسووت می

 .دون پیمان مقابلم اومدای خنکردم سر برگردوندم که مهره

 !بینم خوشگو خانوم ناراحتهمیزی شده می -

 .اولین بار بود استرس گرفته بودم

 تونیم؟ آخه ما دزدیم ما رو می به این کار؟پیمان مطمعنی ما می -

 :ی زد و گفتلبخند دلگرم کننده

 هم است که کمند نتونه انجام بده؟مگه کاری -

 .ماین یه بار رو مطمعن نیست -

 !تونی هم تو هم دخترامن مطمعنم می -

 :یهو ایستاد و با صدای بلند جوری که رونیکا و پریا بشنوه گفت

 دخترا کسی هست که به کمند باور نداشته باشه؟ -

 :ی یک صدا گفتندهر دو با لبخند دلگرم کننده

 !تونه انجام بده اونیه که نخواد انجام بدهتنها کاری که کمند نمی -

 :دید برگشتم سمت پیمان که گفتبا تر 

تونی بخاطر من، بخاطر خودت، تو همیشوووووووه من رو سوووووور بلند کردی مطمعنم این یه بار رو می -

 !بخاطر آیالر حتی بخاطر امیر

 .کنمآخرین کوششم رومی -

 !ایول پس بزن بریم تا برنده بشیم با هیجان -

 :مشمکی زدم و گفتم

 !پس قراره خوش بگذره -

 :تبا شیطنت گف

 راستی کمند امشب خوشگو شدی؟ -

 :پشت مشمی ناز  کردم و گفتم

 .خوشگو بودم -

 .سقف تر  خورد -
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 !شوگم -

 :با دیدین ماشین دهنم از تعجب باز مونده بود که پیمان با خنده گفت

 .ریم باید تا آخر پیش بریم غمت نباشه همه معلومات رو گرفتموقتی یه راهی رو می -

سوووار ماشووین شوودیم و سوومت تاالری که جشوونواره مدلینگ بود حرکت کردیم میزی نگفتم وهمه 

گفت من باید برنده بشم اصالً من برنده آفریده شدم. یعنی امیر واقعا ساعتش پیمان درست می

 رو بخاطر من فروخته؟

 یعنی بخاطر من دزدی کرده؟

 یکی زدم پس سرم خدایی خلم شدم این مه ویعشه من و این حرفا؟

 .ها ایافه شدکی دیگه هم به جمع خوشکر ی -

به رونیکا که این حرف رو زد نگاه کردم که شووکلک در آورد و صووورتش رو برگردوند. عجب خوشووگو 

 !شده این مارموز

 .تو افکار خودم غرق بودم

 !پیاده شین -

با صووودای پیمان به خود اومدم به بیرون نگاه مقابو یک هتو خیلی شووویک و زیبا بودیم که مقابو 

 :در ورودیش پر خبرنگار بود با تردید به پیمان نگاه کردم که گفت

 .ریماز در پشتی می -

رفت و آمد داشتن. پایین شدیم و از بعد هم با دست به سمت دری اشاره کرد که خیلی افراد کمی

 :اون در داخو رفتیم. یک خدمه اومد مقابو مون و با لبخند خشکی پرسید

 ببخشید کاری داشتید؟ -

 .ر جواب سوالش پیمان جواب دادد

 .اشترا  کننده هستیم -

 :بعد با اشاره به ما گفت

 .ها هستنداینا هم مانکن -

 :خدمه با شرمندگی گفت

 دونین؟اوه ببخشید از این سمت بیایید شماره اتاق تون رو می -

 :پیمان سری تکون داد و گفت

 .صد و دو -
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 !از همین سمت اتاق یکی مونده به آخر -

فهمیدم می نوشته شده یمان سری تکون داد به در هر اتاق یه میزی نوشته شده بود. ولی نمیپ

 :پیمان مقابو دری ایستاد و گفت

 .برید تو تا برم با مسعول حرف بزنم -

 :دختر وارد شدند پیمان خواست بره که گفتم

 پشت هر در می نوشته شده؟ -

 .اسم برندهاست -

 شده؟ پشت در اتاق ما می نوشته -

 :لبخند معنا داری زد و گفت

 !آقا امیر عاقو بوده اسمش رو گذاشته برند کمند -

 :هام رو بزرگ کردم و گفتممشم

 ذاری؟امکان نداره سرکارم می -

 .نه خودت ببین -

 :با حرص گفتم

 .دیوونه من که خوندن و نوشتن بلد نیستم -

 .اسم خودت رو که می دونستی -

گفت حروفش مشابه اسمم بود اما مرا امیر اسم برندش رو گذاشته برگشتم سمت در راست می

 بود کمند؟

 .برگشتم تا از پیمان ببرسم که با جای خالیش روبرو شدم

های کومک های قدی که اطرافش مراغی کشیدم و داخو اتاق شدم، اتاق پر بود از آیینهپوف کالفه

باسووووووی، اتاق تبدیو لباس کالً م و یه ی آرایش جا لداشووووووت.یک میز بزرگ در از هر نوع وسوووووویله

 :شد رو به رونیکا گفتمآریشگاه معلوم می

 .زنگ بزن فرهاد بیاد اینجا کارش دارم -

اومد قلبم بدجور ی از اتاق رفت تا زنگ بزنه صدای بلند موسیقی میسری تکون داد و یک گوشه

 .بودمباید یعیف میدرد گرفته بود از کیف دستیم داروهام رو بیرون آوردم امروز رو ن

*** 
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دونم کجاسوووت که لرزید این فرهاد گور به گور شوووده رو هم نمینوبت ما رسووویده بود دسوووت پام می

 هنوز نرسیده؟

 :همین لح ه در باز شد و فرهاد اومد تو با حرص گفتم

 کدوم قبرستونی بودی؟ -

 .پول نداشتم ماشینم پیشم نبود مجبور شدم پیاده بیام -

خواسووووووتم بهش گفتم اول شووووووکه شوووووود؛ ولی اینا دیگه به میزی رو که ازش میپوفی کشوووووویدم و 

دونم میزی سووووختی رو ازش خواسووووتم ولی نزد ما کاری نبود که های من عادت کردند. میدیوونگی

ی شد. بعد از این که حرفام تموم شد رفت پیش رونیکا یک هفتهناممکن باشه پس باید انجام می

ی رو که روی اون شده بود می دونستم همو دوست دارن. نگاه خیره بود رابطه شون خیلی نزدیک

 :کنم روش رو برگردوند و گفتدوتا بود حس کردم برگشتم پیمان بود تا دید نگاش می

 !زودتر دیگه دیر شد -

 !کردم پیمان و فرهاد هردو عاشقش بشنرونیکا دختر زیبایی بود ولی هی گاه فکر نمی

رکت کردم رونیکا داشت با فرهاد میومد و فقط پریا بود که تنها بود آروم ی پیمان حشونه به شونه

 :گفتم

 .ریزم حلقتپرسم دروغ بگی سی و مهار دندونت رو مییه میزی می -

 .گلم من سی دو دندون دارم -

 !خو حاال وسط دعوا یکی دو تا مال منم می شکنه -

 :ای کرد و گفتپیمان خنده

 !امان از دست تو ببرس -

 دوسش داری؟ -

 :بی برو برگشت گفت

 !نه -

 گفتی کی رو من دقیقا درمورد کی حرف زدم؟اگه دوستش نداشتی می -

 !کمند -

 !میه سوال پرسیدم جواب بده -

 .اره دوستش دارم -

 خوای بهش بگی؟نمی -
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 به ن رت انتخاب خودش رو نکرده؟ -

 .خاب خودش رو کرده بودگفت رونیکا انتبا دست به فرهاد اشاره کرد اره راست می

 !کمند ما قول دادیم مردونه عاشق بشیم حتی اگه به یرر مون باشه -

 .بماند برای بعد برو به پریا دلداری بده -

 :مشمکی زد و گفت

 !اون خودش یه پا استاده -

نفر اول رونیکا بود صدای موزیک بلند شده بود با ورودش به سالن مدلینگ صدای دست و سوت 

هاش رو عوض کنه نوبت پریا بود اون هم رفت مند لح ه بعد بیرون شد و رفت تا لباسبلند شد 

داخو این بار باز صوودای دسووت و سوووت و مریک مریک کمره بلند شوود خدا خدا داشووتم تا قبول 

هاش رو عوض کرده اومد. دوباره رفت تو بعد رونیکا بشیم. پریا بیرون شد و رونیکا با سرعت لباس

 .رفتمرفت. حاال دیگه نوبت من بود مون لباس مهم تن من بود باید از همه آخر میدوباره پریا 

 .خوب بود فرهاد اینا رو از امیر شنیده بود و همه شون رو به من توییح داد

های محکم رفتم داخو با دیدن جمعیت مقابلم نفسووووم رفت ولی االن وقت برگشووووت نبود. با قدم

داده بود شووووروع به راه رفتن کردم صوووودای دسووووت و سوووووت و جوریکه اون اسووووتاد مدلینگ آموزش 

اومد. برگشووووووتم عقب تا عقب لباس رو هم ببینن کمی هم بند نمیمریک کمره یک لح همریک

 .ی نبودمعذب بودم بخاطر باز بودن لباس ولی ماره

 .کمی مرخ خوردم تا گودی کمرم بیشتر خودنمایی کنه

 :د و برگشتم پیمان با دیدنم گفتبعد مند عکس دیگه بالخره کارم تموم ش

ایول بهت دختر کارت عالی بود آخرین اشوووترا  کننده ما بودیم یک سووواعت دیگه نتیجه اعالن  -

 .شهمی

 :پریا گفت

 !مه زود -

 :شد پیمان گفتمن انگار الل شده باشم هی ی از دهنم بیرون نمی

هم اومدن وخیلی جاهای دیگه های مشهور از ایرانرو این جشنواره خیلی کوشش شده مدلینگ -

 :گیرن کدوم برند رو قبول کنن. با استرس سمت فرهاد رفتم و پرسیدماونا تصمیم می

 می شد؟ -

 ...زنگ زدم خیلی -
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 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 حرف ایافه نه فقط بگو درست شد یا نه؟ -

 .تونی بریاره هماهنگ کردم دو ساعت دیگه می -

 .ایج هم هستمخوبه پس تا اعالن نت -

شووود فرهاد که بیسوووت دوسوووت بی حرف سووورش رو تکون داد و سووومت رونیکا رفت. کی باورش می

 دختر داشت به دام رونیکا بیوفته؟

نگاهم سوومت پیمان کشوویده شوود که پریای فلک زده داشووت تو گوشووش ور میزد و این پیمان فقط 

 .کنم باز نگاهش رو دزدیدسرتکون میداد؛ یک مشمش به رونیکا بود. تا دید دارم نگاش می

ها سووووخت می گذشووووت انگار این یک سوووواعت م و یک سووووال شووووده! نگران توی راهرو قدم لح ه

زدم که صووودای مجری اوم که همه برند هارو روی سووون یا اسوووتیج خواسوووت. من با رونیکا و پریا می

ز داورها یجوری ها روی ماها زوم بود و یکی اهای همو گرفتیم و رفتیم روی اسووتیج. همه نگاهدسووت

شوووووودم. ولی خودم رو محکم گرفتم و نگاهم رو به کرد که از باز بودن لباسووووووم یجوری مینگاهم می

 دونم کجا دیدمش؟پایین پایم دادم. فقط مهرش خیلی آشنا بود نمی

ها دید اگه امیرهم اینجا بود شاید همین وحالت رو به خود ی طراحای همهشد تو مهرهترس رو می

 .ولی اون بی اره که خبرهم نداشت گرفتمی

گرفتند و من دل تو دلم نبود. اعالن نتایج شروع شد در شروع برندهای که حذف شدن رو اسم می

 !خدایا کمک کن نشرمم

 :ها تموم شد و شکر خدا اسم ما توش نبود. مجری با آواز بلند گفتبالخره اسم رد شده

پنجم، برند آسمان شماره مهارم، برند شیک شماره برند پروانه شماره شیشم، برند تک شماره  -

 ...سوم

 کردم صدای دست و سوت و ن رهای مردم کالً رو مخم بودیربان قلبم رو تو دهنم حس می

 زد؟این مجری مرا حرف نمی

مردم همه یا اسووم برند ما رو می گرفتن یا اسووم برند پهلو رو. تا بالخره مجری با صوودای بلند اعالم 

 .کرد

 !د شماره اول برند آرا و برند شماره دو برند کمندبرن -

 .شیمکردم ما برنده میبازم صدای دست سوت بود مه خیال باطو که فکر می

 .ی اول شما خواهید بودی بعد شمارهبرند کمند ناراحت نباشید انشالله دفعه -
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، بلند گو( رو از دست اون داوری که از اول نگاهش رو من زوم بود رو صحنه اومد و مایک ) اسبیکر

 .مجری گرفت و شروع به حرف زدن کرد

 !سالم به همه حایرین در تاالر -

 .گفتند سالم بر برادیاهمه یک صدا می

 !اوه پس این همون برادیاست دوست امیر

 .کنماول از همه حدور گرم شما رو خوش آمد گفته احترام تقدیم می -

لوس. رو به سوووومت گروه ما یعنی ما سووووه نفر کرد و پشووووت بند این حرفش تا کمر خم شوووود آه مه 

 :گفت

 بار اول تون بود مدلینگ کردین؟ -

های رو خیابون حرف بزنم مجری یک مایک دیگر رو داد دسوووووت من منم نخواسوووووتم م و این الت

 :مودبانه گفتم

 .اول سالم بعد بلی من و گروهم بار اول مون بود -

 مقدر تمرین کرده بودید؟ -

 !سه ساعت -

 :یهو با تعجب برگشت سمت سالن و با صدای متعجب و بلند گفت

 !او سه ساعت -

 :دوباره برگشت سمت من و گفت

 مطمعنید؟ -

 .اره خوب یهویی شد -

 :شروع به کف زدن کرد و گفت

کشن تا های ما بیشتر یک سال زحمت میگرفتید مدلینگاحسن بر شما باید مقام اول رو می -

 !نجاشن بیان ایآماده می

ی بزرگ ظاهر شدید وال ولی شما اندام عالی آرایش عالی، لباس عالی و اکشن عالی رو این صحنه

 ها کدوم تون هستید؟آفرین. فقط یه سوال طراح این لباس

 :بی پروا گفتم

 !ما طراحی نکردیم کار امیرسام اصالن هست -

 :تموم سالن رو هم همه گرفت اون برادیا با تعجب گفت
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 د نینا؟ریس برن -

 :بی پروا گفتم

 شناسید؟اره خیلی مشهوره مگه نمی -

ها رو زدم تا بفهمه بدون کمک اون شناختمش ولی از قصد این حرفخوب بود تا دیروز خودم نمی

 :هاش پر نفرت شد و گفتامیر سام تونست اینجا راه پیدا کنه! مشم

 !ندون باشهشناسمش، فقط فکر کنم االن ز شناسمش خیلی خوب میمرا می -

 :خواست امیر رو کم بزنه بی پروا گفتمبی شرف می

 !اره زندون ولی صاحب اصلی طرح اونه -

 :آروم گفت

 !بدر  -

ی این سووری با تاسووف تکون دادم و منت ر به مجری ایسووتادیم تا حرف آخرش رو بگه عجب دیونه

 .ها رو اعالن کردکه جایزه

را  در جشنواره مد لندن، برنده شماره دو پنجاه ملیون برنده شماره اول صد ملیون تومن و اشت -

 ...تومن و اشترا  در جشنواره مد لندن، برنده شماره سوم

داد نگاهم رو به سوواعتم بردم ای وای دیر شوود. رو اون همین طور تا برنده شووماره شوویشووم جایزه می

 « .مراحت برو ما هستی» به دخترا اشاره کردم که باید برم اونا هم گفتند: 

 :نفس گفتمبا سرعت دویدم سمت فرهاد و با نفس

 !زود باش من رو ببر -

 :نگاه فرهاد روی رونیکا زوم بود که حتی صدای منم رو نشنید وقتی پیمان متوجه شد گفت

 .برمتبیا خودم می -

 .دیدم نگاه کردن به فرهاد وقت یایع کردنه سری تکون دادم و با پیمان رفتم

 .بیرون نشده بودیم که یکی صدام زدهنوز از در خروجی 

 !هی دختر -

 :برگشتم که با برادیا مشم تو مشم شدم. ای مرده شورتو ببرن با بد خلقی گفتم

 !اسم من کمنده -

 .مه تناقه جالبی با اسم جدید برند امیرسام داری -

 فرمایشی داشتید؟ -
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 :ابروی باال انداخت و گفت

 !شم شما هم بیایید البته جای امیر خالیل میی دیگه یه پارتی دارم خوشحاهفته -

 ی امیر میشید؟میکاره -

 :با انزجار گفت

 .دوست شم -

 :ای بلندی کردم و گفتمخنده

آدم جای امیر آدم بهتره از داشوووتن دوسوووتی م و شوووما یه تومن قرض دار باشوووه بهتر. مشوووم می -

 .مونه مون باهم میاییم االن با اجازهخالی نمی

نت ر جوابی از جانب اون باشم حرکت کردم سمت ماشین دوست فرهاد که االن پیش بی آن که م

 .ما بود

 .داد انگا ماشین رو با هواپیما اشتباه گرفته باشهاین پیمانم جوری گاز می

 !آهسته -

تونستم کنم مون عاشق نشده بودم. ولی بازم میگم درکش نمیبی حرف سرعتش رو کم کرد نمی

 بفهمم دردش میه؟

*** 

هاش جرو  در اتاق انت ار باز شوود و بالخره تقریباً بعد یک هفته دیدمش موهاش ژولیده و لباس

 .بود. با دیدنم جا خورد با تعجب اسمم رو زیر لب برد

 !کمند -

 .سالم -

 :به خود اومد و دست و پامه گفت

 .سالم -

 :ابرو باال انداختم و گفتم

 خوای بشینی؟نمی -

 مرامرا؟ -

 .این حرف نشست، کمی کنجکاوانه نگاهم کرد با گفتن

 بینی؟میزی عجیبی می -

 :یهو سرش رو پاین انداخت و گفت
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 .نه فقط تعجب کردم تو ساعت دوازده شب، با این آرایش نسبتاً غالیظ بیایی زندون دیدن من -

 !یه سوپرایز آوردم -

های مانتوم رو یکی یک باز کردم. کنجکاو نگاهم کرد که از جا بلند شوودم شووالم رو در آوردم و دکمه

 !هاش شده بود قد توپمشم

 (امیر سام)

 :خیلی عجیب بود کمند با اون ویعیت اومده بود زندون وقتی براش گفتم گفت

 !یه سوپرایز دارم -

های مانتوش کرد. مشمام شد قد توپ از جا بلند شد شالش رو در آورد و شروع به باز کردن دکمه

 کرد؟ری مییعنی می مرا اینطو

 :نگاهم رو دزدیدم و با لکنت گفتم

 کنی؟داری... می کار می -

 !سرت رو بلند کن و به من نگاه کن -

 :با تته پته گفتم

 .نه کمند زندون جای این کارا نیست و منم اهلش نیستم -

 :ی از خنده گفتای بلندش اومد با ته موندهصدای خنده

 .کنی نیستکر مییه بار سرت و بیار باال میزی که ف -

آروم نگام رو باال نگام رو به پایین پاش دادم که دامن سوووووورخ رنگی مشوووووومم رو گرفت. آرومآروم 

 .کشیدم و تا صورتش رفت شکر همه می امن و امان بود

 :ی کشیدم و گفتمنفس آسوده

 ...خداروشکر من میزی دیگه فک -

 :یهو با سرعت سر برگردوندم و با صدای بلند گفتم

 ...ی؟می -

 .ای کمند هم بلند شدبا صدای می گفتنم صدای خنده

 کمند... کمند این... این -

 :منگی به موهام زدم و یک دور دور خودم مرخیدم دوباره برگشتم سمتش و با تردید گفتم

 این یعنی من و بخشیدی؟ -

 .امکمی نزدیم شد و یکی محکم زد پس کله
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 آخ مرا میزنی؟ -

 :ر شاهدش بودم گفتبا دلبری که اولین با

 .جشنواره امروز بود -

 :با لودگی گفتم

 خوب؟ -

 :سمت مانتوش رفت و تنش کرد که با سرعت گفتم

 !نه کمند نبوش مانتوت رو این لباس خیلی به تنت میاد، خیلی خوشگو شدی -

 :های از حدقه در اومده گفتبا مشم

 شینم؟جانم من با این لباس با کدوم تدمینی پیش توی منحرف ب -

 .دم نگات نکنم و لی بذار همینجوری بمونهباشه باشه حق داری قول می -

 :محکم گفت

 .نه -

 !هاو مانتوش رو پوشید خدایی خیلی زیبا شده بود م و مانکن

 .هاتم من و رونیکا و پریا بودیمتو جشنواره اشترا  کردیم مانکن -

 :هام نگاه کرد و بی پروا گفتبه مشم

 !دوم شدیم -

 کردم یعنی االن می گفت؟تعجب به حرفاش گوش می با

 نفهمیدم من ورت؟ -

گم تو جشنواره اشترا  کردیم مقام ) درجه ( دوم دی میاز بس خنگی! ب ه جون می رو نفهمی -

 دی؟رو گرفتیم دیگه می رو نفهمی

 یعنی... رفتید اشترا  کردید؟ -

 .پوشیدیم و رفتم اشترا  کردیم های که طراحی کرده بودی رواره خنگول ببین لباس -

 خوب جایزه؟ -

یعنی خا  تو سووورت که االن تو فکر جایزه هسوووتی. پنجاه ملیون تومن و اشوووترا  در جشووونواره  -

 !لندن جایزه مون شد

 :با خوشحالی گفتم

 .تونیم که آیالر رو عمو کنیمعالیه، عالیه پس می -
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 !اره اما باید اول آزاد بشی -

 :با سرعت گفتم

 .ه کمند اول آیالرن -

 :با حرص گفت

عجب خنگی تو اول با عقد کنیم تا من بتونم واسووه آیالر شووناسوونامه بگیرم بعد پاسووبورت و این  -

 .ها تا بتونیم بریم خارج از کشور واسه عموحرف

 :غمگین گفتم

 !به این آسونی نیست قرض من خیلی زیاده -

 :مینی به پیشونیش داد و گفت

 مگه مقدره؟ -

 :سار سرم رو تایید انداختم و گفتمشرم 

 !پنجاه صد هزار دالر -

 :های گشاد گفتبا مشم

 می؟ -

 .دونم کدوم بی شرف گولم زدخوب میکار کنم سرمایه گذاری کرده بودم که نمی -

 .شدنوشیدی میزی نمیبسه دیگه اگه کمتر می -

 .کمند بخدا من اهو شراب نیستم -

 پس می شد؟ -

ها بهم جوس داد اونو که نوشووووویدم بعدش هی ی یادم ی برادیا یکی از خدمهاونشوووووب تو مهمون -

 .نیست؛ وقتی بهوش اومدم دیدم صاحب مال ملک مون یکی دیگس

 :مینی به پیشونیش داد و گفت

 این برادیا کیه؟ -

 دوستمه مطور؟ -

 !ی دیگه کدوم پارتی داره دعوت مون کردههفته -

 :با تعجب گفتم

 قبول کردی؟ -

 :روا گفتبی پ
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 .اره بهش گفتم با تو میام -

 .می دختر دیوونه شدی مگه؟ من حاال حاال آزاد بشو نیستم -

 .مگه من مرده باشم -

 :با عصبانیت گفتم

 !خدا نکنه -

 :پشت مشمی ناز  کرد و گفت

 .راحت باش دروغی گفتم -

 مند تا سفارش گرفتیم؟ -

 :گیج گفت

 سفارش می؟ -

 :تمبه لباسش اشاره کردم و گف

 .گیرنهاشون سفارش میبرندهای که تو جشنواره شرکت کردند از طرح -

 .ها رو شاید بگیرندونم من بیرون شدم ولی دخترا بودند اونا سفارشنمی -

 :لبخند کمند کش زدم و گفتم

 .از لباس تنت سفارش نگیر -

 مرا؟ -

 :به لبخندم عمق بخشیدم و گفتم

سی حق نداره این طرح رو تن کنه مون مطمعنم تو تنش شد شد. دیگه کتن خور کسی که می -

 .نمیاد

 !برو بابا مه لوس -

 .بعد گفتن این حرف از جا بلند شد که بره ولی با حرفی که زدم متوقف شد

 مرا بخاطر من رفتی جشنواره؟ -

 :برگشت و مشم تو مشمم گفت

 تو مرا ساعتت رو بخاطر من فروختی؟ -

 متعجب شدم مطور فهمیده بود؟

 ...تو مطور -

 :پدید وسط حرفم و گفت
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 !هیچ میزی وجود نداره که در خونه ی من اتفاق بیوفته و من ندونم -

 :سرم رو پایین انداختم و با شرم گفتم

 من رو بخشیدی؟ -

 .گیرمفعالً کنار اومدم بعداً تصمیم می -

حالی تو پوسوووووووت به معنی فهمیدن تکون دادم اونم رفت اون شوووووووب از خوشوووووو خودم  سوووووورم رو 

 .شدای از جلوی مشمم دور نمیای کمند لح هگنجیدم مهرهنمی

 (کمند)

 .فهمیدمهاش میخوب شد رفتم زندون امیر خیلی خوشحال شد این رو از برق مشم

*** 

روز دادگاه رسووووید خیلی هیجان داشووووتم امشووووب محفو اون برادیا بود و این یک هفته رو سووووخت 

های امیر رو جور کنم. هنوزم بیسووت هزارش کم بود این بی کوشووش کرده بودم تا بتونم پول قریووه

 .ذاشتی واسه این روزهاشرف رو مقد پول سرمایه گذاری کرده بوده یکمی رو هم واسه خودت می

 کمند؟ -

ام خیلی عجیب شووده بود با هام گرفتم و به فرهاد نگاه کردم. مهرهبا صوودای فرهاد مشووم از کتونی

ه بتونم باهاش صووورتم رو ببوشووونم. بعد روز جشوونواره یک قدمم بدون این عینک گنده و کالهی ک

 .هم باهام بودرفتم یه گله آدمتونستم. هر جا میاینا رفته نمی

 بلی؟ -

 :با دست به سمتی اشاره کرد و گفت

 !مامان بابای امیر -

 :م و فشنگ از جا پریدم و گفتم

 .رممن یه جایی دیگه می -

 :لبخندی زد و گفت

 .خوان ترو ببیننمی -

 مرا؟ -

 .دونمنمی -

 کمند خانوم؟ -
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هام رو روی هم فشوووار دادم و یک نفس عمیق کشووویدم. لبخند ملیحی روی لبم نشووووندم و مشوووم

 .برگشتم سمت صدایی که فکر کنم بابای امیر بود

 !سالم -

 :بابای امیرهم لبخندی تحویلم داد و گفت

 !سالم به روی ماهت دخترم -

 :لبخند گفتهم با مادرش

 .سالم گو دختر -

 .ی خوش خنده رو نگاهعجیبه پسر شون زندونه این خانواده

 خوبید؟ -

 .این بار مامانش جواب داد

 مرسی گو دختر تو خوبی عزیزکم؟ -

 کنن؟جانم اینا مرا اینطور رفتار می

 .کردم که صدای بابای امیر به گوشم رسیدداشتم در همین مورد فکر می

 !خانوم عروس تازه ما رو دیدهکنی می می -

 :های گشاد گفتمبا صدای بلند و مشم

 می عروس؟ -

 :باباش با اینکه از صدای بلندم اونم توی دادگاه تعجب کرده بود گفت

 اره خوب امیرسام بهمون گفت شما قراره باهم ازدواج کنین مگه اینطور نیست؟ -

 !یا خدا

 ...پسره ای ملغوز بی خاصیت، بی شعور، بی منطقخدا خیرت نده امیر، خدا بگم می کارت کنه 

 .دادم که صدای مامان امیر در اومدهمینطور داشتم امیر بی اره رو مورد عنایت قرار می

 کنی عروس؟به می فکر می -

 :جانم نه به باره نه به داره اینا عروس عروس دارند لبخند مصنوعی زدم و گفتم

 .کردم امیر اینقدر زود مویوع رو به شما گفته باشهنمیمیزی نیست خاله جون میزه... فکر  -

 :ی زد و گفتلبخند مهربونونه

کنیم. بعدش دیگه به من نگو خاله اسوووومم عزیزم ما خانوادگی عادت داریم تو کار خیر عجله می -

 !سمیراس از این به بعد بگو مامان سمیرا
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هاش رو بدم با م مطور جواب حرفبا آوردن اسوم مامان بغدوی بدی به گلوم منگ زد نمی دونسوت

 :صدای لرزان گفتم

 شه نگم مامان؟می -

من هر قدر قوی باشم ولی در مقابو کلمه ای مامان کم میارم درسته شاید مامان نداشتن سخت 

 !باشه ولی درد بد دوراهیه که ندونی مامان داری یا نه

 :ناراحت شد و گفت

 .قایی بیاد مشکلی نیست، احمد بیا بریم تو االنه که -

 :رو برگردوند که بره با بغض گفتم

 .خوامشه معذرت میمن مامان ندارم از این که به شما بگم مامان حالم یجوری می -

رو کردم که برم ولی به جاش تو یه جای گرم فرو رفتم به خود که اومدم خودم رو تو بغو مامان امیر 

 .پیدا کردم

تت کردم، هر وقت دلت شووووود بهم بگو مامان اما حاال بهم اشوووووکال نداره گلم تو ببخش که ناراح -

 نگو خاله حس پیر بودن بهم دست میده؛ بهم بگو سمیر جون باشه؟

 :این بار خندم گرفت و با لحن خنده آمیزی رو بهش گفتم

 .باشه سمیر جون -

 :از آغوشش جدام کرد و گفت

 االن بریم داخو؟ -

 :شیطنت گفت بی حرف سرم رو تکون دادم، بابا امیر با

 مارو فراموش کردی خانوم؟ -

 .تو هم دیگه احمد بیا بریم تو -

 :خواستن سمت داخو برن که گفتم

 گم من پول جمع کردم بیست هزارش کمه پیش شما هست؟اوم میزه می -

 :هر دو غمگین سر شون رو انداختن پایین سمیرا جون گفت

 !رو کشیده باالی پوال نه دخترم اون حرام خور هر کی بوده همه -

 :پکر سرم رو تکون دادم و گفتم

 .باشه بیایید بریم تو خدا مهربونه -
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گفت یکی وکیو با مامان بابای امیر رفتیم تو قایوووی اومد و جلسوووه شوووروع شووود یکی اون وکیو می

شوووود. این وکیو مقابو هی امیر بد های که بین شووووون رد و بدل میما؛ خسووووته شووووده بودم از حرف

 .کردبست رو برو می بخت رو به بن

 .شد باهاش پرداخت کرد جریمه و سند آزادی امیر رو گرفتیمبالخره با پولی که قرض امیر رو می

با وجود این که مجبور شوووودیم یک هزار دالر ایووووافی بخاطر جریمه پرداخت کنیم ولی خوشووووحال 

 .بودم مون در عوض امیر آزاد شد

 :با لبخند سمت امیر رفتم و گفتم

 !مدیخوش او -

 :جواب لبخندم رو با لبخند داد و گفت

 !مرسی از زحمتات -

 .پشت مشمی ناز  کردم و گفتم در عوض باید امشب باهم بری پارتی دوستت

 :ای کرد و گفتخنده

 روی مشم، اما مرا خودت رو این شکلی کردی؟ -

 :نگاهم سمت عینک گنده و کاله بزرگم سوق خورد با حرص گفتم

 !ی توعهشاهکار جشنواره -

 !اوه خوبه که مشهور شدی -

 .تونم جیب زنی کنمبدر  االن نمی -

 :ای بلندی کرد و گفتخنده

 !از این به بعد جیب من رو بزن -

 :با ژست گفتم

 !ذارممن دست تو جیب خالی نمی -

 :مشمکی زد و گفت

 .کنمبرات پرش می -

 :هام رو تو کاسه مرخوندم و گفتممشم

 .که مامان بابات منت رن منم یک زنگ به رونیکا بزنم میاممقد زر میزنی برو  -

 :با شیطنت گفت

 !مشم خانومم -
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 :های تنگ شده و حرص گفتمبا به یاد آوردن این که به مامان باباش می گفته با مشمم

 .دیبعدا در مورد اینکه به مامان بابات می گفتی توییح می -

 :هاش رو تسلیم وار باال برد و گفتدست

 !گیرمت هاشه باز نمیحرص نخور خانومم صورتت مرو  می -

 :ی زدم و گفتممشت محکمی به شیکمش زدم که با یک آخ کمی خم شد. لبخندی پیروزمندانه

 .کنینوش جونت شوهر جون االن خودت رو گم و گور می -

اشووووقانه می گیم و عکردن ما داریم عاشووووقانه میبعد هم لبخندی رو به مامان و باباش که فکر می

 .ام رو در آوردم و زنگی به رونیکا زدمشنویم زدم؛ و سمت خروجی دادگاه رفتم. گوشی ساده

 جانم؟ -

 .رونیک برو با فرهاد واسه محفو امشب برا من یه لباس زیبا و نسبتا پوشیده بیارید -

 از کجا گلم؟ -

نی زود تا قبو ساعت سه از سر خا  من می بدونم خو برو پیدا کن امشبم باید من و آرایش ک -

 .لباس تو خونه حاظر باشه

 :ی کشید و گفتپوف کالفه

 باشه، امیر می شد؟ -

 .شههاش مکمو پرداخت نشه دوباره دست گیر میفعالً با زمانت آزاد اگه تا یه ماه دیگه قرض -

 .مگه ما مرده باشیم -

 .بینیمخوبه تو خونه می -

 .دونه مقد فحش ن ارم کردمیبی خدا حاف ی قطع کردم عادتمه خدا 

 ( رونیکا )

ی االغ باز بی خداحاف ی گوشی رو قطع کرد سمت اتاق فرهاد رفتم مقدر خوب بود که این دختره

شدیم. گوشیش روهم مند با روزها فقط خونه بود، فقط وقتی به پول نیاز داشتیم باهم بیرون می

م گفت دوستم داره تا االن هیچ حرکت بیجا پنهونی مک کردم میزی بدی نبود. از اون روزی که به

ی داخو شووودن کرد. دو تقه به در زدم و منت ر موندم تا اجازهنکرده بود و این من رو خوشوووحال می

 .بده که در باز شد و قامت فرهاد نمایان شد تا اومدم دهن باز کنم که یهو کشیدم تو

 کنی؟وای فرهاد می می -

 ما محو نمی ذاری؟هیس االن دیگه ظالم شدی به  -
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 :با گیجی گفتم

 ها؟ -

 کردی؟دیشب مرا اونطوری می -

 .کردم لبخند شیطونی زدمبا به یاد آوردن دیشب که بهش کم محلی می

 !خندهپرسم خانوم خانوما میال هللا من دلیو می -

 .گماول ولم کن بعد بهت می -

 :تو بغلش ذهنم قفو بود کمی خودم رو تکون دادم و گفتم

 :تر کرد و گفتهاش رو تنگی دستی کرد و حلقهن 

 ...کنم اگه هم نهنه باید اول دلیو رو بگی اگه دیدم قانع کننده بود ولت می -

 :سرش رو نزدیک گوشم آورد و گفت

 .باید مجازات بشی -

 .به ساعت نگاه کردم یازده و سی ظهر بود

یه لباس پیدا کنیم امشوب باید یه جایی  ی بعد االن بریم واسوه کمندفرهاد مجازات بماند واسوه -

 .بره

 کجا؟ -

 .هاست می هست خو حاال باید یه لباس شیک پیدا کنیمدونم کدوم محفو مانکننمی -

 :از آغوشش جدام کرد و گفت

 با کدوم پول؟ -

 :مشمکی زدم و گفتم

 .با پول نه باید با هنر پیدا کنیم -

 :مشمکی شیطنت آمیزی زد و گفت

 !نر نماییپس بریم ه -

*** 

ی فرهاد ام رو زیر مونه قرار دادم و نا محسووس به اطراف نگاه کردم. صودای آهسوتهانگشوت اشواره

 .به گوشم رسید

 !حاال -

 :با یک حرکت لباس رو زدم ریر دادمنم، قبو از این که کسی متوجه ما بشه با داد گفتم
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 .وای ب م آی خدا ب م -

 :مشمکی به فرهاد زدم که گفت

 .زم خوبی بیا بریم بیمارستانعزی -

با گفتن این حرف یه دستش رو انداخت زیر پام و یکی رو زیر کمرم با سرعت از از فروشگاه بیرون 

 :شدیم تو منزل سوم پاساز بودیم با ناله گفتم

 .عزیزم با آسانسور بریم -

مرد فروشنده  فرهاد که تازه متوجه آسانسور شده بود با سرعت سمت آسانسور پا تند کرد، صدای

 .که اومد هر دومون یخ زدیم

 آقا، آقا؟ -

 :فرهاد آرومبرگشت سمتش که کیف من که تو دستش بود رو داد دست فرهاد و گفت

 .کیف خانوم تون، انشالله ب ه تون سالم به دنیا بیاد -

 .ممنون همه لباس تو اتاق پرو موندن -

 :فروشنده لبخندی زد و گفت

 .گم جمع شون کننها می هاشکال نذاره آقا به ب -

تشووکر سوورسووری کردیم و فرهاد با سوورعت سوومت آسووانسووور رفت. تا داخو آسووانسووور شوودیم هر دو 

مون یک نفس عمیق کشوووووویدیم. هر دو نگاهی به هم انداختیم و زدیم زیر خنده فرهاد تهدید وار 

 :گفت

 !دونم و توبخدا اگه ب م م و من نباشه من می -

کردیم خدا های حامله نبود ما میکار میی زنیم زیر خنده. اگه این ایدهبا این حرفش دوباره زد

 !دونستمی

 .بذارم پایین باید به کمند زنگ بزنم -

 کیف و کفش الزم نیست؟ -

ی پاهامون یکیست ای خیلی شیک خوشم اومد کش رفتم اندازهنه اون روز یه کیف و کفش نقره -

 .دم به کمنداون رو می

 :تکون داد و گفت فرهاد سرش رو

 .نه حاال بمون وقتی رفتیم تو ماشین بعد زنگ بزن -

 .منم که جام راحت بیشتر خودم رو بهش فشوردم
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 .بینم یکی خیلی جاش راحتهمی -

 اوهوم مگه جای شما راحت نیست؟ -

 .نه کامالُ راحتم -

رفت زنگ همونجور که تو بغلش بودم من رو گذاشووت ماشووین و خودش هم نشووسووت تا گازش رو گ

 .زدم به کمند

کنم هفت نسووووووو آیندتم دیگه نتونه گوشووووووی به رونیک به خدا اگه کارت مهم نباشووووووه کاری می -

 .دست بگیره

 :با سرعت گفتم

 .مهمهمهمه -

 پس بنال؟ -

 :با حرص از حرفی که زد گفتم

 .میرمدارم می -

 :خیلی ریلکس گفت

 .خوب خدا بیامرزدت -

کنه نخنده با ه فرهاد نگاه کردم؛ که دیدم داره خودش رو کنترول میبعد هم قطع کرد با دهن باز ب

 :حرص گفتم

 .راحت باش بخند -

 .خندید که ترسیدم تصادف کنیمبا این حرفم انگار سوزن به باد کنک زده باشی جوری می

 .کنیمبسه دیگه االن زبونم الل مپ می -

 :ی حرفی رو ندادم و گفتمجواب داد اجازهی کمند رو گرفتم تا خندش رو قورت داد دوباره شماره

 .خواستی آمادسلباسی رو که می -

 ی گفت و قطع کرد این دختر مرا اینطوریه؟خوبه

که باعث شووود فرهاد باز بخنده با عصوووبانیت سووورم رو به پشوووتی « زهر مار » با صووودای بلند گفتم 

 .هام رو روی هم گذاشتمصندلی کوبیدم و مشم

 ( کمند )

 :ی امیر نگاه کردم با خنده گفتمای سکته زدهطع کردم و به مهرهگوشی رو ق

 میه؟ -
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 :هاش رو ازهم باز کرد و گفتلب

 این مه طرز حرف زدنه؟ -

 :پشت مشمی ناز  کردم و گفتم

 .همینه که هست زیاد حرف بزنی همینم نیست حاالم گاز رو بگیر و برو تا دیر نشده -

 .ه اطراف نگاه کردصورتش رو برگردوند و کنجکاوانه ب

 .میه خو آتیش کن دیه -

 .بصبر مامان و بابا هم بیان -

 می؟ مامان و بابات با ما میان؟ -

 :بی پروا گفت

 .اره -

 .کشهمی رو اره از کی اجازه گرفتی ریس ببینه من و میمی -

 .رسونیمشونباشن فقط میی دوست بابا مینکش خودت رو مامان بابا خونه -

 :و گفتم پوزخندی زدم

های ما هر لح ه تو کنن ولی از خیر دوسوووتهای شوووما کمکی نمیبی پولی خوبسوووت نه دوسوووت -

 گردی؟ماشین ول می

 :محکم برگشت سمتم و گفت

 زنی؟تعنه می -

 :ابرو باال انداختم و گفتم

 .خوای فکر کنهر جور می -

 کنی؟ندون برم در  میببین کمند من خودم نخواستم تو این حالت باشم، من نخواستم تو ز  -

 .گفت اون که تقصیری نداشتاره حق داشت راست می

 !ببخشید -

مامان و باباش اومدن اونا رو رسوووندیم و هر دو رفتیم خونه یک راسووت رفتم سوومت اتاقم. امیر هم 

 ی مقابلم دهنم از تعجب باز ماند. رونیکا وپا به پام راه میرفت در اتاق رو باز کردم با دیدن صووحنه

 .فرهاد هر دو تو بغو هم خواب شون برده بود صدای آروم امیر به گوشم رسید

 !آخی -
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ی با به یاد آوردن این که امیرهم این صووووحنه رو دید یک دادی زدم که فکر کنم هفت نسووووو آینده

 .این دوتا مرغ عاشق کر بدنیا بیاد

ترسوووووویده یک میغ کشووووووید،  هردو منان با ترس از جا پرید که نگو از داد من امیرهم م و دخترا

 :گفتفرهاد با مشای بسته می

 می شده دزد اومده، سوسک دیدید؟ -

 :با حرص و میغ گفتم

 !شو برو از اتاق بیرونفرهاد گم -

 :رونیکا شرم سار سرش پایین بود با داد گفتم

 !امیر توهم گمشو -

 .هر دو دست و پامه بیرون شدن ولی فرهاد دوباره برگشت

دونم میشووووووود منم خودا رونیکوا رو خوابش برده بود منم آوردم تو اتواقش یهو نمیکمنود ببین ب -

 ...خوابم

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 .شو بیرونخودم دیدم االن گم -

 .کمند تروخدا کاری باهاش نداشته باش -

 :هاش زل زدم و گفتمتو مشم

 !شوکاریش ندارم گم -

 :فرهاد با تردید گفت

 قول؟ -

 :تم و گفتمهام رو بسمشم

 .شو از جلو مشممگم کاریش ندارم پس ندارم حاال گمفرهاد وقتی می -

 :وقتی فرهاد رفت محکم در رو بستم برگشتم سمت رونیکا که گفت

 ...کمند بارو کن میزی که فک -

 :پریدم وسط حرفش و محکم گفتم

 .االن نه رونیکا االن وسایلت رو آماده کن برم دوش بگیرم میام -

حموم کنج اتاق رفتم و تا تونسووتم زیر دوش آب گرم ایسووتادم مون هوا گرم بود آب خود  به سوومت

 .شدبه خود گرم می
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وقتی حس کردم االن کمی راحت شدم یک لباس راحت پوشیدم و از حموم بیرون اومدم رونیکا با 

 .کرداسترس اتاق رو عرض می

 مند متره؟ -

 .ود متوجه اومدن من نشدهبا صدام با ترس تو جاش هینی کشید معلوم ب

 نه... نفهمیدم؟ -

 !گم یه ریز متر داریخونه رو می -

 ها؟ -

 :ی کشیدم و گفتمپوف کالفه

 !هی ی بیار وسایلت رو من و کمی آرایش کن زیاد غلیظ نباشه ولی تو مشم باشه -

 !تو که آرایش دوست نداشتی -

 :نشستم گفتمدر حالی که روی صندلی مقابو آیینه می

کمند که دزد بود دوسووت نداشووت ولی این کمند محبور پس خوبه وقت رو تلف نکنی اگه خراب  -

 .دونم و توکاری کنی من می

هام روهم روی هم سوووورش رو تکون داد و اومد سوووومتم سوووورم رو پشووووتی صووووندلی تکیه دادم مشووووم

 .شدکردم اینطوری نمیگذاشتم باید یه فکر به حال این دوتا می

روع کرد می دونسووتم تو آرایش کردن حرف نداشووت. یک سووال زیر دسووت یک رونیکا کارش رو شوو

 .دادآرایشگر کار کرده بود و بخاطر اشتیاقش کارش رو عالی انجام می

 !تموم شد -

هام رو باز کردم بازم برد. مشمکم داشت زیر دستش خوابم میبا صدای رونیکا به خود اومدم کم

هامم پر رنگ سووویاه رنگ، خط مشوووم باریک، کمی گونه ی مشوووم گلبهی وکارش عالی بود. سوووایه

هامم گلبهی رنگ بود، خط بسیار ملیحی رو ابروهام کشیده بود و بازم م و همیشه شده بود، لب

 .کارش عالی بود

از رو صووووندلی بلند شوووودم و به سوووواعت نگاهی انداختم پنج و سووووی بود نها نخورده بودم خیلی هم 

 :یعف داشتم رو به رونیکا گفتم

 .یه میزی بیار من بخورم تا از حال نرفتم خودتم بخور -

 .گرسنه نیستم -

 .دونم نهار نخوردی پس زود باشزر ایافی ممنوع می -
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 ...کمند -

 .االن وقتش نیست گفتم برو یه میزی واسه خوردن بیار -

مند رونیکا وقتی دید به هیچ صراطی مستقیم نیستم سرش رو به معنی باشه تکون داد و رفت. 

 .لح ه بعد الی نان کمی پنیر و مربا گذاشته آورد

 .دیگه میزی نبود -

 :ای مسخره آمیزی کردم و گفتمخنده

 خنده دار نیست تو خونه میزی نداریم من دارم میرم پارتی؟ -

 :با ابروهای باال رفته گفت

 .وقتی بخاطر آیالر باشه پس نه نیس -

 .گیاره راست می -

 :ه رونیکا گفتمغذام رو خوردم و رو ب

به فرهاد بگو به اون دوستش که فراری داره بگه که امشب به ماشینش نیاز است خودتم لباس  -

 .شهرو بده من مون محفو ساعت هفت آغاز می

 من برم؟ -

 .نه اونی بره که تا االن بغلش خوابیده بود -

تاق بیرون شوود. می از حرفم خجالت کشووید و با سوورعت یک لباس سووفید رنگ رو داد دسووتم و از ا

دونستم فرهاد دل تو دلش نیست واسه همین فرستادمش تا دل هر دوشون آروم شه. ولی باید 

 کنه با وجود اون مطور به حال این دو نفر فکر کنم؟ام مییه فکری کنم اما وجود پیمان کالفه

 .رو برانداز کردم پوشیدم اتاق رو قفو کردم اول کمی لباسپوف بیخیال االن باید این لباس رو می

ند بود یقه باس سووووووفید و بل باز بود. این میه این یک ل یدا نبود ولی از عقب  یاد پ اش از جلو ز

 ها واسه من آورده؟احمق

ماره می بود مجبوری پوشیدمش میزی به اسم آستین که اصالً نداشت. فقط یک بند رو شونه 

کرد باید موهام روهم درسووووووت  داشووووووت. بیخیال دیگه همینه که هسووووووت. مقد این بیشووووووعور دیر

 .کردمی

ی بالخره بعد نیم سووواعت خانم تشوووریف آورد و بدون نگاه کردن به من با سووورعت برق به خواسوووته

 .خودم موهام رو ساده درست کرد از فرق سر کمی بافته شده بود و پایینش کامالُ باز بود

 گم یه ساعت رفتی تو گوش اون مادر مرده می خوندی؟می -
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 :ه گفتسرخ شد

 .نه من رفتم آب بخورم -

 اره نیم ساعت کامو یه لیون آب خوردی؟ -

 .باشی فقط من و هر لح ه می کشیشی نه درست آروم میعا کمند تو نه درست قهر می -

 .کنمهم میمن از این پارتی بیام دفنت -

 .صدای در مانع جواب دادن رونیکا شد

 .بیا تو -

هاش پر از برق تحسوووین شووود با شووووق سووور تا پام رو برنداز کرد. امیر وارد شووود با دیدن من مشوووم

 .ی کرد که باعث شد امیر مشم ازم بردارهرونیکا سرفه

 ای؟آماده -

 :به سمت رونیکا برگشتم که گفت

 .صبر کیف و کفشت رو بیارم -

 .ای اومدبعد گفتن این حرف رفت و با یه کیف و کفش نقره

 :ها روبه امیر گفتمبعد پوشیدن کفش کیف و کفش رو از رونیکا گرفتم و

 بریم؟ -

 کنی؟بی حرف سرش رو تکون داد آخه مرض داری اینطوری می

 .خو برادر من یه ریز زبون رو تکون بده

 .همینجا وایستا تا تاکسی بیاد زنگ زدم االنست که بیاد -

 :با غرور گفتم

 .الزم نیست برو اتاق فرهاد کلید رو بگیر بیار -

 کلید می؟ -

 :نگاهی عاقو اندر سفهینه بهش انداختم و گفتم

 .ی دوبلکس در آمریکا رو! خو کلید ماشین رو دیگهکلید خونه -

 زنی؟باشه مرا می -

 :رفتم گفتمنفسم رو با حرص بیرون دادم و به سمت خروجی پا تند کردم درحالی که می

 .دیر نکنیا زود بیا از منت ر موندن بدم میاد -
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گه. تو بیرون هوا خیلی خوب بود سووووویاهی شوووووب پرده روی آفتاب م ببینم می میدیگر واینسوووووتاد

دونم؛ شووواید بخاطر این سووووزان انداخته بود. همیشوووه از شوووب خوشوووم میومد حاال دلیلش رو نمی

 شد یا می بدونم؟تاریکی که تو قسمتم بود پیش شب کمرنگ می

 کنی؟به می فکر می -

دنم شووکه شوود حق داشووت شووب جشوونواره اینجا نبود با با صوودای سووامیار برگشووتم سوومتش با دی

 :کم جاش رو به تحسین داد لبخندی زد و گفتریس رفته بود مشهد تعجب کم

 !مه زیبا شدی -

تا خواسووتم جواب بدم که امیر درحالی که سوورش پایین بود و یک میزی که تو دسووتش بود رو پا  

 :کرد گفتکاری می

گلم دیگه باید یادت باشووووه بنده نامزدت هسووووتم. ببین میزی  ات رو یادت رفتکمند ببین حلقه -

 ...تو این رفت

باال کردن سرش همزمان با دیدن سامیار شد سامیار که دیگر با گچ دیوار فرقی نداشت. پوف االن 

 کی این رو درست کنه؟

 :سامیار با تته پته گفت

 گ...گفت...ی نا...مزد؟ -

 :ش رو گذاشت پشت کمرم و گفتامیر هم نه گذاشت نه برداشت اومد دست

 بلی نامزد مشکلی داشتید؟ -

سووامیار ناباور به من نگاه کرد آه بسووه کالً فیلیم هندی شوود ها. دسووت امیر رو از کمرم جدا کردم و 

 :روبه سامیار گفتم

 .نامزد قالبی بخاطر آیالر قراره با امیر ازدواج کنم -

 :برگشتم سمت امیر و گفتم

 .اجازه به من دست زدیبار آخرت باشه بی  -

 :امیر شرمنده سرش رو انداخت پایین که گفتم

 بریم دیر شد؟ -

 .اره بریم -
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رو برگردوندیم که بریم که صدای کف زدن سامیار به گوشم اومد برگشتم سمتش و با ابروهای باال 

هاش ظاهر شد سامیار مرد سر سختی بود هیچ وقت کم برق اشک تو مشمرفته نگاش کردم. کم

 ...اشکش رو ندیده بود اما حاال

 ام دیگه نه؟ سیلی که زده بودی رو یادته؟من هیچ کاره -

 .هاش بشه دوبار ادامه دادمند بار پلک زد تا مانع ریزش اشک

 !اون سیلی اصالً درد نداشت اما این کارت مغز استخوانم رو به آتیش کشید -

 :با عصبانیت گفتم

شوووناسووومت آتیش کشوووید. دیگه بخوای ادامه بدی دیگه اصوووالً نمیی وجود من رو به کار تو همه -

 .گفته باشم

 .کردم ولی مخاطبم امیر بودهای سامیار نگاه میدر حالی که به مشم

 .امیر ماشین رو بیار تا دیر نشده -

های سامیار باز های هم نگاه کردیم تا وقتی که تو مشمی گفت و رفت تا حدی به مشمامیر باشه

پیدا شد. با سرعت سمت داخو رفت و منم سرم رو تکون دادم تا افکار منفی از سرم  برق اشک

 !ببره

سوووار ماشووین شوودم و حرکت کردیم کو راه توی سووکوت بود آدرس رو امیر بلد بود. توی راه سووکوت 

خواسووت این سووکوت شووکسووته بشووه. پس سوورم رو به پشووتی صووندلی حکم فرما بود منم دلم نمی

 .ام رو روی هم گذاشتم. هنوز مند لح ه نگذشته بود که صدای امیر اومدهتکیه دادم و مشم

 !خوام کسی بفهمهدرسته قالبیه ولی نمی -

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 می؟ -

 :نفسش رو بیرون داد و گفت

 .گم این حلقه رو بذار انگشتتخوام کسی بفهمه قالبیه واسه همون میگم نمیازدواج رو می -

 :فتمبی پروا گ

 !بده -

کرد حلقه می باشوووه ی خودم رو در آوردم و اونو انداختم می فرقی میحلقه رو داد دسوووتم و حلقه

 :دیگر هم گذشت که امیر گفتمهم این بود یک میزی انگشتم باشه. کمی

 !رسیدیم پیاده شو -
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وزی ها یک ر از ماشووووووین پیاده شوووووودیم مقابلم یک عمارت خیلی بزرگ بود رفتن به هم ین خونه

کرد تو روشنی مهتاب آرزوم بود ولی امروز اصالً حالش نبود. امیر یک قدم جلو تر از من حرکت می

ی ساده توی دستش شدم؛ پس اونم حلقه انداخته بود. ) اره دیگه یه های باغ متوجه حلقهو مراغ

م جور گه تخته به تخته جور اومد نیاز به میخ نیسووووووت. این دوتا هحرفی از قدیم هسووووووت که می

نرگس( دم در یک -کنم تا اینا رو بهم برسووووووونم. نویسووووووندهاومدن من دارم وقت خودم رو تلف می

های رنگ و وارنگ از همین خدمه پالتو و شووووالم رو ازم گرفت صوووودای بلند موسوووویقی و بوی ادکلن

 .دورهم پیدا بود

 .به خوش اومدیدبه -

 .صدای بردایا ما رو متوجه خودش کرد

 .دیا سالم خوبی یه وقت نیومدی ببینی تو زندون مردم یا زندمبه داداش برا -

 :شیه زد و گفتهای خشک که به دل آدم نمیبرادیا از اون خنده

 .فهمه کارهای جشنواره و غیره دستم بودببخشید داداش این مانکن تون می -

 :امیر مغرورانه گفت

 .نواره اشترا  کردکمند زنداداشته مانکن نیست فقط به من لطف کرد و تو جش -

 :ابروهای برادیا پرید باال و ناباور گفت

 !کردم مانکن جدید برندتهجدی فکر می -

 :خشک گفتم

 !شما زیاد فکر نکنی بهتره -

ی به امیر کرد دونم مرا این از همون روز اول تو مشمم خوش نخورده. برادیا نامحسوس اشارهنمی

که یک دختر مو بلوند، بینی عملی، مشم لنزی  و سمتی رو نشون داد برگشتم سمت اون سمت

 :و غرق در آرایشش با نیم پارمه لباس مقابو مون اومد و با ناز و عشوه ای خرکی گفت

 سالم امیر جان خوبی پسر؟ -

 کنه؟صدای امیر نیومد برگشتم دیدم یجوری به من خیره شده وا این مرا این طوری می

 .ندامیر خانوم نسبتاً زیبا سالم کرد -

 :با شنیدن این حرفم یهو اون دختره رم کرده گفت

 !تو به کی گفتی نسبتاً زیبا؟ من دوست دختر امیرم -
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های برادیا یک نیم ه لبخند بود و امیر با اسووووترس نگاهم هنوز صووووورتم سوووومت امیر بود روی لب

 :کرد. با ابرو های باال رفته برگشتم سمتش و گفتممی

 دوست دخترشی؟ -

 :تبا غرور گف

 .نه بودم دیگه االن با یکی دیگه هستم در ن ر داشته باش من امیر رو تر  کردم -

های اونجا و مند نفر که تازه رسووووویده بودند با این حرفش یهو با صووووودای بلند خندیدم تمام خدمه

 :بسمتم برگشتند وقتی خندم تموم شد برگشتم سمت امیر و گفتم

یا عروسووووکه؟ همه جاش که عمو لنز مشووووماش، بینی خا  تو سوووورت با این ذوقت، این دختره  -

 عملیش، صورت پر آرایشش تو به می این دل خوش کرده بودی؟

 :صدای پیمان به گوشم رسید که گفت

 پونه می شدی پس؟ -

 :برگشتم دیدم اون دختری عملی خودش رو پرت کرد آغوش پیمان و با عشوه گفت

 .خورمدارم به اینا افسوس می -

 .ی تحویلم داده کردم که مشمکی با مزهبه پیمان نگا

 :پیمان اونو از بغلش جدا کرد و گفت

 افسوس؟ -

گه نسوووووبتاً زیبا! مند روز کنه بعد به من میاره ببین این دختر اومده بسوووووتر آقا امیر رو گرم می -

 .فهمه می به میه گر مند من خودم امیر رو تر  کردمدیگه که امیر ازش دلسرد شد می

های گردن و پیشووووووونی پیمان و امیر باد کرد و برادیا انگار داشووووووت فیلم نگاه ین حرفش رگاوخ با ا

 .کردمی

 :تا پیمان اومد دهن باز کنه که دختر رو کشیدم سمت خودم و گفتم

کنه م و که االن شه نه کسی که دل گرم میکنه دلسرد میعزیزم امیر از کسی که بستر گرم می -

 !از تو دلسرد شده

 :رص بند بند وجودش میلرزید ولی خودش رو نباخت و گفتاز ح

 .من امیر رو تر  کردم -

 :با تعجب گفتم
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جدی؟ پس تو با پول امیر دوسووووت بودی وقتی بی پول شوووود ترکش کردی و این که گفتم نسووووبتاً  -

 ...زیبا بسیار اشتباه کردم

 :های پونه آورد دوباره گفتممک ی کردم که لبخند پیروزی به لب

 !گفتم جن کامالُ بد شکواید بهت میب -

 :دیگه تو حالت انفجار بود که گفتم

 !دیم دیدیم االن دیگه بریم خونهامیر پیمان میزی رو که باید می -

های پونه و برادیا شوووووده بود توپ فوتبال. که پیمان و امیر با من زدند بیرون قبو رفتن رو به مشوووووم

 :برادیا گفتم

خواستی به نمایش گذاشته نشد مون کمند تا اعتماد به کسی نکنه میمتاسفانه فیلمی رو که  -

 !کنهباهاش نامزد نمی

 .یعنی کارد میزدی خون برادیا نمیومد

 :بعدش برگشتم سمت پونه و در حالی که دماغم رو با انزجار گرفته بودم گفتم

 دی که این همه ادکلن رو روی خودت خالی کردی؟راستی می بو می -

 .د خوشگلی و جذابی تحویلش دادم و از اون جا زدم بیرونبعدم لبخن

پونه هم همینجوری وا رفته ایستاده بود پا تند کردم سمت امیر و دستم رو دور بازوی ورزشکارش 

حلقه کردم. شووکه شوود ولی با فشوواری که به بازوش آوردم میزی نگفت وقتی از اون عمارت کوفتی 

 :فتمبیرون شدیم رو به پیمان باعصبانیت گ

 کردی؟تو توی این جهنم می غلطی می -

 :پیمان با تعجب گفت

 .مته باز وحشی شدی من هم دعوت بودم -

 بودی که بودی مرا من خبر ندارم؟ -

 .زنیمکمند االن عصبی هستی توخونه حرف می -

گفت من موقع عصوووبانیت هی ی حالم نبود. بی حرف سووورم رو تکون دادم و رو به امیر راسوووت می

 :گفتم

 .ریمبشین تو ماشین خونه نمی -

 ...کمند -

 .بی صدا امیر بذار آروم شم من تو عصبانیت هی ی حالم نیست -
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تو ماشووین نشووسووتم حتی یادم رفت مانتوم رو بگیرم. دیدم یک خدمه مانتوم دسووتشووه و سوومت ما 

شووووووال و  میاد مانتو رو داد دسووووووت امیر که امیرهم بعد خداحاف ی با پیمان در عقب رو باز کرد و

مانتوم رو گذاشوووت. بی خیال همه میز شووودم قلبم دردش شوووروع شوووده بود و راه نفسوووم بند اومده 

 :بود. تا امیر نشست تو ماشین دستم رو گذاشتم رو دستش و گفتم

 .شیشه... رو... بده پایین -

 کمند تو حالت خوبه؟ -

 .تونستمشنیدم ولی کاری هم نمیصداش رو می

هام رو از هم باز کردم سوووه پاف تو دهنم فشوووار داد دسوووتم رو دهنم لب ی اسوووبری توبا حس دهنه

 :روی دستش گذاشتم به معنی بسه که فهمید نگران پرسید

 حالت خوبه؟ -

 :ی یعیفی گفتمبا ناله

 .خوبم -

کم حالم جا اومد فشار آرومی به دست امیر که روی دستم بود وارد کرد که فهمیدم حالم خوب کم

 .اش روهاش رو کنار گوشم حس کردم و بعد صدای آروم اما ترسیدهفسشده. حرم گرم ن

 ترسونی؟بار مندمه هوم؟ بار مندمه که اینطور من رو می -

 :با صدای یعیفی گفتم

 .دور شو امیر -

 :انگار با این حرفم به خود اومد که با سرعت ازم فاصه گرفت و گفت

 نم؟ببخشید یه لح ه متوجه نشدم اوم میزه حرکت ک -

 .اره -

 کجا برم؟ -

 .یه جای جدید یه جای که بتونم نفس بگیرم -

ریم اما اونقد باالی امیر فهمیدم کجا میهام بسته بود. نمیماشین رو به حرکت در آورد من مشم

کم خواب مهمون ذهنم شد و بی خبر بره من رو. کماعتماد داشتم که مطمعن بودم جای بدی نمی

کم الی وزید بیدار شدم کمدنیای تاریکی شدم. با باد خنکی که به صورتم می وفا وارداز دنیای بی

ی یک پرت گاه بودیم آفتاب پلکام رو از هم باز کردم توی ماشووووووین بودم. به اطراف نگاه کردم تو لبه



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

102 

 

کرد. کت کم داشووت خودش رو نمایان میهنوز بلند نشووده بود ولی سوورخی آفتاب توی آسوومون کم

 و صندلی ماشین هم به حالت خوابیده بود یعنی دیشب خوابم برده بود؟امیر روم بود 

 !به صندلی کناریم نگاه کردم امیر نبود

 یعنی کجاست؟

آروم در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم امیر به سمت پشتی ماشین پشت به من ایستاده بود. 

 .آروم سمتش رفتمآروم

 !صبح بخیر -

 :لبخند جذابی زد و گفتبا صدام تکونی خورد و برگشت 

 صبح بخیر بالخره بیدار شدی؟ -

 :شرمنده گفتم

 !ببخش بخاطر من بیخواب شدی -

 !کنهی مقابلت رو آفتاب داره طلوع میاین مه حرفیه نگاه من ره -

 :ی مقابلم بود گفتمگفت در حالی که نگاهم سمت من رهی مقابلم نگاه کردم راست میبه من ره

 اینجا کجاست؟ -

 !بام تهرون -

 !پس اینجاست -

 .اره -

 پونه کیه؟ -

 ...کمند -

 .جواب سوالم کمند نیست امیر -

 !آخه بی مقدمه پرسیدی -

 جواب؟ -

دوست دخترم البته در شروع از ن ر من نبود ولی تو هر جا خودش رو دوست دختر من معرفی  -

 .کرد منم میزی نگفتممی

 می درسته؟دونم میدختر و نمیاون میزی که در مورد تو گفت بستر و  -

 .البته که نه اون وقتی دید نامزد کردیم از قصد اون طور گفت -

 تونم باور کنم؟می -
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 .تونم قسم بخورم من حتی به یه دخترم نزدیک نشدماره بخدا حتی می -

 !خوبه -

 :با شیطنت گفت

 حسودی کردی؟ -

 :نفسم رو بیرون دادم و محکم گفتم

ین که به حرفت گوش کردم، باورت کردم و ترو نامزدم معرفی کردم سوووووو اسوووووتفاده ببین امیر از ا -

نکن. درسته کمند بی سواد، احمق، ساده هم است ولی وقتی عصبی بشه هی ی حالیش نیست 

 گم؟می فهمی می می

 .دم این کار رو نمی کنمقول می -

پونه خانوم واسوووه من مهم های اون فکر اینکه من بهت حسوووودی کنم رو از سووورت دور کن، حرف -

 ...هاش حقیقتها هم نیست پس اگه بدونم حرفی من جای الشینیست. ولی خونه

 :پرید وسط حرفم و گفت

 .بخدا نیست باور کن نیست -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

خوبه االن من رو ببر خونه کمی اسوووتراحت کن بعد فرمایشوووات رو که دخترا گرفته برو دنبالش و  -

کن کمی هم پول پیشوووووی گرفتن با اون کارت رو راه بنداز تا باقی پول دسوووووتمون برسوووووه. منم  آماده

 .کنمرم خونه استراحت میمی

بی حرف سوورش روتکون داد و سوومت ماشووین رفت. توی راه هر دو تو سووکوت بودیم ولی امیر غرق 

ی بمونه. وقتی در فکر بود. منم میزی نگفتم حال حرف زدن نداشوووووتم اجازه دادم این سوووووکوت باق

به کردن سامیار اومد. نفسی از روی حرص رسیدیم تا پامون رو از در گذشتیم داخو که صدای به

 :کشیدم اومد مقابلم مون و با ابروهای باال رفته گفت

عووالیووه کمنوود خووانوم عووالیووه! کمنوودی کووه از مرد جموواعووت متنفر بود ولی حوواال از آقووا امیر متنفر  -

 !ای خودش رو داشت اون کمند دیگه نیستهنیست، کمندی که قانون

 .ی تو یکی رو ندارمسامی باور کن حوصله -

 !ی آقا امیر رو داریی من و هیچ وقت نداشتی ولی حوصلهدونم تو حوصلهاره میاره -

 :غریدم

 !سامی -
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 ...ی تو پوگم؟ همه حرفات دروغ بود کمند همه میز واسهمیه مگه دروغ می -

 .امیر بهش زد نصفه موندحرفش با سیلی که 

*** 

زد از این که های جدید میگذشووت و کارهای منم زیاد تر امیر داشووت طرحروزها پشووت سوورهم می

 تونستم با یک لباس عادی بیرون برم کالفه بودم اما ماره می بود؟نمی

 .شدکم شروع به جمع کردن پول کرده بودیم کم مونده بود تموم میواسه عمو آیالرهم کم

ی قبو یک عقد سوواده توی محدوور با امیر کردم، فرهاد و رونیکا هم عقد کردند. عقد هامون فتهه

شوودیم مخصوووصوواً من و امیر. امروز قرار بود یک دایمی بود مون باید م و پدر و مادرها معلوم می

ا من و امیر ب ه فرزندی بگیریم. امروز هم روز وداع بود و قرار بود که فرهاد آیالر رو ببره پرورشگاه ت

خواسووت برم خداحاف ی سووخت فرداش بریم و رسووماً سوورپرسووتی اون رو به عهده بگیریم. دلم نمی

بود برام آیالر م و دختر اصووولیم بود. از شووویش یا هفت ماهگی پیش من بود و االن سوووخت بود تا 

اومد و با های اشوووکی مقابلم برم باهاش خداحاف ی کنم. دو تقه به در اتاقم خورد و آیالر با مشوووم

 :بغض گفت

 دیگه دوستم نداری مامان؟ -

 :با این حرفش منم بغض کرده بغلم رو براش باز کردم و گفتم

 شه مامان دوست نداشته باشه؟بیا گو زرد مامان مگه می -

 .دوید و خودش رو پرت کرد بغلم بیشتر بخودم فشوردمش

شی حتی دویده پیش دکتر تو خوب میریم مامان با بابا امیر فردا میاد دنبالت خوب بعدش می -

 !تونیهم می

 :با گریه گفت

 وعده؟ -

اره گو مامان وعده االن گریه بسوووووووه بابا پیش داداش فرهادت برو تا فردا مامان بیاد دنبالت  -

 خوبه؟

 .رم بذار االن بغلت بمونممی -

ر نمایان شووووووود و مند لح ه اجازه دادم که تو بغلم بمونه مند لح ه بعد فرهاد تو مهار موب د

 :گفت

 !دیگه خداحاف ی دختر و مامان بسه -
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 :از بغلم جداش کردم و گفتم

 !تونی بهم بگی مامانراستی مامان از این به بعد تو مقابو همه می -

 :با لبخند گفت

 جدی؟ -

 :به لبخندش لبخند زدم و گفتم

 ت االن خوشحالی؟شه باباشیم بابا امیر هم میاره بعد فردا رسماً دختر و مامان می -

 :با خنده گفت

 .خیلی زیادخیلی -

 .خوبه االن دیگه با داداش فرهادت برو -

 :های خوشگلش رو به دندون گرفتم که با اعتراض گفتلپ

 ها میه؟کن این دندون گرفتن ب*و*سکنی می ب*و*سعه مامان  -

 ...زیاد دوست نداره ولی ب*و*سدونی که مامان می -

که یک میغی زد و رفت بغو فرهاد از اتاقم بیرون نشووووووودم وگرنه  خواسووووووتم دوباره سوووووومتش برم

اومد منم که هام سووورازیر نشوووه. سوووامیار بعد از اون روز دیگه سوووراغم نمیدادم اشوووکاطمینان نمی

 .شد که ناز بردار کسی باشمسخت تر از سنگ ما از ب ه گی باهم بودیم. ولی دلیو نمی

 تونم بیام تو؟می -

 .ه می تونستم تشخیه بدمصدای امیر رو دیگ

 آیالر رفت؟ -

 .اره -

 :هاش سرخ بود با تعجب گفتمبرگشتم سمتش مشم

 گریه کردی؟ -

 خوام برم سفارشات رو ببرم؟او بخاطر آیالر... راستش اومدم ببرسم کاری نداری می -

 :سرم رو به معنی نه تکون دادم که گفت

 امشب مامان و بابا دعوت مون کردن میای؟ -

 :م رو برگردوندم و محکم گفتمصورت

 .نه -
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کم رو به سووردی بود کردم هوا کمی گفت و از اتاق رفت. خیره به بیرون نگاه میبا کمی مکث باشووه

مسبید قدم زدن تو منین هوایی. یک کاله گنده رو سرم گذشتم و یک مانتوی نه زیاد و عجب می

ها و شلوار مشکی از خونه زدم کتونی جسبون و نه زیاد گشاد زرشکی رنگ پوشیدم. بعد پوشیدن

خواسووووتم یک هیجان های قبو تنگ شووووده بود میزدم. دلم واسووووه هیجانآروم قدم میبیرون آروم

ها الزمه این طور بین مردم باشی تا زنده بودن نشستم بعدی وقت ب*و*سداشته باشم. توی اتو

ش بود یعنی ممکنه رو حس کنی. از پشووت شوویشووه به مردمی خیره شوودم که هرکسووی پشووت کار 

 ها مامان بابای من باشه؟یکی از این

 !یا شایدم می بدونم ممکنه خدا نخواسته مرده باشن

ها واسم درد آور بود شاید دلیو این خشک و کردم ولی بعدی وقتمن زیاد در این مورد فکر نمی

 !سرد بودنم هم این بود که کسی رو نداشتم برام محبت کنه

تونسوووت جای مامان بابا رو برام پر کنه؛ نفسوووم رو عمیق ذاشوووته بود ولی نمیریس هیچ کمی برام ن

ام رو جلب کرد. برگشتم یک صندلی اون ور توجه ب*و*سی توی اتونق ب هبیرون دادم صدای نق

تر یک دختر ب ه که بغو مامانش بود و هیچ آروم نمی گرفت نشسته بود دلم برا آیالر پر کشید. 

 :مت زن دراز کردم و گفتمنا خودآگاه دستم رو س

 دینش؟یه لح ه می -

 :زن لبخند زد و گفت

 !مراکه نه -

به این آسووووووونی قبول کرد؛  که  با گفتن این این ب وه رو داد بغلم انگوار خیلی دل زدش کرده بود 

ته گرفتمش پنچ یا شوووووویش ماهش بود. عینکم رو درآوردم آروم سوووووومت لباش رفتم و یه  آهسوووووو

 :زد آروم دم گوشش گفتمکرد اما لبخند هم نمینمیکومولو کردم. گریه  ب*و*س

ی تو بود پیووداش کردم دونی منم یووه دختر دارم من بوودنیووا نیوواوردمش ولی وقتی بووه انوودازهمی -

 کنی؟بزرگش کردم. اون خیلی مریده گو مامانش مریده تو براش دعا می

 .دههاش نگاه کردم دیدم هنوز داره به حرفام گوش میبه مشم

دونم خیلی سوووووخته همیشوووووه قدر مامانت رو بدون امان ندارم کومولو یا شوووووایدم دارم نمیمن م -

 کومولو باشه؟

 :ایستاد مامانش اومد سمتم و با لبخند گفت ب*و*ساتو

 .ممنون که آرومش کردین انشالله قسمت خودتون -
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کردم یک حس پیاده شوووووود حس سووووووبکی می ب*و*سدر جواب حرفش لبخندی زدم و اون از اتو

اشتم. انگار به یکی نیاز داشتم که درد و دل کنم ایستگاه بعدی منم پیاده شدم و تا خونه خوب د

 .قدم زدم صدای گوشیم اومد بیرون آوردمش رونیکا بود دکمه ای اتصال رو زدم

 بنال؟ -

 زهر مار کجایی؟ -

 به تو مه؟ -

زود بیا خونه آماده شو من بدر  بیا که مادر شوهرت تا حال بیست بار زنگ زده من و نفله کرد  -

 برو خونه شون بابا من باید جور ترو هم بکشم؟

 :با حرص گفتم

 من نخوام برم کی رو ببینم؟ -

 .آرزو داره بیا برو دلش شاد شههمه م و تو احساسات یخ زده نیستن اون  -

 :پوفی کشیدم و بی حوصله گفتم

 .گرم شهتا من بیام یک لباس برام آماده کن، آبم بذار  -

 دیگه امر؟ -

 دی؟انجام نمی -

 .پوف باشه زود بیا میزی تا شب نمونده -

 امیر کجاست؟ -

 .هنوز نیومده -

دونه مقد بی حرف گوشووی رو قطع کردم گذاشووتم توی جیبم با سوورعت سوومت خونه رفتم. خدا می

 !فوش نصیبم شد

*** 

شووووودن دیر می کنن با عصوووووبانیت رفتم آه این امیر از دخترا بدتر بوده بعد می گن دخترا تو آماده 

 .سمت اتاقش و بی هوا در رو باز و با غر غر رفتم تو

 ...شه منصرف می شم بعد تنها بگی دیر میپس کجا موندی نمی -

 :با این کارم امیر بلند زد زیر خنده با حرص گفتم

 ی مرا هنوز آماده نیستی؟درد رو آب بخند -

 شم اما مرا صورتت رو برگردوندی؟اجازه بدی اماده می -
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 دونی؟میزی به اسم شرم می -

 !دونم ولی ما که محرمیم، مگر این که وسوسه بشیمی -

 :برگشتم سمتش و بدون نگاه کردن به اندام بلوری و س* *س پکش گفتم

 .شه پس کوشش نکنببین خوشتیپ کمند یه عادت داره وسوسه نمی -

 :رفتم گفتمبعد هم مشت محکمی به شیکمش زدم و در حالی که سمت بیرون می

 .تو ماشین منت رم -

خوابیدیم داشوووتیم حتما توی ماشوووین میخوبه ماشوووین نداریم هر لح ه زیر پا مون اسوووت اگه می

 .خخخ

بیرون منت ر موندم تا وقتی به ماشووووین رسوووویدم که تازه یادم اومد کلید رو نیاوردم مجبوری همون 

 :آقا تشریف بیاره. بعد پنج دقیقه امیر اومد لبخند حرصی زدم و گفتم

 !ی نداشتیم راحت می بودیعجله -

 .منم راحتم -

 .های صدفیت رو خورد و خاکشیر نکردمامیر جان شوهر گلم باز کن در ماشین رو تا دندون -

 .مشم نکشی من ومشم -

 :رو باز کرد نشستم اونم نشست خواست حرکت کنه که پرسیدمکلید رو درآورد در ماشین 

 ی مامانت اینا کجاست؟خونه -

 .نزدیک اینجاست زیاد دور نیست -

 .فردا میریم پرورشگاه -

 !یادمه -

 .کارا باید زود پیش بره -

 :امیر در حالی که نگاهش به بیرون بود گفت

 .پیگیر هستم فقط مشکو پول -

 تی؟از سفارشات پول گرف -

 .اره ولی بردم واسه قرض -

 خوبه قرض دیگه تموم شد؟ -

 .اره ببخشید که همه تون تو زحمت افتادید -

 :لبخندی به این درکش زدم و گفتم
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 !وقت عمو آیالر تو باید بهمون کمک کنی -

 .هستم دلت جمع -

مک پار  ی خیلی کودیگه تا رسووویدن حرفی رد و بدل نشووود امیر ماشوووین رو مقابو یه خونه نقلیه

 :کرد با سر پایین گفت

 .خواستم اینجا دعوتت کنم ولی همین میزی هست که فعالً داریمببخشید نمی -

 :در حالی که نگاهم سمت خونه بود گفتم

 !نه مشکلی نیست بن ر من خونه هر قدر کومیک باشه عشق اونجا بیشتره البته این ن ر منه -

خیلی برام بزرگ بود خونه داشووووتن به داشووووتن عمارت ی نداشووووتم این خونه منی که هیچ گاه خونه

 !های گرون قیمت نیست خونه یعنی داشتن خانواده، داشتن مامان و بابابزرگ و خونه

 :روبه امیر گفتم

 بریم تو؟ -

زدم نه امیر با ی ایسوووتادیم نه من در میسووورش رو تکون داد و پیاد شووود مقابو در کومیک و کهنه

 :متش و گفتمی برگشتم سلبخند مسخره

 امیر جان در جادوییه؟ -

 ها؟ -

 زنی؟ها نه و بلی بعدش مرا در نمی -

 :انگار با این حرفم به خود اومده باشه گفت

 .اره االن می زنماره -

 :حق به جانب نگاش کردم و گفتم

 !خو بزن -

 :با لودگی گفت

 اصالً تو مرا در نمی زنی؟ -

 خوای من برم؟گم اصالً میمی -

 .زنمه غلط کردم خودم در میها ن -

ی رو گرفتم. نفسوووم رو با حرص دادم بیرون اینم از طالع من شووووهر نکردم نکردم اومدم مه عجوبه

بالخره آقا امیر به دستش زحمت داد و زنگ در رو زد. ماشاهللا مامان جونشم که فکر کنم پشت 

گفت و تو صووووورت ما فوت کرد. و  در خوابیده بود. با سوووورعت در و باز کرد و با خنده میزی زیر لب
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بی اجازه من رو کشید بغلش از کاری که کرد شکه شدم ولی گرمی و عشق که توی اون آغوش بود 

 .مانع مخالفتم شد

 .های عاشقخوش اومدید گو -

با این حرفش با تعجب به امیر نگاه کردم که دیدم بیشعور داره میخنده خدایا خودت به من صبر 

 .بیشعور نشم بده تا قاتو این

 !مامان منم هستم ها -

مامانش من رو ول کرد و مسبید به شاه پسرش منم که الل تشریف داشتم. صدای باباش اومد 

 :که گفت

 خوای دم در شب رو صبح کنی؟سمیرا می -

 :سمیرا جون از بغو پسرش در اومد و گفت

 .ای وای خدا مرگم بده بیایین تو -

م حاال من رو ب*و*سی کرد که دستش رو بالم کردیم امیر اشارهوا عجب حرفایی به باباش هم س

 .یدب*و*سمی به این کارا؟ ولی با اجبار این کار رو کردم که باباش هم در مقابو سرم رو 

. 

 .بیایین تو -

 :یر گوشم گفتامیر خودش رو بهم رسوند و آروم ز 

 !های عاشقبه مامان و بابا گفتم ما عاشقم هم هستیم واسه اون به ما گفت گو -

 :لبخند حرصی زدم و منم م و خودش آروم گفتم

 .دمبعداً سزای این کارت رو می -

 .پس بذار برای فردا مون امشب رو اینجا پالسیم -

جام ایسوووتادم که با صووودای بابای با گفتن این حرف م و فشووونگ از کنارم گذشوووت و من هنگ تو 

 .امیر به خودم اومد

 می شده دخترم؟ -

 .ها نه میزی نیست -

اشون کومیک بود و زیاد وسایو هم نداشت ولی همون میزهایی که بود خیلی با صفا میده خونه

 :شده بود لبخندی زدم و گفتم

 !ی زیبایی داریدخونه -
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 .متونستم بیشتر ازین برات انجام بدکاش می -

 .خدانکنه سیمر جون این مه حرفیه همین که هستید شکر -

ها رفت سوومت کار سوواعت تقریبا نه شووب بود که مامانش واسووه غذا کمی حرف زدیم بالخره حرف

 :دعوت مون کرد اصالً متوجه نبودم برم کمکش شرمنده گفتم

 .ببخشید تو حرف مصروف شدم یادم رفت بیام کمک -

د این حرف رو نزن حاال بیا بشوووین ببین دسوووت پخت مادر شووووهرت نه عروس گلم شوووما مهمونی -

 مطوره؟

غذا برنج و قرمه سوووبزی بود سووواالد کاهو هم آمده کرده بود سوووفره قدر زیبا بود که اشوووتهام خود به 

خود باز شوود و طعم غذا لذتش رو بیشووتر کرد. یک سووفره مهار نفر از یک خانواده میزی که هیچ 

عد غذا تشوووووکر کردیم و امیر با باباش رفت توی هال منم در جمع کردن وقت در تصوووووواراتم نبود. ب

 .ها کمک کردمظرف

 .با حرفی که سمیرا جان زد شکه شدم

 کمند جان مامان بابات کجان؟ -

 :با تعجب گفتم

 امیر بهتون نگفته؟ -

 :ها برداشت و گفتدست از جمع کردن ظرف

هم ی هسووووووتی به امیر کمک کردی و عاشووووووقنه وال امیر فقط همینقدر گفت که تو دختر خوب -

 .هستید دیگه میزی نگفت

 :ها نشستم و گفتمآخ که قاتو این امیر بیشعور نشتم خیلیه روی یکی از صندلی

شوووون کردم دراصوووو من دونم کجان یعنی خبر ندارم من وقتی کومیک بودم گممامان و بابا نمی -

 .یه دختر افغانم همیقدر بیاد دارم

 نی نیستی؟یعنی ایرا -

 :سرم رو به معنی نه تکون دادم که دوباره گفت

 کنی؟کنی؟ یعنی کجا زندگی میاالن میکار می -

 .گمخوام بهتون دروغ بگم پس خواهشاً االن نبرسید ولی به وقتش همه میو مینمی -

 :با تردید گفت

 دونه یعنی درمورد تو؟امیر که همه میو می -
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 .یزی رو من از امیر پنهون نکردمدونه هیچ ماره همه میو می -

 .همین برا من کافیه -

دیگر هم نشستیم بعد نوشیدن مایی دیگه وقتی کارامون تموم شد با مایی به هال برگشتیم کمی

 :طاقت نیوردم در اصو یجوری خسته بودم رو به امیر گفتم

 .امیر جان ما دیگه بهتره بریم مزاحمت هم نکنیم منم خستم -

 .انش جواب دادجای امیر مام

 .کجا دخترم لطفاً امشب رو اینجا بمونید اتاق هست -

 .خوام مزاحمت ایجاد کنیمنه نمی -

 .گلم مزاحمت نیست اون جا یه اتاقی خالیه برید راحت استراحت کنید -

 :تو وسط گیر کرده بودم تا اومدم باز مخالفت کنم که امیر گفت

 .عزیزم تو برو تو اتاق منم میام -

هام براش خط و نشون کشیدم و من با این ملغوز بخوابم بصبر آقا امیر دارم برات. با مشمجانم 

با یک لبخند نصوووفه و نیمه شوووب بخیر گفتم و سووومت اون اتاقی که مامان امیر نشوووونم داد رفتم. 

یک تخت دونفره و یک کمد داشوووووووت یک میز خیلی کومیک آرایش که هی ی روش نبود و یک 

پهلوی تخت بود. رو تخت نشووووسووووتم نگاهم به پنجره خورد رفتم سوووومتش و مراغ المبی کومیک 

بازش کردم صدای آروم جیرجیر  خیلی توی اون سکوت زیبا بود. مند لح ه بعد صدای در اومد 

 :و پشت بندش صدای امیر که گفت

 .اون پنجره رو باز نکن سمت باغ راه داره مامان گفت ممکنه کدوم حشره بیاد تو -

ترسیدم با سرعت پنجره رو بستم و دست به کمر برگشتم سمت امیر که با خنده میاز عنکبوت 

 :گفت

 میه؟ -

 من با تو توی یه اتاق بخوابم؟ -

 .نه با من -

 .زنی امشب رو مجبوری رو زمین بخوابیدرد خیلی حرف می -

 :با دهن باز گفت

 شه بعد من رو زمین بخوابم؟کم داره سرد میمی هوا کم -

 .ریم نباید نه میاوردیانی وقتی من گفتم میخود د -
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 .پوف -

ی ناز  در کمد رو باز کرد بعد کمی نگاه کردن دو بالش رو در آورد و پرت کرد رو زمین یک مالفه

بالش رو م و  بالش هم از روی تخت برداشوووووووت اون دو یک  تاق رو قفو کرد  رو هم در آورد در ا

ی پا یکی زدم کمرش که با حرص سمتش و با پنجه دوشک درست کرد و آروم گرفت خوابید. رفتم

 :گفت

 می ذاری بکبم؟ -

 .برههوی امیر من با این لباس خوابم نمی -

 :از جا بلند شد و نشت با حرص گفت

 من می کنم ها؟ -

 .لباس بیار -

 های خودم رو بدم؟خوای لباساز کجا می -

 :مینی به بینیم دادم و گفتم

 .نمی پوشم های ترومن بمیرم لباس -

 :بعد هم پشت مشمی ناز  کردم و آروم رفتم روی تخت نشستم که امیر گفت

پس برو هرمی پیدا کردی ببوش به من مه اصووووووالً با حوله حموم بخواب یا هم برو لخت بخواب  -

 به من مه؟

هاش رو بست با حرص بالش خودم رو پرت کردم سمتش و سرش رو گذاشت روی بالش و مشم

 :گفتم

 :از جا بلند شد و گفت -

 !مه ن ر عالی -

 .بعد هم تو یک مشم بهم زدن تی شرتش رو در آورد و دوباره سرش رو گذاشت و گرفت خوابید

 ی غار باز مونده بود این بیشعور االن می کرد؟یعنی دهنم اندازه

ید از جا بلند شوودم با لگد نه کردم ولی اون آروم گرفت خوابهمینجور با دهن باز داشووتم نگاش می

 :اونقدر محکم به پهلوی امیر زدم از جا بلند شد و با حرص گفت

 می ذاری بکبم؟ -

 .خوای بکبی م و آدم بکپ اینجوری لخت نخوابمی -

 :نفسش رو حرصی بیرون داد و دوباره تی شرتش رو تنش کرد و با بد اخالقی گفت
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 خوب شد؟ -

 :گفتمی زدم و لبخند پیروز مندانه

 .اره االن بمیر -

 :برد؟ پوفی کشیدم و گفتمخودمم رفتم گرفتم خوابیدم ولی مگر خوابم می

 امیر؟ -

 :با لحن که انگار گریه کرده باشه گفت

 .تروخدا بذار بخوابم من فردا کلی کار دارم -

 تونیم آیالر رو بگیریم؟گم میشه یعنی پرورشگاه و میفردا می می -

 .یم االن بخوابتوناره گلم می -

 .هام رو روی هم گذاشتم ولی خوابم نمیومدمشم

 امیر؟ -

 :تقریبا نیمه خواب گفت

 هوم؟ -

 مند داداش و خواهر داری؟ -

 جون جدت اینم سواله این وقت شب؟ -

 .خوب سواله دیگه بگو -

 .یه خواهر دارم االن بخواب -

پام حس کردم با فکر این که ممکنه تا اومدم ببرسم اسمش میه که فرو رفتن نیش میزی رو توی 

 :عنکبوت باشه میغ زده امیر رو صدا زدم. امیر بی اره با وحشت پرید از جا و با ترس گفت

 می شده؟ -

 .میزی نیشم زد -

با سرعت مراغ کنار تخت رو زد و ملفه رو از روم برداشت با دیدن یک عقرب سیاه و نسبتاً بزرگ 

 !ی کشیدمنفس آسوده

 (کمند خله؟ قبول دارن)

 !ای خدا -

ی امیر که به گوشووووم رسووووید برگشووووتم ببینم می شووووده که یهو پام رو گرفت توی صوووودای ترسوووویده

 :دستش و با پشت دست عقرب رو زد که افتاد پایین تخت با وحشت گفت
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 کمند کجا رو نیش زده؟ -

ش کشوویدم و ی پام اشوواره کردم که سوور خم کرد سوومت پام که با سوورعت پام رو از دسووتبه ماهی ه

 :گفتم

 کنی؟می می -

 :با تعجب گفت

 .خوام زهرش رو بیرون کنممی -

 :بی پروا گفتم

 .بروبخواب میزی نیست -

 .وا دختر فازت میه بذار زهرش رو بیرون کنم -

 :بی حوصله گفتم

 .زنی برو بخواب خوابم میادمقد حرف می -

 یا الهی دختر بذار ببینم می شده یا اصالً نیشت نزد؟ -

 !مرا زد ولی زهر عقرب روی من تاثیر نداره حتی زهر مار -

 :با تعجب گفت

 مرا؟ -

 :از جا بلند شدم وگفتم

 .مون خودم زهر مارم االن برو بخواب خستم خوابم میاد -

هم اومده از رو تخت خواسوت بره پایین که یهو فکری به سورم زد اگه عقرب امده تو شواید عنکبوت

 .دم و باوزی امیر رو مسبیدمباشه با سرعت از جا پری

 .نه همین جا روی تخت بخواب -

 :شیطون گفت

 مرا؟ -

 !دهپوف این منحرف مقد زود ویعیت تغییر می

 .خوام فردا که رفتیم پرورشگاه کسو باشی آیالر رو به ما ندنواسه این که نمی -

 :خخ فکر کردین کم میارم؟ امیر هم با شیطنت گفت

 .خوابمن جا میاره جون عمت باشه همی -

 :روی تخت یه خط فریی کشیدم و گفتم
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 !کنماگه از این خط هر جای بدنت که باشه بگذره قطعمی -

های متعجب نگاهم کرد تا سرم رو گذاشتم رو بالش صدای نه امیر بلند شد که وحشت با مشم

 .زده بلند شدم

 می شده؟ -

 م؟عقرب هنوز توی اتاق و من و تو آروم گرفتیم خوابیدی -

 :نفسم رو با حرص بیرون دادم و گفتم

 .هست که هست کاری به تو نداره که سرت رو بذار بخواب -

 !نه -

ی گوشیش رو روشن کرد تا مشمم از جا بلند شد و با دمبایی پشت عقرب می گشت، مراغ قوه

 :به عقرب افتاد گفتم

 .اونجاست اما نکشش بیرون پرتش کن -

 دیگه امر؟ -

 :ی آویزون گفتمزد عقرب بی اره رو کشت. وا رفته و با لب و لومه با گفتن این حرف

 وا قاتو مرا کشتیش؟ -

 .شداگه نمی کشتم اون وقت قاتو ما می -

 !تو قاتلی -

 !زنی توبخواب ب ه مقد حرف می -

 .ب ه خودتی با هفت جد و آبادت -

مشمام رو گذاشتم  نفسش رو حرصی بیرون داد و سرش رو گذاشت. منم دیگه اذیتش نکردم و

 .روی هم

*** 

 .شدنوری که به مشمم بود مانع خواب شیرینم می

 آه نکن کی هستی مگه مرض داری؟ -

دیدم صوودای نمیاد مشوومام رو باز کردم دیدم دیشووب پرده رو از رو پنجره برداشووته بودم حاالم نور 

بی اره آروم توی خوش آفتابم مسووووتقیم تو مشوووومام بود. پوفی کشوووویدم و به کنارم نگاه کردم امیر 

م اله شده بود. لبخند شیطنت آمیزی زدم و ستش رو کشیدم سمت خودم بعد یک میغی گنده 
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ها از خواب پرید و زدم نه اونقدر که بره بیرون دقیقا نزدیک گوش امیر بی اره. م و سووووووکته زده

 :گفتپشت سر هم می

 می شده مار اومده، دزد اومده؟ -

 :ریلکس گفتم

 .دستت رو قطع کنمنه باید  -

 :با گیجی گفت

 مرا؟ -

 !مون از مرز گذشتی -

 :کمی گنگ نگاهم کرد بعد که با مشم به تخت اشاره کردم لبخند زد و گفت

 کمند جون خانومم؟ -

 :با مسخرگی گفتم

 جونم آقایی؟ -

 :لبخندش جمع و شد و گفت

 .ات رو بخونفاتحه -

ست از جا تکون نخوردم وقتی نزدیکم شد پام رو با گفتن این حرف سمتم حمله ور شد که م و ما

 .وسط پاش بردم که باعث شد پاهاش درهم گره بخوره و شبلق بزنه زمین

 !آخ -

 :با تاسف گفتم

 دونی کمند مرض داره مجبوری باهاش در بیوفتی؟آیی دردت اومد شوهرم؟ آخه گلم تو که می -

 :از جا بلند شد و روی زمین نشست با حرص گفت

 مجور جونوری هستی؟تو  -

 :پشت مشمی ناز  کردم و گفتم

 !از نوع یه دونش -

 :بعد هم خیلی ریلکس پاشدم و گفتم

 .ریم پرورشگاهتنبو نباش زود کن اماده بشو که می -

 :به ساعت دستیش نگاه کرد و گفت

 ساعت شیش و سی صبحه؟ -
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 !تا تو آماده بشی ظهر شده -

*** 

م دومین بار بود این همه استرس داشتم. بار اول جشنواره و مقابو ریس پرورشگاه نشسته بودی

 :هام کشدار شده بود ریس دانشگاه با لبخند سرش رو بلند کرد و گفتحاال هم این؛ نفس

 .خوایید مشکو نداریمها رو ببینین هر کدوم رو میهمه میز درسته ب ه -

ها ما رو لی بیقرار بودم. مدرس ب هها رو ببینیم خیی کشووویدم و با امیر رفتم که ب هنفس آسووووده

 :مشم کردم آیالر رو ندیدم برگشتم سمت امیر که آروم گفتکرد. هرمی مشمرهنمایی می

 .کمی لفتش بده شاید رفته دست شویی -

مرخیدیم اما تا مشووووومم کار ها میسووووورم رو تکون دادم تقریبا نیم سووووواعت گذشوووووت که بین ب ه

 :ها رفتم و لبخند گفتماز ب هکرد آیالر نبود. به سمت یکی می

 !سالم خوشگله -

 :با لبخند دلنشینی گفت

 !سالم خاله -

 گو خاله دیروز یه ب ه این جا آورده بودند اون کو؟ -

 :غمگین سرش رو اندخت پایین و گفت

 .شانس خوبی داشت صبح اومد تا شب یه خانواده گرفتنش -

 .امیر رو نگاه کردمبا حرفی که اون زد حس کردم نفسم رفت وحشت زده 

 :لرزان گفتم

 !امیر دخترم -

 :امیر بخاطر آروم کردن من گفت

 .شاید کدوم پرورشگاه دیگه برده باشن -

 :رفت سمت اون دختر ب ه و پرسید

 عمو اسم اون دختر می بود؟ -

 !زد ولی یه بار استاد بهش گفت آیالردونم عمو زیاد حرف نمینمی -

کردم پاها دیگر تحمو آیالر به هیچ کسوووی وابسوووته نبودم. حس می هام بند می اومد من جزنفس

 .وزنم رو نداشتن امیر که متوجه حالم شد با سرعت زیر بازوم رو گرفت

 کمند خوبی؟ -
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با عجز بهش نگاه کردم که یک دستش رو دور کمرم حلقه کرد و با یک دستش بازوم رو گرفت اگه 

 :ها اومد سمت مون و گفت هامیر نبود االن پخش زمین بودم. استاد ب

 مشکلی هست؟ -

 :امیر لبخند مصنوعی زد و گفت

مادر زنم بیماری قلبی داره حالشوون خراب شوده از وقتی زنگ اومده حال خانومم خراب شوده ما  -

 .شیمانشالله یک روزی دیگه مزاحم می

 :استاد نگاه ترحم باری به من انداخت و گفت

 .شفا باشه -

گاه کردم که با سوووورعت از اون اسووووتاد خدا حاف ی کرد و تا من رو گذاشووووت توی بی حرف به امیر ن

کرد آرومم کنه ولی مگر ماشووین با صوودای بلند زدم زیر گریه امیرهم کنارم نشووسووت و کوشووش می

 شد؟می

 !امیر من... من هم... واسه... آیالر هم مامان بودم... هم بابا -

 .گیریمهیس آروم پسش می -

 :کرد با گریه گفتمم نمیهیچ میز آروم

 .فرستادمنه... نه من نباید دخترم رو می -

 .گناه تو نیست عزیزم -

 .نه همش گناه منه... من کردم... دخترم رو با دست...های خودم فرستام... اینجا -

گفت من از تمام دنیا فقط آیالر زم حتی یک آخ هم نمیکردم و به بازوی امیر منگ میگریه می

ً رو داشت  .م. خدایا مامان بابام رو گرفتی میزی نگفتم ولی آیالر رو نه لطفا

 !امیر دخترم -

ام از اندازه گذشووووته بود. امیر با دیدن صووووورتم که از ی سووووینههام بند شوووود درد فقسووووهکم نفسکم

کمبود هوا رنگ عوض کرده بود با وحشووت اسوومم رو صوودا زد ولی من نای جواب دادن نداشووتم. با 

اسبری و تلخی آکسیجن تو دهنم و قرصی که زیر زبودم گذاشته شد پلکام روی هم ی حس دهنه

 .رفت

* 
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هام رو از هم باز کردم با دیدن صوووووورت کم مشووووومکرد کمبا نوازش دسوووووتی که موهام رو نوازش می

های های اشووکیش اتفاقات توی پرورشووگاه یادم اومد. م و برق از جا پریدم و شووونهرونیکا و مشووم

 .و در دست گرفتمرونیکا ر 

 رونیکا آیالر کو؟ -

 .جای رونیکا امیر جواب داد

 .گیریمشکمند آروم باش دوباره می -

ی امیر رو توی مشتم به امیر که توی مهار موب در ایستاده بود نگاه کردم از رو تخت پریدم و یقه

 :گرفتم و با بغض گفتم

 مطور ها امیر جواب بده مطور؟ -

 .وشش گرفتیهو امیر من رو تو آغ

 !کنم قول مردونهدم تا آخر هفته پیداش میآروم بگیر گلم قول می -

اولین بار بود یک مرد تا این حد پیش رفته بود و جالب این بود که جای تقال کردن و میغ و داد 

شووود واسوووه همینم آروم کردن تو بغلش آروم گرفتم. اشوووک ریختن واسوووه من غرور محسووووب نمی

 .هام رو دادممشمی باریدن به اجازه

 ...امیر اگه دخترم رو پیدا نکنم -

 .کنمهیس قول امیر قوله وعده میدم دختر مون رو پیدامی -

 :از بغلش بیرون اومدم و گفتم

از حالتم سووو اسووتفاده نکن فکر نکن نفهمیدم بغلم کردی سووزای این کار رو بعدا میدم آیالر هم  -

 .دختر منه بس

 .و تسلیم وار دستش رو باال برد امیر لبخندی روی لبش نشست

 !توی هر حالت همون اسپ مموشی دزد کومولو -

 :با پا زدم به پاش و گفتم

 !زیاد زر زدی -

که این انرژی رو بهم داده بود شوووووووده از درد خم شووووووود نمی دونم مطور ولی منکر جادوی بغلش 

 دونم؟شده یا شایدم نمی تونستم. شاید به دلیو این که اولین مردیه که اینقد به من نزدیکنمی

*** 
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هاش رو روی هم امیر ماشووووووین رو متوقف کرد با اسووووووترس بهش نگاه کردم که با اطمینان مشووووووم

گذاشت. هر دوبا هم پایین شدیم و داخو پرورشگاه شدیم خواستیم یک راست سمت اتاق ریس 

 .بریم که با صدایی آشنایی که صدام زد خشک شدم

الر کم مونده بود از خوشوووحالی میغ بکشوووم دویدم سووومتش که دسوووت ناباور برگشوووتم و با دیدن آی

 :امیر مانعم شد. گنگ برگشتم سمتش که گفت

 .االن نه وگرنه ممکنه آیالر رو به ما ندن -

ی بهش انداختم که زود گرفت و ازمون دور شد. به سمت اتاق برگشتم سمت آیالر و نگاه عاجزانه

خواسووووووتم ها تا یکی رو انتخاب کنیم نمیفتیم سوووووومت ب هریس رفتیم و بعد عذر خواهی دوباره ر 

فرصت رو از دست بدم واسه همین آیالر رو گرفتیم کارهای سرپرستی رو هم انجام دادیم. دست 

به دسوووت آیالر از پرورشوووگاه بیرون شووودیم تو دلم عروسوووی بود تا توی ماشوووین نشوووسوووتیم آیالر رو 

کرد. این کومولو همونی در مقابو آیالر فرق می محکم کشیدم بغلم. آدم زیاد احساسی نبودم ولی

 .یدم و گاز گرفتمب*و*سای بیرنگش رو هتونستم گونهبود که از اول به دلم نشست تا می

 .مامان ولم کن دردم اومد -

 .نه ول نمی کنم کجا بودی هان من دیروز اومدمنه -

 .خوب ولم کن تا بگم -

 .کرد که آیالر با ناز شروع کرد به حرف زدنمی ازش جدا شدم امیر هم با لبخند نگاه مان

وقتی داداش فرهاد من و گذاشت اونجا و رفت نزدیک عصر یه زن و مرد اومدن بعد به من اشاره  -

فهمیدم می میگن استاد هم با لبخند سرش رو براشون تکون داد یهو من و بردن خونه کردن نمی

تن. گریه کردم میغ زدم هرکاری کردم قانع نشوودن شووون اون موقع فهمیدم که من و به فرزندی گرف

 .بعدش دیشب خونه شون رو به آتیش کشیدم

 :کردم امیر با خنده گفتبا دهن باز داشتم نگاهش می

 گم کمند این آتیش پاره دختر واقعیت نباشه؟می -

 .امیر ببند -

 :رو به آیالر گفتم

 خوب بعدش؟ -

 .جای من یکی دیگه رو گرفتنبعد اون زن عصبی شد و من و برگردوند  -

 .ایول داری کمند با این دختر بزرگ کردنت -
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 .مپ به امیر نگاه کردممپ

 :ولی میزی به امیر نگفتم برگشتم سمت آیالر و گفتم

 مامانی این کارها رو کردی کسی میزی بهت نگفت؟ -

 :با حالت خاصی گفت

 .تنها اینا خو نیست -

 دیگه هم هست؟ -

 :و بهم کوبید و گفتهاش ر با ذوق دست

اره هر می ظرف توی آشبزخونه بود شکوندم... ولی میدونی مامانی اون گلدون عروسکی رو دلم  -

 .خواست بشکونم ولی مجبور شدمنمی

 :با دهن باز گفتم

 ی ظروف آشبزخونه رو شکوندی؟همه -

با داد اومد اره روی سوووووورامیک هم روغن ریختم بعد اون زنه وقتی دید همه میز رو شووووووکوندم  -

 .سمتم که دعوام کنه پاش رو که گذاشت روی روغن و کم بود بزنه زمین که اون مرده گرفتتش

 :هاش اناری شد و گفتکمی گونه

 .کنن رو کردنها میبعدش اون کاری رو که بزرگ -

 :با خنگی گفتم

 ها میه؟کار بزرگ -

 کنی؟یعا مامان عجب خنگی تو مگه با بابا امیر از اون کارا نم -

 کدوم کار؟ -

 :ای بلند امیر اومد و دستم رو کشید سمت خودش با شیطنت گفتیهو صدای خنده

 جدی نففهمیدی؟ -

 :با گیجی گفتم

 می و؟ -

هاش. سر امیر هر لح ه به صورتم هاش رو گذاشت روی مشممشمکی سمت آیالر کرد که دست

لش دادم که باعث شووود بلند بلند شووود. یهو ذهنم شوووروع به فعالیت کرد با سووورعت هونزدیک می

ای زنه مند نفس عمیق کشوویدم که امیر با خندهکردم از صووورتم آتیش بیرون میبخنده. حس می

 :شیطنت آمیزی گفت
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 .خو بذار برات بفهمونم -

 :با حرص برگشتم سمتش و با داد گفتم

 !کوفت -

ی محکمم رو به هاخندش قطع نشوود که هیچ بیشووتر هم شوود با عصووبانیت رفتم سوومتش و مشووت

 :شد با داد گفتمدادم مون خندش بیشتر میسینه اش زدم. اما انگار داشتم قلقلکش می

 شدم می ها احمق؟احمق اگه متوجه من ورت نمی -

 :هام رو قفو کرد و گفتبند دست

 !شدم و شما شاگرداون وقت من استاد می -

 :به خود پی ید و با لبخند گفتمحرصی سرم رو تکون دادم و با زانو زدم وسط پاش از درد 

 .توخواب ببینی -

سوومت ماشووین رفتم و روی صووندلی راننده جا خوش کردم و ماشووین رو روشوون کردم. به امیر که از 

 :درد خم شده بود گفتم

 .استاد با پای پیاده بیا خونه تا دیگه فکر استاد شدن به سرت نزنه -

 :ناباور گفت

 .نه کمند نه -

دوه دیدم که از پشووووت ماشووووین مید از اون جا دور شوووودم و امیر رو از آیینه میبا یک تیک آف بلن

 :کرد گفتمولی بذار ادب بشه. با عصبانیت رو به آیالر که شیطون نگاهم می

 ها رو بهت یاد داده؟کی این حرف -

نیکا وقتی کرد با آجی رویه روز اومدم تو اتاقتون که دیدم داداش فرهاد از اون کارهای بزرگونه می -

 .تونم بکنمکنین گفت این کارهای بزرگونه است منم بزرگ شدم میگفتم می می

 :با میغ گفتم

 .ها بزنیخا  تو سر داداش فرهادت دیگه نبینم از این حرف -

 .مشم -

 دیگه می دیدی؟ -

 .هی ی فقط همون کار بزرگونه رو دیدم -

 !دونم و توگونه من میآیالر یه بار دیگه ببینم یا بشنوم گفتی کار بزر  -

 .باشه مشم -
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 .رسمدارم برات آقا فرهاد من که به تو می

 .با سرعت نسبتاً بلند تا خونه روندم وقتی رسیدم آیالر پرید از ماشین پایین

 .آهسته دختر -

 :دوید گفتدر حالی که سمت خونه می

 .خوام برم پیش الله و هرمزمی -

 .باشه برو ولی آهسته -

کردم و رفتم تو از بس عصبی بودم یک راست سمت اتاق فرهاد رفتم تا در و باز کردم ماشین قفو 

باز این دونفر تو بغو هم با دیدن صووووووحنه یدن هوا.  یه متر پر ی مقابلم یک میغ زدم که هردو 

 :ای گفتای مسخرهخوابیده بودند فرهاد کمی سرش رو خاروند و با خنده

 ما که عقد کردیم! نکردیم؟ -

 :هام رو روی هم سابیدم و گفتمص دندونبا حر 

 .هات رو خورد نکنمفرهاد به مشکو خودم رو نگه داشتم تا نزنم دندون -

 .مته تو باز مت شده ما که کاری بدی نکردیم -

 :نفسم رو با حرص بیرون دادم و گفتم

 یدم؟ب*و*سپس من رونیکا رو مقابو آیالر  -

 :اد شرم زده گفترونیکا و فرهاد نگاهی به هم انداختن فره

 .ببخشید ولی آیالر یهویی وارد شد -

کنین این در لعنتی رو قفو کنین کنین ولی هر غلطی که میبه من مربوط نیسووت مه غلطی می -

ها حتی اگه بزرگ باشووون مجرد هسوووتن پس ما اینجا سوووه طفو داریم. آیالر، الله و هرمز بقیه ب ه

 .ینشه تا من سگ اخالق نشدم رعایت کنخوب می

 :رونیکا با تعجب گفت

 تو که همیشه سگ اخالقی نیستی؟ -

 :مپ نگاش کردم و گفتممپ

 ...برو لوازمت رو از اتاق من بیرون کن و -

 :فرهاد پرید وسط حرفم و گفت

 خوای رونیکا رو از اینجا بیرون کنی؟یعنی می بیرون کن می -

 .فرهاد یه لح ه الل شو -
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 :روبه رونیکا ادامه دادم

 .خوابهازم و لباسات رو بیار اینجا یعنی اتاق فرهاد از این به بعد آیالر پیش من میلو -

 :روبه فرهاد گفتم

برو یک تخت دونفره پیدا کن و بیار فکر نکنم تو یک تخت هر دوتا تون جا بشووووووید اونم با این  -

 .ویعیت فالکت بارتون

 :مقابلش گرفتم و گفتمام رو محکم یهو فرهاد شروع به قر دادن کرد انگشت اشاره

ها کردی وای به حالت فرهاد اگه ببینم باز از اون کارای خا  برسووووووری و بزرگونت مقابو ب ه -

 .کشتمت

 :ای گفتاش و تا کمر خم شد با لحن بامزهفرهاد دستش رو گذاشت روی سینه

 !مشم بانو -

 .کرد آتش خشمت فروکش بشهاز کارش خندم گرفت فرهاد بود دیگر کاری می

خوند امیر هم سرش رو مند برگه بود سمت اتاق امیر رفتم در و باز کردم سامیار داشت کتاب می

 :هر دو با صدای در سر شون رو باال آوردنو رو به سامیار گفتم

 دی با امیر میخوام حرف بزنم؟سامی اجازه می -

 :سرد گفت

 !ببرش اتاق خودت اینجا سالن حرف زدن نیست اتاق منه -

 :هن باز کرد که جوابی به سامیار بده که گفتمامیر د

 !امیر پاشو با من بیا -

ی کشووویدم و در رو سوووامیار کتابش رو پرت کرد روی تخت و با سووورعت از اتاق زد بیرون. پوفی کالفه

 :بستم امیر عینک کاریش رو از مشمش پایین آورد و گفت

 .میزی شده رنگ به رو نداری -

 .کنم آروم باشمکوشش می -

 خوای بگی می شده؟نمی -

 !صبر امیر صبر! تا کمی آروم شم مطمعن نیستم مه بالیی سرت بیارم -

 :با تعجب گفت

 خوای بالیی سرم بیاری؟مگه می -

 :با عصبانیت گفتم



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

126 

 

 کار امروزت می معنی داشت؟ -

 کدوم کار؟ -

 م...؟شدکردی اگه مانع نمیامیر خودت رو نزن به نفهمی بگو مرا اون کار رو می -

 :شیطون خندید و گفت

 .گیاها کار بزرگونه رو می -

 .امیر دارم جدی حرف میزنم -

 .خواستم شوخی کنمشم میباشه منم جدی می -

 :با حرص گفتم

 شدم؟اگه مانع نمی -

 :هام زل زد و با لحن عجیبی گفتبا حالت خاصی تو مشم

 !کردمدونم شاید منم خودم رو کنترل نمینمی -

 :یت گفتمبا عصبان

 وقاحت تا مه حد؟ -

 .ما محرم همیم کمند در  کن -

ی اون امدوووووای که روی می رو در  کنم؟ من و تو فقط بخاطر آیالر ازدواج کردیم نه میزی دیگه -

 !او کاغد از ته دل نیست فقط یه امدا رو کاغذ

 ...اما -

 :دستم رو به معنی کافیست باال برم و گفتم

 .پیوند دو دل نه دو امدا روی یه کاغذ از این به بعد متوجه باش اما نداره ازدواج یعنی -

شوورمنده سوورش رو انداخت پایین سوومت اتاق خودم رفتم و خودم رو پرت کردم روی تخت باید این 

کردم. هیچ کس حق نداره به من وابسووته بشووه مخصوووصووا امیری که هیچ حسووی نسووبت کار رو می

 .بهش ندارم

*** 

رفتیم رفتیم مشووهد من و امیر بخاطر بعدووی کارها باید زودتر میباید می بخاطر جشوونواره دور دو

تونه رونیکا و فرهاد رو با هم ببینه کنه البته حق هم داری نمیاین پیمانم که دل از سوووووویاحت نمی

 اما تا کی؟

 ای؟آماده -
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د. و ی افکارم پاره شووود برگشوووتم سووومتش بعد اون روز رفتارش سووورد شوووده بوبا صووودای امیر رشوووته

زدهای آیالر به بودن امیر پیشوووویش. سوووورم رو بی حرف تکون دادم مهم سووووردی رفتارش نبود مون 

 :عاشقش نبودم که دلگیر بشم اومد سمتم و ممدونم رو گرفت و گفت

 .پس زود بیا تو ماشین منت رم -

 :سرم رو تکون دادم و با گفتن

 .با آیالر خداحاف ی کنم میام -

 .از اتاق زدم بیرون

 :ها شدم هر سه با هم یجا ریختن روم هرمز با لج گفتارد اتاق ب هتا و

 .گیرممی ب*و*سمن این بار از آجیم  -

 :آیالر بدتر از هرمز لج کرده گفت

 .گیرمنه مامانی منه من می -

 :الله گفت

 .ه واسه ماهم بذارب*و*سشه هربار ترو میتوکه مامانیت می -

 :با داد گفتم

 بسه متونه شماها؟ -

 :ز سرش رو انداخت پایین و گفتهرم

 :لبخند به این غمگینیش زدم و گفتم -

 .م قهرمان بیاب*و*سترو هم می -

ند ب*و*سوویدم و اجازه دادم هر سووه تا شووون صووورت من رو هم بب*و*سووصووورت هر سووه شووون رو 

 .نخواستم اون دل کومولوی شون بشکنه

بعد از خدا حاف ی با هر سووووه تاشووووون رفتم بیرون امیر توی ماشووووین منت ر بود. رو صووووندلی کنار 

 .راننده جا خوش کردم امیر بی حرف ماشین رو روشن کرد

 رفتیم؟دونم مرا ما باید زودتر میمن نمی

 طرحات آمادس؟ -

 .اره -

 .خوبه -
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دم سمت یبط تا روشنش کنم دیگه هیچ حرفی رد و بدل نشد بعد گذشتی یک ساعت دست بر 

 :که امیر گفت

 .سرم بدجوری درد داره روشنش نکن -

 :هاش سرخ شده بود با نگرانی گفتمنگاهش کردم مشم

 خوای من رانندگی کنم؟می -

 .نه خوبم -

شووودم ولی بیشوووتر ها خیلی پر حرف میمیزی نگفتم به سوووکوت عادت داشوووتم فقط بعدوووی وقت

 .ح حرکت کرده بودیم و االن ساعت دونیم بعد ظهر بودخیلی ساکت بودم. ساعت هفت صب

 خوای واسه نهار نگه داری؟تو نمی -

 .گشنم نیست -

 :باعصبانیت گفتم

 .تو گشنت نیس من گشنمه -

 .مند لح ه بعد بی حرف ماشین رو مقابو یه رستورانت پار  کرد

تونستم بودم نه میرفت خیلی وقت بود روی صندلی نشسته از ماشین پیاده شدم سرم گیج می

داشت. به ماشین تیکه دادم تا کمی به خود بخوابم نه هم این امیر خا  بر سر ماشین رو نگه می

 .بیام با صدای امیر با حرص نگاهش کردم

 خوبی؟ -

اش دلم لرزید با وحشت های به خون نشستهتا دهن باز کردم جوابی بهش بدم که با دیدن مشم

 :پرسیدم

 خوبی؟ -

 :ه گفتبی حوصل

 .ترکهنه سرم داره می -

 بس که کله شقی میگیرن داری؟ -

 دی؟اره از کجا فهمی -

های سووورخت، االن بیا بریم توی رسوووتورانت بعد بهم بگو می باعث شوووده از رنگ پریده و مشوووم -

 .میگیرنت عود کنه

 :با تعجب بهم نگاه کرد که دستش رو گرفتم و کشیدم با اعتماد به سقفم گفتم
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 .ونم خوشگلم اما حاال بیا با مندمی -

 :داخو رستورانت شدیم یک راست سمت بخش پزیریش رفتم و گفتم

 ببخشید اینجا کدوم هتو هست؟ -

 .اره خانوم این رستورانت هتو هم داره -

 خوبه اتاق خالی دارین؟ -

 .اره -

 .کلیدش رو لطف کنین -

 :امیر دستم رو کشید و گفت

 کنی کمند؟می می -

 می؟به تو  -

 .بفرمایین خانوم -

 .برگشتم سمت خدمه یک لبخند خشکی زدم و کلید رو از دستش گرفتم

 از کدوم سمت؟ -

 :به سمت دست راستش اشاره کرد و گفت

 .ی دو اتاق سی و دوبا آسانسور طبقه -

 .ی سرد بیاریدشه تو اتاق ما دو ظرف سوپ و یک پیتزای ماهی با نوشابهمرسی اگه می -

 .مشم -

 :یر با تعجب گفتام

 کنی؟میکار می -

 .زر نزن امیر حوصله ندارم -

گم عالی بود ولی خوب بد هم نبود بهتر بود. شد. نمیسوار اسانسور شدیم هتو بدی معلوم نمی

پیدا کردن اتاق مشوووکو نبود به آسوووونی پیداش کردیم. داخو اتاق شووودم یک تخت دونفره وسوووط 

ار پن ره کمد، حموم میز آرایش همه میز مجهز بود. به تخت اتاق بود و یک کاناپه دونفره هم کن

 :اشاره کردم و رو به امیر گفتم

 .برو یکم استراحت کن -

 .خوامنمی -

 !کنیغلط می -
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 :هاش با حرفم قد توپ شد و با تعجب گفتمشم

 .نه دوستیت معلومه نه دشنمیت -

 :پشت مشمی ناز  کردم و گفتم

 .شتن نارمبرو بخوام حوصله ناز وردا -

هاش رو از پوفی کشووید و رفت خودش رو روی تخت پرت کرد کرد مالفه رو انداختم روش که مشووم

 :هم باز کرد و گفت

 کنه؟یعنی باور کنم این کمند که داره بهم کمک می -

 .هاتهحرف ایافی مساوی به خورد شدن دندون -

 .خوای بکنی بکنپوف هر کاری می -

ش رو گذاشوووووت روی هم رفتم سووووومتش رو با کمی تعلو دسوووووتم رو هابعد گفتن این حرف مشوووووم

 :هاش رو از هم باز کرد و گفتگذاشتم رو شقشه هاش و شروع به ماساژ کردم. مشم

 کنی؟میکار می -

 :حق به جانب گفتم

 بینی؟مگه نمی -

 بینم اما کمک به یه نامحرم؟مرا می -

 بن رت زیاد زر نزدی؟ -

 :دستم رو محکم گرفت و گفت

 .هات رو برام وایح کنهیه دلیو ساده بگو تا این خوبی -

 :ابرو باال انداختم و گفتم

خوام جونم رو ذاری رانندگی کنم و با رانندگی آدمی که شدت میگیرنش تا این حد منم نمینمی -

 .از دست بدم

 :دستم رو ول کرد و گفت

 .اوم دلیو خوبی بود باشه به کارت برس منم که بدم نمیاد -

هاش من م شووووود. پس خوابش برد کم حس کردم نفسآروم شوووووروع به ماسووووواژ دادن کردم کمرومآ

ی راه بودم. خودم رو روی کاناپه ول کردم تازه دسووووووت از ماسوووووواژ دادن برداشووووووتم خودمم خسووووووته

هام گرم شده بود که صدای در اتاق اومد م و جت پریدم و در رو باز کردم تا امیر بیدار نشه. مشم
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بود پیتزا و ظرف سوپ رو داد دستم تشکری کردم و در رو بستم. غذاها رو گذاشتم رو  خدمه هتو

 .میز و سمت امیر رفتم آروم صداش زدم

 امیر؟ -

خواسووت اما با بیاد آوردن حال مند لح ه پیشوویش م و آدم گفت دلم شوویطنت میهومی آرومی

 .صداش زدم

 .امیر پاشو غذا رو آوردن -

 .خوابم میاد -

 دیگهپاشو  -

 :هاش رو باز کرد و گیج نگاهم کرد که با اشاره به غذا گفتمآروم الی پلک

 !غذا -

صورتش هنوز پیدا بود از جا بلند شد و رفت سمت هاش کم شده بود ولی خستگیسرخی مشم

دستشویی تا اون بیاد من سر ظرف سوپ رو هم باز کردم خیلی گشنم بود ولی تا امیر میومد وقت 

 .رو در آوردم و به رونیکا زنگ زدمداشتم گوشیم 

 الو؟ -

 ها باش؟مرگ مگه گفتم مواظب ب ه -

 .عه تویی هر مهار تاشون دورم خوابیدند -

 مهار؟ -

 .اره هرمز،الله، آیالر و فرهاد -

 .خا  -

 .با گفتن این حرف گوشی رو قطع کردم امیر هم اومد

 زدی تا من اومدم قطع کردی؟با کی حرف می -

 :مریلکس گفت

 !دوست پسرم -

 :با تعجب گفت

 مگه دوست پسرم داری؟ -

 به تو مه؟ -

 :پوفی کشید و مقابلم نشست محکم گفت
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ی منه حق نداری با ببین ممکنه ما زن و شوهر اصلی نباشیم ولی تا وقتی اسمت تو شناسنامه -

 غیرتم بازی کنی متوجه هستی که؟

شووروع به خوردن سوووپم کردم. وقتی دید دل  خخخ االن این فکر کرد راسووت گفتم؟ هی ی نگفتم و

 .حرف زدن ندارم بی حرف مند قاشق سوپ خورد و دست کشید

 :وقتی غذام رو تموم کردم رو به امیر گفتم

 حرکت کنیم؟ -

 .هاش خیلی محو شده بودبی حرف سرش رو تکون داد و از جا بلند شد سرخی مشم

 .ه دادیم. باز این سکوت لعنتی توی ماشین بودبعد حساب کردن پول هتو دوباره به راه خود ادام

 گم امیر تو خاله، عمو، عمه میزی نداری؟می -

 :در حالی که نگاهش سمت جاده بود گفت

 .یک عمو دارم تو فرانسه است و یه دایی دارم که اونم شیراز یکی هم عمه بس تموم -

 .آها -

 .ی دیگه گذشت باز این امیر سکوت کرده بودمند لح ه

 مرا میگیرنت عود کرده بود؟ -

 !کنیاگه بگم باور نمی -

 .تو بگو باورش با من -

 :های من داد و گفتنگاهش رو از جاده به مشم

 !برادیا رقیبم شده -

 می؟ -

 .اره و این اصالً خوب نیست -

 :با تعجب گفتم

 ترسی؟مرا مگه ازش می -

 !شهباعث داغون شدن من می دونه میی منه و خوب مینه ولی اون دوست مندین ساله -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .دونستممی -

 می رو؟ -

 .این که برادیا خایینه -



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

133 

 

 :با تعجب گفت

 از کجا؟ -

دعوت اونشووبش و روبرو شوودن ما با اون عروسووک عملی، بی هوش شوودن تو توی محفلش و بعد  -

نفرت که به تو  از دسووووت دادن پولت، اون نفرت توی مشووووماش تو شووووب جشوووونواره همه گواهی از

 .دادداشت می

 :متعجب نگاهم کرد که گفتم

 .من دستم رو خسته نکردم که من رو نگاه کنی من جونم رو دوست دارم -

 :با سرعت نگاهش رو به جاده داد و گفت

 من مطور متوجه نشدم؟ -

 !مون خنگی -

 وا؟ -

*** 

ولو کردم. امیر با ممدونم  از خسووووووتگی زیاد رو به موت بودم خودم رو با یک هوی بلند روی تخت

 :اومد داخو که گفتم

 .رفتی در رو هم ببند -

 .کجا برم -

 :های نیمه باز گفتمبا مشم

 .اتاقت دیگه -

 .همین یه اتاق رزرو کرده بودیم -

 :با این حرفش م و این که کسی به من برق وسو کرده باشند م و جت پریدم و گفتم

 می، یعنی می؟ -

 :بی تفاوت گفت

 .ین که شنیدی دزد کومولوهم -

 :با عصبانیت گفتم

 .دزد هفت جد و آبادته، االنم پاشو برو یه اتاق بگیر -

 .هوف مقد زر زدی نبود اتاق خالی -

 ...امیر با من شوخی نکن حوصله ندارم میزنم فکت رو میارم پایین بعد بیش من رو نگاه کن -
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 !ود. مه زودگه پاشدم نگاهش کردم خوابش برده بدیدم میزی نمی

 ای خدا االن من می کنم؟

 .نگاهم رو درو تا درو اتاق مرخوندم هی ی جز همین تخت نبود و هوایی که بشدت سرد شده بود

ی تخت توی خودم جمع شووودم و از خسوووتگی زیاد زود به خواب رفتم. با حس نامار تو یک گوشوووه

ای خندون کردم. با دیدن مهرهشووود الی پلکام رو باز دسوووتی که نوازش وار روی موهام کشووویده می

 :امیر گنگ بهش نگاه کردم که گفت

 !صبح بخیر اسپ مموش -

 کرد؟می، یعنی می این االن میکار می

 :م و جت از جا پریدم و گفتم

 کردی؟می کار می -

 :بی تفاوت روی تخت خودش را ولو کرد و گفت

 .کردمهیچ داشتم خانومم رو بیدار می -

 :اشتم و یکی محکم کوبیدم سرش و با میغ گفتمبالش زیر سرم رو برد

 .من زن تو نیستم -

 .ریم صبحونه بخوریم بریم پی کارهامونبخوای نخوای زن منی برو آماده شو می -

گم از جا بلند شووود و با اشووواره ای مشوووم بدون تکون خوردن بهش نگاه کردم وقتی دید میزی نمی

 :گفت

 « میه؟ »

 :محکم گفتم

 فته بودم؟قبال می بهت گ -

 !یادمه گفتی ما زن و شوهر اصلی نیستم محرمیت به قلبه -

 خوب؟ -

 :کمی سرش را نزدیک آورد و گفت

 ...ممکنه من به قلب تو محرم نباشم ولی -

 :ی حرفش از جا بلند شد و در عوض گفتبا ابروهای باال رفته نگاهش کردم که بی ادامه

 .زود باش آماده شو -
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بعدی که قرار بود بشوووووونوم. برای همینم کشووووووش ندادم نه میزی که فکر  یترسوووووویدم از جملهمی

های ی باشد من کمندم و این حرفی عاشقانهکردم امکان نداشت. نه دیگه قرار نیست صحنهمی

 .توی قوانین من نیست

شد برای هام رو تبدیو کردم. هنوز ساعت هشت بود دلم به صبحونه نمیاز جا بلند شدم و لباس

 .خواستم ببرسم مرا مون از جوابش می ترسیدمرفتم غذا بخورم. امیر هم نرفت نمیهمین ن

 ای؟آماده -

 :سرد گفتم

 .اره بریم -

از هتوو زدیم بیرون زیبوا ترین هتوو فکر کنم همین بود. پول کرایوه و مصوووووووارف موا مربوط برگوذار 

 .شد پس راحت بودیمی جشنواره میکننده

 تو فکری؟ -

 :خشک گفتم

 !نه -

 تو مرا اینقدر مغروری؟ -

 :با حالت خاص و سردی همیشگیم گفتم

 .گنگن سردی میبه این غرور نمی -

 یه سوال ببرسم؟ -

 .نه -

 عاشق شدی؟ -

 .جوابی ندادم و باعث شد که او این سکوتم را تایید بر حرفش فکر کند

 اون کیه؟ -

 .دممن وقتی بگم نه پس جواب نمی -

 .حاال همین رو جواب بده -

 .نه عاشق نشدم -

 شی؟مرا، یعنی عاشق نمی -

 .شممی -

 عاشق مجور آدمی؟ -
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 .یه سوال رو حق داشتی دو تا رو جواب دادم -

 .هام کالفه پوفی کشید و به سرعتش افزوداز این حایر جوابی

دیگه که گذشووت امیر ماشووین رو نگهداشووت و بی حرف پیاده شوود. بیشووعوری زیر لب ن ارش کمی

ماشوووین پیاده شووودم. مقابو یک بال  شووویک و زیبا بودیم اگه کاله داشوووتم و تا آخر این  کردم و از

 کردم کالهم می افتاد. خخبال  رو نگاه می

های حرف گوش کن که از پشووت مامان شووون میرن از پشووت امیر راه امیر راه افتاد و منم م و ب ه

زد جز من و امیر کسوووووی توی افتادم. سووووووار آسوووووانسوووووور شووووودیم که امیر دکمه طبقه هیجدهم رو 

شووه؟ شوود؛ من رو کنجکاو کرده بود که از کجا پخش میآسووانسووور نبود آهنگ بیکالم که پخش می

 .کردم تا منبع رو پیدا کنم که صدای امیر اومدمشم مشم می

 !خا  تو سرم -

 :وا خو شده با تعجب برگشتم سمتش و گفتم

 خو شدی؟ -

 .نه -

 تو سرم؟گی خا  پس مرا بی دلیو می -

 .خورمدارم به حال خودم افسوس می -

 :مینی به پیشونیم دادم و سوالی پرسیدم

 مرا؟ -

 :نفسی عمیق کشید و گفت

کنه خانوم من دنبال منبع صووووودا مردم وقتی توی آسوووووانسوووووور با خانومش تنها موند میکارا می -

 !گردهمی

 :با خنگی گفتم

به این میزا بلد نیسوووتم تو که بلدی بگو ماهم کنه خو من وا پس آدم توی آسوووانسوووور میکار می -

 .همونطور بکنیم

 :هاش شیطون شد و گفتمشم

 جدی؟ -

 :وا این که براستی خو شده با تردید گفتم

 !اره -
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های شووویطون نزدیکم شووود. آهسوووته با مشووومی آسوووانسوووور برداشوووت و آهسوووتهاش رو از دیوارهتکیه

 .ایستاد و درش باز شد کردم که یهو آسانسورداشتم با تعجب نگاهش می

 ی کشید خدایا این پسر دیوونه شده؟امیر پوف کالفه

 :از آسانسور پیاده شدیم سوالی رو به امیر گفتم

 شه؟بگو دیگه توی آسانسور میکارا می -

 :های شیطون برگشت سمتم و گفتوسط راه ایستاد و با مشم

 !کارهای بزرگونه -

رفت زنگش رو فشورد. من هنگ تو جام ایستاده بودم  بعد با مشمکی ازم دورشد و سمت یک در

 من ورش می بود؟

 ...کمی فکر کردم توی آسانسور، زن و شوهر، کار بزرگونه

میغ...غ امیر اگه زندت بذارم کمند نیسووتم! دویدم سوومتش که یه دختر ریزه میزه در رو باز کرد وا 

 این کیه؟

 سالم دفتر آقای افرا؟ -

 :دختر  با لبخند گفت

 .بلی بفرمایین -

 .قرار مالقات داشتیم -

 :دختر  ریزه میزه گفت

 به اسم کی ساعت مند؟ -

 .ساعت ده اصالن -

اوه آقای اصووالن شوومایید لطفاً بیایید داخو آقای افرا منت ر بودن. من مریم خانی منشووی شووون  -

 .هستم

 !خوشبختم خانم خانی -

قابو یک در ایسووتادیم. اون منشووی دو تقه با مشووم برا امیر خط و نشووون کشوویدم و رفتیم داخو م

 :ی که به گوشم آشنا خورد گفتبه در زد که صدای مردونه

 !بیا تو -

 :منشی در رو باز کرد و گفت

 ریس آقای اصالن با یک خانوم اومدند وقت دارید؟ -
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 .اره بگو بیان -

وشوووه ایسوووتاد. با دونم مرا صووودا اینقدر آشووونا بود منشوووی در رو کامو باز کرد و خودش یک گنمی

 !دیدن شخصی که پشت میز دهنم از تعجب باز موند اون اینجا

 :ی زد و گفتامیر خیلی ریلکس رفت و باهاش دست داد لبخند مسخره

 نمیای تو زن دادش؟ -

 :امیر محکم گفت

 !خانم اصالن -

 :برادیا با تعجب گفت

 بلی؟ -

شوووه خانم هم هسوووتیم میکه رقیبشووود زن داداشوووت ولی االن وقتی من و تو دوسوووت بودیم می -

 !اصالن

اولین بار بود حرف امیر اینقدر به دلم نشسته بود. با حالت همیشگیم رفتم و روی صندلی مقابو 

 .امیر جا خوش کردم

 .پر اخم روی صندلی خودش نشست که امیر شروع به حرف زدن کردبرادیا با صورت 

ی هفته آمادسووووت و من و تیمم واسووووه جشوووونوارههای که طراحی کردم ها و لباسها، مانکنطرح -

 .آینده کامالُ آماده هستیم

 :های درهم گفتبرادیا با همان اخم

 ثبت نام می؟ -

 .امیر یجوری بهش نگاه کرد که یعنی خر خودتی

 کشیم؟ما این همه زحمت رو بن ر تون بدون ثبت نام می -

 ی نیست؟خوبه پس مشکلی دیگه -

 .گرفتن فرم جشنواره جهانیست دلیو اومدن ما اینجا -

 :برادیا با تعجب گفت

 ...امیر تو االن -

 :امیر پرید وسط حرفش و گفت

 !شم بگید آقای اصالنممنون می -

 :های کلید شده گفتبرادیا نفسی حرصی کشید و از الی دندون
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 خوره؟هاتون به جشنواره جهانی میآقای اصالن مطمئن هستید که طرح -

فهمیدم ولی اصالً دلم کسی سر هاشون نمیکه فدول؟ با وجود اینکه زیاد از حرفبه تو می مرتی

 .امیر حرف بزنه

 .اگه تو این جشنواره مقام اول یا دوم یا سوم رو بگیریم پس اره -

برادیا بی حرف یک کاغذ رو گذاشوووت مقابو مون امیر گرفت و شوووروع به خانه پری کرد. نگاه برادیا 

 .داد ولی مجبور به سکوت بودمنمیاصالً حس خوبی برام 

 .شد سر امیر توی اون کاغذها بود و نگاه این برادیا هم روی منی میده دقیقه

 .کمند برو تو ماشین تا من بیام -

 .با صدای امیر انگار بهم جهان رو داده باشند با سر تایید کردم و م و جت از اونجا فرار کردم

های ها رسوندم. خدایا با عجب آدمرو به پارکینگ ماشین سوار آسانسور شدم و با سرعت خودم

هم هیجان داشووووووت وهم پول. اما این زندگی نه سوووووور و کار پیدا کردم. می خوب بود زندگی قبلیم

 !دونمهیجانی توش هست و نه کدوم خوبی شاید پول داشته باشد ولی... نمی

ز این که امیر داخو ماشین بشه خودم بعد بیست دقیقه امیر اومد و قفو ماشین رو باز کرد قبو ا

 .نشستم

 .ببخش منت ر موندی -

 :با حرص گفتم

 وقتی کاری به من نداشتی مرا من رو با خودت آوردی؟ -

 !مون تو خانومم هستی -

 گه؟می گم این میال هللا... من می می -

 .گفتی مرا من رو آوردی منم جوابت رو دادم -

 داشت؟ حاشیه نرو اون کارت می معنی -

 :تسلیم وار دستش رو بلند کرد و گفت

 .من تسلیم نزن من رو -

 :محکم و سرد گفتم

 !من تو این یه مورد با کسی شوخی ندارم -

 :خیره و بی حرف نگاهم کرد با اخم گفتم

 میه؟ -
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 تونم بفهممت؟مرا نمی -

 می؟ -

 .و میری تو عصبانیتایهمونم. م ال از خندهدی که حیرون میاینقدر زود تغییر حالت می -

 .هام رو بستمبدون این که جوابی به حرفش بدم سرم رو روی تکیه صنلی گذاشتم و مشم

 .من خوب فکر کردم -

 :های بسته گفتمبا مشم

 نتیجه می شد؟ -

 .دیدم ولی صداش به گوشم رسیداش رو نمیحالت مهره

 پرسی در مورد می فکر کردم؟نمی -

 .فهممو خودم میتو نتیجه رو بگو مورد ر  -

 .عجیب تر از تو ندیدم -

 کردی درست؟اگه نتیجه همینه پس در مورد من فکر می -

 ...شی امانه نتیجه این شد که تو عاشق می -

 اما؟ -

عاشوووق کسوووی که این کوه سووورد که اطراف قلبت رو پوشوووونده بشوووکنه... اوم یعنی م و فرهاد کوه  -

 .قلبت رو بشکنه تا وارد قلبت بشهکند باید یکی پیدا بشه که کوه اطراف 

 .کردیخوب بازم در مورد من فکر می -

 !اره -

 .خوبه حرکت کن -

 خوای بگی نتیجه درست بود یا نه؟نمی -

 !نه -

 درست نبود؟ -

 .دونمنمی -

 گی نه؟پس مرا می -

 .خوای بگی منم گفتم نهگفتی نمی -

 .کنیتو بالخره من رو دیونه می -

 :کردم و با حالت خاصی مشم تو مشمش گفتم هام رو بازمشم
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 .هات رو ننداز گردن منتو از اول دیوونه بودی دیونگی -

 :یک لبحند رو لبش اومد با همون لبخندش گفت

 .شمهیچ گا پشیمون نمی -

 :با ابروهای باال رفته گفتم

 از می؟ -

 :م و خودم با حالت خاصی گفت

 .بماند -

 :با حرص گفتم

 .بدر  نگو -

گم حرکت رتم رو سوووومت پن ره برگردوندم و به بیرون خیره شوووودم. وقتی دید دیگه میزی نمیصووووو

کرد مند لح ه بعد متوجه شووووووودم که از یک مسوووووویری دیگه میره؛ اینجا رو بلد بودم قبال بخاطر 

خواد بره مون بهش ها و تفریح توی این شووووووهر اومده بودم. نترسوووووویدم که کجا میبعدووووووی دزدی

 رفت؟ا کجا میاعتماد داشتم ام

 .تصمیم گرفتم فقط ن اره گر باشم و میزی نگم

 :مند لح ه بعد به سمت یک مسیر خاکی رفت با تعجب گفتم

 کجا میری؟ -

 !پیش عشقم -

 جانم این عشق از کجا کرد؟

 :با تمسخر گفتم

 این عشقت هم م و پونه خانومه؟ -

 .نه این خیلی خوشگله -

 ونم ولی بذار ببینم این عشقش کیه؟خدایی دلم میخواد بزنم سرش رو بشک

 وال این از خود کار نداره من رو یه هفته قبو گرفته اینجا آورده واسه نشون دادن عشقش؟

 .راستی این راه که خاکیه یعنی از شهر بیرون پس این عشقش روستاییه؟ اره مه سوژه ای خوبی

 گم این عشق تون روستاییه؟اهم می -

 :فتمینی به پیشانیش داد و گ

 مطور؟ -



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

142 

 

 .آخه داری از شهر خارج میشی -

 .اوه اره روستاییه -

 :بلند زدم زیر خنده امیر با تعجب نگاهم کرد که با لحنی که قاطی خنده بود گفتم

 .آقای امیر اصالن ریس برند نینا و ریس فعلی برند کمند عشقش یه روستاییه -

 زیاد جالبه؟ -

 :با خنده گفتم

 !ه توی پاکت کاکائو پفک باشهشه کاره م و این می -

 :با تعجب گفت

 خو می ربطی داشت؟ -

 .ربطش رو بیخیال مهم جالب بودنشه که خیلی جالبه -

میزی نگفت عصبی از این همه سکوتش یبط رو روشن کردم یک آهنگ زیبا نداشت. کیفم رو 

 .گرفتم و فلشم رو زدم به یبط آهنگ تی ام بکس پلی شد عاشق این بند بودم

 (نگ م له ای نی از تی ام بکسآه)

 امشب با دنیا قهرم}

 غرق نور این شهرم

 افق شده مقصدم

 ...برم گم شم بر نگردم

 {ی نسیت از تی ام بکسم له

دادم هر می آهنگ تی ام بکس بود هام رو تکون میخوندم و دستهمینجوری داشتم با آهنم می

 .رو دوست داشتم یجوری التی و الک ری بود

 ین آهنگ رو دوست داری؟خیلی ا -

 .های تی ام بکس رو دوست دارمنه من کالٌ آهنگ -

بردم مند لح ه بعد کنار یه جای شبیه جنگو ایستاد و دیگر میزی نگفت منم از آهنگ لذت می

 :گفت

 .پیاده شو -

 !کنه مه خوب پس هم روستاییه هم جنگلی خخوی م و این که عشق این توی جنگو زندگی می

 :دستش رو مقابلم گرفت و گفت سمتم اومد
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 .بده دستت رو من -

 :ابرو باال انداختم و گفتم

 .شهنه مرسی عشقت ببینه قهر می -

 .کنهنه عشق من به خانومم حسودی نمی -

 برو بابا از کدوم سمت برم؟ -

 :ها اشاره کرد و گفتوقتی دید دل ندارم دستم رو بدم بهش به سمت جنگو

 .از این سمت -

 :رو تنگ کردم و گفتم هاممشم

 ببینم از کجا معلوم من رو توی این جنگو نکشی؟ -

تاثیر نداره فکر کشووووووتن ترو بکنم خودم من؟ من ملکه - ی مرگ رو بکشووووووم؟ زهر عقرب روی تو 

 !رسم تو اون دنیامی

 :یکم فکر کردم و گفتم

 .گیاره راست می -

ی زبر که از خود دیوار ساخته بودن پا به پاش حرکت کردم و داخو جنگو شدیم سمت مند ساقه

رفت و پسوووشوووون زد. وا این جا مقد عجیبه م و کارتون دختر  مو دراز این جا هم م و اونجا بود 

 .فقط یک اسپ جموش کم بود

 .گم این جا م و جای کارتون دختر مو دراز فقط یه اسپ مموش کمهمی -

 !هست دیگه -

 :با تعجب گفتم

 کو؟ -

 :طنت گفتبرگشت سمتم و با شی

 !اسپ مموش که تو هستی دیه -

با حرص لگدی به پاش زدم که باعث شووووووود پاهاش در هم ببی ه و محکم بزند زمین. با دیدن 

 :حالتش بلند زدم زیر خنده با حرص گفت

 .کوفت رو آّب بخندی -

 :با خنده گفتم

 .االن که دارم به تو میخندم -
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دندانم رو به نمایش گذاشووت. بلی سووی و سووه بعدهم یک لبخند دندان نمایی زدم که سووی و سووه 

ام برای همین سوووووی و سوووووه دندان دارم. لنگان از جا ی موجودات عجیب الخلقهدندان من از جمله

ی مقابلش اشووواره بلند شووود و دسوووت به کمر راه افتاد. منم به دنبالش کمی بعد ایسوووتا و به من ره

 :کرد و گفت

 !این جا عشقمه بهشت پنهونم -

 !هم باشهشد هم ین جایی توی ایرانکردم باورم نمیحیرت زده به اطراف نگاه میناباور و 

 :با دهن باز گفتم

 !فوق العاده است -

دونم اینجا رو خیلی روسوووووووت دارم قبالً هر وقتی میومدم ایران حتماً یه سووووووری به اینجا هم می -

 .میزدم

 ایران میومدی؟ -

 .دماره من بیشتر اوقات خارج از کشور میبو -

ریخت ی پایینش میها نشوووووسوووووتم و به کوهی که از روش آب جاری بود و به رود خونهروی سوووووبزه

ها، نسوویم باد و نور کمی آفتاب که در اونجا بود براسووتی خیره شوودم. صوودای شوورشوور آب، بوی سووبزه

 .هم یک بهشت پنهان ساخته بود

 امیر؟ -

 :م و من روی سبزه ها نشست و گفت

 هوم؟ -

 ا رفتی؟کدوم کشوره -

 !امریکا، فرانسه، امارات و ترکیه -

 زیبا ترینش کدومه؟ -

 :نفسش رو تازه کرد و گفت

 .های خاص خودش رو دارهوال هر کدوم توصیف -

 ها میه؟توصیف تو از هر کدوم اون -

شوووه شوووه گفت شوووهر الکترونیک یعنی همه میز توی اون جا برقه. فرنسوووه هم میامریکا رو می -

های قدیمی که داره اون رو زیبا تر ساخته واسه ن شهر زیبایی هست و معماریشهر عشق باستا
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گم عشووق باسووتان. امارت شووهر شوویشووه و آب اسووت مدل زیبا ترین شووهرها تا همین هم بهش می

 .سال دو هزار و بیست در جهان و ترکیه شهر سرسبز و زیبا

 :لبخندی زدم و گفتم

 .توصیف زیبایی از هر کشور داری -

 مش به دل تو نشست؟کدو -

 !فعالً که فرانسه -

 مرا؟ -

 .خوام معنی عشق رو بفهمممون می -

 :کامو برگشت سمتم و گفت

 !عشق معنی نداره -

 :منم برگشتم سمتش و گفتم

 گی یه حس بی معنیه؟ یه حس پوچ؟یعنی می -

 !نه -

 پس می؟ -

 :گفتکرد ها خوابید و در حالی که به آُسمان نگاه میآروم روی سبزه

از ن ر من عشق تا وقتی بی معنیه تا وقتی که معشوق نباشه! وقتی معشوق رسید عشق خود  -

 .شهبه خود معنی دار می

 کنیم؟پس مطور بفهمیم عاشق شدیم یعنی مطور معنی دار شدن این حس رو در  می -

 :در حالت خوابیده برگشت سمتم و گفت

 شاهرخ خان رو میشناسی؟ -

 .اره میشناسمهنر پیشه هندی  -

 شه یادته در مورد عشق به کاجو می گفت؟توی فیلم یه میزی می -

 :کمی فکر کردم و گفتم

 فهمی! درسته؟شه آنجلی تو نمییه میزی می -

 !فهمیشه تو نمیاره دقیقا! اون موقع هم یه میزی می -

 خو مه ربطی داشت؟ -

 .فهمیوقتی عاشق شدی می -
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 فهمم یا نه؟گی میفهمی بالخره میفهمی یه بار مینمیگی گیجم کردی یه بار می -

 :لبخند جزابی زد و گفت

 .فهمی اما به وقتش، االنم پاشو که بریم تا دیر نشدهمی -

ام رو جلب کرد نگاهم رو به دسووووتم دادم با از جا بلند شوووودم حرکت میزی روی دسووووت مبم توجه

 .زمن دور شده بود با وحشت دوید سمتمدیدن عنکبوت یک میغ بلندی زدم امیری که مند قدم ا

 می شده، مرا میغ زدی؟ -

 :صورتم رو برگردندودم و با انزجار گفتم

 .امیر این عنکبوت رو ازم دور کن -

 :ای امیر بلند شد و گفتمند ثانیه بعد صدای خنده

 از یه عنکبوت ترسیدی؟ -

میغ کشیدم و پریدم بغو امیر که  با انجاز با نو  انگشتم انکبوت رو انداختم رو زمین و بعد یک

 .ای امیر شدباعث شدیدتر شدن خنده

 .امیر تروخدا بکُشش -

 :امیر با لخن بامزه و شیطون گفت

 .نچ من که قاتو نیستم -

 !امیر تروخدا -

 .نه االنم از بغو یه نامحرم بیا بیرون -

 !امیر -

 !کنهده ترو نگاه مینه وای کمند بیا بیرون خفه شدم نگاه عنکبوت بی اره ترسی -

 :با این حرف امیر بلند زدم زیر گریه و بیشتر مسبیدم بهش لحن امیر نگران شده و گفت

 .کمند، کمند خوبی شوخی کردم -

 :با گریه گفتم

 .تروخدا بکشش -

 .باشه از بغلم بیا بیرون تا بکشمشباشه -

 کشیش؟قول می -

 .اره قول -
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ترسوویدم. یغ از اونجا فرار کردم تا سوورحد مرگ از عنکبوت میآروم از بغلش آمدم بیرون و با یک م

 :مند لح ه بعد امیر رسید و نگران گفت

 کمند خوبی؟ -

 :با عصبانیت از جا بلند شدم و با مشت محکم زدم رو سینش و با گریه گفتم

 .خیلی بدی امیر خیلی بدی -

 خوبی؟ -

 ؟ترسمفهمیدی از عنکبوت میاحمقی خیلی زیاد مگه نمی -

 .نه حتی حدسم نمیزدم دختری که ترسی از عقرب نداره تا این حد از عنکبوت بترسه -

 .آخه عنکبوت فرق داره -

 .های عمیق کشیدمها نشستم و نفسبا گفتن این حرف روی سبزه

 خوای؟اسبریت رو می -

 .نه هوا کافیه -

 :مند لح ه بعد که نفس کشیدنم من م شد رو به امیر گفتم

 بریم؟ -

 .اره -

 .تونمآهسته قدم بردار نمی -

 خوای بغو بگیرمت؟می -

 .آروم شروع به راه رفتن کردممپ نگاهش کردم و آروممپ

هم نشوسوتم تا تا به ماشوین برسویم سوه جا رو نشوسوتم و بلند شودم تا رسویدیم توی ماشوین وقتی

 .سرم رو گذاشتم به خواب فرو رفتم

 .ز کردم که صورت امیر رو نیمه وایح دیدمهای خستم رو بابا تکونی دستی الی پلک

 .پاشو رسیدیم -

 :خسته و خواب آلود گفتم

 .هوف امیر بذار بخوابم -

صدای پوف کالفه ای امیر به گوشم رسید و بعدش کشیده شدنم توسط اون. ولی اونقدر خسته 

گار الالیی رسووونم. صوودای قلبش انبودم که این بار رو میزی نگفتم بذار بعدا به سووزای عملش می

 .هام گرفتم و بیشتر مسبیدم بهشبود تی شرتش رو تو مشت
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*** 

ساله رو یه جا کردم. به امیر نگاهم نزدیک های غروب از خواب بیدار شدم اوو مخبر بود خواب یه 

با به یاد آوردن این که من و بغو کرد تا این جا با  خورد که خیلی م لومانه کنارم خوابیده بود. 

 :کشیدم که بی اره یک متر پرید تو جاش وقتی نگاهش به من افتا با حرص گفت عصبانیت میغ

 باز مته؟ -

 ها؟تو به مه حقی من رو بغو کردی -

 :کمی منگ نگام کرد و بعد که فهمید با خنده گفت

 .به حق شوهر بودنم -

 .دمبایی کنار تخت رو برداشتم و پرت کردم سمتش که راست خورد تو سرش

 ی شدی اسپ مموش؟آخ باز وحش -

 .وحشی خودتی بعدش تو هیچ حقی نداری -

پره بغو من مشوووووکلی نیسوووووت بعدشوووووم بیدارتون کردم از خواب اره وقتی خانوم با میو خود می -

شوووویرین دل نکندید و تو بغلم م و موش کومولو جمع شوووودی. البد اونی که وقتی گذاشووووتمش رو 

 خواست ازم جدا بشه من بودم؟تخت نمی

 .باختمبودم بهش؟ اره مشبیده بودم اال که گفت یادم اودم ولی نباید خودم رو می من مسبیده

 .خوابیدمذاشتی توی ماشین میخواب بودم نمرده بودم بعدش می -

 .کردمشه باور نمیگفتن زن نگی روزت سیاه میوای خدا می -

 .توییح بده -

 .من بردارکمند جان جون من بیخیال یه غلطی کردم دست از سر ک و  -

 بار آخرت بود باشه؟ -

 .کنم می برسه به بغو کردنتاصالً دیگه نگاهت نمی -

 :با لبخند پیروزی گفتم

 .خوبه االن برو واسه من شام بیار -

 .با غرغر بلند شد

 .خا  تو سرم زن نگرفتم ازریئو گرفتم -

 .هامیشنوم -

 :برگشت سمتم و با حرص گفت
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 .منم گفتم که بشنوی -

 :گفتمبا میغ 

 .کنم برام یه پیتزای ماهی بگیرپشیمونت می -

 :برگشت سمتم و با لبخند حرص درآری گفت

 .شهنمی -

 :مینی به پیشانی دادم و گفتم

 اونوقت مرا؟ -

 :دست به سینه ایستاد و گفت

 .ی دیگه جشنواره است نباید ماق بشی تبو خانومهفته -

 .کرد بیشعور خودت ماق بشی من بهت بخندم یه میغی کشیدم که بی اره امیر از اتاق فرار

هام شووووود و کم خواب مهمان مشووووومهام رو بسوووووتم کمدوباره سووووورم رو گذاشوووووتم رو بالش و مشوووووم

 این خواب بووه رمووانهمهی این خوابووه همش خوابیمی مقوود لوٖ  خوابوو نفهمیوودم کی خوابم برد. )

 که کردم باز رو هامپلک الی آروم بکنم دل خوب از شووود باعث موهام توی میزی حرکت.( گذشوووت

 :گفتم ریلکس خیلی و نشستم شدم بلند جا از. شدم مشم تو مشم خندان امیر با باز

 مرض داری؟ -

 .نه -

 مشکو گوش داری؟ -

 .نه -

 آلزایمر داری؟ -

 .نه -

 کم رسایی عقو داری؟ -

 .نه -

 :با داد گفتم

 کرد؟پس دستت توی موهای من می غلطی می -

 :ی زد و گفتلبخند دندان نمای

 .دلم زنم االنم پاشو که غذا از دهن افتاد -
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ی این من پرو ندیده بودم. خواست بلند بشه که مچ دستش رو گرفتم سوالی نگاهم کرد به اندازه

 :که این بار با سرد ترین لحن ممکن گفتم

 .کنم من با کسی شوخی ندارم پس خودت رو کنترول کنزنم ناکارت میامیر می -

این حرف از جا بلند شدم و سمت حموم رفتم. نگاهم به آیینه خورد هنوزهم مهرم خسته  با گفتن

 .موندکشت و نه زنده میبود این درد لعنتی نه من رو می

بیخیال سووووورم رو تکون دادم و آبی به دسوووووت و صوووووورتم زدم کمی حالم جا اومد با حوله دسوووووت و 

کرد با امیر داشووت کارتون پیتزا رو باز میصووورتم رو خشووک کردم و از دسووت شووویی بیرون اومدم. 

 :تعنه گفتم

 خواستی پیتزا بگیری؟می شد تو که نمی -

 :در کمال پر رویی گفت

 .پنیرش کمه و ماهی ماق کننده نیست -

 :با لج گفتم

 .خورم در یمن ُسس هم ندارهمن پیتزا رو با پنیر کم نمی -

 :و گفتهام تکون داد از کنارش قوطی ُسس رو مقابو مشم

 !البد این شلغمه -

 :پشت مشمی ناز  کردم و گفتم

 .خوبه یکم عقو داشتی -

بی حرف سرش رو تاسف بار تکون داد و میزی نگفت روی صندلی مقابلش نشستم و یک برشی 

 .شدپیتزا رو برداشتم پینر به حدی کم بود که اصالً معلوم نمی

می بعد که سووووویر شووووودم دسوووووت از خوردن ولی مجبورانه میزی نگفتم وشوووووروع به خوردن کردم. ک

 .کشیدم

 سیر شدی؟ -

 .اره -

 جمع کنم؟ -

 اره -

 من جمع کنم؟ -

 .اره -
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 .بعد خیلی ریلکس از جا پاشدم و گوشیم رو برداشتم و به رونیکا زدنگ زدم

 الو؟ -

 ها خوبه؟الو رونیک مویوم ب ه -

 هی تو باز مزاحم شدی؟ -

 :پشت مشمی ناز  کردم و گفتم

 ها خوبه؟ار داری گلم مزاحمت از خودته، بگو ب هاختی -

 .اره بیا با آیالر حرف بزن -

 .بده گوشی رو بهش -

 :گوشی رو که داد دست آيالر که باذوق گفت

 !سالم مامانی -

 سالم گو مامان خوبی؟ -

 اره مامان خوبم تو خوبی؟ -

 .خوبم گو مامان -

 بابا امیر خوبه؟ -

 .اره خوبه -

الله و هرمز حرف زدم گوشووی رو قطع کردم به سوواعت نگاه کردم هنوز نه شووب بود  دیگه هم باکمی

 .به امیر نگاه کردم سرش توی مند برگه بود

 :هاش رو درآورد و با ژست خاصی گفتکنی؟ نگاهش رو به من داد عینکتو باز می می -

باید برم جشوووووونواره بین کنم که اگه تو این مشوووووونواره مقام اول رو بگیرم دارم رو یه طرح کار می -

 .ی اون به یه طرح عالی نیاز استالمللی و واسه

 !پخخ تو خواب ببینی -

 !مقد بد بینی تو -

 :تو جام جا به جا شدم و با مسخرگی گفتم

 خوب گیریم اول نشدی بعد این طرحت میکار میاد؟ -

 :ابرو باال انداخت و گفت

 .ذارمش واسه دور بعدیمی -

 !ایش خود شیفته -
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 وا مه ربطی داشت؟ -

 !دلم تنگ شده -

 به من مه؟ -

 :هاش رو گرد کرد و گفتبریم بیرون؟ مشم -

 تو این موقع شب؟ -

 اره مگه میه؟ -

 شه؟وا دختر دیوونه شدی ساعت نزدیک دهه بعد تا بخواییم بریم بیرن یازده هم می -

 وتور رانی بلدی؟کنه فقط ممن یه جایی رو بلدم که کارش رو ساعت یازده شروع می -

 ها؟ -

 تونی موتور برانی؟گم میمی -

 اره مرا؟ -

 .پس بریم خوش بگذرونیم -

 :با لجاجت گفت

 .من واسه کار اومدم اینجا -

 :با عجز گفتم

 .پاشو دیگه خسته کن نباش برگشتیم بعد کار کن االن که خیلی وقت داریم -

 :با حرص نگاهم کرد و گفت

 !هابرمتباشی و گرنه نمیی دیگه آماده ده دقیقه -

 !عه کمه که -

 .نه زیاد هم هست برو دیه -

 :تا از جا بلند شدم که گفت

 گی کجاست؟راستی این جایی که می -

 :با ذوق گفتم

یه جایی موتور سواریه خیلی جای باحالیه من موتور رانی بلد نیستم واسه همین اشترا  نکردم  -

 .دونفره باید بری پارتنر هم نداشتم

 :مینی به پیشنایش داد و گفت

 دیگه؟ -
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 :دست و پامه گفتم

 .شم... قول دادیارم آماده میکنم... اوم... االن میدیگه می باید باشه من میز می -

 :با تعجب گفت

 قول دادم؟من کی -

رو تر  کردم کاش نفهمه که  وا میزه... االن قول دادی برو دیه تو هم آماده شووو. با سوورعت محو -

بردند. با سرعت جت تور سواری واسم یرر داره. پیمان شون هیچ وقت من رو با خود شون نمیمو

 .آماده شده به سمت امیر رفتم

 :با ذوق خاصی گفتم

 .اممن آماده -

 :با دیدن ذوق و لبخند گفت

 مطمعنی بازه؟ -

 .آره اآلنم پاشو زود باشآره -

 .بلکه هر سختی که بود امیر را با خودم بردم

*** 

کرد. برگشت سمتم و به یک اخم نیمه امیر با دهن باز به موتور سوارهای آماده و موتورها نگاه می

 :گفت

 شهنمی -

 :وا رفتم با عجز گفتم

 مرا؟ -

 .این باز خیلی هیجان داره واس قلبت خوب نیست -

-  ً  .قلب من به جهنم امیر لطفا

 .نه کمند بیا بریم -

 :با قهر رو زمین نشستم و گفتم

 .رم تو ترسویی بد قولیمن هیچ جا نمی -

 وا کمند ب ه شدی؟ -

 .خوامآره شدم من موتور سواری می -

 .شه گلم واسه قلبت خوب نیستنمی -
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-  ً  .تو که هستی باهام لطفا

 :کمی فکر کرد و گفت

 .به یه شرط -

 :با ذوق گفتم

 .شه بگو االن بریم دیر می ًهر می باشه قبول االن نگو بعدا -

 !دونم و تواگه میزیت شد من می -

 .باشه بریم دیگهباشه -

 .هاش گذاشتمهام را روی شانهامیر مقابو من هم پشتش نشستم دست

 .دو کمرم حلقه کن قراره سرعت زیاد باشه -

 .فهممتو برو بعد خودم می -

ی دسوووووت مربی شوووووروع به راندن کرد. صووووودای دسوووووت و سووووووت مپ نگاهم کرد و با اشوووووارهمپ

ی اول باد که خیلی محکم به صوووووورتم ماشوووووامیان همزمان با حرکت موتورها بلند شووووود در دقیقهت

 !کم عادی شد و پر از هیجانخوب باعث شد برای مند لح ه نفسم بند بیاد. بعد کم

 .کردم تا تند تر بروهکشیدم و امیر رو تشویق میمیغ می

 :پرسیدگشت و میبار برمیحالم غیر قابو توصیف بود امیر هر مند لح ه بعد یک 

 خوبی؟ -

 :با ذوق گفتم

 .خوام اول شیم بدوخوبم تند تر برو میخوبم -

 :امیر یک نگاه متردد به من و یک نگاه به جاده انداخت و گفت

 .دونم و تویه بار میزیت بشه دیگه بعد من می -

 .باشه االن بدو تند تر برو -

شدیم. برای اولین بار اشترا  کرده بودم و ید از اون رد میفقط یک موتور از ما پیشی گرفته بود با

کردم ولی ام رو حس میها و درد سینهخواستم مقام اول رو از دست بدم. کشدار شدن نفسنمی

 .خواستم شوق و ذوقم خراب بشهبردیم. نمیاول باید می

وفتم محکم دسووووتم رو تو یک حرکت ناگهانی امیر از موتور جلویی پیشووووی گرفت از ترس این که نی

 .دور کمرش حلقه کردم

 .شیم، تند تر امیروایی داریم اول می -
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 کمند خوبی میزیت که نشده؟ -

 :با حرص گفتم

 .زنه روحمه تند تر برو دیگهمرا االن اینیکه داره باهات حرف می -

 .خوام حالت بد بشهنه سرعت مون خوبه از همه پیشی گرفتیم نمی -

ی سوووووینم بدجور اذیت کننده بود. ولی ه جلوتر بودیم ولی این درد قفسوووووهگفت از همراسوووووت می

 .طور با انرژی ادامه دادمذارم این روز خوبم رو خراب کنه تا پایان مسابقه هموننمی

انگار ادرنالین خونم مهار مند شده بود وقتی از خط پایان رد شدیم یک میغی از سر خوشحالی 

 .شدن امیر بدبخت شد کشیدم که فکر کنم باعث ناشنوا

تا موتور از حرکت ایسوووووتاد خودم رو پرت کردم روی زمین و شوووووروع به سووووورفه کردن کردم.امیر با و 

 :حشت اومد سمتم و با نگرانی پرسید

 کمند خوبی میشد؟ -

 :دستم رو باال آوردم و گفتم

 .خوبم میزی نیست -

 :مند سرفه پشت بند این حرفم شد که امیر با عصبانیت گفت

 .کردمتقصیر خودمه نباید به حرفت گوش می -

 .آه امیر بیخیال هیجانش رو عشقه -

 :امیر با عصبانیت نگاهم کرد و با حالت عصبی پرسید

 اسبری نیاز داری؟ -

 !نه نیاز نیست بیشتر لذت داشت تا درد -

 .گم لذت رو هم پاشو بریم خونهکنی حاال ترو هم یه میزی میکمند داری عصبیم می -

 .کجا باید اون صد بیست دوالر رو بگیرم بعد میرم -

مپ نگاهم کرد و کمک کرد از روی زمین بلند بشوووم. قلبم هنوزم درد داشوووت ولی پهنان کردم مپ

 .ام خوانده بودشد فاتحهاگر امیر متوجه می

شووووودیم باید با هامون رو پس داد اگه اول نمیسووووومت مربی رفتیم با خنده مبارکی گفت و گوشوووووی

گنجیدم کردیم. پول رو هم گرفتم از خوشوووحالی تو پوسوووت خود نمیهامون خداحاف ی مییگوشووو

خیلی دوسووت داشووتم تو این مسووابقه اول بشووم و این رو مدیون امیر بودم. از خسووتگی رو به موت 
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هام رو روی هم گذاشووتم صوودای بودم از اونجا که بیرون شوودیم و تا داخو ماشووین نشووسووتم مشووم

 :امیر آمد که گفت

 .نخواب تا برسیم -

 .امیر حرف نزن کولمم نکن بذار همینجا بمونم شب خوش -

 .کنممن یه روزی از دست تو خود کشی می -

 :های بسته گفتمبا مشم

 !دیکنی یک جامعه رو نجات میکاری خوبی می -

*** 

 های سنگینم رو باز کردم وا مرا سقف اینقدر پایین آمده؟با حس کرختی آروم الی پلک

 .هین من دیشب خوابم برد حتماً زلزله شده سقف ریخته رو سرمون

 .خوابی بودعه امیر کو وای زبونم الل نکنه بی شوهر شدم امیر بدبخت مرد وال آدمی

 بیدار شدی؟ -

 :هام رو محکم فشار دادم و زیر لب گفتممی صدای امیره روحش آمده دنبالم؟ مشم

 .دور داشته باشبسم هللا خدایا روح و جن رو از من  -

 !بینیکمند خوبی پاشو داری خواب می -

هام رو باز کردم گیج و منگ اطراف رو نگاه کردم که مشوووم تو مشوووم امیر شووودم. با کم الی پلککم

 :تعجب پرسیدم

 ای؟تو زنده -

 :ابروهاش رو باال داد و گفت

 قرار بود بمیرم؟ -

 من کجام؟ -

 !توی ماشین مقابو هتو -

 .جا پریدم که سرم به سقف ماشین برخورد کرد م و جن زده از

 !آخ -

 :با خنده گفت

 !آروم این بار حق نداری سر من داد بزنی حتی انگشتمم بهت نخورده -

 :با داد گفتم
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 احمق گذشتی من این تو بخوابم؟ -

 (!شی؟کرد بغلت کرد سگ شدی بغلت نکرد بازم سگ میخو میکار می )

 ر قو تو بغلم بگیرمت با این سگ اخالقیات؟نه ترو خدا دل داشتی بین پ -

 .سگ اخالق خودت و اون پونه جونته -

 !کنیبینم حسودی میمی -

 :با انزجار صورتم رو جمع کردم و گفتم

 به می اون عروسک پالستیکی حسودی کنم؟ -

 ...همین که یه وقت دوست دخترم بود با این که پالستیکی بود ولی تو با وجود اصلی بودنت -

 :وسط حرفش بریدم و با لبخند پیروزی گفتم

 .خانومتم -

 :کمی با مکث نگاهم کرد و گفت

 !درعجبم -

 :دستم رو زیر مانه زدم و گفتم

 واسه می؟ -

 اگه من بهت بگم خانومم من غلط کردم ولی اگه تو بگی خانومم هستی اشکال نداره مرا؟ -

 :پشت مشمی ناز  کردم و گفتم

 .ربزنی همینم نیست االنم پاشو که گرسنمهمینه که هست زیاد ز  -

 .من دیوونه نشم صلوات -

 !دیوونه بودی -

 .های توهوف از دست حاظر جوابی -

 .با امیر رفتیم رستورانت هتو همه جام کرخت شده بود

 .آی امیر دستم -

 .ساکت دیگه بخاطر تو منم همه جام خشک شده -

 :حق به جانب گفتم

 .رفتی داخوخو می -

 .اینقدر بی غیرت نشدم بذارم زنم تو ماشین تنهایی بخوابه اره -

 !خو پس سر من غر نزن زود باش من گرسنمه -
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 شی؟تو مرا اینقدر زود گرسنه و خسته می -

هام دونم مرا اینقدر روی این مویووووع حسووواسوووم نم اشوووک روی مشووومدلم از سووووالش گرفت نمی

 .ظاهر شد

شم اما این قلب لعنتی کمی بیشتر کار کنه زود خسته میبه دل من باشه تا دو ماه هم خسته ن -

 .شهمی

 :با تعجب گفت

 واسه همین اینقدر زود ناراحت شدی؟ -

 .من... رو این مویوع حساسم -

 خوب ببخشید حاال گریه نکن پیش دکتر رفتی؟ -

 .اره -

 می گفت؟ -

 .گه از ناراحتی، هیجان، استرس و غم دور باشهی ی می -

 .رفتیمدیشب میپس نباید  -

 :با به یاد آوردن دیشب با ذوق گفتم

 .وای امیر دیشب عالی بود -

 !شرطم سر جاشه ها -

 .با به یاد آوردن حرفی امیر لبخند روی لبم ماسید

 شرطت میه؟ -

 :های شیطون گفتبا مشم

 .نه دیگه االن بماند -

 !وا -

 :لبخند دندون نمایی زد و گفت

 !وانیو -

 هوف غذام کو؟ -

*** 

 .شه بخوام اینجوری مرخ بخورمرفت نگاه کردم آه کمرم رگ میهایی که استاده میبه حرکت

 .رمآه امیر من این حرکت رو نمی -
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 مرا؟ -

 !گیرهکمر درد می -

 :استاد مدلینگ که یک زن آمریکایی بود روبه امیر گفت

- ANY PROBLEM SER? 

 ( کدوم مشکلی هست آقا؟ )

 :نه تکون داد و رو به من گفت امیر سرش را به معنی

-  ً  !ببین کمند این بار رو فقط بخاطر آیالر لطفا

 :غمگین گفتم

 !دل تنگشم -

 :لبخند زیبایی زد و گفت

 منم حاال ادامه بدیم؟ -

هایی اسووتاد نگاه کردم. بسووم الهی زیر لب گفتم سوورم رو به معنی آره تکون دادم و دقیق به حرکت

اسوووتاد سووورش رو تاسوووف بار تکون داد و دوباره حرکتش رو رفت. پنج بار و با ناز دور خود مرخیدم 

شووودم حرکت رو رفتم تا حرکتم خوب بشوووه ولی نشووود که نشووود باید تا شوووب این حرکت رو بلد می

امشووووب شووووب جشوووونواره بود. فکر کنم ده یا یازده بار اون حرکت رو انجام دادم ولی بی فایده بود. 

 :دید که اون حرکت رو انجام داده نمیتوانم رو به من گفتساعت تقریباً سه ظهر بود امیر 

 کمند فکر کنم کافی باشه بریم آرایشگاه؟ -

خسته سرم رو تکون دادم و با خدا حاف ی که امیر با استاد کرد به سمت آرایشگاه حرکت کردیم 

 مند سووواعتی را زیر دسوووت آرایشوووگر مردم و زنده شووودم. مخصووووصووواً موقع نخ انداختن خیلی درد

 !داشت تا آرایشم تمام بشه کم مونده بود افسردگی بگیرم

 !بلند شو شاه دخت -

 :هام را باز کردم که با لبخند زیبای گفتبا صدای آرایشگر مشم

 !وال از شاه دخت هم زیباتری -

ی آراشوووووویگر نگام رو به آیینه دادم واقعاً آرایشووووووگر درسووووووت های افراط گرانهبی توجه به توصوووووویف

 .آرایشگر دوباره اومد گفت صدایمی

 !خدا به داد شوهرت برسه گو دختر -
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اش لبخند خشووکی تحویو دادم و میزی نگفتم. گوشوویم زنگ خورد نگاه در جواب شوووخی بی مزه

 .کردم امیر بود خواستم مودبانه جواب بدم

 الو؟ -

 فرستم بیاد باشه؟تونم بیام دنبالت ولی راننده رو میالو کمند ببخش من نمی -

 .نه غلط کردی خودت میای -

 .ها همه اومدناما کمند خیلی سرم شلوغ باور کن ب ه -

 به من مه؟ -

بعد هم بدون این که منت ر جوابی از طرف اون باشم گوشی رو قطع کردم. لباس بادمجونی و بازم 

 .ام خیلی بهم میومدخیلی با آرایش نسبتاً غلیظ

 :کرد اومد و گفتهای که تو آرایشگاه کار میب ه های نگین دارم رو پام کردم که یکی ازکفش

 کمند خانوم شمایید؟ -

 .اره -

 .ماشین دم در منت ر تونه -

آخ خدا بگم میکارت کنه امیر راننده رو فرسووووووتاد. سوووووورم رو تکون دادم و با پوشوووووویدن یه کت روی 

ون. یک شووال هم روی تونسووتم برم بیر پیراهنم از آرایشووگاه زدم بیرون آخر با اون لباس باز که نمی

سووووورم آزاد انداختم و رفتم بیرون یک ماشوووووین خیلی مدل باال مقابلم بود تعجب کردم امیر مطور 

 تونسته این جور یک ماشین رو کرایه بگیره؟

 :ی باال انداختم رو به راننده گفتمگیره شونهگفته بود واسه شب جشنواره ماشین کرایه می

 ی من شمایی؟راننده -

 نوم؟کمند خا -

 .خودمم -

 :در ماشین رو باز کرد و گفت

 .بفرمایید آقا امیر منت رن -

 نشستم و ماشین هم حرکت کرد تمام فکر و هوشم سمت اون حرکت بود اگه گند بزنم می؟

 .رهکم حس کردم راننده اون سمت نمیبیخیالی زیر لب گفتم و نگاهم رو به بیرون دادم کم

 !ن سمتهببخشید ولی فکر کنم تاالر او -

 .دونم خانوم ولی اون راه ترافیک خیلی باالیی دارهمی -
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 :مینی به پیشانی دادم و گفتم

 .ی ندارم از همون راه بریم هنوز واسه شروع جشنواره سه یا مهار ساعت وقت داریمعجله -

 :یک صدای نا آشنای از پشت سرم گفت

 .اما ما عجله داریم -

نم دسوووتمالی گرفته شووود. تا به خود بیام هوش از سووورم رفت و تا برگشوووتم ببینم کیه که مقابو ده

 .هام شدتاریکی مطلق مهمان مشم

 .هام رو باز کردم تو یک اتاق روی یک تخت بودمبا سر درد بدی مشم

 من کجام؟ -

گیج به اطراف نگاه کردم یهو یک دسوووتم رو به سووورم گرفتم و یک دسوووتم رو سوووتون بدنم کردم کمی

یت کرد. تا یاد اون دسووووت مال افتادم سووووریع سوووومت در پا تند کردم مند بار ذهنم شووووروع به فعال

 دستگیره رو کشیدم ولی باز نشدو نه تروخدا دل داشتم باز بشه؟

 !لباسام

 .وای سریع یک نگاه کلی به خودم انداختم همه میز سرجاش بود

 :با نفس عمیق گفتم

 .خدارو شکر -

 .راهی فراری نبود دور تا دور اتاق رو از ن ر گذروندم هیچ

 :با مشت افتادم به جون در و با داد گفتم

 !کسی هس کمک -

 .هیچ صدای نیومد

 ها کی هستین میکار با من بی اره دارین؟بی شرف -

 .شمهیچ صدای نیومد خدایا دارم دیوونه می

 وای جشنواره ساعت منده؟

 .ت داشتمبا سرعت به ساعت م یم نگاه کردم ساعت شیش بود سه ساعت دیگه وق

 :گفتماین بار هرمی دم دستم اومد سمت در پرت کردم و با میغ می

 .گم باز کنین من باید برمباز کنین این لعنتی رو می -

 !اره جون خودم اونام االن میگن مشم

 شه؟صدای مرخش کلید توی در اومد مهار مشمی نگاهم رو به در دادم تا ببینم کی وارد می
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 .گوریو توی مهار موب در نمایان شددر باز شد و قامت یک 

 :با اون صدای زمخت گفت

 .مته رم کردی ساکت بمون تا ریس بیاد -

 :ها افتادم به جونش و با میغ گفتمم و وحشی

 .خا  تو سر تو و اون ریست من باید برم کار دارم م و شما بیکار نیستم -

 :های غول پیکرش کرد و گفتمحکم مچ دستم رو اسیر دست

 .میغ نکن موش کومولو پیش من عددی نیستیغمی -

 .پوکونمتزنم میموش کومولو عمته بی خاصیت عصبیم نکن می -

 !به کمند خانوم خیلی بی اعصابی -

 .با صدای آشنای که به گوشم خورد با سرعت برگشتم تا پیدا کنم درست شنیدم یا نه

کرد. لبخند روی لبش گاه میهای وحشووووویش که یک جور به من نتا برگشوووووتم دیدم با اون مشوووووم

 .اصالً خوش آیند نبود

 :با بهت گفتم

 !امکان نداره -

 .حاال که داره -

 :با عصبانیت گفتم

 پست بیشعور میکار من داری؟ -

 :با تعجب گفت

 یعنی نفهمیدی دزدیدمت واسه این که برنده جشنواره شما نباشین؟ -

 :های بزرگ شده گفتمبا مشم

 من رو دزدیدی؟ -

 مگه متوجه نشدی؟ وا -

 :یهو با ذوق پریدم و خنده گفتم

 !وای خدا جون دعام قبول شد دزدیدنم -

کرد یهو ایسوووووتادم با حرص یکی محکم کوبیدم برادیا با اون کله گنده داشوووووت با تعجب نگاهم می

 .سر برادیا

 گن دزدیدن؟ای احمق به این میپسره -
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 :برادیا با مشم و دهن باز گفت

 یوونه شدی؟کنی دمی می -

 .اره از خوشحالی خوابم براورده شد -

 :برگشتم سمت اون کله گنده و گفتم

 .زود برو یه مسپ بیار -

ی مشوووم اجازه داد وقتی مسوووب رو آورد از دسوووتش اون کله گنده نگاهی به برادیا کرد که با اشووواره

 .گرفتم و یه کمی به دهنم زدم

 :آخر سر مسپ رو کندم و گفتمبا دهنم بسته هر می به برادیا گفتم نفهمید 

خو سلفی بگیر بفرست به امیر دیوونه بهش بگو از جشنواره کنار بگیره و گرنه زن خوشگلش رو  -

 !کشیمی

 می؟ -

 .زود باش تنبو خان -

 :ای کرد و گفتاون کله گنده خنده

 .ریس فکر کنم وقتی فهمید دزدیدیمش بی اره عقلش رو از دست داد -

 :فتبرادیا با تعجب گ

 رسه؟اون وقت می به تو می -

 :با ذوق گفتم

 !هیجان -

 ...با وجود این که تردید داشت ولی

 ی نود پا پس بکشه؟زود باش دیگه می از این بهتر که امیر تو دقیقه -

 .گیاره راس می -

مسوپ رو دوباره زدم دهنم و دسوتام رو جوری که بسوته باشوه پشوت سورم گرفتم این برادیا احمقم 

 :لفی ویدیو گرفت و روبه من گفتجای س

 .پس درست نقش بازی کن -

گرفت از کمره جلو استفاده کرد و خودشم تو ویدیو اومد. سرم رو تکون دادم وقتی داشت ویدیو می

کنم. برادیا با لبخند من جوری نقش با کردم که انگار دسوووووووت و پام بسووووووتس و من دارم تقال می

 :حرص درآری و لحن مندشی گفت
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خواستم بگم زنداداش نزد ما مهمونه اگه از م امیر خان مطوری دوست جون جونی میزه میسال -

 .بایکنم. وای به حالت اگه به پلیس اطالع بدی بایتیکه اش میجشنواره نکشی کنار تیکه

 :ویدیو رو قطع کرد با سرعت مسپ رو برداشتم و با ذوق الکی گفتم

 .عالی بود زود باش بفرست -

 .خوشحال گرفت ویدیو رو فرستاد اون احمقم

گم اینجا میزی واسووه خوردن هسووت اون امیر بیشووعور از صووبح میزی بهم ندا که خوب رفقا می -

 .اندامم خراب نشه

 :اون کله گنده گفت

 .اگه آشبزی بلدی تو آشبز خونه همه میز هست -

 :با ذوق گفتم

 اره بلدم فقط نشونم بده آشبز خونه کدوم سمته؟اره -

 .زدمدو لبخند خبی ی رو لب داشتن و منم تو دلم براشون پوزخند میهر 

 .نکن خواهرم نکن برادرم دزدیدن یه دزد آسون که نیست

 .اون کله گنده من رو برد آشبزخونه باسرعت همه کشوها رو گشتم هی ی نبود

 .هوف اره یخ ال در یخ ال رو باز کردم آروم بخش بود وای خداروشکر

ها سوووفید و گرد حتما آروم بخشوووه اگه هم نبود بدر  بمیرن تم ولی این قرصیعنی مطمعن نیسووو

 .بهتر

 .یکم ماکارونی رو گذاشتم جوش بیاد خداکنه بتونم به موقع برسم

 .دونم میه خدایا خودت کمک کنپاکت قرص رو هم مکمو داخو ماکارونی انداختم نمی

 پزی؟می می -

 :رگشتم سمتش و طلبکار گفتمبا صدای برادیا یه هینی از ترس کشیدم ب

 مگه محض داری؟ -

 .متوجه باش تو گروگان مایی -

کردم پشوووت مشوووم ناز  کردم و در حالی که پاکت خالی شوووده ای قرص رو داخو آسوووتین کتم می

 :گفتم

 خوری؟پزم میمنم مخالف نیستم دارم ماکارونی می -

 :خدا خدا داشتم بگه اره ولی نگفت و در عوض گفت
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 .وام برم جشنواره امروز روز برد منه زن داداشخنه می -

های این برادیا رو هام رو روی هم سوووابیدم تا نزنم دندونزنداداش رو با حالت کشووویده گفت دندون

 .خورد نکنم

 .هاولی ماکارونی کمند یه میزی دیگس -

 .یه وقت دیگه االن بای -

 هوف خدایا من رو بکش. اصالً من مرا اینقدر بدبختم؟

 .پختیاش یکم بیشتر میک -

 !وای -

 .برگشتم سمت در اون کله گنده بود

 مگه شما همه جنی؟ -

 .پختیوا من فقط گفتم یکم بیشتر باید می -

 :یهو فکر شیطونی به سرم زد خودم رو متعجب نشون دادم و گفتم

 مرا؟ -

 .کمی پشت سرش رو خاروند اه اصالً ناز بهت نمیاد مرد  گوریو

 .رونیممن عاشق ماکا -

 :با ذوق باور نکردنی پریدم و گفتم

 جدی؟ -

 اره تو مرا خوشحال شدی؟ -

 :یکم خودم رو جمع و جور کردم و با تته پته گفتم

 گم مند نفرین؟میزه می -

 .من تنهاییم دیگه کسی اینجا نیست ریس گفت باید تنهایی از پس تو بر بیام تا بهم پول بده -

 !خداروشکر که منین ریس احمقی داشتی و احتمق تر از خودش ترو آورده

 :ریختم گفتمدر حالی که ماکارونی رو روی یک ظرف می

ریست کار بسیار خوبی کرده واقعا کار توهم قابو تقدیره این ماکارونی واسه تقدیر مال تو اونجا  -

 .پزمیکم دیگه هم هست من واسه خودم می

 :با مخالفت گفت

 .شه بیا همین رو یکمش رو تو بخورعا نه نمی -
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 :کردم گفتمظرفارو دادم دستش و در حالی که سما سالن هدایتش می

 .دیمنه برو این رو بخور تا منم ماکارونی خودم رو ببزم و بیام بخورم بعد یه بازی انجام می -

 قمار بلدی؟ -

 .با تاس بلدم -

 باشه بعد غذا قمار بزنیم خوبه آجی؟ -

 :ای الکی گفتمیک همین مونده بود که آجی تو بشم با خنده

 .اره االن برو نوش جون -

اون رفت و من با سرعت ماکارونی باقی مونده رو تو یه ظرف آبی دیگه ریختم که اگه بیهوش نشد 

 .مجبور این رو بخورم تا جونی واسه فرار داشته باشم

ن رفتم خوابیده بود یا شووواید بیهوش یک بیسوووت دقیقه گذشوووت دیدم صووودایی نمیاد سووومت سوووال

 :شده بود سمتش رفتم و با افسوس گفتم

گم اگه مردی به خداوند نگی کمند تو غذا قرص ریخت باشوووه؟ عجب خری هسوووتید شوووماها می -

 .االن بای که وقت ندارم

 .با سرعت سمت در خروجی رفتم عجب بی عقلی هستن این در رو هم باز گذاشتن

کردم عجب احمقی بوده این برادیا یک نگهابانی دیگه هم نبود این دور با سوووووورعت حیاط رو طی 

 اطراف. از در خروجی هم زدم بیرون یا خدا من کجام؟

 .کردمفکر کنم بتونم یک تاکسی گیر بیارم با سرعت قدم برمی داشتم و پیش خود غُرغُر می

 !های خوشگلم می اشکال داره؟ اوخ پامآه اینم شد کفش مگه کتونی -

 خداکنه بتونم برسم اما یک ماشین هم نبود از یک طرف راه رو نمیدونستم کدوم سمته؟

کم یربان قلبم هام به هم م یخورد بخاطر سرعتم کمبه قدم هام سرعت بخشیدم از سرما دندون

رفت و سوورعت زیاد و سووردی هوا دسووت به دسووت داده بودند تا این قلب لعنتی بیشووتر شووده می

ی امید رو در قلبم کاشته دای بوقی ماشینی که به گوشم خورد انگار جوانهدردش شروع بشه. ص

 :باشند با خوشحالی برگشتم یک ماشین فراری خوشگو بود پیش پام ایستاد و گفت

 گیری؟جوون عجب میزی واسه یه شب مند می -

برگزار  دستم مشت شد تا به صورتش فرود بیاد ولی نه االن وقتش نبود اسم تاالری که جشنواره

 :شد می بود؟ آها یادم اومد با یه لبخند نصفه و نیمه گفتممی

 !امشب تو..... یه جشنواره هست اگه من رو ببری اونجا یه شب رو رایگان -
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 :لبخند خبی ی زد و گفت

 .روی مشم ماد مازل ببر تو ماشین -

 :هشدار گونه گفتم

 !شینمصندلی عقب می -

 شیم پس مرا االن نه؟ها نه بعدش که قراره باهم با -

 !نه دیگه قبول داری همین نداری هری -

 .باشه بیا سوار شو -

گین نه تا احمق در روی صوووووندلی عقب جا خوش کردم اون احمق هم ماشوووووین رو روشووووون کرد می

ماند. مند لح ه گذشووت آه با این ماشووین خوشووگو اینم سوورعته این جهان باشوود مفلس در نمی

 ره؟می

 :گفتمی با لبخند مسخره

 !من عاشق سرعتم -

 :ابرو باال انداخت و گفت

 .که اینطور پس محکم بشین -

با گفتن این حرف پاش رو گذاشوووت روی پدال گاز به حدی گاز میداد که نگو و نبرس بعد گذشوووت 

هام جریان پیدا کرد که راه رو کم خون تو رگفکر کنم یه ربع به سووومت اون تاالر نزدیک شووودیم کم

 :لبخند گفتم درست اومده با

 .خوام اون جشنواره رو از دست بدمدیگه هم سرعت بگیر نمیکمی -

 .خوام ترو از دست بدمرسونمت منم نمیتشویش نکن سر وقت می -

 !ی به صورتش زدم و تو دلم گفتم یک جوری درس بدم که دیگه از این فکرا نکنیلبخند مسخره

مان افتاد کی اومده؟ از ماشین پریدم پایین با صدای دم در ورودی تاالر ایستاد از دور مشمم به پی

 .که به گوش پیمان برسه داد زدم

 !پیمان -

هاش نگاش که به من افتاد گو از گلش شووووووگفت جوری لبخند زد که حس کردم االن همه دندون

 :ی مندش گفتبریزه زمین اون پسره

 اون کیه دیگه امشب رو مال منی متوجه هستی که؟ -

 :پیمان به مار رسید و بی هوا بغلم کرد با نگرانی گفت در همین حین
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 خوبی؟ -

 :با مندش خودم رو از بغلش بیرون کردم و گفتم

 خوبم این مه کاریه من کی بغو دوست داشتم؟ -

 :ای کرد و گفتخنده

 ...باشه خانوم بی احساس اون ویدیو -

 :نذاشتم حرفش رو مکمو کند گفتم

ی ی واسووه این دوسووت مون ) با دسووت به اون پسوورهتو تو هم یه برنامهبعداً پیمان من االن میرم  -

 !الشی اشاره کردم. ( بریز که دیگه به سرش نزنه دخترا رو کرایه بگیره

های از حدقه در اومده اون پسووره رو ببینم. دویدم سوومت تاالر به یکی از دیگر واینسووتادم تا مشووم

 :ها گفتمخدمه

 سمته؟اتاق پرو برند کمند کدوم  -

گشووتم وقتی با دسووت به سوومتی اشوواره کرد دویدم به اون سوومت با مشووم دنبال حروف اسوومم می

مشمم خورد با سرعت دویدم به سمت اون در و بی هوا بازش کردم. رونیکا، پریا، فرهاد و سامیار 

 .نگران ایستاده بودند با دیدنم هر مهار با تعجب گفتند

 !کمند -

 .دم تا امیر رو پیدا کنم رونیکا مند قدم نزدیکم شدبی توجه به اونا مشم مرخون

 ...کمند ترو که دزدیده بود -

 :دستم رو باال بردم و محکم گفتم

 االن وقفتش نیست امیر کو؟ -

 :پریا غمگین گفت

 ...رفت تا انصراف بده شاید تا حال انصراف داده -

 :ها گفتمی از خدمهدیگه منت ر حرفش ایستاد نشدم و دویدم در حالی دویدن رو به یک

 اتاق مدیر؟ -

 .آخر دهلیز در قرمز -

به پاهام سوووورعت بخشوووویدم یووووربان قلبم رو هزار بود وقتی مشوووومم به در قرمز خورد با سوووورعت 

شووووه؟ به در ریس که رسوووویدم بی هوا در رو باز کردم بیشووووتری دویدم. آه این لباس مرا پا پی م می

 .تو دهنش ماسیدخواست میزی بگه که با دیدنم حرف امیر می
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 :مدیر با اخم گفت

 !اینجا طویله نیست خانوم محترم -

 :با شرمندگی گفتم

 .خوام ولی آقای اصالن رو یه کار یرور داشتمواقعاً عذر می -

 :امیر از مدیر معذرت خواست و با من بیرون اومد با ترید گفتم

 انصراف که ندادی؟ -

 :با نگرانی گفت

 تو کجا بودی؟ -

 !نصراف ندادی جون منبگو که ا -

 انصراف نداده بودم هنوز بردیا مطور اجازه داد در بری؟ -

 :ی کشیدم و گفتمنفس آسوده

 اون اجازه نداد ولی تو توی کدوم کتاب خوندی یه دزد رو بدزدن؟ -

 :بعد حرفم مشمکی بهش زدم که با خنده گفت

 !ایول داری -

 .کشمتدونم اگه این جشنواره رو برنده نشیم میمی -

 :با تعجب گفت

 مرا من رو؟ -

 :پشت مشمی ناز  کردم و گفتم

 !طرح مال تویه دیگه -

 :های گرد شده گفتبا مشم

 کشی؟واسه همین من رو می -

 زنی خسته شدم هنوز نوبت مون نرسیده؟هوف مقد حرف می -

 نه فقط بگو ببینم مجوری فرار کردی؟ -

 تون فقط بگو ببینم اون ویدیو رو حذف نکردی؟گم بهآه االن وقفتش نیست بعد مفصو می -

 نه پیشمه مطور؟ -

 !بفرست به پیمان -

 مرا؟ -



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

170 

 

 .تو بفرست -

 .کمی با تردید نگاهم کرد و بی جرف کمی با گوشیش ور رفت

 .ارسال کردم -

 .زنگ بزن بهش بده گوشیت رو به من -

 .خدا بخیر کنه -

 :با خنده گفتم

 .زود باش دیگه -

 :سمتم و گفتگوشی رو گرفت 

 .بیا زنگ زدم -

 شنوم؟الو امیر می -

 !امیر نیست منم کمند -

کمی از امیر فاصله گرفتم و حرفام رو بهش زدم وقتی حرفام تموم شد گوشی رو دادم دست امیر و 

 :گفتم

 .امیرم زیر مشمم رو پا  کنم واسه نمایش آمادهمرسی حرفام تموم شد االن م -

 باشه می گفتی بهش؟ -

 :مکی زدم و گفتممش

 .حاال بماند -

ها سوووور من بی اره جاری شوووود انگار من خیلی سوووومت اتاق پرو رفتم باز سوووویو سووووواالت این دیوونه

 .گم دیونه خخها میهوشیارم به این

 ها کجان؟آه بسه سرم رفت ب ه -

 :رونیکا با حرص گفت

 !ها توی تاالر پیش ریسهمیشه زد حال بزن دیوونه ب ه -

 :فتمبا تعجب گ

 مگه ریس هم اومده این جا؟ -

 :پریا گفت

 !خوشحال نشو واسه دخترش اومده -

 :ی به خودش کرد ابرو هام رو با حالت مغرورانه ای باال انداختم و گفتمبعد هم اشاره



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

171 

 

 اوه جدی؟ -

 :رونیکا پرید وسط حرف مون و گفت

 .د هم حرف نزنیددونم ریس واسه تشویق همه اومده زیاساکت شید تا جایی که من می -

 ( راوی کو )

گنجید. هر کسی در جنب و جوش خودش بود و این برادیا بود که از خوشحالی در پوست خود نمی

 .کردکمند که استرس داشت و امیری که هر بار با دیدن کمند یک حسی جدید رو تجربه می

 :مجری برنامه با لبخند در بلند گو گفت

 ...دیم به برند کمندیخوب دوستا حاال هم نوبت رو م -

 :ی که در دستش بود برد و دوباره گفتسرش رو در برگه

همه میدونید که ریس برند کمند همان آقای امیر سام اصالن ریس برند نینا هست و با تاسف  -

 ...فراوان

در این قسوومت این برادیا بود که حس پیروزی و خوشووحالی در درونش میجوشووید ولی با ادامه ای 

 .ی لبخند روی لبش ماسیدحرف مجر 

که برند نینا دیگر نیست ولی در کمال خوشحالی کارهای عالی تر و زیبا تر از آقای اصالن رو زیر  -

 .های بلند اولین طرح از برند کمند رو پزیرا باشیدنام برند کمند ما شاهد هستیم حاال هم با کف

 ( کمند )

م امیر بود کت کرمی رنگش عجب بهش زد حس کردم کسوووی کنارمه برگشوووتمجری داشوووت ور می

میومد. پوست نسبتاً سفیدش تداد خوبی با تی شرت مشکیش ایجا کرده بود موهاشم باال زده 

 .بود

 هوی امیر واسه کی اینقدر خوشگو کردی؟ -

 :با لبخند شیطنت آمیزی گفت

 .خوشگو بودم -

 !هههه بی مزه -

 مگه مشیدی؟ -

 :ه با خنده گفتهای گرد شده برگشتم سمتش کبا مشم

 گی بی مزه؟گم خوب مگه مشیدی که میمیه راست می -

 !بی ادب -
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 .وا گلم من بی ادب نیستم شما منحرفی -

 .گو هفت جد و آبادته -

 :با خنده گفت

 !دم پشیمون نشی هاکنم یه بار من رو مزه کن قول میاون که بعلی ولی پیشنهاد می -

 :ی کردم و گفتمای پیروز مندانهاش که آخش در اومد خندهی پام کوبیدم به پبا حرص با پاشنه

 !نوش جون شوهرم تا تو باشی من و دست ندازی -

هام رو کر کرد این بار نفر اول من ها رفتم که تو همان لح ه صدای دست و سوت گوشپیش ب ه

دم که ها نگاه کردم. همه با حمایت مشووم روی هم گذاشووتن مشووم مرخونبودم با اسووترس به ب ه

تونسوووتم میزی رو از امیر رو پیدا کنم که مشوووم تو مشوووم سوووامیار شووودم. نگاهش یجوری بود نمی

ی که در نزدیکی در وردی نگاهش بخونم. سرم رو تکون دادم و سمت صحنه پا تند کردم. به آیینه

های محکم هنری برداشوووتم و داخو صوووحنه بود نگاه کردم همه میز ردسوووت بود با بسوووم هللا قدم

نه شدم. صدای دست و سوت و مریک مریک کمره همه جا رو گرفته بود. تا قسمت آخر راه صح

هه حقته تا تو باشووووی با کمند در نیوفتی. های برادیا کم مونده بود از حدقه در بیاد ههرفتم مشووووم

نگاهم به نگاه امیر گره خورد مشوووومکی جزابی بهم زد یهو ناخود آگاه با عشوووووه برگشووووتم طوریکه 

 .تونم بگم حرکتم بهتر هم بودگفته بود حتی می استاد

با این حرکتم صدای دست و سوت دوباره باال گرفت ما  قسمت دامنم رو کمی پس زدم تا پاهام 

 .نمایان بشه راه اومده رو در پیش گرفتم بعد من نوبت پریا بود

*** 

 .نصیب برند ما بشه فقط برند ما و برند کارا روی صحنه مونده بود خدا خدا داشتم مقام اول

 کنه؟کنید کدوم برند مقام اول رو ازهان خود میخوب دوستا می فکر می -

 !گفتن کاراگفتن کمند یاهم میصدا افراد تاالر بلند شد که یا می

 !ها دارم براتکرد صبر کن آقا برادیا برنامهبردیای که داشت با خشم نگاهم می

 ...صاحب مقام اول برند -

 :کوت حاکم تاالر شد صدای سکوت شکسته شد با صدای مجری که گفتمند لح ه س

 !برند کمند -
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یهو با صدای بلند میغی کشیدم و با دخترا هر سه باال و پایین پریدیم آیالر و هرمز و الله با ریس 

ی برادیا این خوشووحالیم رو بیشووتر ای عصووبی و سوورخ شوودهشووگفت. مهرهدهن شووون م و گو می

 .کردمی

 !تون باشه با وقت کم واقعاً این نتیجه عالی یه ریکارد مبار  -

 .امیر بلند گو رو از دست مجری گرفت و شروع به حرف زدن کرد

کنیم این مقام رو خیلی ممنون از تشریف آوری و حمایت شما تو این جشنواره و ما کوشش می -

 .حتی بهتر از قبو ممنونی درست کنیم و بهترین کارها رو تحویو شما بدیم که گرفتیم استفاده

 :با تحسین نگاهش کردم که با لبخند شرینی گفت

 !عالی بود خیلی ممنون -

در جواب لبخندش یک لبخند امیر کُش تحویو دادم و با تشوووکر سووور از جمع که در تاالر بودند از 

دیدن  سر از سر صحنه رفتیم به پشت پرده. کتم رو روی لباسم پوشیدم و از دور پیمان رو دیدم با

 .همراهاش لبخند لبم بیشتر شد به سمت شون پا تند کردم

 .سالم خوش اومدید -

 سالم شما شکایت داشتید درست؟ -

خوام شما کمکم کنید. براتون که ثبوت فرستادم اره آقای برادیا رادمنش من و دزدیدند و منم می -

 درست؟

 :سرگرد سرش رو تکون داد و گفت

 .تگیرش کنیم شما راحت باشیداره دیدم االن اومدیم دس -

هاش اشوووواره کرد و سوووومت ورودی تاالر رفتند. دسووووتام رو به هم بعد گفتن این حرف به زیر دسووووت

 :کوبیدم و با لبخند گفتم

 .گن نه پ رخ تا ب رخیمدیگه تموم شد آقای رادمنش می -

گاه می یک نقطه ن به  باز  مان دادم  به پی گاهم رو  بهن گاهش رو گرفتم  کا  کرد. رد ن فرهاد و رونی

 .رسیدم

 هنوز فراموش نکردی؟ -

 :نگاه از رونیکا نگرفت و گفت

 .کنم کنار بیامبه این آسونی که نیست کوشش می -

 خوای کنار بیای؟خوای فراموش کنی میپس نمی -
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 .بیخیال کمند دیگه بحث نکن -

 گیسو؟ -

 :با صدای ریس برگشتم سمتش که با لبخند گفت

 !آفرین دخترم -

 :هام حلقه زد با تردید گفتماشک تو مشم نم

 م؟ب*و*سشه دستت تون رو بمی -

یدم. ب*و*سای کردم و سمتش رفتم دستش رو با لبخند مهربونی دستش رو گرفت سمتم خنده

که مواظبم بود و برام پدری کرد. سوووووورم رو  نداشوووووووت همیشوووووووه اون بود  بام  با ریس هیچ کمی از 

 :ید وقتی سر بلند کردم گفتمب*و*س

 !ون باباممن -

 .کندشود و مامان دخترش رو فراموش میآی صحنه احساسی می -

 .با صدای آیالر از حس بیرون شدم و با لبخند رفتم سمتش

 !عالی بودی مامانی -

 .دونم دخترممی -

ها برادیا رو با دسوووتبند بیرون زدم که پلیسهرمز و الله رو هم بغو کردم داشوووتم با پیمان حرف می

 !محالهخوای من رو بکشی آخه این همه خوشبختی اونم به من محالهمیکردن. خدایا 

کرد. در حالی که شد نگاهم میسمت برادیا رفتم که داشتم با خشمی که هر لح ه شعله ورتر می

 :مشم تو مشم برادیا بودم ولی مخاطبم سرگرد بود گفتم

 جناب سرگرد اجازه مند کلمه حرف دارم؟ -

 :های کلید شده غریدد به برادیا نزدیک شدم از الی دندونسرگرد سرش رو تکون دا

 .نکشمت برادیا نیستم -

 گن کمند آخه برادر من دزدیدن یه دزد یعنی می؟نوچ آقای رادمنش به خود بیاد به من مینوچ -

 :هاش شد قدر تو و با تته پته گفتمشم

 می، یعنی می؟ -

 :دست به سینه ایستادم و گفتم

فهمی توی زندون وقتی زیادی برای فکر کردن هسووووووت. فقط یه ره بعدا خودت مییعنی می ندا -

 ...نصیحت هیچ گاه
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 :حرفم رو قطع کردم و دوباره هشدار گونه گفتم

یادت بمونه هیچ گاه با زن بازی نکن و به مکر یه زن فریب هم نخور! دنیا تو دسووت زنه متوجهی  -

 که؟

 :با حرص گفت

 !ه یه مرد رو فریب نده و گرنه بالی سرت بیاره که خود دانی و خدایتپس توهم بفهم که هیچ گا -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !منت رم االن دیگه توی زندون خوش بگذره -

کردن پریا با مشوومکی بهش زدم و سوومت اتاق پرو رفتم. دخترا داشووتن آرایشووش شووون رو پا  می

 :دیدنم گفت

 !گم کمند ما مقد خوشبختیممی -

 :کردم گفتمی مشمم رو پا  میشانیم دادم و در حالی که سایهمینی به پی

 مطور؟ -

 :رونیکا در جواب حرفم گفت

 !تونه بدون روسری مقابو یه سرگرد بره؟ اونم با این ویعآخه کی می -

 :ای کردم و گفتمخنده

 .خوردیممطمعناً اگه این جشنواره بین المللی نبود االن همه مون تو زندون آب خنک می -

 :پریا با مندش گفت

 .خوردیمشه بگو آّب گرم میآی نگو آب خنک که سردم می -

 :هر سه خندیدیم که دو تقه به در خورد گفتم

 !بیا تو -

 :امیر با لبخند خندان وارد شد و رو به هر سه تامون گفت

 !دخترا کار تون عالی بود واقعاً مرسی -

 :بی حوصله گفتم

 تونیم آیالر رو عمو کنیم؟یم بگو مقد پول بدست آوردیم میبخاطر تو این کار رو نکرد -

 :امیر با دهن باز گفت

 .یعنی فدای مرامت -

 :با اخم های مصنوعی گفتم
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 شه عمو کنیم؟ ِزر نزن باو بگو می -

تونیم آیالر رو خاج شه حتی میتونیم پنج هزار دالر هست و کمی هم پول سفارشات میاره می -

 .از کشور عمو کینم

 .ی آرایشم شدمی زمزمه کردم و مشفول پا  کردن بقیهخوبه

*** 

یک هفته گذشوووت این هفته رو مکمو دنبال کارهای عمو آیالر بودیم دیگه همه میز خوب شوووده 

بود یک خونه نسووووووبتاً بزرگ رو واسوووووووه مامن بابای امیر هم کرایه گرفتیم تا از شوووووور خبرنگارها ) 

ها تو همون زیر زمینی اون سوووووواختمان نیمه کاره که گه ب هها ( در امان باشوووووویم. دیژورنالیسووووووت

ها هر روز به شووووووغو ی همیشووووووگیم ما بود بودند. کارها رو روال عادی جریان داشووووووت و ب هخونه

 .رفتندمقدس ما که دزدی بود می

 کردمامروز با امیر اومده بودیم اینجا دنبال آیالر نگاه های سامیار اذیت کننده بود ولی کوشش می

 .بی توجه باشم

بین ب ه نشوووسوووته بودم خیلی گرسووونم بود آخه سوووه روز بود که دنبال کارهای آیالر و مکمو کردن 

خوردم و این باعث شده بود بیجال تر از ها بودم. غذای درست وحسابی هم نمیسفارشات لباس

 :قبو بشم رو به رونیکا گفتم

 .رونیک برو یه میزی بیار خیلی گرسنمه -

 .رم یه میزی برات میارمات االن میبمیرم بر  -

رونیکا بلند شووووووود و مند لح ه بعد با املیت اومد تا بوی املیت تو دماغم پی ید دل و رودم باال 

اومد. با سرعت سمت دست شویی رفتم و تا تونستم باال آوردم اره دیگه تاثیر مند روز گرسنگی 

 .شه دیگرهمین می

 .که مشم تو مشم سامیار شدم صدای نگران امیر اومد دست و صورتم رو شستم و بیرون اومدم

 کمند خوبی؟ -

 :سامیار جای من با پوزخند مسخرش گفت

 !میزی نیست آقای اصالن این ازدواج شوخی شوخی شما فکر کنم ثمره داره -

 :با تعجب گفتم

 می؟ -

 :هاش رو تو جیب شلوارش فرو کرد و گفتدست
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 !د خانوممیزی نی فقط مامان شدنت مبار کمن -

 :گفت؟ بی حوصله گفتماین دیگه می می

 سامی می میخوای بگی؟ -

ی مارو فریب دادی. هه ما رو باش داشوووووتیم فکر ای همهکنم تو حاملهنگو نفهمیدی که باور نمی -

 ...کردیم خانوم فقط بخاطر آیالر عروسی کرده ولی وجود این ب ه مهر اشتباهی روی حرفامومی

میر زد دهنش قطع شوود پاهام دیگر تحمو وزنم رو نداشووت. از سووامیار منین حرفش با سوویلی که ا

 .مرخیدتوقعی نداشتم دنیا دور سرم می

 ...خیلی احمقی سامیار خیلی بین من و کمند هیچ میزی نیست اگه بود -

دیگر طواقوت نیوواوردم و قبووو از این کوه بیحووال بزنم زمین بوازوی امیر رو منووگ زدم و در آخر تنهووا 

 !ی امیر بود که اسمم رو صدا زد و بعد تاریکی مطلقکه به گوشم رسید صدای وحشت زدهمیزی 

*** 

کرد مند بار پلک زرم تا اطرافم مشوووخه های سووونگینم رو باز کردم سووورم بد جور درد میالی پلک

 .دادبشه سقف سفید بیمارستان گواهی از مکانی که بودم می

 کمند؟ -

بهش دادم امیر، رونیکا، فرهاد، پیمان و حتی سوووامیار هم توی اتاق با صووودای نگران امیر نگاهم رو 

 :ی یعیفی گفتمبودند. با صدای ناله

 !سامیار -

 :سامیار شرم زده نگاهم کرد و گفت

 خوبی؟ -

 :آّب دهنم رو قورت دادم و گفتم

دیش یادته وقتی سیزده سالم بود رونیکا خیلی مریض شده بود. منم متوجه اون بودم و از مری -

عد مند روز تو برام املیت آوردی  غذا نزدم وقتی ب به  لب  غمگین بودم. واسوووووووه همین مند روز 

اونوقتم همینطوری حالم بهم خورد. وقتی بردینیم بیمارسووووتان دکتر گفته بود بخاطر مند روز غذا 

 !نخوردن معدم حساس شده و بوی غذا سرم بد خورده

 .اشکی که از مشمم مکید حرفم رو ادامه دادمی سرش پایین بود و میزی نمیگفت با قطره
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تو برام م و داداشوم بودی وقتی بهم پیشوناد ازدواج دادی فکر کردم حسوی که بهت دارم محبت  -

دونستم عشق میه؟ وقتی قصد فروش آیالر رو کردی خواهری نیست و شایدم عشقه من می می

 ...سرت قهر شدم اما ازت متنفر نشدم

 !کمند -

رو بزنم. من همون کمندم سامی همون کمند که حاظر هست جون بده ولی بی دلیو  بذار حرفم -

پا روی قوانینش نذاره! اگه با امیر ازدواج کردم فقط بخاطر گرفتن شناسنامه واسه آیالر بود درسته 

تو هم شناس نامه داشتی اما م و شناسنامه من زیاد بدرد بخور نبود امیر آدم با نفوذی بود دلیو 

 .اجم هم همین بودازدو

 ...معذرت میخوام من -

گم نخوا سووووامی معذرت نخوا تو امروز با حرفی که زدی من رو نابود کردی این بار رو از ته دل می -

 !ازت متنفرم سامیار

با این حرفم جوری سرش رو باال آورد که حس کردم مهره های گردنش شکست مشم تو مشمم 

 .ی باریدن دادمهای بعد اشک رو اجازهکردم قطرهه میهاش نگازل زد. در حالی که به مشم

 ( ده سال قبو )

 کمند؟ -

 هوم؟ -

 کمند؟ -

 ها؟ -

 کمند؟ -

 .میه سامی حرف رو بگو -

 :با حرص گفت

 !یه وقت نگی جانم -

 گی یا برم؟ها دیگه امر حرفت رو می -

 گمنه می -

 شنوم؟می -

 کنی؟یگه نتونی ببخشیش می میی خفه بشی که دتو وقتی از کسی به اندازه -

 :با این سوالش پقی زدم زیر خنده گیج گفت
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 ها حرفم خنده داشت؟ -

-  ً  !نه اصال

 خوب؟ -

 .کنموقتی از کسی خفه بشم مشم تو مشمش گریه می -

 :با تعجب گفت

 فقط همین؟ -

 !کنهمشم تو مشم گریه کردن خیلی بده سامی دل سنگ رو آّب می -

 ( حال )

های اشکم سامیار صورتش رو ازم گرفت و تا خواست از اتاق بزنه بیرون صداش زدم رهبا دیدن قط

 .ایستاد ولی برنگشت

 .خوام ببینمت حد اقو تا یه ماهی دیگر مشم تو مشم من نشودیگه نمی -

 :های روی صورتم رو پا  کردم امیر شرم زده گفتبی حرف از اتاق زد بیرون اشک

 .خواممعذرت می -

 ؟تومرا -

 .شنویها رو میداری بخاطر من این حرف -

 .کردهام رو میشناخت پس باید مرعات عادتنه گناه تو نیست سامیار من رو از ب ه گی می -

 .ها هم بی حرف از اتاق زدند بیرون فقط من و امیر توی اتاق موندیمرونیکا و دیگه ب ه

 کارهای عمو آیال به کجا رسید تموم شد؟ -

 .ی کاراش دست من کارها تموم شده منت ر قلب هستیمر این مورد فکر نکن همهتو دیگه د -

 .انشاهللا که زود پیدا بشه -

*** 

 .آی خدا رو شکر از دست این بیمارستا نجات پیدا کردم دو تقه به در خورد

 بیا تو -

 :امیر با ظرف سوپ وارد شد با خنده گفتم

 !سالم بر آقای آشبز -

 :با اشاره به ظرف سوپ گفتمپ نگاهم کرد و مپ

 .باید تموم شه -
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 :با شیطنت گفتم

 مشم ریس -

باز صدای در بلند شد و قبو از این که من میزی بگم این رونیکای احمق سرش رو م و گاو پایین 

 .انداخت و اومد تو

 .دونم بی اجاز اومدم تو ولی باید حرف بزنیمکمند می -

 :با تعجب نگاهش کردم روبه امیر گفتم

 دی؟اجازه می -

 :امیر بی حرف سرش رو تکون داد و بیرون شد روی تخت نشستم و نگرانی گفتم

 میزی شده؟ -

 .خواستم میزی بگممن میزه کمند می -

 خوای بگی؟این رو که فهمیدم اما می می -

 !اول قول بده قهر نشی -

 .رونیکا بنال -

 .گمنه تا قول ندی نمی -

 .کنمکوشش می -

 .وبههمینم خ -

رفت. یک دقیقه گذشووت های دسووتش ور میکردم سوورش پایین بود و با انگشووتداشووتم نگاش می

 :میزی نگفت، دوقیقه، سه دقیقه آخر سر عصبی شدم و گفتم

 !بنال دیگه -

 :هاش رو بست و یهو بی هوا گفتمشم

 !من حاملم -

 :با بیحالی گفتم

 خوب؟ -

 :با تعجب سرش رو باال آورد و گفت

 هر نشدی؟یعنی ق -

 ...نه مرا قهر بش -

 :تازه حرفش رو تو مغزم تجزیه و تحلیو کردم با صدای بلند گفتم



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

181 

 

 می..ی؟ -

 :شرم زده سرش رو پاییزن انداخت که با تته پته گفتم

 می گفتی دوباره بگو؟ -

 :با صورت سرخ شده از شرم گفت

 !من... من حاملم -

 :دم گفتمدایهو با ذوق پریدم باال و در حالی که قر می

گه خاله قرش آخ جون ب ه وای خدا قرش آها آها قرش بده من خاله شوووووودم یه کومولو بهم می -

 ...بده وای قرش بده

 .شنونهیس آروم همه االن می -

 :رقصوندمش گفتمهای رونیکا رو کشیدم و در حالی که با خودم میدست

 ...هشم اوه اوه اره قرش بدبذار همه بفهمن من دارم خاله می -

 .خوام فرهاد رو متعجب کنمهیس آهسته می -

 :یهو ساکت شدم و با حرص گفتم

 .آه مخبر تونه ما که هنوز واستون عروسی نگرفتیم این مه ویعشه -

 :لبخند تلخی زد و گفت

عروسووی بگیریم می فایده؟ ما که نه قومی داریم نه پدر و مادری همین شووماها هسووتین که اونم  -

 .گه پس الزم نیست به کسی دیگهتوی عقد بودید دی

 :سرش رو باال آوردم و گفتم

سووووورت رو باال بگیر پس ما می هسوووووتیم ما همه با هم فامیو هسوووووتیم اگه عروسوووووی از خودگی  -

 .کننهامون رو نبینیم غریبه ها که ما رو تو عروسی شون دعوت نمی

 !اره ولی االن کاری هست که شده -

 ها بگیم؟بریم به ب ه -

 .خوام عکس المعلش رو ببینمخوام به فرهاد تنهایی بگم مینه می -

 آه ید حال نزن رونیکا فرهاد که االن خونه نیست بریم به دیگرا بگیم خوشحال شن؟ -

 :لبخند زیبای زد و گفت

 .خوام خودم بگماره بریم ولی باید قول بدین که به فرهاد نگید مون می -

 .باوشه بیا دیگه االن بریم -
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 :نیکا رو کشیدم و سمت سالن بردم با صدای بلند داد زدمدست رو 

 ها؟الله، پریا، هرمز، آیالر، پیمان، امیر، ریس کجایین ب ه -

 :ی نگذشت که همه هراسون وارد سالن شدند ریس نگران پرسیدلح ه

 می شده؟ -

 :با ذوق گفتم

 !شیمشتولوق بده ریس که داری بابا بزرگ می -

 :ه پریا انداخت که پریای بی اره با رنگ پریده و تته پته گفتریس نگاهی غدب ناکی ب

 .بابا بخدا من کاری نکردم -

 :بلند خندیدم و گفتم

 !آه ریس پریا کاری نکرده -

 .این بار نگاه غدب ناکی ریس پیمان رو شکار کرد

 ...بابا بخدا -

 هات اونان؟آه مگه تنها ب ه -

 :بعد یک نگاه به امیر انداخت و با لکنت گفتریس این بار ناباور به من نگاه کرد و 

 ...نکنه -

های وا ریس این مه حرفیه این آقا فرهاد با رونیکا خانوم شووووووما رو بابا بزرگ کرده ما همه ب ه -

 .خوبی هستیم

 :ی به پلوم زد و گفترونیکا سرخ شده سلقمه

 بهتر نبود در جلوی همه اعدامم کنی؟ -

 .نچ این حالش بیشتر بود -

 .خیلی بی حیایی -

 ی و من بی حیا شدم؟تو حامله -

 :ریس با لبخند پدرانه سمت رونیکا اومد و گفت

 .مبار  باشه دخترم -

گفت نگاهم به پیمان خورد که داشوووت با حسووورت نگاه رونیکا رونیکا سووورخ شوووده هیچ میزی نمی

ما باید همیشووووووه کرد. همه اومدن و به رونیکا تبریک گفتند خیلی خوشووووووحال بودم این جمع می

 .موندجمع می
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آه تف مالی بسوووه االنسوووت که فرهاد برسوووه بریم آمادگی بگیریم بعد همه تون خود تون رو گم و  -

 .گور کنین تا این تازه به دوران رسیده خوشحالی شون رو تجلیو کنن

تو  همه متفرق شووودند این بار پیمان هم لبخند زد یکی شووومع یکی باد کنم هر می از روزهای تولد

 :خونه داشتیم رو آوردیم به ب ه گفتم

 .فقط اتاق رونیکا و فرهاد رو دیزاین کنن -

همه مون تو این کار خیلی مهارت داشووتیم امیر رو فرسووتادیم تا بعدووی کمبودهای که داشووتیم رو 

 .ی فرهاد رو ببزیمبرامون بیاره. خودم هم با رونیکا رفتیم تا کیک مورد عالقه

 .ن شیر رو بدهرونیکا همون لیوا -

 خیلی ممنون -

 من که هنوز کیک رو نبختم تشکر واسه می؟ -

 .تونستماگه تنهایی بودم این حرف رو گفته نمی -

 :دست از هم زدن مواد کیک برداشتم و با لبخند گفتم

مونیم مون همه تو هیچ گاه تنها نیستی ما همیشه م و کوه پشتیتیم. هیچ کدوم مون تنها نمی -

 .کنیمی خود کمک میگهبه یکی دی

 .لبخندی زد و بغلم کرد

 .آه مندش بیا بیرون من کی از بغو خوشم میاد -

 :با لبخند از بغلم بیرون شد و با حرص گفت

 !ید حال زن -

به حرصوووش خندیدم و مشوووغول پختن کیک شووودم امیر هم وسوووایو رو آورد خیلی دور کیک مرخ 

ها قهر کرد و دم بس که خبی م من بالخره م و ب هخورد تا یه ناخنکی بهش بزنه اما اجازه ندا

 .رفت

به اتاق دیزان شووده نگاه کردم همه میز عالی بود رونیکا از حموم در اومد برگشووتم سوومت بیشووعور 

 .مقد به خود رسیده بود

 !به از سیب زمینی به هلو تبدیو شدیبه -

 :با حرص مشتی به بازم زد با خنده گفتم

 .همه می آمادست -
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ی خوبی به فدا داده های کومولو، نوارها زیبا همه و همه جلوهها، کیک قلبی شکو، شمعنکبادک

ها اومدن توی بارید همه ب هاش نور میبودند و مهمترین زیبایی اون لح ه رونیکا بود که از مهره

 :اتاق و با خنده گفتند

 .دست مون درد نکنه عجب جایی آماده کردیم -

 :دیک کرد و گفتامیر خودش رو بهم نز 

 !انشالله قسمت مون -

های کلید شده طوری با پا یکی محکم زدم به ساق پاش که صورتش از درد جمع شد از الی دندان

 :که کسی متوجه نشه گفتم

 !مقد پرویی تو ها -

 .تو هم دست بزنت خیلی خوبه -

 :پشت مشمی ناز  کردم و گفتم

 .همینه که هست -

 :ن وارد شد و رو به ریس گفتدر همین لح ه پیمان هراسو

 ...بابا از بیمارستان زنگ زندن -

 .ولی با نگاهی به جمع حرفش رو خورد

 :ریس گفت

 می شده؟ -

 شه یه لح ه بیای بیرون؟هی ی بابا می -

 :عوض ریس گفتم

 .نه همین جا بگو حرفت رو -

 !شخصیه -

 .ما تاحال حرفی شخصی نداشتیم -

 :ن گفتریس هم با طرف داری از حرف م

 اره پیمان همیجا بگو می شده؟ -

 :پیمان سرش رو انداخت پایین و گفت

 !ماشین فرهاد مپ کرده االن توی بیمارستان -

 ( رونیکا )
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این تونسووت من رو تنها بذاره نه اینهام اعتماد نداشووتم نه این امکان نداشووت فرهاد نمیبه گوش

 .امکان نداشت

 !ه این امکا نداره نهدروغه حتماً... حتماً اشتباه شد -

 :کردم با میغ گفتمهای عمیقش رو حس میکمند زیر بازم رو گرفت نفس

 !پیمان بگو دروغه -

 .کردولی پیمان ساکت بود حرفی نمیزد واین کارش آتیش دلم رو تازه می

* 

تونست مرگ های دکتر دروغه فرهاد من نمیکرد حرفزدم که ولم کنن ولی کسی ولم نمیمیغ می

 .تونست من رو تنها بذارهزی بشه دورغه این اشتباهه فرهاد من نمیمغ

 !مونهگم ولم کنین اون زنده میمی -

 .صدای کمند توهم با گریه به گوشم رسید

 .رونیکا آورم باش -

مطور آروم باشم وقتی عشقم، مرد زندگیم، بابای ب م زیر اون همه دستگاست و دکترا آروم باشم؟

گن به امیدزندگیم امیدی نیست؟ با گریه نیست! مطور آروم باشم وقتی میگن امیدی بهش می

 :گفتم

مطور آروم باشوووم کمند این دکتر حق ندارن بگن بابای ب م دیگه حق زندگی نداره. اون... اون...  -

 .تونه برهخواست حاال که صاحب ب ه شدیم نمیاز من ب ه می

 !سوخت اما دل فرهاد نهکردم دل سنگ به حالم میغ میزدم و گریه می

* 

 دو ماه بعد

 ( کمند )

 دیگه مرخصه میتونیم ببریمیش خونه؟ -

 :دکتر سرش رو از نتایج مایینات باال آورد و گفت

اره خدا رو شووووووکر دیگه مشووووووکلی نیسووووووت فقط تا شوووووویش ماه شووووووروع هر ماه بخاطر مک آپ  -

 .بیاریدش

 .مشم -
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م خدا رو شووکر تموم شوود. دو ماه از اون روز شوووم ی کشوویداز اتاق دکتر بیرون اومدم و نفس آسوووده

گذشووت دو ماه از رفتن فرهاد گذشووت. رونیکا هر روز تو خودشووه لبخنداش شووده سووال یک بار می

 !اونم یک لبخند به تلخی زهر

فرهاد مرگ مغزی شوووده بود و هیچ راهی واسوووه برگشوووت نداشوووتیم همه میز تموم شووود اما رونیکا 

 .نه اعدای بدنش رو اهدا کردن بخواست رونیکاخواست قلب فرهاد همیشه بز 

ها امدوواک کرد شوواید بهترین کار هم همین بود قلبش رو واسووه آیالر گرفتیم. با اشووک روی اون برگه

از یک طرف مرگ فرهاد بود و از یک طرف آیالرم زیر تیغ جراحی درد داشوووووووت ولی تحمو کردیم. 

 .شدن اما رونیکا بیشتر از همه هنوز که هنوزه سیاه پوش فرهاد هستیم همه داغون

 کجا بودی؟ -

اش نگاه کردم. دیگر اون ای خستهی امیر دست از افکار تلخم برداشتم و به مهرهبا صدای خسته

کردم کارها عمو آیالر، دفن فرهاد درخشید خسته بود. درکش میهای سبز و وحشیش نمیمشم

 :ی لب زدمبخند نیمهها همه و همه ریخته بود روش با لو سفارشات لباس

 خوبی؟ -

 کنم از پا نیوفتم نگفتی کجا بودی؟کوشش می -

 :ی آزمایش رو باال آوردم و گفتمبرگه

 .اتاق دکتر گفت آیالر مرخصه -

 :سرش رو به معنی فهمیدن تکون داد و گفت

 .پس برو آمادش کن بیا تا بریم -

 .خوام ببرمش سر قبر فرهاداول می -

 .باشه -

 :ام زد و گفتآیالر رفتم بیدا بود لبخند به مهرهسمت اتاق 

 سالم مامانی -

 !علیکم گو دختر پاشو که دیگه باید بریم خونه -

 .عه مه خوب دیگه از شر این جا راحت شدم -

 :لبخند به این بیقراریش زدم و گفتم

 خیلی خسته شدی از اینجا؟ -

 :شد گفتدر حالی که از جا بلند می
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 .شدم دلم میبوکیدروز مرخه نمیهوف خیلی اگه ام -

 !هات رو ببوشعه خدانکنه دیوونه بیا لباس -

*** 

های روی قبر پا  شوووده ی گو رو گذاشوووتم. رزهای تازه روی قبرش بود و برفروی قبر فرهاد دسوووته

کارش شوووووووده بود هر روز اومدن سوووووور قبر فرهاد.  بود پس امروزم رونیکا اینجا اومده بود. دیگه 

 :های سردم نشست نگاهم کردم که با غم گفتلوی آیالر در دستهای کومودست

 گرده؟یعنی داداش فرهاد دیگه بر نمی -

 :هام بره کنار آروم لب زدممند بار پلک زدم تا نم اشک از مشم

 !نه -

ی بعد از خودن فاتحه از قبرستون بیرون اومدیم و این بار یک راست سمت خونه راه افتادیم. خونه

پنهونی مون دیگر رنگ غم به خود گرفته بود. تا داخو رفتیم هرمز و الله م و جت خود کومولو و 

های هر کدوم شووون یک بسووته پفک و پاسووتیو و یک کادو بود. شووون رو بهمون رسوووندن تو دسووت

ها رفت سوومت اتاق شووون با صوودای هر دو اومدن آیالر رو خوش آمد گفتن آیالر هم با خنده با ب ه

 :سه گفتمکه به گوشش بر 

 !هاآیالر مامان متوجه باش -

 .باشه مامانی -

 .ای خستش دلم سوختسمت امیر برگشتم با دیدن مهره

 .برو یکم بخواب -

 !نه خوبم -

 .زد نکن امیر بیا برو یکم بخواب -

 !یتو هم که خسته -

 .خوابم االن کار دارممن بعداً می -

قه به در زدم جواب نداد در رو آروم باز کردم روی میزی نگفت و رفت، سمت اتاق رونیکا رفتم دو ت

 .ی نامعلوم خیره بودتختش نشسته بود و به یک نقطه

 :آروم صداش زدم

 رونیکا؟ -

 :بی آنکا نگاهم کنه گفت



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

188 

 

 مرخه شد؟ -

 اره -

میزی نگفت رفتم کنارش نشستم دستم رو گذاشتم روی دستش هیچ عکس العملی نشون نداد 

گرفت. رونیکا دختر نبود که این طور آروم باشوووه و این سوووکوتش بد جور میهاش دلم از این حالت

 .عذاب آور بود

 ... دونی که باید بیشتر متوجه خود باشی ونهار خوردی؟ می -

 :حرفم رو قطع کرد و بی روح گفت

 کنه؟مه فرقی می -

 :این بار دیگه از کوره در رفتم با داد گفتم

ابت کنی ها؟ درسوووووته ما همه داغون شووووودیم ولی دو ماه گذشوووووت خوای ثبا این کارات می و می -

 !دونم سخته ولی دیگه به خود بیارونیکا باید خوب باشی می

هاش رو بازم بی حرکت بود مقابلش رفتم سوویلی محکمی به روش زدم. صووورتش کج شوود و مشووم

 .بست

 !بسه رونیکا -

 :فتهای ناباور اومد تو با تعجب گدر باز شد و پیمان با مشم

 زدیش؟ -

خوره ی تو شیکمش باشه غذا نمیاره باید بفهمه آدم بشه بفکر خودش نیست به فکر اون ب ه -

 .خوابه فقط گریه کنه و زل بزنه به یه جایینمی

 .زنمبرو بیرون خودم باهاش حرف می -

 :تا اومدم میزی بگم که گفت

-  ً  کمند لطفا

 .کوبیدم با حرص از اتاق زدم بیرون و محکم در رو بهم

سمت اتاقم رفتم در رو باز کردم با عصبانیت خواستم این در رو هم بهم بکوبم که با دیدن امیر رو 

 تخت خودم غرق در خواب متعجب شدم. این مرا نرفته اتاق خودش؟

 هوف من االن کجا بخوابم؟
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و بستم از اون روز رفتم ببینم اتاق امیر کیه تا در رو باز کردم نگاهم به سامیار خورد با سرعت در ر 

کرد. حتی یک هفته بعد از دفن فرهاد رفت این که کجا به بعد که سوووووووامیار از پیشووووووم فرار می

 .دونم. فکر کنم دیروز اومده پس بگو مرا امیر اومده اتاق مننمی

 .خسته بودم ولی بیخیال خواب شدم سمت سالن رفتم ریس تنها نشسته بود

 سالم -

 :زد و گفتلبخندی آرومی با صدام نگاهش رو بهم داد

 سالم دخترم خوش اومدی آیالر مرخه شد؟ -

 :روی صندلی مقابلش نشستم و گفتم

 .هاستاره تو اتاق ب ه -

 خوبه تو خودت خوبی؟ -

 !هم اره هم نه -

 کنم امیر کو؟در  می -

 خوابه -

 :متردد نگاهم کرد کنجکاوانه پرسیدم

 خوایین بگین؟میزی می -

 کنی؟نیست اما با امیر می میدونم وقتش می -

 :ی باال انداختم و گفتمشونه

 .شممنت رم اویاع یکمی رو به راه بشه بعد از جدا می -

 مطمعنی؟ -

 !اره از اول هم قرار همین بود -

 .فهمیدونم می بگم خودت بهتر مینمی -

 .کنینممنون که در  می -

 :لبخند پدارنه ای زد و گفت

 .ت میباره برو بخوابخستگی از سر و صورت -

 :ای کردم و گفتمتک خنده

 !جا نیست -

 :مینی به پیشانی داد و گفت
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 مطور؟ -

 .امیر تو اتاق منه تو اتاق امیر هم سامیار رونیکا هم تو اتاقاشه واسه من جا نمونده -

 .پریا رفته یه میزی پیدا کنه تا شب رو بگذرونیم برو اتاق اون -

 :ی به پیشونیم زدم و گفتمدم با دست یربهوای به کو فراموش کردم بو

 .وای مند روزه کو کار گردن پریا افتاده -

شوون امروز پولی کم خوب میشووه گفت دارن کمنه تشووویش نکن هرمز و الله هم تازه رسوویدن می -

 !خوبی آوردن

 .کننپس خوبه دارن عادت می -

 .اره برو بخواب -

م رو روی تخت پرت کردم این مند وقت توی بیمارستان به سمت اتاق پریا رفتم و با خستگی خود

 .واقعا خسته کننده بود

 .هام سنگین شد و به خواب رفتمکم پلکبا فکر به گذشته و آینده کم

*** 

شوودم یک کمی الی پلکام رو از هم دور کردم مشوومم به اتاق پریا با نوازش دسووتی داشووتم بیدا می

 .بود خورد آه من تو اتاق پریا خوابم برده

 .پریا نکن مرض داری بذار بخوابم -

 پریا نیست منم امیر -

 .خو به جهنم که کدوم خری هستی بذار بخوابم -

 :قه اش به هوا رفت و با لحن که قاطی خنده شده بود گفت صدای ق

 !عجب مادری هستی ها -

 .م رو گرفتبا به یاد آوردن آیالر م و جت از جا پریدم و تا اومدم از پاشم که امیر بازو

 ها مته جن گرفتت؟ -

 ...آیالر -

 .یه لح ه صبر کن خوبه تازه خوابید ببخش بخاطر من بیجا شدی -

 :ی کشیدم و گفتممنفس آسوده

 اشکال نداره ساعت منده؟ -

 !یازده و سی ظهر -
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 :هام تا آخرین حد ممکن باز شد و با داد گفتمیهو مشم

 می؟ -

 .ده و سیگم یاز زنی میمته مرا داد می -

 :ناباور گفتم

 یعنی من از دیروز تا االن خوابم؟ -

 !اره -

 میزه رونیکا می شد؟ -

 :پا روی پا انداخت و گفت

 !شهاگه بگم باورت نمی -

 :منت ر مشم به دهنش دوختم که گفت

یا  - یا هم گفت  یاره مون هوس کرده پر که بره براش مواد پیتزا رو ب یا رو ک و کرد  از صووووووبح پر

 ...ره بالخره پریا برنده شد و هر دوتا شون رفتن خریدمیره یا هم پریا تنها نمیهمراهش 

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 .اصالً شوخی خوبی نیست -

 .کنهکنم پس برو آَشبزخونه رو نگاه داره با پریا پیتزا آماده میاگه شوخی می -

صدا زدن های امیر خودم رو به  با سرعت از جا بلند شدم و با آخرین سرعت دویدم و بی توجه به

 :کردن با تعجب گفتمآشبز خونه رسوندم. پریا و رونیکا داشتند آشبزی می

 این جا مخبره؟ -

 :پریا پشت مشمی ناز  کرد و گفت

 میه مگه ندیدی دو دختر خوشگو با هم آشبزی کنن؟ -

 :بی توجه به پریا نگاهم روی رونیکا قفو بود که بالخره فهمید و گفت

 .خوام بخاطر تنها یادگار فرهاد خوب باشمیم -

 .لبخند به حرفش زدم و رفتم سمتش بغلش کردم

 !کنی خواهریکار خوبی می -

 :پریا با حسودی گفت

 .خواممنم بغو می -

 !خندیدم و دستم رو باز کردم تا پریا هم بیاد بغو مون
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*** 

نیکا هنوز هم لباس سیاه تنش بود گذشت آیالر دیگه خوب شده بود و روروزها م و برق و باد می

شوووود حسووووابی تبو شووووده بود. مند روز قبو کم داشووووت به ماه پن م بارداریش داخو میدیگه کم

 !معایینه کردیم ب ش پسر بود و مقدر که رونیکا گریه کرد تصمیم داشت اسمش رو فرهاد بذاره

 هی کمند کجایی تو؟ -

 :با گیجی به امیر نگاه کردم و گفتم

 هوم؟ -

 :بخند مهربونی زد و گفتل

 ای؟حسابی خسته -

 .کنیم خسته شدماره خو از هشت شب تا حال داریم یه مسعله رو حو می -

 :ای بلندی کرد و گفتخنده

 .با سواد شدن آسون نیست بعد یه مسعله نیست از یه بخش مند سوال کار کردیم -

 !ی شبهخو حاال هر می جون من بسه ساعت دوازده -

 .اسه امشب همینقدر بسه برو بخوابباشه و -

 :با ذوق گفتم

 !آخجون -

 .از جا بلند شدم که برم بخوابم صدام زد

 کمند؟ -

 .دوباره نشستم و منت ر بهش نگاه کردم

 خوان بیان اینجامامان بابا فردا می -

 :با تعجب گفتم

 مرا؟ -

 .بعد از فوت فرهاد خدا بیامرز دیگه نشد ببینتت -

 . دیگه وقفتش بود باید باهاش حرف بزنمکمی فکر کردم اال

 امیر؟ -

 جان؟ -

 !گفت جان یا شایدم اولین نفرتعجب کردم اولین بار بود که می
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 .خواستم بیخیال باشم و حرفم رو بزنم

 .دیگه وقتشه باید با مامان بابات حرف بزنی -

 :منی به پیشونیش داد و گفت

 در مورد؟ -

 :لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم

 !طالق -

 :تکونی خورد و گفت

 زود نیست؟ -

شووووه باید این کار رو هم تموم کنیم االن دیگه نه خیلی هم وقتی خوبیه اویوووواع داره رو به راه می -

 .هیچ مشکلی نیست واسه سال جدید آیالر رو هم مدرسه میفرستم

 :با عجز گفت

-  ً  !کمند لطفا

 .عد طالق ترو راحت من رو راهملطفاً نداره امیر از اول هم قرار همین بود ب -

 !کمی دست دست کرد انگار در گفتن میزی تردید داشت منت ر موندم تا خودش حرفش رو بزنه

 شه ادامه بدیم؟کمند می -

 ...نه دیگه حال درس -

 گم این رابطه رو یعنی طالق نگیریم؟نه درس رو نمی -

 عصبی شدم یعنی می؟

 .ا آخر پاش بمونییعنی می امیر تو قول دادی باید ت -

 زنم فقط کمی وقت بده باشه؟باشه گلم آروم باش باشه با مامان اینا حرف می -

 !مشکلی نیست ولی هر می زود تر بهتر -

 :غمگین گفت

 خوای از شرم خالص بشی؟اینقدر زود می -

 .شیم تمومشدیم که می ِامیر مویوع این نیست ماباید جدا می -

 :ره غمگین گفتبا تعجب نگاهم کرد و دوبا

 بعد طالق اجازه دارم آیالر رو ببینم؟ -

 .آه خداروشکر مشکلش دیدن آیالر بوده فکر کردم عاشق شده خخ
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 نه دل داشتم با این سگ آخالقیم عاشقم بشه؟

 .هر وقت خواسته باشی میتونی ببینیش -

 ممنون -

هر دومون رو میخ کوب  از جا بلند شوود و با گفتن شووب بخیر عزم رفتن کرد که صوودای میغ رونیکا

 .کرد

 (رونیکا)

کرد دسوووتم رو روی شووویکمم دسوووتم رو روی سوووبزه های نرم ممن گذاشوووتم حس خوبی بهم القا می

 .گذاشتم و آروم شروع به خوندن الالیی کردم

 الالای گو پسر، گو پِسر تاج سر -

 الال شاه پسرا، الالای نوری دنیا

 روشنی مشم تویی زیبایی شهر تویی

 گو پسر، گو پسرِ تاج سرالالای 

 رونیکا؟ -

صووودای فرهاد که به گوشوووم خورد دسوووت از الالی خوندن برداشوووتم برگشوووتم سووومت که داشوووت با 

 :کرد. در جواب لبخندش لبخندی زدم و صداش زدملبخند زیبایی نگاهم می

 !فرهاد بیا ببین میخوام پسرم رو بخوابونم -

هام توی هم میره و با جدیت پسوووووورم رو بگیره اخمکنه تا فراد میاد سوووووومتم و دسووووووتش رو دراز می

 :گممی

 !دمش پسرم رونه نمی -

 :گههای فرهاد میبینم با لبخند میشه که پسرم رو تو دستدونم می مییهو نمی

 !وقتی پسر منه باید پیش من بمونه -

 :زنمعقب میره نه پسرم صداش میبا گفتن این حرف عقب

 بریش؟کجا میفرهاد پسرم رو بده، فرها  -

 فرها... اد؟ -

 !بینیرونیکا پاشو داری خواب می -

 رونیکا؟ -
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با صدای کمند از خواب بیدا شدم وحشت زده نگاهم رو دورتا دور اتاق مرخوندم هیچ میزی نبود. 

دستم رو روی شیکمم گذاشتم وجود پسرم رو حس کردم خداروشکر خواب بوده. با گریه خودم رو 

 :گفتردم دستش رو دور کمرم حلقه کرد و با آرامیتو آغوش کمند پرت ک

 می شده خواهری می دیدی؟ -

 :هق گفتمبا هق

 !خواد پسرم رو ببرهکمند فرهاد... فرهاد می -

 !شه فقط یه خواب بودههیس گلم هی ی نمی -

 .خواد اونو ببره پس منم ببرهاما.. اما عین حقیقت بود اگه می -

اب زمسووتونی بوده میزی مهمی نیسووت حتماً بازم در مورد فرهاد فکر عه خدانکنه آروم بگیر خو -

 .کردی واسه اون بوده که تو خواب دیدیش

 :صدای امیر اومد که گفت

 !گه رونیکا حتماً زیاد در مورد فرهاد فکر کردی واسه اونهکمند راست می -

 :با سر افگندگی گفتمبا خجالت از آغوش کمند بیرون اومدم اصالً متوجه حدور امیر نشده بودم 

 .ببخشید شما رو هم بیخواب کردم -

 :کمند لبخند مهربونی زد و گفت

سوووووورت رو باال بگیر ما خواب نبودیم در یوووووومن مگه دکترت نگفت که بعدووووووی تصووووووورات، بی  -

 های مادریه؟ها تاثیر هورمونحوصلگی و خواب

وابیدم کمند و امیر هم رفتند های کمند کمی دلم آروم گرفت دوباره سوووورم رو گذاشووووتم و خبا حرف

 .دیگه فکر فرهاد زو از ذهنم بیرون کردم تا بازم خواب نبینم

 ( کمند )

فردای اون شووب مامان و بابای امیر اومدن و بعد دیدن من و آیالر رفتن امروزهم این امیر بیشووعور 

و بزنه آماده گیر سووه پیچ داده که باید برم نمایشووگاهش رو ببینیم. بالخره تونسووت نمایشووگاهش ر 

 .شده سمت نمایشگاه امیر حرکت کردم

*** 

ی مقابلم نگاه کردم آدرس که همینجاست گوشیم رو برداشتم و زنگ زدم به به ساختمان دو طبقه

 .امیر

 .بعد مند بوق گوشی رو جواب داد



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

196 

 

 الو کمند اومدی؟ -

 !انده شدهاره اما اینجا که شبیه نمایشگاه نیست همه شیشه ها که با روزنامه پوش -

 .ها دور کنیمها روز نامه ها رو از روی شیشهشه که قبو آماده شدن طرحخو گلم نمی -

 .باشه در رو باز کن اومدم -

 !در بازه خوش اومدی -

 !سمت در ورودی رفتم که امیر مقابلم ظاهر شد به مه تیبی زده

 :سوتی زدم و گفتم

 !وای جناب ریس عجب خوشگو کردی -

 :اری زد و گفتلبخند شیطنت ب

 .از سایه شماست -

 :ایه این امیرم. دسته گو دستم رو دادم دستش و با لبخند گفتمبلند زدم زیر خنده عجب دیوونه

 !مبار  نمایشگاهت -

 :لبخند جزابی زد و گفت

 .مرسی بیا تو دم در واینستا -

گ همه جا رو با امیر وارد شووودم عروسوووک های السوووتیکی، موهای مصووونوعی، گردن بندهای رنگارن

 .گرفته بود

 .وای عجب جاییه -

های قدی که هر سووومت به سووومت یکی از موهای سوووبز مصووونوعی رفتم و گذاشوووتمش سووورم به آینه

 .ی خاصی میده شده بود نگاه کردم. با دیدن خودم هم امیر هم خودم زدیم زیر خندهسلیقه

 !وای کمند شبیه گوجه سبز شدی -

یکی از موهای بادمجونی و دراز رو برداشووووووتم و رو سوووووور امیر  ندهامیر با گفتن این حرف زد زیر خ

تن یمش کردم بعد کمی نگاهش کردم. کت نارنجی رنگش با موهای بادمجونی خیلی باحال شده 

 .اش زدم زیر خندهبود با دیدن قیافه

 !امیر نگاه شبیه بادمجون شدی -

 :کرد خندم رو خوردم و گفتمامیر داشت با حرص نگاهم می

 میه؟ -

 .حالت موهام خراب شد مکمو بیست دقیقه مقابو آیینه ایستاده بودم -
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کرد و دوباره زدم زیر خنده وای خدا دلم گوشوویم رو در آوردم مند تا سوولفی گرفتم امیر هی فرار می

های امیر باهاش کرد که موها رو از سوورش در بیاره. ولی اجازه ندادم و با وجود کوشووشکوشووش می

گوشووویم رو گذاشوووتم تو جیبم موهای مصووونوعی خودم رو درآوردم و گذاشوووتم سووور  عکس انداختم

 .جاش

 :سمت امیر رفتم و گفتم

 !کمی خم شو -

 مرا؟ -

ی پا ایستادم موهای مصنوعی رو از سرش در آوردم و مشغول درست هوفی کشیدم رونو  پنجه

ر کمرم حس کردم هاش دوکردن موهاش شوودم. بد جور آروم گرفته بود با حس حلقه شوودن دسووت

هاش رو ی دسوووتبرق دوهزار ولت رو به من وصوووو کرده باشووون. خواسوووتم پا پس بکشوووم ولی حلقه

 :تنگ تر کرد آروم نالیدم

 !امیر ولم کن -

 مرا کمند؟ -

 .مون راحت نیستم -

 .من شوهرتم محرمتم این که میزی نیست -

دونم شدم حس عجیبی بود نمییهاش که به گردنم میخورد یجوری مامیر لطفاً! حرم داغ نفس -

 مرا قدرت نداشتم پسش بزنم؟

دسووووووتش رو تو جیبش فرو برد و یه میزی رو در آورد دکمه اش رو زد یهو کو سووووووالن تغییر کرد از 

سقف اتاق باد کنک های قلبی شکو اومد پایین گو های رز سرخ پَرپَر شده ریخت روسرمون انگار 

 ر متوجه نشده بودم؟ای بین سقف و زمین بود پس مطوپرده

 :کردم با لکنت گفتمسر امیر هنوز توی گردنم بود با تعجب داشتم به اطراف نگاه می

 امیر اینجا مخبره؟ -

 .هیس کمند فقط نگاه کن -

ها معلق بودن و ی از گو سووورخ شوووده بود. در هوا با کنکصووودای موزیک بلند شووود زیر پاهام فرشووو

 .خورددتکون می

یاد کرده بود آخر آهنگ از تی ام بکس اونم آهنگ )اونا نمی دونن(  تعجبم رو صووووووودای موزیک ز

 .گذاشته شده بود
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 شیهمه بهم میگن که تو آدم نمی }

 همه میگن آخرش مال من نمیشی

 همیگن اونی که با توعه فقط دنبال پول

 بهت نزدیکه ولی ازت خیلی دوره

 من انتخابم رو کردم با مشم باز

 حرفاشون مهم نیست برام

 دونم می بین ماستاونا نمی

 همش بهم میگن بزن قیدش رو

 ...ولی اونا نمیدونن من عمرم رو دادم برات نه نصفش رو

 {تیکه ای از آهنگ

 امیر حرف بزن؟ -

 .ال افتاد روی زمینهای امیر از دورم شو شد و بی حیهو دست

 .وحشت زده رفتم سمتش و صداش زدم

 امیر، امیر؟ -

گفووت خوودایووا مش شوووووووود پس؟ دسووووووتم رو بووه بینیش نزدیووک کردم وای خوودا نفس هی ی نمی

 .کشیدنمی

 .کشیددستم رو گذاشتم روی قلبش و فشار دادم باز مک کردم نه بازم نفس نمی

 .لعنتی نفس بکش امیر نفس بکش -

 .باز کن مشات رو امیر جون من -

 .میغ زدم و کمک خواستم

 !یکی نیست ترو خدا کمک مون کنه امیر پاشو ترو خدا -

 خدایا مش شد یهو؟

 :هق گفتمهاش سرم رو گذاشتم رو سینش و زدم زیر گریه با هقخسته شدم از جواب ندادن

 !امیر تروخدا پاشو -

 .و نگاه اشکیم رو به امیر دادم ی که به سرم خورد وحشت زده سرم رو باال آوردمهب*و*سبا 

 :یه حلقه رو مقابلم گرفت و گفت

 !شهاگه بگی نه واقعی همین طور می -
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 :ناباور گفتم

 امیر؟ -

دونم متعجب شووودی ولی من دوسوووت دارم. خیلی وقته فهمیدم یا شوووایدم از روزی که جونم؟ می -

م لرزید طاقت نیاوردم بهت دیدمت خیلی دوسووووووت دارم. وقتی گفت کارهای طالق رو روبرا کنم دل

 .گفتم

 :عقب رفتم و گفتمناباورعقب

 !نه... نه... نه این امکان نداره -

 :دستم رو تو دستش گرفتی تکونی خوردم که لبخندی زد و گفت

 .پیوندهاگه بگی نه این حالتی رو که دید به واقعیت می -

 :کردم که لب زدهای گشاد و ناباور بهش نگاه میبا مشم

 کنی؟من ازدواج می با -

 :های رو صورتم رو پا  کردم و با لکنت گفتماشک

 یعنی همش فیلم بود؟ -

 :مشماش شیطون شد و گفت

 !شهاره ولی اگه بگی نه واقعیت می -

 .با عصبانیت سیلی محکمی به روش زدم که از شدتش صورتش رو برگردوند

 :داد زدم و گفتم

 . منخیلی خری امیر فکر کردم مردی، من.. -

 .ی امیر میکوبیدمهام روون بود مشت های بیرون یا محکمم رو به سینهدر حالی اشک

 !کمند آورم باش االن که میزی نشده -

 :هلش دادم و با داد قاطی با عصبانیت گفتم

 گی میزی نشده؟میزی نشده؟ کم مونده بود قلبم وایسته تو می -

 :گفتیهو من رو کشید بغلش و با لحن آرومی

 هیس آروم بگیر -

اومد ولی دیگه عادت کرده بودم مرا االن که من تو بغلش زدم زیر گریه من از بغو خوشووووووم نمی

 کشیدم امیر این کار رو کرد؟پاپس می

 دی؟خوب دزد کومولو موفق شدی دزد قلبم بشی حاال بلی رو می -
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 :با حرص از بغلش بیرون شدم و مشم تو مشم بهش گفتم

 !نه -

 :د ناباور گفتلبخندش ماسی

 کنی دیگه نه؟داری شوخی می -

شم حرف دیگه دم میای و توافقی از هم جدا مینه! همین االنم خودم میرم درخواست طالق می -

 .تمومه

 .رو برگردوندم که برم ولی با صداش تو جا میخکوب شدم

 !فقط یه دلیو بهم بگو، فقط یه دلیو کمند -

 :اش و گفتمبه سمتش برگشتم سرد زل زدم تو مش

 !دوست ندارم -

 :با عجز یک قدم سمتم برداشت و گفت

 !اما من دوست دارم بیشتر از جونم -

 دلیو بیشتر؟ -

 :نگاش کدر شد رو برگردوند ازم و سرد تر از خودم در حالی که بغدش رو قورت میداد گفت

 !کمند برو -

 ...فردا واسه طالق -

 .با دادی که زد تکونی خوردم

 !.. وگفتم برو. -

 !با دو از نمایشگاه خارج شدم رو به تاکسی دست بلند کردم تا دور بشم از این گرداب

 (امیر سام )

شد کمند منین حرفی رو بزنه با دادی که زدم تکونی خورد و بعد بی حرف ازنمایشگاه با باورم نمی

 .دو زد بیرون

 مرا جوابش نه بود؟

 مرا اینقدر سرد و سنگ بود؟

 ت یه بار هم به من فکر نکرده بود؟یعنی تو این مد

میزی که واسه زیور آالت بود رو زدم زمین داد میزدم و هر می دم دستم رو میزدم زمین. من امروز 

 .زمین خورده بودم پس اینام باید زمین بخورن
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 مرا... ا؟ -

ی تک نگینی که واسوووه کمند خریده کردم مشووومم به حلقههر می دم دسوووتم میومد رو خراب می

 .ودم ثابت موند رو زمین نشستم تو دستم گرفتمشب

ریخت امروز اینقدر زود مهمون صورتم شده بودن که خودمم هام که هیچ گاه به آسونی نمیاشک

 .تعجب کردم

 .حلقه رو تو دستم گرفتم انگار این حلقه کمند بود

 خواستی؟مرا کمند مگه می کم داشتم ها که پسم زدی؟ پول می -

 .هام ادامه دادمکردم دوباره به حرف ای بلندیخنده

خواستی فقط مرا نه گفتی ها گرفتم برات. هر جور تو میکردم بهتر عروسی رو میبرات پیدا می -

 لعنتی مرا شکستیم؟

 .گوشیم رو در آوردم و زنگ زدم به بابا با اولین بوق جواب داد

 الو امیر؟ -

 :با گریه و بیحال گفتم

 !ردم تموم شدپسم زد بابا شکست خو -

 می تموم شد امیر؟ -

 .گوشی از دستم سر خورد رو زمین صدای بابا هنوزم میومد

 الو، الو امیر کجایی؟ -

 (کمند)

تونستم امیر رو در شیشه رو پایین دادم تا هوای آزاد برسه بهم من از حسم مطمعن نبودم و نمی

معلوم نیسوووت مامان و بابام  گیر خود کنم. بعدش امیر یک پسووور با اصوووو و نصوووب بود و منی که

 .تونستم بهش بگم بلیان، کجا هستن، مردن یا زندن نمیکیه، میکاره

 .شدتونستم با وجود این قلب مریض گرم برخورد کنم و بگم اره نه نمینمی

 (امیر)

 :کرد آروم گفتهای همیشه مهربونش نوازشم میسرم رو پاهای بابا بود با دست

 ؟خوای بگی می شدهنمی -

اون روزی که خبر شوووکسوووت خوردن ما پخش همه جا شووود من فرار کردم. اون روز با کمند آشووونا  -

 !شدم دختر عجیب و دزدی که کیف پولم رو دزدید
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 .صدای متعجب بابا به گوشم رسید

 کمند و دزدی!؟ -

 .بی توجه به سوالش به حرفام ادامه دادم

 !م رو دزدیداون روز کمند کیف پول رو دزدیده نتونست ولی دل -

گفتم از همه میز از قراری که واسه عمو آیالر گذاشته بودیم از همه میز و همه جا تا امروز و مند 

 :لح ه پیش بابا مهربونونه گفت

 .نباید تسلیم بشی باز دوباره کوشش کن پسر من که مغرور نیست -

 :و گفتم های بابا دوختمهای سرخ شده از اشکم رو به مشمسرم رو بلند کردم مشم

های پشووت سوورش رو شووکسووت دیگه مهم نیسووت میرم درخواسووت دیگه مهم نیسووت بابا اون پو -

 .دمطالق می

 مطمعنی؟ -

 :حلقه رو بیشتر تو دستم فشردم و گفتم

 !اره -

*** 

هام گود افتاده بود واقعا این من بودم امروز روز جدایی بود مهار روز از اون روز گذشووت. زیر مشووم

 ی که هیچ حسی در مقابلم نداره اینجوری داغون شدم؟واسه یه دختر 

 .خوای بمونیتو پشت در منت ر نوبت مون بودیم مقدر درد داشت منت ر میزی که نمی

 !گفتند انت ار تلخ است ولی بحر شیرین دارهمی

 .شدامروز من بعد انت ار بحر تلخ نصیبم می

 !امیر سام اصالن و کمند اصالن -

بود کمند هنوز نیومده بود از جا بلند شوودم تا کمی معطو کنم که کمند سوور  هه نوبت مون رسوویده

 رسید. من که دوستش داشتم به این حالت رسیده بودم اون مرا رنگ به رو نداشت؟

 .نه امیر دل خوش نکن اون مشکو قلب داره بخاطر اونه

*** 

 حمد اصالن طالق بگیرید؟خوایین از آقای امیر سام اصالن فرزند اخانوم کمند اصالن شما می -

 !خواماره می -

 :قایی رو کرد سمت من و گفت
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 خوایید خانوم تون کمند اصالن رو طالق بدید؟آقای امیر سام اصالن شما می -

 :بغض مردونه ام رو قورت دادم نتونستم م و کمند ساده بگم اره گفتم

 !خوامنه آقای قایی نمی -

 (کمند)

 .ادامه دادتا اومدم میزی بگم که امیر 

خواد باهام باشووووووه دلیلیش اینه که دوسووووووم نداره. خوام طالقش بدم آقای قایووووووی ولی نمینمی -

محرمیت به » خوام اسیرش کنم! در یمن یکی به من گفته مشکلی ندارم وقتی دوسم نداره نمی

 « !قلبه نه امدای رو کاغذ

 :قایی نگاهی به من انداخت و گفت

 مند سالته دخترم؟ -

 و سه بیست -

 خوای مطلقه بشی اونم با وجود این که شوهرت اینقدر دوست داره؟با این سن کمت می -

 :سرم رو پایین انداختم و گفتم

 کجا باید امدا کنم؟ -

 :قایی متاسف گفت

 !هاامون از دست شما جوان -

 !امدا کردم تموم شد همینقدر بود دیگه محرمیت رو کاغذ هم نداشتیم

ه کردن به امیر داغون از محدوور زدم بیرون نسوویم نیمه گرم بیرون حس خوبی بعد امدووا بدون نگا

بهم داد. دیگر باید تغییر کنم یک کمند جدید تر از قبو باید به خودم بیام و مادر خوبی واسوووووووه 

 .آیالر باشم

گوشووووویم زنگ خورد از تو جیبم بیرون کردمش پیمان بود تا جواب دادم منت ر نموند با سووووورعت و 

 :ه گفتوحشت زد

 .....الو کمند زود خودت رو برسون رونیکا حالش خوب نیس آوردیمیش بیمارستان -

 .دونم با مه سرعتی یک تاکسی رو گرفتم و به بیمارستان رفتمنمی

 .وقتی به خود اومدم توی بیمارستان بودم

 .تا خواستم سمت معلومات برم که صدای پریا تو گوشم رسید

 !کمند -
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 :اش اشکی بود با وحشت پرسیدمهبرگشتم سمتش مشم

 رونیکا رو می شده؟ -

 :با گریه گفت

 !تو بخش اورژانسه -

 خوبه خودش، ب ش؟ -

کرد. منت ر ایسوووتاد نشووودم و دویدم سووومت اتاق اورژانس دم در زد و فقط گریه میهیچ حرفی نمی

 .پیما رو دیدم دویدم سمتش

 پیمان رونیکا خوبه؟ -

 .کردام میهاشون کالفهزدناونم گریه کرده بود این حرف ن

 گم رونیکا حالش خوبه؟زنی میمرا حرف نمی -

 ...ب... ب ش -

 :ترس تو دلم رخنه کرد با وحشت گفتم

 ب ش می؟ -

 .برو پیش رونیکا حالش خوب نیست -

 :یا داد گفتم

 فرهاد ب ش می؟ -

 :بار سر پایین گفت

 !از دست دادیم -

 :هری دلم ریخت ناباور گفتم

 نه -

 !های نا امید به سقف ذل زده بودسمت اتاق رونیکا رفتم با مشمبه 

 .آروم صداش زدم

 رونیکا؟ -

های طوسوووی دیگر نا امید بود. دسوووتش رو گذاشوووت رو شووویکمش و لبخند برگشوووت سووومتم مشوووم

 :تلخی زد و با صدای دو رگه گفت

 !آدمی خیلی بدیم نه هم باباش تنهام گذاشت هم ب ش -
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می بگم تا دل کسی که در ظرف مهار ماه هم شوهرش رو از دست داد  دونستمسمتش رفتم نمی

 !هم ب ش رو شاد کنه

 :دستش رو گذاشت رو قلبش و گفت

یبره به حرفش عمو کرد ب م رو برد کمند اینجا خیلی درد داره اون شوووووووب فرها گفت ب م رو م -

 .منِ تنها رو تنها تر کرد

 .دونم فامیلی دارم یا نهرو نگاه حتی نمیزندگیه دیگه این جور روزها رو داره من  -

 :در حالی نگاهش میخ سقف بود گفت

فرهاد گفته بود که ما هیچ فامیلی نداشووتیم واسووه همون ازم یه فامیو خواسووت. فرهاد با ب م تو  -

 .اون دنیا من رو کم دارن واسه فامیو شدن

 های میه رونیک مگه من کم درد کشیدم؟این حرف -

 :ی مشمش مکید و با بغض گفتز گوشهی اشکی اقطره

 .اما من دیگه تحمو ندارم -

های سوزنا  وحالت های که از حرفشه؟( به در خورد اشکدو تقه ) این دو تقه مرا سه تقه نمی

 .رونیکا ریخته بودم رو پا  کردم

 بیا تو -

بادیگاردهای ریس هم او یا، ریس، هرمز، الله، آیالر، سوووووووامیار و حتی  با تعجب پیمان، پر مد تو 

دیدم اومد و اون های ریس میکردم. برق اشک رو اولین بار بود که در مشمداشتم نگاه شون می

 :سمت رونیکا نشست دستش رو تو دست گرفت و گفت

ی دیگه رو باردار شوود ی من و تو یه قصووه اسووت وقتی پریا سووه سووالش بود مامانش یه ب هقصووه -

ب ه من هم همسووووورم رو هم پاره تنم رو از دسوووووت دادم. فکر  خیلی خوشوووووحال بودیم روز تولد اون

 ی شما رو با وجود داشتن دوتا اوالد به فرزندی گرفتم؟کنی مرا همهمی

 کنی من فامیو تو نیستم؟تا یک فامیو داشته باشم االن تو فکر می

 .زدریختند ولی حرفی نمیهای رونیکا یکی پشت سر هم میاشک

به فرزندی میتونسووووووتم الحتی اگه می - گرفتم ولی حیف که دیگه اجازه له، آیالرو هرمز رو هم 

نداشتم. رونیکا فامیو به این نیست که آدم فامیو خودش رو داشته باشه. به کمند نگاه کن مگه 

 گه مامان؟آیالر ب شه که بهش می

 !ها پیداش کرد و شد عزیز تر از جونشنه فقط از روی زباله
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ها رو گفت اولین بار بود ریس از این حرفری شووده بود ریس راسووت میی مون جاهای همهاشووک

 .شنیدیممی

*** 

های پیمان های ریس یاهم با حرفگذشوووووت و حال رونیکا هم یا با حرفروزها پشوووووت سووووور هم می

 .شدخوب می

 دونم مه مریی تو اصفهان داره که هر روز اونجا تلبه؟پریا باز رفته بود اصفهان من نمی

ی ها و همون وظیفهرفت من بودم و کارهای مدلینگ و ب هداشووووووت رو روال عادی پیش میکارها 

 .مقدس مون. آیالر هم به جمع شوند پیوسته بود

پول کار مدلینگ خیلی خوب بود هر روز کار نداشتم فقط هر مند روز یک بار واسه عکس گرفتن 

 .رفتممی

از کارم خوشووووووش اومده. واسوووووووه همین بهم ریس جدیدم من رو توی اون جشوووووونواره دیده بوده و 

تونم کیف دزدی کنم قبول کردم پولی خوبی بهم پیشوووووونهاد داد منم که دیدم بعد از مدلینگ نمی

 .دهمی

بعد اون روز دیگه امیر رو ندیدم فقط یک بار به نمایشووووووگاهش رفتم ولی داخو نشوووووودم و از دور 

 :دیدم. امیر نبود از پیمان پرسیدم گفت

 « !المللی خارج از کشور رفتهواره بینبخاطر جشن »

دلم براش تنگ شووووووده ولی نه در حدی که فکر کنم عاشووووووقش باشووووووم. کاری کردم خوب بود مون 

دونسووتم ولی ناخودآگاه مقابو لیاقت امیر بیشووتر از من بود هیچ گاه خودم رو کم از کسووی کم نمی

 .کردمامیر حس کم بودن می

 آماده هستین خانوم کمند؟ -

 :ی افکارم پاره شد نگاهم رو بهش دادم و گفتمای عکاس رشتهبا صد

 آره باید موهامم درست کنم؟ -

 !نه فقط عکس مهره الزمه -

 !پس دیگه آمادم -

 شروع کنیم؟ -
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ی عکاس یک دستم رو گذاشتم زیر مونه و کمی حالت با تکون دادن سر از جا بلند شدم. به گفته

هام رو وهام رو یک طرف صووورتم ریختم. تو یکی دیگر مشوومهام رو خمار کردم. یکی دیگه ممشووم

 .هام نشوندمی رو لببستم و لبخند نیمه

 .دادمگفت من هم انجام میهر می عکاس می

 .م و همیشه عالی بودید خانوم کمند دیگه تموم شد -

 مرسی -

ردن آه عجب کاری خسووته کنی هسووت این مدلینگ به سوومت میز آرایش رفتم و شووروع به پا  ک

 .. آرایشم کم حجم ولی کامو بود اما رژ لب سرخم رو بیشتر زده بودمآرایشم کردم

 (امیر سام)

 !ای تلخم رو مز مزه کردم تلخ بود ولی نه به این روزهای منیک کمی از قهوه

های کمند نگاه کردم بازم م و همیشوووووووه عالی بود. رژ قرمز خیلی بهش میومد لبخند به عکس

شدم از طریق حسام متوجهش شکو گرفت اگه جوابش بلی بود امروز مجبور نمیهام تلخی رو لب

 باشم. فقط یک سوال م و خوره به جونم افتاده بود که مه کمی داشتم؟

کرد تو اون شووهر دیگر راهی برای نفس کشوویدن ی جشوونواره از ایران بیرون شوودم حس میبه بهانه

 .ندارم

دونم ای رنگ تنگ شووده میهای شوویطون و قهوهاون مشوومگشووتم ایران دیگه دلم واسووه فردا برمی

 ...حتی یادشم نیستم ولی

 امیر؟ -

 .به یاشار نگاه کردم و منت ر حرفش موندم

 ... طرحت قبول شده و -

 :ی سیاه رنگی رو به سمتم هو داد و گفتبه دنبال حرفش پوشه

 !دن مبار  باشهی بزرگترین نمایشگاه در ایران رو به برند کمند دااجازه نامه -

یاد اولین بردم بعد شکستم افتادم وقتی که کمند به زندون اومده بود. مقدر از دیدنش خوشحال 

 .شده بودم

 گردی ایران؟امیر برمی -

 !آره دلم براش تنگ شده -

 ولی اون که پست زد مگه یادت رفته؟ -
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 :نگاش کردم و گفتم

کنار عشووق نیسووت؟ یا بن رت من  غرور جاشگفت؟ مگه نگفت  مگه تو هم یادت رفته عمو می -

 آدم مغروری هستم؟

 :لبخندی زد و گفت

 !تا تهش باهاتم آقای مجنون -

 :به عکس کمند که روی صفحه لپ تاپم بود نگاه کردم و گفتم

 !شم حتی اگه بیست بار پسم بزنهدونم که موفق میمی -

 (دو روز بعد )

ماه دوباره برگشوووتم ایران. هوای بهاری خیلی خوبی  از فرودگاه بیرون شووودم بعد گذشوووت یک و نیم

بود و مون فکر کنم دیشب بارون اومده بودم هوای خیلی مرطوب و زیبا شده بود. یاشار کنارم قرار 

 :گرفت و با لبخند گفت

 !آخرین بار کی ایران اومده بودم یادم نی -

 :عینکم رو در آوردم و گفتم

 !هشت سال قبو -

 .خیلی ذوق زدم تا زنداداشم رو از نزدیک ببینمگی اره راست می -

 .بینی پسر عمو غمت نباشهمی -

شار پسر عموی منه ولی بیشتر از پسر عمو م و داداش نداشتم می مونه برام. وقتی فهمید که یا

ته شووووووودیم و میزی به اون نگفتیم خیلی ناراحت شووووووود. اگه این مند روز اون نبود  ورشووووووکسوووووو

 .های خودم وایستمتونستم دوباره رو پانمی

 .شه فردا بریم کوه من خستمیاشار نمی -

 :لبخند شیطنت باری زد و با ژست که از کمند سراغ داشتم گفت

 !ببند امیر تا نبستم -

 (کمند )

اومد و منم آمادگی رفتن به کوه رو گرفته بودم. خیلی وقت بود که تفریحی نداشتیم امروز پریا می

گرفته بود. مخصووووصووواً رونیکا که به زور یک کلمه حرف از دهنش  و این مند وقت همه افسوووردگی

 .میاد بیرون باید بیشتر متوجهش باشم

 !هازود باشید دیگه دیر شد ب ه -
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گذاشووتن از پولی که بدسووت آورده بودم ترتیب این ها میهمه هر میزی که داشووتن رو توی ماشووین

 .تفریح رو داده بودم قرار بود بریم کوه

دونم فکر کنم دزدیده رو پیمان آورده بود یکی از دوسووتش بود و دومی تا جایی که می دوتا ماشووین

 .بود. مون وقتی ازش پرسیدم طرفه رفت منم بیخیال شدم کار ما همین بود دیگه

 !سالم جیگر تون اومد -

 :با صدای پریا برگشتم سمتش و با لبخند گفت

 !مقدر دیر کردی خره -

 :پوفی کشید و گفت

 .ار کمند، فقط یه بار بگو خوش اومدی قربونت برمیه ب -

 وی خدا نکنه مگه مرض دارم قربون تو برم؟ -

 .پیما هر دو تا مون رو صدا زد

 .بیایین دیگه دیر شد -

 .هاهاش برام خط و نشون کشید و حرکت کردیم سمت ماشینپریا با مشم

*** 

 !جا کنید زود باشید دیگهها رو جابهوسیله -

 :نگاهش به رونیکا اشاره کرد و گفت پیمان با

 کمند موافقی مسابقه بدیم تا سر کوه؟ -

 :یک نگاه به رونیکای بی حس و حال انداختم و گفتم

 .دیمها با ریس بیاد من و تو، رونیکا و پریا تا سره کوه مسابقه میاره ب ه -

 :ریس هم با دیدن حال رونیکا با لبخند گفت

 !ها میامبرید من با ب ه -

 !رونیک بیا دیگه -

 :رونیکا گیج نگاهمون کرد فهمیدیم هی ی از حرفامون رو متوجه نشده پریا گفت

 .خواییم تا سر کوه مسابقه بدیممی -

 ها می؟ب ه -

 .جای ما ریس جواب داد

 .اونا با من میان -
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 .پس منم با شما میام حال ندارم بدوم -

 :با حرص گفتم

 !دیگه آه رونیک خسته کن نباش بیا -

 :ریس هم گفت

 .ها برونه رونیکا تو با ب ه -

رونیکا وقتی دید راهی نداره به نامار قبول کرد. شووووووروع کردیم به دویدن من بخاطر که نفس کم 

 .رفتمآوردم آروم تر میمی

اومد نفر اول پیمان بود دوم رونیکا و سووووووم پریا من هنوز تو کم رونیکا داشوووووت باهمون جور میکم

ی باالی کوه نفس تازه کردند و برگشووووتند ولی من تازه رسوووویده نبودم. اونا مند لح ه نصووووف راهم

 :بودم رو به همه شون گفتم

 .شما برید من مند لح ه بعد میام -

 :پریا گفت

 .خوایم نهار درست کنیم باهامون کمک کنزیاد دیر نکنی می -

 .باشه تنبو خان برو -

ی پایین پام نگاه کردم اگر کسوووی از کوه نشوووسوووتم و به درههر سوووه تا شوووون رفتند پایین و من روی 

 اینجا میوفتاد می؟

نداخت که با امیر به بهشووت پنهون رفته بودیم. سوورم رو تکون سووبزی درختان من رو یاد روزی می

گذره. دادم دیگه امیری نیسووت پس بیخیال کمند از جا بلند شوودم تا من پایین برسووم یک قرن می

شوووم تو مشوووم شووودن با یک نفر همانا. از ترس میغی کشووویدم و یک قدم به برگشوووتنم همانا و م

عقب رفتم که زیر پام خالی شوووود که کم مونده بود بیوفتم که دسووووتی دور کمرم حلقه شوووود و مانع 

سوووقوطم شووود. نفسوووم رو آسووووده بیرو دادم و قبو از این که مشوووم باز کنم صووودای اون شوووخه به 

 .گوشم خورد

 !مینطوری گرفتمت مقد دست پا ملفتی هستی تواون اول که دیدمت هم ه -

هاش زل های گرد شووده به جنگو سووبزو وحشووی مشوومهام رو باز کردم و با مشوومیک یوورب مشووم

 :زدم. لبخند شیطنت باری زد و گفت

 !کردی ولی بگم کیف پولم پیشم نیستاون روز هم همینطوری نگاهم می -

 :ناباور لب زدم
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 !امیر -

 !به فدات -

 :ومدم و گفتمبه خود ا

 .ولم کن -

 :ابروهاش رو با تعجب باال داد و گفت

 مطمعن؟ -

 :با حرص نگاهش کردم که گفت

 .باشه -

 .با گفتن این حرف ولم کرد تازه به عمق ماجرا پی بردم با میغ دستام رو دور گردنش حلقه کردم

 احمق مرا ولم کردی؟ -

 !خو خودت گفتی -

 .کردیتو نباید ولم می -

 :فتشیطون گ

من خونده بودم که اگر کسووووووی مال تو باشووووووود ولش کن اگه برگشوووووووت که مال تو بوده ولی اگه  -

 .برنگشت از اولم برا تو نبوده

 :با حرص گفتم

 االن وقتی دیالوگ گفتنه؟ -

مسوووبی نکنه من بغلت کنم گناه داره تو بغلم کنی گناه گی ول کن خودت میمیشووود من رو می -

 نداره؟

 :و با حرص گفتم بیشتر پسبیدم بهش

 !ترسممرت نگو امیر بلندم کن من از ارتفاع می -

 .تونی ولم کنیمن راحتم ناراحتی می -

 امیر؟ -

 جونم؟ -

 خدایا این پسر خو شده رفته اصالً این کجا بود؟

 .شدم سقوطم حتمی بودمحکم بهش مسبیده بودم اگه اندکی ازش دور می

 :لرزان گفتم
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 .ترسمیامیر بخدا از ارتفاع م -

 به من باور نداری؟ -

 !نه -

با گفتن خوبه از روی کوه پرید پایین از ترس محکم میغ زدم و بیشووووووتر بهش مسووووووبیدم با داد و 

 :لرزون گفتم

 .ترسمامیر... من... می -

 :با خنده و داد گفت

 !شی یا مال خا یا مال من می -

 امیر دیوونه شدی؟ -

کردم نفس هام کشدار شدم مه بود بیشتر داشتم سکته میدر حالی پایین اومدن از کوه بودیم؛ 

 :هاش رو دورم شو شد با میغ گفتمبه امیر مسبیدم که یکمی دست

 .میرمامیر بخدا اگه ولم کنی می -

 :هاش رو تنگ تر کرد و گفتی دستحلقه

 .کنمخدا نکنه من که هی وقت ولت نمی -

بیشوووووتر بهش مسوووووبیدم و یهو قدرتی که ه بود اشوووووهدم رو خوندم میزی به زمین خوردن ما نموند

 .مانع سقوط مون شد

نفس به باال نگاه کردم که مشوووووومم به متر هوایی خورد با تعجب به امیر نگاه کردم که با با نفس

 :شیطنت گفت

 خوش گذشت؟ -

ی متر هم افتاد رومون. ومدم حرفی بزنم که پامون به زمین رسید و هر دو افتادم رو زمین پارمهتا ا

هام رو بستم و مند نفس عمیق کشیدم دست امیر رو صورتم نشست و موهام رو کنار داد مشم

 :با لحنی عجیبی گفت

 !دلم خیلی برات تنگ شده بود -

و از جا بلند شدم. اونم بلند شد با مشت و لگد  با عصبانیت ولی بی میو از آغوشش بیرون شدم

 .افتادم به جونش

 ...میره میوفته رو دستگی دختر میبیشعور، احمق، بی عقو نمی -

 .ی حرفم شدبا گذاشتن دستش رو دهنم مانع ادامه
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 !خوام با تو زندگی کنم نه بی تو مردگیهیچ وقت حرف از مردن نزن کمند من می -

 :گفتم دستش رو پس زدم و

 .ولم کن امیر ترو خدا برو -

 !تونمنمی -

 مرا؟ -

 :شیطون شد و گفت

 !میرمخودت گفتی ولم کنی می -

 .گهگیم این می میال هللا من می می

 خوای؟می می -

 !خودت رو -

 !امیر -

 جان؟ -

 :بی توجه به کلمه جان که خیلی با عشق گفته بود سرد گفتم

 .حرف آخرت رو بگو -

 سواری رو یادته؟ شب موتور -

 خوب؟ -

 !یه شرط گذاشته بودم -

 :منت ر نگاهش کردم که گفت

 .اومدم شرطم رو بگم -

 :یک تای ابروم رو باال دادم و گفتم

 شنوممی -

 :هاش رو تو جیب شلوارش فرو برد و گفتدست

نوودگی کنی آیالر هم بووا مووا ز گم زنوودگی میکنی، جووایی کووه من میاز این بووه بعوود بووا من کووار می -

 !کنهمی

 :هام رو درهم کشیدم و گفتمگه؟ اخمجانم این می می

 متوجه نشدم؟ -
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خیلی آسون گلم دیگه حق نداری واسه برندهای دیگه کار کنی، دیگه تو اون خونه با اون سامیار  -

تونه کنی دخترا هم میگیرم براتون زندگی میی که من میحق نداری بمونی، با آیالر میایی و خونه

 .یاد من مشکلی ندارم ولی منم تو اون خونه باهاتون هستمب

 :با داد گفتم

 می.. ی؟ -

 زنی اسپ مموش خودت قبول کرده بودی یادت رفته؟وا مرا میغ می -

 من هی ی یادم نرفته ولی این شرطه گذاشتی؟ -

 بینی؟بینم تو میزی میمن مشکلی تو این نمی -

 :حق به جانب گفتم

 یم متوجه هستی که؟ما محرم هم نیست -

 :های شیطون گفتبا مشم

 .کنیممن مشکلی ندارم حتی اگه بخوای عقد هم می -

 مگه شوخیه؟ -

کنم مهم نیسووت می بشووه، کی می بگه و نه من دوسووت دارم و بخاطر بودن باهات هر کاری می -

 .کنهکی میکار مون می

 .کنممن قبول نمی -

بهت گفتم و جز قبول کردن راهی نداری میرم آیالر رو  من ازت اجازه نخواسووووتم کمند شوووورطم رو -

 .ببینم

هاش رو تو کردم و حرفبا گفتن این حرف ازم دور شوووووود و منی که با دهن باز داشووووووتم نگاهش می

 .کردمذهنم تحلیو می

 .تونستم این کار رو کنمنه این امکان نداشت من نمی

م آیالر بغو امیر بود و داشووت با زبون از پشووتش دویدم ولی دیر رسوویدم مون وقتی بهشووون رسووید

 .زدشیرینش باهاش حرف می

ی رونیکا مهلت این کار رو بهم نداده به هیچ کسووی نگفته بودم که ما طالق گرفتی آخه سووقط ب ه

 .بود

 :امیر رو به آیالر گفت

 ی دیگه زندگی کنی؟بابایی دوست داری تو یه خونه -
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 :آیالر با ذوق گفت

 !یدی جدآخجون خونه -

 :با عجز رو به امیر گفتم

 !امیر -

خوایین اومده من و کمند تصوومیم گرفتیم بعد از این باهم باشوویم تو یه خونه اگه شووما ها هم می -

کنه و زنش واسوووه خوام کسوووی بگه امیرسوووام اصوووالن با زنش جدا زندگی میتونین ولی من نمیمی

 !کنهبرندهای دیگه کار می

 ر من با این پسر می کنم؟خدایا یک راهی پیش پام بذا

 :ی گفتتا اومدم میزی بگم که همه دست زندن و ریس اومد سمتم با لحن پدرانه

 !بینم دخترمخوشحالم که خوشیت رو می -

 ...ریس من -

که نمیمی - نهدونم دخترم  ید خو با یه روز  ما زندگی کنی ولی هر دختری  جدا از  ی خواسووووووتی 

 !بختش بره

 گذاشتن؟مرا نمیخواستم بگم من می می

ی نگوام کرد. دارم برات آقوا امیر بوه روزی برسووووووونموت کوه خودت بگی امیر بوا لبخنود پیروزمنودانوه

 !احسنت

 .ها رفتم و با صدای بلند داشتم با خودم حرف میزدمبا حرص سمت درخت

ن خوام؟ نه واقعا ایگم من می میکنن مهم نیسووت من می میدوزن و تنم میبرن و میبرام می -

 انصافه؟

 کمک، کمک یکی کمکم کنه کسی نیست؟ -

 :با صدایی شخصی به اطراف نگاه کردم و با صدای بلند گفتم

 کیه؟ -

 !خواهر اینجام کمکم کن -

سوومت صوودا رو دنبال کردم به یک پسوور بیسووت یا بیسووت و یک سوواله رسوویدم. پاش به سوونگ گیر 

 :کرده بود با عجز گفت

هام اومدم کوه دنبال موب اومدم واسووووه آتیش کباب که پام تخواهر تروخدا کمکم کن با دوسوووو -

 .اینجا گیر کرد
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نفسم رو با حرص بیرون دادم و رفتم سمتش تا کمکش کنم. تا نزدیکش شدم از دستم کشید و 

 :کوبیدم تو درخت دم گوشم گفت

 .شه دخالت نکن، سالم هم گفتریس برادیا گفت دیگه تو بخشی که مربوط تو نمی -

زدم ماقو باشه توی پهلوم فرو کرد. دوبار کشید ن این حرف شی نو  تیزی رو که حدس میبا گفت

کرد با سووسووتی افتادم و دوباره فرو کرد این کار رو مند بار تکرار کرد. پاهام دیگر وزنم رو تحمو نمی

 !پایین و لبخند مندشی اون پسر آخرین میزی بود که دیدم و تاریکی مطلق

 (امیر سام)

 :ها گفتمشدم رو به ب هکم داشتم نگرون میگذشت دیگه کمتی از رفتن کمند مییک ساع

 دونم کجا رفت؟میرم با کمند حرف بزنم نمی -

 :همه بی حرف سری تکون دادن پیمان گفت

 خوای منم بیام؟می -

 .خوام تنهایی باهاش حرف بزنمنه می -

 .اییکه کمند رفت رفتمها جبا گفتن این حرف از جا بلند شدم و به سمت درخت

کردم نبودش با صدای بلند اسمش رو مند بار صدا زدم انگار نه انگار. باشه به هر سمتی نگاه می

 !ی وحشی هستم باهاتخوای بازی موش و گربه راه بندازیم پس باشه گربهکمند خانوم می

 یوهو کمند خانوم کجایی؟ -

ی یک درخت تکیه داده بود. به سمتش با تند بازم صدایی نیومد کمی پیش رفتم دیدمش به تنه

 .کردم که صدای زنگ گوشیم در اومد

 .ی اتصال رو زدمپیمان بود دکمه

 الو؟ -

 خوای بیام باهام پیداش کنیم؟الو امیر می -

 .خوام باهاش تنهایی حرف بزنمنه داداش مرسی پیداش کردم می -

 باشه -

من نشوووسوووته بود. یک فکری به سووورم زد کمی  گوشوووی رو قطع کردم و سووومت کمند رفتم پشوووت به

هام رو درو کمرش حلقه کردم فکر آروم سوووومتش رفتم و بیصوووودا دسووووتشوووویطونی هم بد نبود آروم

 .کردم االن است میغ بکشه ولی حتی تکون هم نخورد

 کمند؟ -
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 جوابم رو نداد برگردوندمش سمت خودم رنگش پریده بود مرا این قدر سرد شده بود؟

 ؟کمند خوبی -

دیگه هم به سووووومت خودم کشووووویدمش که متوجه خیسوووووی پیراهنش بازم جوابی نداد این بار کمی

 !شدم دستم رو باال آوردم خون

با وحشووووووت مند باری دیگر هم صووووووداش زدم ولی جواب نداد با سوووووورعت بلندش کردم و سوووووومت 

 .جاییکه ماشینم رو پار  کرده بودم دویدم

*** 

 .ر از اتاق اومد بیرون با سرعت سد راهش شدمکردم تا دکتپشت در اتاق رو متر می

 می شده دکتر، حالش خوبه؟ -

 :دکتر که مرد مسنی بود گفت

آروم باش جوون حالش زیاد خوب نیسووووووت حتی نتونسووووووتیم جریان خون ریزی رو بگیریم ماقو  -

 .بدجور یربه بهش زده مخصوصا این که زودتر نرسوندینش باید هر مه زود تر خون تهیه کنیم

 !من، من خون من -

 گروپ خون تون؟ -

 .دونم معاینه کنید تروخدا نجاتش بدید دکترنمی -

 .هم خبر بدید شاید خون شما باهاش مطابقت نکنهها و اقاربشباشه به دوست -

 .خوامزنم همه رو میاول خون من رو بگیرید بعد زنگ می -

منت ر نتیجه نموندم و به پیمان زنگ دکتر به پرستاری گفت که خون من رو واسه معاینه بگیرند. 

رسوووووونن. به زدم و همه میز رو خالصوووووه براش تعریف کردم که گفت هر مه زود خودشوووووون رو می

یاشوووووار زنک زدم و از اونم خواسوووووتم تا بیاد اگه خون من مطابقت نداشوووووت از اونا خون بگیرن. از 

کرده بود. صورتش رنگ  پشت شیشه به زندگیم خیره بودم که بین یک مشت دم و دستگاه گیر

 .های شوخش نمی درخشیدنداشت و مشم

 :با عجز گفتم

کمند تروخدا پاشووو، من طاقت ندارم تو خواین حال ببینمت. تروخدا پاشووو سوورم میغ بکش، ناز  -

 !کن، دیوونگی کن حتی پسم بزن ولی پاشو

شیه به کمند که  دونم مقد از پشتهام بدون درن ر گرفتن غرور مردونگیم روون شدن. نمیاشک

 .ریختن خیره مونده بودمبین یک مشت دم دستگاه بود و پرستارها تو سیرومش هرمیزی رو می
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 !امیر -

 :با صدای پیمان برگشتم سمتش باگریه خودم رو انداختم بغلش و گفتم

 .میرمپیمان داره از دستم میره بخدا طاقت ندارم اگه... اگه میزیش بشه... من می -

 .شه توکو به خدا کنش خدا نکنه هیچ میزیش نمیهیس دادا -

 :صدای پرستار اومد که گفت

 آقای اصالن؟ -

 .از آغوش پیمان در اومدم و به پرستار نگاه کردم

 .خون شما متاسفانه مطابقت نداشت -

کردم با شنیدن این حرف کم مونده بود از حال برم که پیمان زیر بغلم رو گرفت، هیچ وقت فکر نمی

 .کسی این جوری بهم بریزمواسه 

هامون هم اومدن خون شوووووون رو واسوووووه پیمان، رونیکا، پریا، یاشوووووار، ریس حتی بعدوووووی دوسوووووت

 .آزمایش دادن ولی متاسفانه از هیچ کسی مطابقت نداشت

دیگه داشتم کم می آوردم فقط شیش ساعت دیگه وقت داشتم که خون پیدا کنم اما هیچ کسی 

 .ن ولی بازم هیچ بودنبود. بابا و مامان هم اومد

 به سمت اتاق کمند رفتم از پشت شیشه نگاش کردم خدایا میکار کنم نجاتش بدی؟

 .دستم رو گذاشتم روی دستگیره تا برم تو ولی صدای پرستار مانعم شد

 .اجازه رفتن ندارید -

 :با عجز نگاهش کردم و گفتم

-  ً  !صرف دو دقیقه لطفا

روی هم گذاشووووت با خوشووووحالی تشووووکری کردم و رفتم تو، کمی نگام کرد و به معنی تایید مشووووم 

های سووردش رو کرد. کنار تختش جا گرفتم و دسووتتر میجسووم بی جونش حالم داغونم رو داغون

 .تو دستم گرفتم

گم دختری اطرافم نبود گم مغرور بودم، نمیمی داشووتی که اینطور من رو درگیر خود کردی؟ نمی -

تر از بیست و ی هیچ کسی تو کمتونم بگم واسهاین رو به جرعت میشاید بهتر از تو هم بود ولی 

شه تونم بدون تو نمیهات رو نمیشدم. کمند تروخدا باز کن مشممهار ساعت اینطور داغون نمی

ها ایسوووتاده، انگار آکسووویجن تو هوا نیسوووت. ترو خدا باز کن مشوووات رو اینقدر اذیتم انگار سووواعت
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ها بخند، باز من رو متعجب کن پاشوووووو یهو بزن زیر گریه، م و دیوونه نکن پاشوووووو دوباره میغ بزن،

 !دیگه سنگ دل

 .آقا لطفاً بیایید بیرون -

با صوووودای پرسووووتار به خود اومدم دسووووتم رو به صووووورت خیسووووم کشوووویدم کی گریه کردم که خودم 

 نفهمیدم؟ اصالً کی کمند اینقدر واسم مهم شد؟

ه مونده بود. با ناامیدی و شکستگی به سمت نماز خونه از اتاق کمند بیرون شدم پنچ ساعت دیگ

ی فکرم رو رفتم ویوووو گرفتم تا روی سوووجاده نشوووسوووتم همه می فراموش شووود. تنها میزی که همه

 !گرفت کمند بود بی آنکه کنترولی رو ک روم داشته باشم زدم زیر گریه

لی اگه بخوای کمند رو ازم خدایا مرا من، مرا کمند؟ تا امروز حتی انگشووووتمم به دختری نخوره و -

 .بگیری بدون دیگه منم نیستم

 !ناشکری میزی خوبی نیست جوون -

با سوووورعت برگشووووتم عقب یک شووووخصووووی نسووووبتاً میان سووووال بود دوباره صووووورتم رو برگشووووتاندم و 

 :هام رو پا  کردم بی آنکه برگردم گفتممشم

 .کردمناشکری نمی -

 مشکلت میه؟ -

هام مسخرم کنن گر خواستم کسی با دیدن اشکنبودم ولی نمی پشتم بهش بود برنگشتم مغرور

 ...دونممند االن میزی جز کمند مهم نبود ولی نمی

 !خانومم رو تخت بیمارستان حاج عمو دلم آتیش گرفته -

حاجی که نیسووووتم جوون ولی خدا از دهنت بشوووونوه مشووووکو خانومت میه بگو ماهم براش دعا  -

یاد شوووووووده بود ولی مون وقت نماز بود اومدم کنیم منم خانومم رو برای مک  آپ آوردم خونش ز

 !اینجا

 .مه تداد جالبی من دنبال خون و اینا از خون بیزار بودن

تونیم عملش کنیم گروپ خونی خانومم رو با ماقو زدن خون زیادی ازش رفته تا خون نباشه نمی -

 !هیچ کدوم مون بهش نمیخوره

 گروپ خونیش میه؟ -

 -صفر -

 :دونم مال کجا بود گفتی که نمین لهجهبا او
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 !پاشو جوون که خدا دعات رو شنید -

 :با تعجب برگشتم سمتش که گفت

دیم به خانوم گیرن هم گروپ خانوم شووماسووت خونش رو میمند لح ه بعد از خانومم خون می -

 !شما

 :ی گفتمبا ذوق ب ه گونه

 جدی؟ -

 .اره پاشو بیا -

کری گفتم و با اون آقا از نماز خونه بیرون شوودم یک راسووت سوومت با خوشووحالی رو به آسوومون شوو

 .اتاق دکتر رفتم

*** 

کردم و در دل داشووووووتم دعا خون رو گرفته بودن کمند تو اتاق عمو بود پشوووووووت در اتاق رو متر می

کردم اون آقا و خانوم هم که فهمیده بودم فامیو شوووون نقشوووبندی هسوووت پشوووت در اتاق با ما می

کرد جنگ جهانی مهام رخ داده آخه همه پشت در اتاق عمو دید فکر میسی مینشسته بودن. ک

ایستاده بودیم. خداخدا داشتم تا زود بیان بیرون و خبر خوش رو بهم بدن. در اتاق عمو باز شد و 

 :دکتر بیرون شد م و ببر زخمی سمتش دویدم با نگرانی پرسیدم

 می شد دکتر حالش خوبه؟ -

 .های وی ه باشه هنوز احتمال خطر هستالش خوبه ولی باید تحت مراقبتآروم آقای اصالن ح -

همین که فعالً حالش خوب بود همه میز بود از دکتر تشکر کردم کمند رو روی تخت بیرون آوردند 

های سردش رو تو دستم گرفتم. با این که مند ساعت گذشته بود ولی فکر دویدم سمتش و دست

 .بود کردم الغرتر از قبو شدهمی

*** 

 :با نگرانی روبه دکتر گفتم

 !پس کی به هوش میاد دو روزه بیهوشه -

ی یووووووعف قلب تونیم آخه خون زیادی از دسووووووت دادن و با وجود سووووووابقهفعالً میزی گفته نمی -

 .شه تشویش نکنیدیکمی مشکو است ولی خوب می

 با سردرگمی از اتاق دکتر بیرون شدم پس کی به هوش میومد؟

 !ونسالم جو -
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هام نشست ی رو لبنگاهم به سمت صدا کشیده شد که همون آقای نقشبندی بود لبخند نمیه

 :و با همون لبخند گفتم

 سالم آقای نقشبندی خوبید خاله جون ) خانومش ( خوبه؟ -

 مرسی پسرم خوبه خانوم خودت خوبه؟ -

 خوبه هنوز بیهوشه -

 .هر می خیر باشه پسرم -

 شما از شیراز هستید؟ -

 نه مطور؟ -

 ...آخه لهجه تون -

 :ای کرد و گفتخنده

 ...ما اهو -

 امیر؟ -

 :با صدای فرهاد برگشتم سمتش که با خوشحالی گفت

 !به هوش اومد -

کرد های بیحال داشووت به سووقف نگاه مینفهمیدم مطور خودم رو به اتاق کمند رسوووندم با مشووم

ای مشوووووماش انگار کسوووووی دنیا رو به ی قهوهلهوقتی رفتم رو نگاهش رو به من داد. با دیدین دو تی

 :من داده باشن با تردید آروم لب زد

 خوبی؟ -

پرسوووید. نم اشوووک توی ای کردم جای این که من از او حالش رو ببرسوووم او داشوووت از من میخنده

 :هام نشست آروم گفتممشم

 اجازه دارم بغلت کنم؟ -

کرد سوومتش رفتم نگار حال خرابم رو در  میکمی با تردید نگاه کرد و بعد مشووم رو هم گذاشووت ا

 .و آروم کشیدمش بغلم بوی بد دارو باعث نشده بود بوی زندگی بخش تنش از بین بره

 خیلی ترسیدم هیچ وقت اینطوری اذیتم نکن باشه؟ -

 !امیر آهسته له شدم -

 :هام رو شو کردم و گفتمی دستحلقه

 ببخشید متوجه نشدم خوبی حالت خوبه؟ -
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 !که خوبم انگار تو به تیمارستان نیاز داریمن  -

 :هاش نگاه کردم و گفتمبعد گفتن این حرف آروم از آغوشم بیرونش کردم به مشم

اره نیواز دارم تو دیوونم کردی، این مشوووووووای بسووووووتوت دیوونم کرده تروخودا هیچ وقوت اینطوری  -

 !آزمایشم نکن کمند ترو خدا

 :ورتش جمع شد با لبخند گفتیهو زد زیر خنده ولی کمی بعد از درد ص

 .عجب صحنه فیلیم هندی شد -

 !کوفت لیاقت احساسات رو هم نداری -

 .تو داشته باشی زیاده -

 :صدای دو تقه به در خورد و بعدش پیمان اومد تو با لبخند گفت

 اجازه هست آجی کومیکه؟ -

 !بیا بیا پیمان صاحب اجازه هستی -

 :با لبخند رو به کمند گفت

 خوبی؟ -

 !اینطوری شدید. نگاه امیر کن انگار از رو آشغال اومده خوبم انگار از دم مرگ اومدم که همه -

 :پیمان نگاهی به من کرد و گفت

 !از وقتی افتادی اینجا داشت جون میداد. در یمن اره از دم مرگ برگشتی -

 پس مرا من خوبم؟ -

 :با حرص گفتم

 ند؟ها میه کمخدا رو شکر که خوبی این حرف -

 ها کجان؟وی نخورید من رو باشه ب ه -

 این رو بذار بگو شناختی کسی که با ماقو زدت کی بود؟ -

 .از طرف برادیا بود -

 :ناباور گفتم

 مطمعنی؟ -

 .اره خودش گفت ریس برادیا سالم گفت -

 :با عصبانیت بلند شدم پا تند کردم سمت بیرون اتاق که کمند گفت

 کجا؟ -
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 !نکشمش آدم نیستم -

های کمند و پیمان سوووووار یک های بلند از بیمارسووووتان بیرون شوووودم و بی توجه به صوووودا زدنبا قدم

 .ی برادیا رو دادمتاکسی شدم و آدرس خونه

به « رسوویدیم آٌقا.» دای راننده که گفتکوبیدم با صووهام رو از حرص روی هم میتا رسوویدن دندون

اشوووین پیاده شووودم پشوووت سووور هم زنگ در رو خود اومدم. پولش رو حسووواب کردم و با سووورعت از م

زدم تا این که خدمت کار خونش در رو باز کرد. تا اومد دهن باز کنه و میزی بگه بی اجازه رفتم می

 .تو و با صدای بلند صداش زدم

 برادیا! بیا بیرون کجایی؟ -

تبا هر دادی که می که تو خونه بود رو میزدم زمین. خدمتکارش دور  یدم هر میزی  ا دورم کشوووووو

 :گشت و با ترس میگفتمی

 !آقا آروم باشید و گرنه زنگ میزنم به پلیس -

 :برگشتم سمتش و تو صورتش داد زدم

 !زنگ بزن -

 اینجا مخبره؟ -

برادیا بود که این حرف رو زد برگشووووتم سوووومت هنوز تو راه پله ها بود و یک حوله رو دورش پی یده 

اش رو مسوووووبیدم. بی آنکه موقعی میزی رو بهش بود. م و ببر زخمی سووووومتش حمله کردم و یقه

بدم مشت اول رو زدم تو صورتش که پرت شد رو زمین. تا سر بلند کرد مشت دومی رو هم کوبیدم 

اش همینطور سووووووومی و مهارمی رو هم پشووووووت سوووووورم کوبیدم. مند لگد محکم هم زدمش از یقه

 :مسبیدم و بلندش کردم با عصبانیت تو صورتش غریدم

م و داداشوم بودی احمق وقتی ازت کمک خواسوتم کمک نکردی حاال اومدی زنم رو با بی شورف  -

 زنی بی غیرت مرا؟زنی؟ همش از پشت میماقو می

با تموم شووودن دادم مشوووت بعدی رو هم به صوووورتش زدم که پرت شووود رو زمین. با وجود ورزشوووکار 

ابلم. دوباره مسووبیدم بهش و بودنم عصووبی هم بودم و برادیا بی قدرت تر از هر وقتی شووده بود مق

 .کشیدمش سمت خودم

اون شووووووب مهمانی رو یادته که همه میزم به فنا رفت؟ یا شووووووب مهمونیت که با کمند اومدم از  -

 قصد پونه رو مقابو مون فرستادی؟
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کرد که مشت بعدی رو هم زدم که پرت شد زمین. هم از بینیش و از از گوشه خیره داشت نگام می

 لبش

های تر  خورده بود. خواستم دوباره سمتش حمله کنم که سرم بخاطر برخورد با پلهخون میومد  

 :دستی دور کمرم حلقه شد و بعدش صدای پیمان اومد که گفت

 !امیر آروم باش پسر -

 !ولم کن پیمان همه میز زیر سر این ک افته، بذار بکمشمش و همه رو از شرش نجات بدم -

 !آروم باش االن پلیس میاد -

با ب ته بود یک مشوووووووت هم بزنتم. پیمان رو هو دادم و  رادیا الش افتاده بود زمین حتی نتونسوووووو

ی برادیا زدم بیرون یک راسووووت رفتم بیمارسووووتان داخو اتاق کمند شوووودم همه عصووووبانیت از خونه

 :بودند محکم گفتم

 !همه بیرون -

 :با تعجب به یکی دیگر شون نگاه کردم که این بار بلند تر گفتم

 !ونبیر  -

 :با دادی که زدم همه به هم نگاه کردن و با سرعت از اتاق زدند بیرون کمند با عصبانیت گفت

 معلوم است مته؟ -

 :ام رو تهدید وار سمتش گرفتم و گفتمانگشت اشاره

 مونم ازم دور بشی فهمیدی؟حق نداری ازم دور باشی، دیگه هیچ وقت نمی -

 !نه دیوونه شدی مطمعن شدم بیا اینجا -

هاش رو از هم باز کرد منم از خدا خواسوووته رفتم سووومتش دلم خیلی براش تنگ شوووده بود. دسوووت

 هاش... من کی این همه وابستش شدم؟ترس از دست دادنش، ندیدن مشم

کردی االن آروم تو بغووو منِ م الً مریض آروم خیلی پُرویی امیر تووا االن داشووووووتی داد و قووال می -

 !گرفتی خوابیدی

 ه وابستت شدم؟کی این هم -

 باهاش میکار کردی؟ -

 .کمی سفت تر بغلش کردم که آخش دراومد

 خوای زخمام باز بشه؟آروم تر کشتیم می -

 .خدا نکنه -
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 گفتم باهاش میکار کردی؟ -

 .خواستم نتونستمکاری رو که می -

 !امیر ارزشش رو نداره -

 !نبودی کمند، نبودی ببینی نبودت مطور نابوت کنندس -

 !پاشو پاشو لوس رو دادم بهت پرو شدیآه  -

 :با خنده از بغلش بیرون شدم و گفتم

 .بینم یکی دیگه هم دلتنگ شده هامی -

 !گمشو احمق نشو خواستم آروم بشی فقط همین -

 .شمخوب فکر کردی من فقط با تو آروم می -

 :با گفتن این حرف با سر شصتم گونش رو نوازش کردم که با صورت سرخ شده گفت

 .خوام بخوابممقد لوس شدی پاشو برو اون ور می -

دونستم کمند از این میزا خوشش نمیاد و مهم از رو تخت بلند شدم دلم براش لک میزد ولی می

هاش رو تر از همه ما به هم محرم نبودیم همینقدر که بهم اجازه داده بود ممنونش بودم. مشووووووم

ته بود که خوابش بر  د. خیره به مهرش مقابلش نشووووووسووووووتم روی هم گذاشوووووووت میزی نگذشوووووو

کم موهاش رو نوازش کردم. وقتی شوووووود کمدونسووووووتم داروهاش تاثیر داره و حاال حاال بیدار نمیمی

 !خوابید مقدر آروم و تو بیداری خیلی شلوغ و مموشمی

 ( یک هفته بعد )

 .تونم راه برم خوبمامیر عصبیم نکن خودم می -

 !ساکت الزم نکرده -

ها و غرغرهاش بغلش کردم و رو به آیالر شوووووویدمش بغلم و بی توجه به میغ زدنبا یک حرکت ک

 :گفتم

 .بابایی برو در و باز کن -

 .با ذوق سرش رو تکون داد و رفت

ی تو ی خودم برم باید بیایم تو خونهآه این مه ویووووعشووووه این یعنی می؟ من مرا نباید تو خونه -

 ید به تو اجازه بدم بغلم کنی؟ی منی من مرا باملغوز؟ اصالً تو میکاره

 !کمند آروم باش -
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ی یکی که هیچ صنمی باهام نداره من مرا باید به حرف تو گوش آروم باشم، مطوری اومدم خونه -

 کنم اصالً؟

کرد داخو خونه شووودم یک راسوووت بردمش سووومت اتاقش آیالر داشوووت با ذوق همه جا رو نگاه می

 .گذاشتمش رو تخت

مونم، این که اومدم اینجا هوا برت نداره من اگه اومدم ه هم اینجا نمیمن خوب شوووووودم یه لح  -

 ...اینجا دلیو اسرار آیالر

 !کنمآه بسه یا ساکت شو یا خودم ساکتت می -

کنم گفتم که کنی مجوری؟ اصووووووالً مگه جرعتش رو داری میزنم ناکارت میمی تو سووووووواکتم می -

 ...اینجا نمی

 

 .تونم به تو اعتماد کنمخوام االن برم از اینجا نمیخوام مینمی -

 مرا من ممه؟ -

 :با حرص و عصبانیت گفت

ستی که هستی، پرو نیستی که هستی، بگو مت نیست؟ منحرف نیستی که هستی، بی ادب نی -

 بیخود نیستی که هستی دیگم بگم؟

 :با لبخند شیطنت آمیزی گفتم

 :مهرش از عصبانیت سرخ شده بود با میغ گفت

 !شو از جلو مشمم...مگم -

 :باخنده از اتاق زدم بیرون با صدای بلند گفتم

 دختر بابا کو؟ -

 :ها بیرون شد و با حالت قهر گفتاز یکی از اتاق

 پس اتاق من کو؟ -

 .ای بلند کردم دختر اصلی کمند نبود ولی هیچ کمی ازش نداشتخنده

 خوای بابا تنها بخوابه؟اتاق دخی بابا پیش باباشه مگه می -

 یعنی بغو تو بخوابم؟ -

 .اره -

 :با ذوق پرید باال و گفت
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 !آخجون -

 .که به مامان غذا درست کنیماالنم بیا  -

 ( کمند )

گفت بخاطر کم خونی دیگه کامالُ خوب شوووووووده بودم ولی همه جام یجوری بی حس بود دکتر می

برد.قلبم زود به زود درد میگرفت و شوووووودم و زود خوابم میبیش از خدم هسووووووت. زود خسووووووته می

ود. بار دوم هم اون خانوم تبشش رو هزار بود خشته شده بودم از این ویعیت ولی ماره ای هم نب

 .بهم خون داد خیلی به دلم نشسته بود بعد از ترانسکیولیشن ) تزریق خون ( حالم بهتر شده بود

 امیر؟ -

 جونم؟ -

 !بیا این اتاق -

یاد این روزها خیلی  تا من صوووووووداش بزنم و اون ب باز بود  تاق امیر بود همه درش  تاق من ا نار ا ک

 .کردمشد ولی زیاد توجه نمیو بعد منکرش میکرد مشکو  میزد. یک کاری می

 جونم؟ -

 :با خستگی گفتم

 زخم بستر گرفتم بس رو این تخت خوابیدم بریم بستنی بخوریم؟ -

 .ریمگم میکمی نگاهم کرد و گفت باشه جای که من می -

 :مپ مپ نگاهش کردم و گفتم

 !باشه -

ن خیلی جاش عالی بود تا نشووووووسووووووتیم آماده شووووووده با امیر رفتیم تو یک جایی با صووووووفای برد مو

 .گارسون ) خدمه رستورانت یا پیش خدمت ( اومد سمت مون و سفارش گرفت

 .یخورممن طعم کاکائوی با لیمویی م -

آیالر هم کاکائوی با توت فرنگی فرمایش داد امیر هم یک نگاه به من کرد یک نگاه به آیالر و رو به 

 :پیش خدمت گفت

 !خواممویی و توت فرنگی میمن طعم کاکائوی، لی -

 :هام شد قد توپ با تعجب گفتممشم

 شه؟زیاد نمی -

 خوای مسابقه بدیم؟نه می -
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گفت دل منم واسووووه هیجان تنگ شووووده بود زود قبول کردم. مال یک کمی فکر کردم بیراه هم نمی

خوردن  منم همون جوری فرمایش داد. منت ر موندیم فرمایشووات مون رو آوردند هر سووه شووروع به

کردیم هنوز تموم نکرده بودیم که باز فرمایش دادیم. بار بعدی و بعدی و بعد اینقدر این کار رو 

تکرار کردیم که دیگه زبونم از شووودت سووورما بی حس شوووده بود. ولی برنده خودم بودم همیشوووه تو 

 :خوردن بستنی دست اول بودم. امیر پکر از باختنش گفت

 بریم خونه؟ -

 :گفتم با لبخند پیروزی

 نه دیه باختی االن هم بریم دور دور؟ -

 .نه خونه بریم من کار دارم -

 !گه دیگهبابایی مامان راست می -

 .باشه پس پاشید -

 .با ذوق من و آیالر ایولی گفتیم و از جا بلند شدیم

 ببخشید؟ -

 .شناختمش مشم آّبی و مو بور بودبا صدای زنی برگشتم سمتش نمی

 بلی؟ -

 شما خانوم کمند هستید درسته؟میزه...  -

 :مینی به پیشانیم دادم و گفتم

 !خودمم -

 :یک نگاهی به آیالر انداخت و با لبخند گفت

 سالم گو دختر اسمت میه؟ -

 :آیالر یک نگاه به من کرد مشم رو هم گذاشتم که گفت

 !آیالر -

 :های زن برقی زد با لبخند رو به من گفتمشم

 یم؟شه تها باهم حرف بزنمی -

 :ابروهام رو باال دادم و گفتم

 !البته -

 .با گفتن این حرف به یک قسمت دور دست رستورانت رفتیم
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 شنوم؟می -

 راستش مطور بگم؟ -

 .جوری که من بفهمم -

 :زن من و منی کرد و گفت

راستش شما رو از هفت سال پیش یادمه مهار ساله دنبالتونم تا امروز تقدیر یار شد و پیدا تون  -

 .دمکر 

 خیره انشالله؟ -

 !راستش من... من مامان آیالرم -

 :با حرفی که زد نفسم رفت فکر کردم اشتباه شنیدم با لکنت گفتم

 چ... می؟ -

 :با شرمندگی گفت

امو بزرگ کنم ولش کردم رو دونم دیر اومدم ولی اون موقع حتی یه قرون هم نداشووووووتم ب همی -

 ...یخختم ولیر دیدمش و اشک میها از دور میآشغال

 :منت ر ایستاد نشدم و سمت آیالر و امیر دویدم دست آیالر رو کشیدم و رو به امیر گفتم

 !خوام برم خونه االنمی -

 :تا امیر اومد دهن باز کنه با داد گفتم

 !االن -

تونستم آیالر رو از دست بدم من اون رو بزرگ کردم هی کی هیچ بی اره هنگ از جا بلند شد نمی

 االی اون نداره! تو تمام راه پوست حقی ب

کرد و امیر هم ولی توجهی نکردم. وقتی رسووویدیم جویدم آیالر داشوووت کنجکاوانه نگاهم میرو می 

آیالر رو فرسووتادم اتاقش و خودم رفتم اتاقم امیر هم به دنبالم اومد در رو پشووت سوورش بسووت و با 

 :نگرانی گفت

 معلوم هست تو مته؟ -

 :دم و گفتممنگی به موهام ز 

 !گه مامانشه مامان می؟ من بزرگش کردم اون دختر منهمی -

 گی کمند آروم باش مت شده؟می می -

 گفت مامان آیالر من مامانشم مگه نه؟ من اون رو بزرگ کردم مگه نه؟امیر اون... اون زنه می -
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 هیس آروم باش درست بگو ببینم می شده؟ -

 :با عصبانیت گفتم

 !دم امیری هم ین کاری رو نمیی اومده دخترم رو ازم بگیره من اجازهفهممی رو نمی -

 :امیر که انگار تازه به عمق ماجرا پی برده بود گفت

 !کنی میزی نشده حرف خوشحالیه کهآروم باش فهمیدم االن مرا اینطوری رفتار می -

 :ای هیستریکی گفتمعصبی از حرفی که زده بود با خنده

 .دمدم... نمیشده من دخترم رو به کسی نمیمی رو هی ی نمی -

دم بماند که صووورتم خیس از گفتم اجازه نمیزدم و پشووت سوور هم میبا حرص به موهام منگ می

گفت من مم شووودم امیر راسوووت میاشوووک بود. امیر دسوووتم رو کشوووید افتادم بغلش ولی آروم نمی

 شده بود؟

 .ز خود مامان بابا داره این راهش نیست گلمخوای نگهش داری اون اهیس کمند تا ابد که نمی -

 :ی امیر رو به منگ گرفتم و با عجز گفتمیقه

 دی مگه نه؟بگو که پشتمی بگو که دخترم رو بهش نمی -

 :کرد گفتآروم رو تخت خوابوندم درحالی که موهام رو نوازش می

باهاش نمیری؟ مگ - مانت بیاد می  ما یه روزی  گه  مانشوووووووه، ا ما خوای ه االن نمیکمند اون زن 

ی خودت کنارت باشن؟ اگه آیالر یه روزی بفهمه که مامانش اومد دنبالش ولی تو ندادایش خانواده

 گه مامان؟به مامانش بهت می

 ...شم من... مناگه بره تنها می -

آروم گلم گریه نکن من خودم تا تهش باهاتم صوود بار پسووم بزنی بازم باهاتم مرا باید تنها بشووی  -

 من مردم؟مگه 

 :با عجز نالیدم

 !امیر -

 :بیشتر تو بغلش فشوردم و گفت

 !گم شاید سخت باشه ولی اجازه بده خود آیالر تصمیم بگیرهجانم گریه نکن من درست می -

گفت منم دوست داشتم االن مامان خودم پیشم بود سرم رو از بغلش جدا کردم امیر درست می

 :و گفتم

 مطور بهش بگم؟ -
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 :صورتم رو پا  کرد و با لبخند مهربونی زد و گفت های رواشک

 گیم خوبه؟ریم بهش میبا هم می -

خواسووت اما نامار سوورم رو تکون دادم از جا بلند شوودم و سوومت اتاق مشووتر  امیر و آیالر دلم نمی

 :ی تخت کز کرده بود با دیدن ما با سرعت از جا بلند شد و گفترفتیم. تو یک گوشه

 مامانی؟ مرا گریه کردی -

 با عجز به امیر نگاه کردم که مشم رو هم گذاشت آخه مطور بگم؟

 .خواییم یه میزی بهت بگیمبابایی بیا این جا بشین من و مامانی می -

 :گفت و کرد نگاه بهم بیشٖ  های آسبز و آبا مشم

 .خوب بگین -

 :های کومولوش رو تو دستم گرفتم و با مهربونی گفتمسمتش رفتم و دست

 .مانی اگه... اگه یه روز مامانت بیاد می؟ من ورم مامان اصلیته اونی که ترو به دنیا آوردما -

 :کم آروم شد لبخند و زد و گفتهای گرد بهم زل زد و کمبا مشم

 خواست بیاد مامانی اما اون که نمیاد بیخیال تو مرا گریه کردی؟خیلی دلم می -

 :امیر به کمکم رسید و گفت

 تو رستورانت دیدی رو یادته؟اون زنی که  -

 :سرش رو به معنی آره تکون داد امیر گفت

 اگه اون مامانت باشه می؟ -

 :های گرد شده رو به من گفتبا مشم

 گه مامان؟بابا امیر می می -

ی اشوک مشومم رو زمین افتاد. اما آیالر دونسوتم دختر هوشویاریه سورم رو پایین انداختم قطرهمی

 :اش رو ادامه داد و دوباره پرسیدهای پرسشگرانهسوال

 مامان من اون زن بود آره؟ -

 :امیر جای من گفت

 خوای بری پیشیش؟می -

 :های اونم جاری شد ولی گفتاشک

 !اگه مامان کمند بگه نه نمیرم -
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با حرفی که زد سرم رو با یک حرکت باال آوردم می گفت؟ گفت اگه من بگم نه نمیره! امیر فشاری 

 :وارد کرد سنگ رو دلم گذاشتم و گفتم امبه شونه

 !بریم باهاش حرف بزن -

 :مشماش از حرفم درخشید خودش رو پرت کرد بغلم با ذوق گفت

 !ممنون مامان -

هام رو دورش حلقه کردم وقتی هم سن آیالر گفت مامان! دستشاید آخرین باری بود که بهم می

تونسووتم این حق رو از آیالر م رو پیدا کنم االن نمیگشووتم تا مامانها رو میبودم روزها تمام خیابون

 .بگیرم

*** 

کم خورد؛ کمکردم اون زن به مشمم نمیدوباره به اون رستورانت رفتیم هر سمت اونجا رو نگاه می

های سووورخ شوووده بیرون شووود. وقتی شووودم که از در دسوووت شوووویی با مشووومداشوووتم خوشوووحال می

هاش پیدا شوود. سوومت ما پا تند کرد هر قدم که اون مشوومش به ما خورد برق خوشووحالی تو مشووم

 .سمت ما میومد من دلم به لرزه میوفتاد

های که نم اشوووک داشوووت پیش پای آیالر زانو زد هنوز دیری نگذشوووته بود که یک مرد هم با مشوووم

 :سمت مون اومد اون زن رو به آیالر گفت

 !سالم گو دختر -

 :فتآیالر دست من رو ول کرد و رو به اون زن گ

 مامان کمند همه می رو بهم گفت یعنی شما مامان منی؟ -

دلم از حرف زدنش یعف رفت سخت بود که هفت هشت سال یک ب ه رو پرورش بدی و بعدش 

 :شناسیش. زن با لبخند قاطی با اشک رو به آیالر گفتبدیش به کسی که نمی

 ...خواستنمیاره گو مامان من... من مامانتم ببخش نتونستم باهات باشم من  -

هاش رو دو گردن زن حلقه کرد. دختری که حرف هنوز تو دهن زن بود که آیالر بغلش کرد دسووووووت

 .شدهای آیالر تو سرم اکو میها دختر من بود االن دیگه دختر من نیست. حرفسال

 آجی کدوم لباسم رو ببوشم؟ -

 مامان کجایی؟ -

 بابا امیر کو؟ -

 .مامان دوست دارم -
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حال یاوردم ولی بزرگش کردم از هشوووووووت با بی  یا ن به دن بازوی امیر رو منگ زدم. من آیالر رو  ی 

 !ماهگی تا هشت سالگی

**** 

کارهای حقوقی گرفتن آیالر هم تموم شووده بود. تحقیقات الزم رو هم انجام دادیم مامانش منشووی 

سه من همه میز یک دکتر بود و باباش هم مدیر مالی یک شرکت بود. آیالر خوشحال بود و این وا

بود. یک هفته گذشوووووووت تا به نبودش عادت کردم اما اون زودتر از من با مامانش خو گرفت. این 

مند روز رونیکا و پریا همش پیشووووم بودن آخر سوووور امروز به زور بیرون شووووون کردم تا برن پولی در 

 .هابیارن واسه ب ه

ردم که دیدیم امیر خان م و جن از تشنم شده بود با بی حوصلگی از جا بلند شدم تا برم آب بخو

 خونه زد بیرون این باز کجا رفت؟

هام رو پوشوویدم و به دنبالش رفتم. دسووتم رو به یک با سوورعت یه مانتو با روسووری تنم کردم کتونی

 :تاکسی بلند کردم که زدو ایستاد. ماشین امیر رو نشونش دادم و گفتم

 !برو دنبالش -

 :کرد رو به راننده گفتمیبا سرعت متوسط داشت رانندگی م

 آقا گمش نکنی باشه؟ -

 :راننده سرش رو تاسف بار تکون داد و گفت

 !آبجی واسه ما مشکو نشه -

 خوام ببینم این هر روز پنهونی کجا میره؟شه شوهرمه مینه نمی -

 !هاامان از دست شما زن -

کرایه تاکسی رو حساب کردم و امیر ماشینش رو مقابو بیمارستان پار  کرد. بیمارستان اما مرا؟ 

با سرعت به دنبال امیر دویدم یک راست رفت سمت اتاق دکتر ریایی عه این که همون دکتر که 

 من رو عمو کرد. اما مرا اومده اینجا؟

 .به سمت در نزدیک شدم و نا محسوس در رو نیمه باز کردم صدای امیر اومد

 می شد دکتر نتیجه اومد؟ -

 .دونماه کردیم یا نمیاره فکر کنم اشتب -

 مویوع میه؟ -
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شه که دی ان ای شون باهم شصت و سه فیصد با هم مطابقت از تنیجه که گرفتیم فهمیده می -

 !داره این یعنی که مادرش نیست

نا دارن در مورد آیالر حرف می مادر کی نیسوووووووت؟ نکنه ای مان آیالر می؟ کی  ما گه اون زن  زنن ا

 نیست پس مرا گفت مامانشه؟

 :می بیشتر گوشم رو به در مسبوندم صدای امیر اومد که گفتک

 پس یه مطابقت پوچ بوده؟ -

 !شه گفت پوچ ممکنه مامانش نباشه ولی خالش مرانه نمی -

 !ی کمندیعنی اون زن خاله -

 .نود و هشت فیصد شک داریم -

 :امیر گفتمبا حرفی که شنیدم حس کردم دلم اومد کف پام بی هوا در رو باز کردم و روبه 

 اینجا مخبره؟ -

 :امیر با دیدن من شوکه گفت

 کنی؟کمند تو اینجا می می -

 های دکتر میه؟کنی؟ این حرفاصالً تو اینجا می می -

 شنیدی؟ -

 .خوامامیر توییح می -

 :دکتر یک نگاه به من کرد و یک نگاه به امیر و بعد رو به من گفت

 .زدیمما فقط داشتیم حرف میخانوم کمند آروم باشدید میزی نشده  -

 :امیر رو ول کردم و رو به دکتر گفتم

 ها یعنی می دکتر؟این حرف -

 ببینین اون خانومی که به شما خون داد رو یادتونه؟ -

 خوب؟ -

من شوووک کردم شووواید مادرتون باشوووه همسووور تون گفته بود که شوووما مامان بابا ندارین که بهتون  -

من رو شکی کرد وقتی به همسر تون گفتم ایشون گفتند که شما خون بده ولی تطابق خونی تون 

 ...تو ب گی گم شده بودی

 :با داد گفتم

 دونم حرف آخر میه؟اینا رو می -
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کنم مادر تون باشووووووه. یا خاله گه فکر نمیآزمایش دی ان ای انجام دادیم و تا جاییکه نتایج می -

 .نم دلیلش دقیق میه که باید بگردیمدوتون هست یا عمه تون یا هم یک مشابهتی که نمی

ناباور به امیر نگاه کردم حالم خوب نبود یک حس عجیبی داشووووتم قابو توصوووویف نبود یعنی می 

 مامان، خاله، بابا، عمه اینا یعنی می؟

 ...کمند ببین -

 :پریدم وسط حرف امیر و گفتم

 !خوام ببینمشمی -

م گیج بودم حسوووم عجیب بود امیر با تردید فهمیدم می بگخودمم نفهمیدم می گفتم اصوووالً نمی

 :گفت

 مطمعنی؟ -

 دونم می؟خوام تو سیاهی بمونم باید روشن شه یه میزیم هس امیر اما نمینمی -

 !ریم دیدن شونباشه فردا می -

 .نه... نه االن -

 ...اما -

 !خوام برمهمین که گفتم امیر می -

*** 

تونستم حالم بد بود هام کشدار شده بود نمیدم نفسدابازوی امیر رو هر لح ه بیشتر فشار می

 :صورتم رو برگردونم و گفتم

 .خوامنه نمی -

 کمند مت شد؟ -

 :با عجز نگاش کردم و گفتم

 گفت نباشه می امیر؟اگه میزی که دکتر می -

 :امیر با لبخند ملیحی گفت

 کنی به امتحانش بی ارزه؟فکر نمی -

 ...اما -

 .مامانت رو پیدا نکنیم هم یک بار تحقیق بد نیست که کمند ببین حتی اگه -
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با تردید مشم روی هم گذاشتم امیر زنگ در رو زد کمی بعد در باز شد و آقای نقشبنیدی که قبالً 

 :هم دیده بودمش بیرون شد با لبخند گفت

 !ها خوش اومدید بیایید داخوسالم جوون -

 !ر خالم باشه؟ یاشایدم یک غریبهی من یا شوهیعنی ممکنه این مرد یا شوهر عمه

 :امیر دستم رو کشید رفتیم داخو خانم نقشبندی با دیدن ما لبخندی زد و گفت

 !هاعه خوش اومدید ب ه -

خوره اگه امیر نبود االن پخش زمین بودم. شاید بازوی امیر کبود کردم دنیا سرم مرخ میحس می

 .ها امیر نشست و من رو کنارش نشوندشده باشه بس که بهش منگ زدم. روی یکی از صندلی

کرد بالخره دادم خانم نقشبندی با شوهرش عجیب نگام میآب دهنم رو پشت سر هم قورت می

 :طاقت نیاورد و گفت

 عزیزم حالت خوبه؟ -

 :امیرهم نگاهم کرد آروم لب زد

 خوای دست و صورتت رو بشوری؟می -

پشوووت سووور هم پلک میزدم تا مبادا اشوووکم رسووووا  دادم وسووورم رو تکون دادم آب دهنم رو قورت می

 :نکنه حال خرابم رو آقای نقشبندی گفت

 !آخر راه رو دست راست -

با تکون دادن سوور ازش تشووکر کردم و از جا بلند شوودم کمی سوورم گیج رفت که دسووت گذاشووتم رو 

 :ی امیر با وحشت از جا بلند شد و نگران گفتشونه

 خوبی؟ -

 .خوبم -

 .برمتبیا خودم می -

 :تا اومدم مخالفت کنم که خانوم نقشبندی گفت

 .بذار کمکت کنه دخترم حالت خوب نیست -

تونستم رو پاهای خودم وایستم. هیچ مانع نشدم در حقیقت االنم رو وزن امیر ایستاده بودم نمی

خواسوووت کردم روبرو شووودن با واقعیت اینقدر سوووخت باشوووه. از یک طرف هم دلم میگاه فکر نمی

 م که فامیلم کیه؟ببین

 :امیر من رو کشید بغلش و آروم ولی غمگین لب زد
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 .کنمکمند امیر به فدات کمی قوی باش دلم هزار تیکه شد خواهش می -

 :های روون به بازوش منگ زدم و بیحال گفتمبا اشک

 سخته امیر خیلی سخته اگه نباشن می؟ یا اگه باشن و من رو قبول نکنن می؟ -

 :ی گفتامیر با مهربون

ها فامیلت باشوون عزیزم به این میزا فکر نکن، به این فکر کن که اگه دنبالت باشوون می، اگه این -

 خواد باهاشون آشنا شی؟می؟ هیچ دلت نمی

 .خواممرا می -

 .پس برو دست و صورتت رو بشور و بیا -

شووبندی با دسووت و صووورتم رو شووسووتم و رفتم بیرون امیر کمکم کرد که نشووسووتم کنارش. خانوم نق

 :مهربونی یک لیوان رو داد دستم و گفت

 !بیا این اب قند رو بخور رنگ به رو نداری دخترم -

 ...ی دخترم از دهنش هنگ کردم، شاید یک واژه جدید نبود امابا شنیدین واژه

 خوبی دخترم؟ -

 :لیوان رو از دستش گرفتم و دست و پامه گفتم

 .اره، اره مرسی -

 .ن رو که خوردم کمی حالم جا اومدکمی از محتویات لیوا

امیر نگام کرد و با اشوووواره مشووووم ازم اجازه خواسووووت اما من هنوز آماده نبودم. تا اومدم بگم نه که 

 :امیر رو به اونها گفت

 ی شما مال کجاست؟پرسم اما لهجهببخشید می -

 :ای کرد و گفتآقای نقشبندی خنده

 !کنهزم لهجه افغانی همه میز رو باز گو میکنیم اما باخیلی ساله تهران زندگی می -

 :ی افغانی استرسم زیاد شد یعنی ممکن بود؟ امیر باز دوباره با متانت پرسیدبا شنیدن کلمه

 راستش یه سوال دارم اگه اجازه باشه؟ -

 :آقای نقشبندی که اسمش رو دقیق نمی دونستم گفت

 .ی پسرمصاحب اجازه -

 ؟شما کدوم دختر گمشده دارین -

 :رنگ از رخ هر دوتاشون پرید خانوم نقشبندی با تعجب گفت
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 مطور؟ -

فقط یه سوال دختری که تو پنج یا شیش سالگی گمش کرده باشید اونم وقتی تازه از افغانستان  -

 .مهاجر به این جا شدین

 !نفسم بند میومد اگه بگن نه

فشوواری به پای امیر وارد اسووترسووم زیاد شووده بود و امیر هم یهو رفت سوور اصووو مطلب. با دسووت 

 :کردم که دستش رو روی دستم گذاشت آقای نقشبندی جدی گفت

 مرا این سوال رو کردید؟ -

 :امیر یک نگاهی به من کرد و گفت

ش شووناسوویم که از افغانسووتان هسووت و تو ب ه گی گم شووده دنبال خانوادهمون ما کسووی رو می -

 .هستیم

 :هاش پیدا شد گفتشبندی با نم اشکی که تو مشمهر دو به هم نگاهی انداختن و خانوم نق

 ...اره داریم اما -

 :امیر کنجکاوانه گفت

 اما می -

 :زن نگاهی به ما انداخت و گفت

دونیم اینجوواسووووووووت یووا جووایی دیگووه حتی امووا اینجمش نکردیم توی لووب مرز گمش کردیم نمی -

 !دونیم زندست یا مردهنمی

 :امیر یهویی گفت

 !زندست -

 تعجب نگاهش کردیم، شاید اون دختر من نباشم مرا این احمق این حرف رو زد؟هر سه با 

 :آقای نقشبندی گفت

 دونید کیه؟زندست؟ شما می -

 ی شماست؟اول بگید کسی رو که گم کردید میکاره -

 :آقای نقشبندی گفت

 !برادر زادمه -

. آخه خون زن عمو که نه این امکان نداشووووووت االن به این نتیجه رسوووووویدم که اون دختر من نبودم

 ...به
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 !ی منو خواهر زاده -

 با تعجب به خانوم نقشبندی نگاه کردیم این می گفت؟

 :با لکنت گفتم

 نفهمیدم؟ -

 :خانوم نقشبندی نگاهی به شوهرش کرد و گفت

 .من و خواهرم جاری همیم -

 .با تعجب به امیر نگاه کردم که یک نیم ه لبخند رو لبش بود

 :ی حرف رو گرفت و گفتف دنبالهامیر این بار حر 

 شه برادر و خواهر تون رو بخوایید اینجا؟گم میمی -

 :آقای نقشبندی نگاه کوتاهی به من کرد و گفت

 .اول تون دختر رو نشون مون بدید -

 :بی هوا و بی آنکه اختیاری داشته باشم گفتم

 !من -

کردم اما جرعت سوووووور بلند کردن های خیره خانوم نقشووووووبندی و آقای نقش بندی رو حس مینگاه

 :نداشتم. آقای نقشبندی با لکنت گفت

 می... گفتی؟ -

 :لرزید آقاقی نقشبندی آروم گفتتونستم دلم میسرم رو باال آورده نمی

 .باید با داداشم حرف بزنم -

 :امیر تشکر کرد خانوم نقشبندی اومد سمتم و با لبخند گفت

ی منم نباشوووی من دوسوووت دارم از روز اول به دلم اهر زادهکاری بدی نکردی دخترم، اگه حتی خو -

 .ی ما باشیگم بیان خداکنه تو همون گمشدهنشستی به خواهرم شون می

*** 

 .تونستمشد حالم رو در  کرده نمیبا امیر برگشتیم خونه دلم زیر رو می

 خوبی؟ -

 :به امیر نگاه کردم و گفتم

 .دونم یجوریمنمی -

 اده کنم؟خوری آممایی می -
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 :لبخندی زدم و گفتم

 .اگه زحمت نباشه -

 :شیطون خندید و گفت

 .تو اینقد آروم و شیرین حرف میزنی اصالً دلم نمیاد نه بگم -

 .با لبخند گمشویی ن ارش کردم و رفتم تو اتاقم

 .مند لح ه بعد امیر با مایی اومد

 امیر؟ -

 !به فدایت -

 .اه نگو امیر بس کن -

 خواستی بگی؟ی میباشه گلم بگو م -

 اگه نشد می؟ -

 !نشد زن من شو -

 :کوسن مبو رو پرت کردم سمتش که با خنده گرفت و گفت

 خوای کنارت باشم؟وقتی به من حسی نداری مرا همش می -

 :ی باال انداختم و گفتمشونه

 .من نگفتم حسی ندارم -

 کنی؟یعنی انکار نمی -

 .امیر وقتش نیست -

 .خوام بدونممی -

 :های سبز و وحشیش گفتملی کشیدم و خیره به مشمپو

تونم بگم دونم. حسوووم رو نمیدونم اما این که دوسوووتی میه این رو میعشوووق میسوووت اینو نمی -

 !تونمم بگم دوستیهعشقه اما نمی

 یعنی؟ -

 .دونممشکو همینه که نمی -

 .خوب باید بدونی -

 :بی حوصله گفتم

 .گید تو می میامیر من االن دلم شور میزنه بع -
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 :از جاش بلند شد و اومد کنارم نشست دستم رو تو دستش گرفت و گفت

 !شور نزنه گلم مون قرار نیست کاری بدی بشه -

 داد این حرف رو همونجا بگی؟مرا از حاال از جات پاشدی مگه صندلی اجازه نمی -

 !بی حس -

نشووسووت. دیوونس این پسوور و  قلوپی از ماییم نوشوویدم طعم خوبی داشووت، امیر رفت و سوور جاش

 .کنمتر که اومدم با یک نامحرم زیر یک سقف زندگی میمنم دیوونه

ي صوووودای زنگ گوشوووویم در اومد پریا بود وای خدا بکو اونا رو فراموش کرده بودم با سوووورعت دکمه

 :اتصال رو زدم و جواب دادم

 الو؟ -

 سالم کمند خوبی؟ -

 .خوبم -

 .خواد بره گفتم شاید تو هم بخوای بیایییش آیالر رونیکا میگم میای بریم پمنم خوبم می -

خواسوووتم نزدیکیش رو با دل منم براش تنگ شوووده بود ولی االن نه حال رفتن داشوووتم و نه هم می

 .مامانش ببینم

 .نه پریا حال ندارم -

 :با گفتن این حرف گوشی رو قطع کردم امیر کنجکاو نگاهم کردم و گفت

 .وتمی شد رفتی تو سک -

 .خوان برن پیش آیالرمی -

 .خوای تو هم بروخوب مه اشکالی داره می -

 .خوام بخوابمنه می -

 .باشه -

*** 

 هام رو باز کردم ای لعنت به این بختک شانس کی پرده رو کشیده؟با نور آفتاب مشم

 اینجا؟هام رو باز کردم. با دیدن اطرافم دهنم از تعجب باز موند مخبره آروم الی پلکآروم

 !از روی تختم پایین شدم که زیر پام میزی رو حس کردم به زمین نگاه کردم رز سرخ

 بسم هللا خواب هستم یا جن اومده خونه؟

 .گو و بادکنک و نوار ها همه جا رو گرفته بود
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 .با میغ امیر رو صدا زدم

 !امیر.. ر -

 :با وحشت اومد تو و گفت

 میشده، ترسیدی؟ میزی شده؟ -

 را استایو زده؟وا این م

 :با تعجب گفتم

 جای میری؟ -

 نه تو مرا میغ زدی؟ -

 اینجا مخبره؟ -

 :ها اشاره کردم که خندید و گفتبه دیزاین

 !اوه ولنتاین مبار  -

 :مینی به پیشانیم دادم و گفتم

 اون میه؟ -

 فهمی؟نمی -

 !نه -

 .خوب روز عاشقان -

 :بی پروا گفتم

 ؟روز عاشقا رو می به من و تو -

 .شدشد زیبا تر هم میهاش شیطون میمشماش شیطون شد، هر وقتی مشم

 !مون من عاشقتم -

 :ی کشیدم و گفتمپوف کالفه

 .ها رو میرم حموم کنمجمع کن این لوس بازی -

ی گرفتم و بیرون شووودم با گفتن این حرف سووومت حموم رفتم و با سووورعت یک حموم پانزده دقیقه

 .کرد و مهرش پکر بود صداش زدمها رو جمع میامیر داشت گو

 امیر؟ -

 :بدون این که سرش رو باال بیاره گفت

 بلی؟ -
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 .لبخندی زدم قهر کرده پس، واقعا آفرین به حوصلش رفتم سمتش و دوباره صداش زدم

 امیر؟ -

 .شنوممی -

های تخس که قهر کرده باشوون دسووتش رو کشوویدم سوومت خودم که برگشووت سوومتم م و پسوور ب ه

 .د اون ورروش رو کر 

 .به من نگاه کن -

 .ی به معنی نه باال انداختشونه

 امیر؟ -

 هوم؟ -

 !ممنون -

 بابت؟ -

 !این که هستی -

 !های گردنش شکستیک دفعه صورتش رو جوری سمتم کرد که حس کردم مهره

 :با تردید گفت

 می گفتی؟ -

با خنده فرار کردم کمی که دور شووودم نگاهی به پشوووت سووورم انداختم دیدم خبری از امیر نیسوووت. 

 کنجکاوانه برگشتم تو اتاقم دیدم تو همونجا خشکش زده وا این مشه؟

 امیر؟ -

هام ! هین نه این امکان نداره دوباره رفتم سمتش جای دندونتکونی نخورد نکنه سکته کرده باشه

 .تو صورتش بود آخی طفلی دلم سوخت تکونش دادم

 امیر؟ -

 .با زم تکونی نخورد این بار میغ زدم

 !امیر...ر -

 :با شوق گفت

 جونم؟ -

 :با عصبانیت گفتم

 مته تو؟ -
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 :های شیطون زل زد بهم و آروم گفتبا مشم

 !دهدوباره انجام ب -

 می رو؟ -

 !ی قبو روصحنه -

 :با خنده گفتم

 !هام هنوز رو صورتتهگمشو من فکر کردم قهر شدی برو یکم رو صورتت یخ بذار جای دندون -

 دونی که من نا محرمتم؟می -

 !اره -

 پس مرا این کار رو کردی؟ -

 .دونمنمی -

 ی بود می؟اگه جای من کسی دیگه -

 .دونمبازم نمی -

 :هام و گفتسمت آیینه رفت و دستش رو گذاشت جای دندونبا لبخند 

 !زیبا تر از نشون پادشاهیه -

 .شو برو یخ بذارگم -

 :با حالت خاصی برگشت سمتم و گفت

 .نه خیلی هم عالیه بیا باهاش عکس بندازیم -

 !هاگیریم اونم با این لباسبرو بابا من عکس نمی -

 .بیا خیلی هم خوشگلی -

ی سوورم بود رو پس زد کردم بی فایده بود یهو با یک دسووت حولههر می تقال می دسووتم رو کشووید

تمام موهای خیسوووووم ریخت رو صوووووورتم. با حرص نگاهش کردم و تا اومدم میزی بگم که صووووودای 

 .مریک مریک کمره پشت سر هم اومد

بغو امیر با حرص از بغلش بیرون اومدم و به گوشیش نگاه کردم عکس جوری بود که من کامالُ تو 

بودم و صووورت داغی امیر هم کامالُ مشووخه بود تا اومدم عکس رو پا  کنم که امیر گوشووی رو از 

 :دستم قاپید و با مشمک گفت

 !هاموندمش به ب هکنم و بعداً میعا نشد دیگه این رو ماپ می -

 ی می؟جانم ب ه
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 :با حرص رو زمین نشستم و گفتم

 !خوام پاکش کننمی -

 :د و کنارم نشست و گفتکر امیر اومی

 !کنم اما شرط دارهباشه پا  می -

 می؟ -

هام دقیق شووووود. داشوووووتم با کنجکاوی نگاهش به مشووووومنگاش رو به تمام اجزای صوووووورتم مرخوند 

 :کردم که کمی سرش رو بهم نزدیک کرد و آروم ولی یجوری گفتمی

 !اینکه این روز رو با هم باشیم -

 :ی میخواد با سرعت گفتمسم رو آسوده بیرون دادم فکر کردم میزی دیگهنف

 !شه، میرم پیش رونیکا شون دلم براشون تنگ شدهنه دلم نمی -

 شه؟عا نشد دیگه یه امروز رو مال من باشی می می -

 !شهنمی -

 :پکر گفت

 !برمتخواهش کردم جایی بدی نمی -

 :فکری کردم و گفتم

 !باشه -

*** 

 :ماشین رو پار  کرد با تعجب گفتمامیر 

 !شهر بازی -

 مرا خوشت نمیاد؟ -

 !کردم بیاییم اینجانه خوب فکر نمی -

 .خواست امروز رو بیام بیرونپکر شدم دلم نمی

 !کمند اگه خوشت نمیاد بریم یه جایی دیگه -

 .مشکو من اون نیست -

 پس میه؟ -

 امیر کی میان؟ -

 :انگار متوجه من ورم شد و گفت
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 !آقای نقشبندی زنگ زد و گفت داداش شون فردا ساعت هشت صبح اینجان -

دلم لرزید کاش همونا باشوون کاش بتونم مامان بابام رو پیدا کنم. دسووت امیر رو دسووتم نشووسووت و 

 :گفت

 .باشیمها رو میذاریم کنار و خوش میگلم قراره امروز مال ما باشه، پس غم -

 :به سوی شهر بازی به ترن هوایی اشاره کردم و گفتم باهم از ماشین پیاده شدیم و پیش

 بریم ترن؟ -

 .نه -

 :وا رفتم و گفتم

 مرا؟ -

 .مون برات یرر داره -

 به جهنم پس شهر بازی اومدیم واسه خرید؟ -

 !هاریم سر وقت ماشینکنه می -

 :با اخم رو برگردوندم و گفتم

 .تو برو کارت تموم شد بیا بریم خونه -

 !ریم ترن ولی وای به حالت اگه قلبت رو درد بگیرهقهر کرد ببین میعه ببین  -

 .شه برو بلیط بگیرعه میزی نمی -

 :کمی نگام کرد و رفت بعد مند لح ه با بلیط اومد سمتم و گفت

 .بیا بریم -

با هم سووومت ترن رفتیم خیلی هیجان داشوووتم، کنار امیر نشوووسوووتم مند لح ه بعد ترن شوووروع به 

 .ون اول منان میغی از سر شوق کشیدم که خودمم مات موندمحرکت کرد در م

کشوووووویدم. اما وقتی یهو اومد پایین هری دلم ریخت از دادم و میغ میدسووووووتام رو تو هوا تکون می

 .کم حرکت تر بیشتر شد و ترس منم بیشترترس میغی کشیدم و تو بغو امیر مخفی شدم. کم

 .تونست آرومم کنهکرد نمیامیر هر می می

 (امیر سام)

ی که من بهش ی تو دسووتش دسووتم رو برداشووتم، حلقهدسووتم روی دسووت کمند بود با حس حلقه

 داده بودم دستش بود یعنی در نیاورده؟

 .آروم شروع به حرکت کرد کمند جوری جیغ کشید که حس کردم پرده گوشم پاره شدترن آروم



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

247 

 

ی سووووور شوووووادی کرد. این دختر دیوونهتا اومدم آرومش کنم که شوووووروه به خندید و تکون خوردن از 

کم که گذشت و حرکت ترن بیشتر شد و یهو اومد پایین کمند از ترس جیغ زده تو تموم عیاره، کم

 .بغلم مخفی شد

 :شد نگران از درد گرفتن قلبش گفتمکردم آروم نمیهر می می

 .هیس کمند آروم باش دیگه -

 .ی نداشت کم مونده بود گریه کنهفایده

هام رو گذاشووووتم رو دونم می شوووود که تو یه حرکت ناگهانی لبشوووود نمیکردم آروم نمییهرمی م

 !هاشلب

با این حرکتم کمند دست از تقال کردن برداشت. انت ار داشتم تا پسم بزنه ولی نه آروم گرفته بود 

تونسوووتم به خورد. از فرصوووت اسوووتفاده کردم و خودم رو بیشوووتر بهش نزدیک کردم میو تکون نمی

 .جرعت قسم بخورم بهترین لح ه زندگیم بود

 !...جالب بود با اخالقی که از کمند سراغ داشتم این که پسم بزنه حتمی بود اما

کم داشووت نفس کم میاورد تا ولش کردم فکر کنم هنوز تو شووو  بود مون بازم حرکتی نکرد. با کم

 :دست تکونش دادم که گیج نگاهم کرد لب زدم

 خوبی؟ -

ی اشووووووکش مکید تا دهن باز کردم که میزی م انگار تازه به خودش اومد و اولین قطرهبا این حرف

اش رو کردم انگشووت اشووارهبگم ولی با سوویلی که بهم زد دهنم بسووته شوود. داشووتم ناباور نگاش می

 :باال آورد و با بغض گفت

 .آ... آخرین... بارت بود -

ین کار رو کنم حتی اگه یه وقتی زنم با بغض که تو صوووداش بود پشووویمون شووودم من حق نداشوووتم ا

 :بود. اونم بر خالف میو کمند با تته پته گفتم

 ...ببخش من یه لح ه نفهمی -

 .با ایستادن ترن دیگر منت رم نموند و با سرعت پایین شد و رفت به دنبالش دویدم

 .کمند وایستا اجازه بده توییح بدم -

دویدم از جیبم در آوردمش در حالی که می دوید زنگ گوشوووووویم بلند شوووووودولی کمند هم نان می

 .بدون نگاه کردن به مخاطب جواب دادم

 الو؟ -
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 .سالم پسرم رفیق هستم -

 .کمی فکر کردم رفیق تا یادم اومد

 .اوه سالم آقای نقشبندی -

 خوبی پسرم؟ -

 ممنون به خوبی تون خاله خوبه؟ -

تا یک ساعت دیگه تو فرودگاه هستن شکر خدا خوبه پسرم زنگ زدم مه بگم داداشم با خانوم  -

 .گفتم شاید بخوایین بیایین

 :با لبخند گفتم

 .رم به کمند بگمشیم میاره اره مرا که نه خوش هم می -

 .باشه پسرم خدانگهدار -

 .خدا نگهدار -

گوشووووووی رو قطع کردم به دنبال کمند دوباره شووووووروع به دویدن کردم اما پیداش نکردم مند بار 

 :تم اما جواب نداد. با دست زدم تو پیشونیم و گفتمشمارش رو گرف

 .لعنت بهت امیر لعنت -

اونقدر غرق حال کمند شوووووووده بودم که یادم رفت که قرار بود اونا فردا بیان نه امروز. همه جاهای 

 .شهر بازی رو گشتم ولی خبری از کمند نبود

 .شماره رونیکا رو گرفتم با دو بوق جواب داد

 .شد گریه کردهشده کمند زنگ زد گفت میاد اینجا معلوم میالو امیر میزی  -

 :هوفی کشیدم و گفتم

 .نه آجی میزی نیست تا من بیام متوجهش باش -

 .ی گفت گوشی رو قطع کردم و با سرعت سمت ماشینم رفتمبا تردید باشه

 ...دونستم کمند نمیخواد ولیتونستم خودم رو لعنت کردم میتا می

 .نتم کنهخداوند خودش لع -

دونم تو مه حالی به خونه پایین سووووواختمان با حرص پام رو بیشوووووتر رو پدال گاز فشوووووار دادم نمی

 :شد با نگرانی گفتمرسیدم. زنگ رو زدم رونیکا باز کرد الغر تر از هر روز می

 کمند کو؟ -

 :گیج نگاهم کرد و گفت
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 .کنهتو اتاقش داره گریه می -

کشه رو لبش و هی خودش دم با گریه دستمال کاغذی رو میبا سرعت دویدم سمت اتاقش که دی

ها شووووووون کمی خونی بود. کنه. به دسووووووتمال کاغذی های رو زمین نگاه کردم بعدوووووویرو لعنت می

 .هاش رو گرفتمنفسم رو آه مانند بیرون دادم و دویدم سمتش و دست

 :با دیدنم تکونی خورد که گفتم

 .منم آروم باش -

 .کوبید به سر و صورتمهای نه مندان محکمی رو میو مشتبا دیدنم جری تر شد 

 خداوند لعنتت کنه امیر مرا با من این کار رو کردی مرا...؟ -

 .هاش رو گرفتم و کشیدمش سمت خودم تقال کرد که از بغلم بیاد بیرون ولی اجازه ندادمدست

 .یس االن هرمون به این آروم بودن نیاز داریمه -

 :هق گفتبا هق

 .ازت متنفرم -

 .ببخشید یهو نفهمیدم می شد -

 :با انگشت زد رو سینم و گفت

من تا این سووووون حتی یه پسووووور جرعت نکرده از کنارم بگذره اما تو همه می رو خراب کردی امیر  -

 .خراب کردی

 .دونم گلم آروم باش کمی آروم بگیر برات بدهمی -

م گرفت. مند لح ه بعد که دیدم دسوووت از کم دسوووت از تقال برداشوووت و تو بغلم آروبا هق هق کم

های تقال برداشوووووووت کمی از خودم دورش کردم خوابش برده بود. لبخندی به روش زدم م و ب ه

خوابه. حدس میزدم که بعد شوویطونی شووده بود که بعد از کتک خوردن از مامان شووون با گریه می

پرو رو انگار نه انگار واسووه  ی روی پیشووانیش کاشووتم )عه نگاههب*و*سوواین همه تقال خوابش ببره 

ه دختر بی اره به این حال افتاد.( و گذاشووتم رو تخت پتو رو روش مرتب کردم و به ب*و*سووهمین 

 !های افغان مامقصد فرود گاه از جا بلند شدم باید ببینم کی هستن این مهمون

 :تو فرود گاه کنار آقای نقشبندی ایستادم کمی من و من کرد و گفت

 نیومد پسرم؟ خانومت مرا -

یدمش قهر کرد و خبر نداره داداش تون میاد؟ ب*و*سوووووگفتم؟ میگفتم واسوووووه این که من می می

 :لبخند زورکی زدم و گفتم
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 !بهش نگفتم کمند مشکو قلب داره و هر نوع استرس براش سمه -

 :با غم نگاهم کرد و گفت

 .متاسفم انشالله زود خوب بشه -

 .ممنون -

 :با دست زد رو شونم و گفت

 !دونم کمند برادر زادمهغمت نباشه پسرم تا جایی که من می -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .انشالله -

ی گفتن فهمیدم ولی فهمیدم که پسرشونه انشاللهخانوم نقشبندی با پسر جوونی اسمش رو نمی

 :و خیره به در ورودی فرودگاه شدن. کمی بعد صدای پسر جوون اومد که گفت

 .و ( شان آمدپدر کاکایم ) عم -

با صوودای پسوور جوون رد نگاهش رو دنبال کردم که متوجه یک زن تقریباً مهو سوواله و مرد پنجاه 

هاشون با ما فرق داشته باشد اما انگار اشتباه کردم لباسشدم. فکر میساله با موهای جوگندمی

شبندی با لبخند فهمیدن میان تهران اینجور لباس پوشیدن آقای نقکردم. شایدم واسه این که می

 :گفت

 .اونجا اومدن -

با هم به پزیرایی شوووون رفتیم خانوم تا متوجه ما شووود به اون َمرد هم میزی گفت تا باعث شووود هر 

 !ی اون مرد باعث شده بود فکر کنم بابای کمندههای قهوهدو متوجه ما بشن. مشم

 .بغو هم فرو رفتنوقتی به هم رسیدیم اون مرد سمت آقای نقشبندی رفت و با لبخند تو 

 ؟مطوری الال ) داداش( -

 :اون مرد دستی به پشت آقی نقشبندی زد و گفت

 تو باز لهجه گرفتی؟ -

 :ی شیرینی داشتن آقای نقشبندی کمی سرش رو تکون داد و گفتلهجه

 .میکار کنم الال ) داداش( محیطه دیگه -

 .مرد هم سری تکون داد و با پسر جوون بغو کشی کرد

 مرد جوان؟ مطوری -

 هی بد نیستم کاکا داریوش و دانیال نیست؟ -
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 :مرد سری به معنی نه تکون داد و گفت

 .نی داریوش و دانیال پس فردا میان تکت ) بلیت( نبود -

 .پسر جوون هم سری تکون داد

 :هم وقتی نگاش به من افتاد سوالی به آقای نقشبندی نگاه کردن که گفتخانوم

 .ی هست که در موردش به شما گفته بودمالال این شوهر دختر  -

 .مرد نگاهی بهم کرد و دستش رو سمتم گرفت

 .سالم پسرم من ع مان هستم -

 تعجب کردم مطوری اینقدر زود تغییر لحجه داد؟

 :های گرد شدم فهمید مویوع میه که یا خنده گفتاز مشم

 .بلدمپسرم من هفت سال تو این کشور بودم دیگه با خوی و عادت اینجا  -

از این که راحت اسم کومیکش رو گفت منم با لبخند دستم رو تو دستش که در هوا بود گذاشتم 

 :و گفتم

 .منم امیر سامم -

 :صدای متعجب پسر جوون اومد که گفت

 جدی؟ -

 :برگشتم سمتش هنوز من ورش رو نگرفته بودم که دستش رو سمتم دراز کرد و گفت

 .امیر ساممنم امیر هستم امیر تنهایی نه  -

 :تعجب کردم از این همه مشابهت و با لبخند گفتم

 .خوشبختم -

 .هم نین -

 :زنی که باهاش بود با تردید گفت

 خودش نیومده؟ -

 :متوجه من ورش که کمند بود شدم و گفت

 .نه هنوز بهش نگفتم -

 .کمند باشندیگه میزی نبرسید انگار اوناهم بیقرار دیدن دخترشون بودن کاش اینها مامان بابای 

*** 
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ی خودشون منم تو راه باز گشت به خونه زیر ساختمان بودم. آقای نقشبندی با داداش رفتن خونه

 .صدای گوشیم بلند شد نگاه کردم بابا بود

 :ی اتصال رو زدم و گفتمدکمه

 الو بابا شب بخیر میزی شده؟ -

 .احوالی ازت ندارهگفت مند روزه بهش زنگ نزدی و نه پسرم فقط یاشار نگرانته می -

اوه لعنتی من بکو یاشووووار رو فراموش کرده بودم فکر کنم یاشووووار گوشووووی رو از دسووووت بابا قاپید و 

 :گفت

 کجایی بیشعور؟ -

 .رم دنبال کمندمرسی از لطفت پسر عمو بیرونم دارم می -

 تونم زن داداشم رو ببینم؟اون روز که تو کوه فرار کردی تا االن پس من کی می -

 .ی من ببینم باهام میاد یا نها خونهبی -

 حو ولی مرا نیاد؟ -

 .گم آدرس رو از بابا بگیربعدا بهت می -

 .ی گفت و گوشی رو قطع کردمباشه

ا مالقات کنه وقتی رسووویدم پیاده شووودم و زنگ رو زدم. قرار بر این شووود که فردا کمند با این مهمون 

 .پیمان در رو باز کرد

 .پسر بیا تو عه امیر تویی کجایی -

 :ی زدم و گفتملبخند خسته

 .اره منم هستم همین دور و ورا -

 مرا اینقد خسته؟ -

 :بی ربط گفتم

 کمند بیداره؟ -

 .نه پریا رفت دید هنوز خوابه -

 .نگران شدم ساعت ده و سی شب بود از ساعت سه بعد از ظهر خواب بود

 .پیمان فکر کنم مامان بابای کمند رو پیدا کردم -

 :و پیمان به سرفه افتاد و با داد گفتیه

 می؟ -
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 .مته مرا داد میزنی یعنی مطمعن نیستم -

 از کجا؟ -

رم بیدارش کنم و باهاش حرف افغانستان! امروز اومدن تهران فرادا قراره با کمند مالقات کنن می -

 .بزنم

 !هر می خیر باشه انشالله -

 .انشالله که اونا هستن -

داد سوووومت اتاق کمند رفتم در رو باز کردم هنوز خواب بود همیشووووه برام بی حرف سوووورش رو تکون 

کردم دختری که اینطور رو خیابون بزرگ شووووده باشووووه غیر قابو پیش بینی بود. هیچ وقت فکر نمی

کرد یک وقتایی تو سوووووورم ه اینطور بهم بریزه. ولی خوب کمند از همه فرق میب*و*سووووووواسووووووه یه 

زنه؛ اما زود از سوووووورم ی باشووووووه که من رو پس میی دیگهپی ه که شوووووواید کمند تو دلش کسوووووومی

 !تونه تصور کنهاشم نمیپرونمش مون اینقدر گرفتارشم که دلم نبودِ یه لح همی

 :دستم رو نوازش وار روی موهاش کشیدم و گفتم

 .ی دنیام که نفهمیدمکی شدی همه -

 :د و گیج گفتهاش رو باز کر آروم مشمتکونی خورد که دستم رو پس کشیدم آروم

 امیر؟ -

 جان؟ -

 :ها از جا پرید و گفتیهو م و برق گرفته

 تو... تو اینجا می می..کنی؟ -

 یعنی در این حد؟

 .کمند نیومدم بخورمت اومدم حرف بزنیم -

 .نه من حرفی با کسی ندارم برو بیرون -

 ...کمند من -

 .امیر گفتم برو بیرون -

 :یهو عصبی شدم و با داد گفتم

 ! میه گناه کردم؟ مگه من میکار کردم کمند ها من میکار کردم؟بسه -

 :اش رو تو دستم گرفتم و تکون دادم و گفتمدو شونه

 ه؟ب*و*سحرف بزن کمند بگو میکار کردم جز یه  -
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 ...امی...ر -

گم بزور من رو بخوا ولی این طوری هم نکن دارم آب مرا کمند؟ مرا اینقدر از من بدت میاد نمی -

 .از نداشتنتشم می

 :ی مشمش میکید گفتبا اشکی که از گوشه

 !امیر ولم... کن... دردم اومد -

 :کردم؟ با وحشت ولش کردم و با نگرانی گفتمتازه متوجه خود شدم من داشتم میکار می

 خوبی؟ -

 :با سر پایین گفت

 ...من ازت بدم نمیاد امیر اما -

 :با تردید گفتم

 اما می کمند؟ -

 ...من... من -

 :یهو زد زیر گریه با وحشت رفتم سمتش و بغلش کردم و با وحشت پرسیدم

 می شده کمند مرا گریه کردی؟ -

دونم براش سخته تو این مند بی حرف بیشتر خودش رو تو بغلم جا کرد اجازه دادم خالی بشه می

 .مامان و باباشماه اخیر هم فرهاد رو از دست دادیم، ب ه رونیکا، آیالر و یهو پیدا شدن ناگهانی 

 :کمی که گریه کرد گفتم

 .ها از افغانستان اومدنامروز مهمون -

 :با وحشت از بغلم بیرون شد و گفت

 چ... می؟ -

 :صورتش رو نوازش کردم و گفتم

خوای فردا بریم دیدن های بدی نیسوووووتن اگه میآروم باش گلم میزی نیسوووووت دیدم شوووووون آدم -

 .شون

 :عقب عقب رفت و گفت

 .رمرم من هیچ جا نمینه نمینه...  -

 .گلم باید ببینی شون -

 :ام رو مسبید و با عجز گفتیقه
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 .کنمخوام الکی دلخوش کنم امیر لطفاً خواهش مینه اول آزمایش کنیم نمی -

 ( کرد خود مون خخکرد. ) همون خر میهای ملتمسش هر قدرتی رو ازم سلب میمشم

 :ار نه انگار کمند دوست نداره ( و گفتمموهاش رو از صورتش کنار دادم ) انگ

 .باشه گلم باشه -

 :سرش رو گذاشت روی بازوم و آروم گفت

 !مرسی -

 ( جانم مگه این همون کمنده؟ یا مسته اینجوری زرت، زرت میره بغو امیر؟ )

شووووود. صووووودای زنگ کم باهام راحت میدسوووووتام رو دورش حلقه کردم خوشوووووحال بودم که کمند کم

د که کمند با خجالت از بغلم بیرون اومد. لعنتی زیر لب گفتم و بدون نگاه کردن گوشووویم بلند شووو

 :جواب دادم قبو از این که دهن باز کنم گفت

قندیو بستم تو این سرما انگا انگار من رو دعوت کردی تو خونت. من امشب کلی قرار داشتم با  -

 .کن تا نشدم آدمک برفیدوست دخترام م ال روز عاشقا بود گند زدی االن در رو باز 

 :وای بازم یاشار رو فراموش کرده بودم با تردید به کمند نگاه کردم و گفتم

 خواد ببینتت میایی باهام؟پسرعمومه می -

 .هنوز کمند میزی نگفته بود که صدای یاشار در اومد

 مردی انشالله؟ -

 .یه لح ه یاشار -

 :سرش رو به معنی تایید تکون داد که گفتم

 .ار راه عقب بازه برو تو منم میامیاش -

 زنداداشم میاری؟ -

 .هوف اره برو -

 .خواستمبا کمند از همه خدا حاف ی کردیم و رفتیم خونه کمند ساکت و من این رو نمی

 ساکتی؟ -

 :با لب و لومه ای آویزون گفت

 .یجوریم یه حس عجیب دارم -

 :دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم

 .کنیم باهمه نشد تا آخرش باهاتم و خوبش میشهمه می خوب می -
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با این حرفم لبخندی زد و صوووورتش رو سووومت خیابون کرد از این که دسوووتم رو پس نزد خوشوووحال 

 :بودم. تا رسیدن حرفی رد و بدل نشد وقتی رسیدیم کمند گفت

 .ها برم؟ اصالً فکرم نبود که باید عوض شون کنمامیر من با این لباس -

 :نگاه کردم که کمی مرو  شده بود لبخندی زدم و گفتمهاش به لباس

 .بیا بیا این یاشار ماهم مندان آدم من می نیست -

با گفتن این حرف دستش رو کشیدم و بردم تو با دیدن مقابو در ورودی دهن هر دو مون باز موند. 

 :ن گفتاز خریطه ای میبس و پفک گرفته تا پوست موز همه جا رو گرفته بود کمند رو به م

 اینجا مخبره دزد اومده؟ -

یاشار با دست و دهن پُر از آشبزخونه بیرون شد با دیدن ما ظرفی که تو دستش بود رو ول کرد و 

 :با خنده گفت

 !ایول به زنداداش خودم بالخره دیدمش -

 کردیم حاال مرا ظرف رو ول کرد؟من و کمند داشتیم با تعجب نگاش می

 :و گفت کمند آب دهنش رو قورت داد

 !س... سالم -

 .علیک زنداداش بیا هنر دستت رو نشون بده تا از گشنگی تلف نشدیم -

 :کمند با تعجب برگشت سمت من که گفتم

 .این راستش... میزه پسر عمومه یعنی نیست ها تو بیمارستان موقع تولد عوض شده -

 :کمند با دهن باز گفت

 تو بیمارستان عوض شده یا تیمارستان؟ -

 .ر پرید وسط حرف مون و اومد سمت ما دست کمند رو کشید و برد تو هالیاشا

مشووم االن این یالغوز یکاری واسووه شوویکم ما اصووالً زندادش تو بیا با من بعداً هنر دسووتت رو می -

 .کنهمی

 .من همونجا وسط سالن خشک شده ایستاده بودم

 ( کمند )

م گرفت. امیر هنوز همون دهن در بود یاشووار رو تر از من بود راحت باهام گر این پسوور خیلی دیوونه

 :به من گفت

 !تعریفت رو شنیده بودم ولی عالی تر از تعریفاتت هستی -
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 :پشت مشمی ناز  کردم و گفت

 .دونممی -

 .هاش رو بزرگ کنه و باعث خنده من و امیر بشهاین بار نوبت اون بود که مشم

*** 

ی بودند که اجازه دادن بعد آزمایش همو فهمیده هایبا اسووووووترس وارد اتاق آزمایش شووووووودم آدم

 :ببینیم. امیر کنارم بود یک پرستار اومد سمتم و گفت

 .آستین تون رو باال بدید تا واسه آزمایش خون بگیرم -

ترسیدم اما این بار آروم آستینم رو باال دادم و منت ر به پرستار خیره شدم. از خون گرفتن نمیآروم

 :خیلی زیاد امیر دستم رو تو دستش گرفت و گفت استرس داشتم اونم

 ترسی؟می -

 نه -

 پس مرا سرد شدی؟ -

 .استرس دارم امیر -

 .شه قول میدمنداشته باش گلم آروم باش همه میز خوب می -

 :بعد از دادن خون از بیمارستان زدیم بیرون روبه امیر گفتم

 کی نتیجه میاد؟ -

 .سه روز دیگه -

 .خوبه -

 .کنممیزی بخوریم که دارم یعف می بریم یه -

 :با به یاد آوردن این که امیر بخاطر من صبحونه نخورده شرم زده گفتم

 .ببخشید بخاطر من صبحونه نخوردی -

 :لبخندی زد و گفت

 .فدای یک تار موت -

*** 

برتم ها میاین سه روز م و سه قرن گذشت خیلی سخت بود امیر همیشه کنارم بود خیلی وقت

زد از این که اونا نباشوووون، از این که حسوووورت داشووووتن خانواده تو دلم ن ولی من دلم شووووور میبیرو

 .بمونه
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 !کمند -

 :با صدای امیر دست از فکر کردن برداشتم برگشتم سمتش که گفت

 ی؟آماده -

 :روسریم رو سرم کردم و گفتم

 .زنهنه دلم شور می -

 :اومد سمتم و گفت

 .ی بدی رخ نمیدهیکم راحت باش کمند هیچ میز  -

دونسوووتم زیاد موفق نیسوووتم. راهی های امیر خودم رو دلداری بدم اما میکردم با حرفکوشوووش می

که از خونه تا بیمارستان طی کردم خیلی دور بود. م و این بود که صدها کیلو متر راه رو تو صدها 

تن خانواده یک خالی گاه کردم نداشساعت با پای برهنه روی خار راه رفته باشم. هیچ گاه فکر نمی

بزرگ باشه. وقتی رسیدیم به بیمارستان یک راست سمت اتاق دکتر رفتیم دستام سرد شده بود و 

 .لرزیدم. امیر دو تقه به در اتاق زد که با صدای بیا تو در رو باز کردیم رفتیم تومی

 :دکتر با دیدن ما گفت

 .به انگار امروزهمه عجله دارن -

 :یم که گفتگیج بهش نگاه کرد

 .آقای نقشبندی با تموم فامیو تو اتاق آزمایش هستن و منت ر نتیجه -

 :شوکه به امیر نگاه کردم که گفت

 خوب نتیجه میه آقای دکتر؟ -

 :پوشه به دست اومد سمت مون و گفت

 .گمبیایید اتاق آزمایش در حدور همه می -

 :میر گفتفشاری به دست امیر دادم و از جام تکون هم نخوردم که ا

 .شه اول ما بفهمیماگه می -

 :دکتر کمی با تعجب نگاه مون کرد و گفت

 .البته -

کاغذهای داخو پوشوووووه رو بیرون آورد و نگاهی انداخت. با اسوووووترس داشوووووتم به حرکات دکتر نگاه 

 .کردممی

 :دکتر نگاهی بهم انداخت و گفت
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 !خوبین؟ رنگ تون سفید شده -

 :سمتم برگشت و گفتبا این حرف دکتر سر امیر به 

 کمند خوبی؟ -

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 دی؟یکم آب بهم می -

سووووووریع سوووووورش رو تکون داد و رفت با سوووووورعت یک لیوان آب آورد کمی خوردم حس یووووووعف 

 :داشتم.دکتر گفت

 .خانوم اصالن لطفاً بشینین انگار زیاد خال تون خوب نیست -

 ا کمند حرف بزنم؟اقای دکتر اگه اجازه باشه من کمی ب -

دکتر سوووورش رو تکون داد و از اتاق رفت بیرون. امیر دسووووتم رو گرفت کشوووووند سوووومت صووووندلی و 

 کرد میکار کنم؟نشوندم حتی فکرم کار نمی

 :پایین پام نشست و گفت

بینم بریمیت خدا نخواسووووووته کشووووووتار گاه؟ حاال فقط میترسووووووونیم مگه میمته کمند داری می -

 دی مگه تنهایی؟نه مرا این قدر یعف نشون می مامان بابات هستن یا

 :با بغض گفتم

 .خواددلم بغو می -

حرفم تموم نشده بود که امیر من رو کشید بغلش یک حس عجیبی بود این که من بگم دلم بغو 

 .خواد و کسی اینطور بدون سوال و جوابی بغلم کنهمی

 !دیگه میکار کنم؟ این آغوش که همیشه واسه تو -

نستم میکار کنم خوشحال باشم از این که امیر دوستم داره یا ناراحت که دوستش ندارم! دونمی

 !یا شایدم دارم

 :با صدای یعیفی گفتم

 .دکتر رو صدا بزن -

 :ازم جدا شد و گفت

 مطمعنی خوبی؟ -

 .سرم رو تکون دادم که بلند شد و مند لح ه بعد با دکتر اومد

 :دکتر لبخندی به صورتم زد و گفت
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 االن خوبین؟ -

 شه نتیجه رو بدونم؟مرسی می -

 .البته -

 :کمی به کاغذهای دستش نگاه کرد و گفت

 !نتیجه آزمایش دی ان ای کمند اصالن و ع مان نقشبندی نود هشت فیصد مطابقت داره -

 نفسم رفت با این حرف دکتر مرا صد فیصد نیست؟

 :با لکنت گفتم

 یعنی... من... منفیه؟ -

 :ه روم زد و گفتدکتر لبخندی ب

 !شه مبار  باشه بالخره به مامان و باباتون رسیدیننه اون دو فیصد باقی مونده مال مامان می -

با این حرف دکتر سوورم گیج رفت و پاهام سووسووت شوود قبو از این که بیوفتم زمین امیر گرفتتم و با 

 .ه جا شدمهای سرکشم روی هم افتاد و بیخبر از هموحشت اسمم رو صدا زد. اما پلک

*** 

های هام رو از هم دور کردم و مند بار پلک زدم تا اطرافم مشووخه بشووه مشوومبا سووردرد بدی پلک

های سووبز امیر اولین میزی بود که توجهم رو جلب کرد. تا دهن باز کردم میزی بگم که متوجه آدم

بود یک آقا  شناختم یک پسر جوون هم باها شوناطرافم شدم. آقای نقشبندی رو با خانومش می

 .کردنهای اشکی نگاهم میو خانوم دیگه هم بود. همه با مشم

 :با گیجی برگشتم سمت امیر که به اون خانوم و آقای میان سال اشاره کرد و گفت

 ...آقای ع مان نقشبندی و خانوم شون کامله نقشبندی -

 .ک لح ه قطع شدبعد نگاهم کرد و ادامه ای حرفش رو گفت با ادامه ای حرفش نفسم واسه ی

 !مامان و بابات -

 های گرد شده نگاه شون کردم یعنی واقعیت بود؟با مشم

 دیگه دوری تموم شد؟

 من به مامان و بابام رسیدم؟

 ها فامیو منه؟یعنی همین

 :به پسر جوون که یک گوشه ای اتاق ایستاده بود نگاه کردم و رو به امیر گفتم

 دا... داداشمه؟ -
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 :ای گفتنه نگاه کرد و با تک خندهامیر به پسر جوو

 !شمنه پسر خاله و پسر عموت ولی داداشتم می -

گفتن بابام گفتند مامان و بابام هسووتن! کسووی رو که میدوباره نگاهم سوومت اون هایی رفت که می

هسووت اومد سوومتم امیر کمی دور رفت که اونا نزدیک بشوون. دسووتش رو گذاشووت رو صووورتم و با 

 :رامش بسته شدن گفتهای که از آمشم

 !دخُتّرِم -

 !های من هم بسته بشهگرمند با لهجه این کلمه رو گفت ولی شیرینی و لذتش باعث شد مشم

 :لرزید گفتصدای که از بغض مردونه می

 اجازه دارم بغلت کنم؟ -

ی با این که همیشوووووووه از بغو بدم میومد ولی این روزها عادت کرده بودم امیر عادتم داده بود. و ل

 خواد؟خواد که میحسم یک طوری دیگه بود. زود بود قبول کردن ولی واقعیت دیر و زود نمی

هام باز نشووده بود که تو یک جای گرمی فرو رفتم. هیچ هام رو روی هم گذاشووتم هنوز مشووممشووم

کردم این آغوش میزی فرا تر از یک کردم اما این بار این حس رو در  میگاه حسوووووی رو در  نمی

 !هآغوش

های ناب دیگه هم. این آغوش برام آشوونا بود این امنیت، صووداقت، مهربونی، لذت، آرامش و حس

بام بود در  می با که  با بودن این مرد  گار  به کرده بودم. ان با امیر تجر هام کردم حسرو قبالً هم 

 !میه

 ی مشمم مکید رو دستی لطیفی پا  کرد نگاهم سمت صاحب دست کشیدهاشکی که از گوشه

تونسووووتم بگم مامان مون هنوز برام م و یک رویا بود. ولی در هر صووووورت مادری بود که شوووود. نمی

 .اشک فرزندش رو پا کرد با وجود که صورت خودش خیس از اشک بود

 :آروم لب زد

 منم بیام؟ -

تونسوووتم بهش بگم بابا حلقه شوووده دسوووتم رو که تازه فهمیدم دور کمر کسوووی که حتی تا حال نمی

ها حسوورت این مند سووال رو از بین ببرم. هر خواسووتم با این بغو گرفتنباز کردم. شوواید میبود رو 

های که با هم قاطی شووده بود و فامیو که بعد بیسووت و سووه سووال پیدا سووه تو بغو هم بودیم حس

 .کرده بودم

 .همه میز انگار تغییر کرده بود و مهم تر از همه رفتارم بود که خیلی نرم و عجیب شده بود
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*** 

یدن و شب بخیر ب*و*سبه کمک امیر نشستم رو تخت مامان و بابای تازه پیدا شدم پیشونیم رو 

 :گفتن. ریس با حسرت نگاهم کرد و اروم گفت

 ...دونی که کمی از دختر اصلیمی -

 :نذاشتم حرفش رو مکمو بگه و گفتم

 .وشت کنمی توعم. پس فکر نکن که فرامریس من اهو فراموشی نیستم دست پرورده -

کم همه بیرون شوودن. مامان و بابا هم با لبخند مهربونی زد و با پریا و رونیکا از اتاق رفتن بیرون کم

 .نگاه مهربونی با کلی صدقه و قربون رفتن بیرون

 :کرد با خنده گفتمنگاهم در نگاه امیر گره خورد که یجوری بهم نگاه می

 میه؟ -

 :ی باال انداخت و گفتشونه

 .کنمدارم به خانومم نگاه میهی ی  -

 :های گرد شده گفتمبا مشم

 خانوم؟ -

 اره مگه جوابت به من نه هست؟ -

 !امیر جان -

 جونم بگو عشقم؟ -

 .گمشو -

 :پشت سرش رو خاروند و گفت

 .فکر کردم آدم شدی -

 .شهها آدم نمینه فرشته -

 :ای کرد و گفتخنده

 .امیر به فدای این فرشته -

 :هام رو بستم و خواستم بخوابم که گفتبا حرص مشم

 کنی؟االن می می -

 :های بسته گفتمبا مشم

 !خوابم خومی -
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 نه یعنی میری افغانستان؟ -

 :با این حرف امیر از جا بلند شدم و نشستم کمی بهش نگاه کردم و گفتم

 .دونم شایدنمی -

 یعنی؟ -

 :با به یاد آوردن حس امروزم گفتم

 ...اره یه حس جدید رو تجربه کردم. جالب تر از این که وقتی اون... اونامیر من اولین ب -

 بابات؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .اره هنوز عادت نکردم وقتی بغلم کرد حس کردم زنده شدم -

 .دونمهاش یک میزی پیدا شد اما می نمیته مشم

 شه کنارت بخوابم امشب؟می -

 :های کرد شده گفتمبا مشم

 .امحرمیمامیر ما ن -

 :با عجز گفت

 .دم از حد نگذرم فقط یه امشب روقول می -

خواست امیر هاش بود یاهم حس این که دلم میدونم عجز صداش بود یا میزی که تو مشمنمی

هام رو کنارم باشووووه هر می بود ولی از وسووووط تخت کنار رفتم. تختم دونفره بود و بی حرف مشووووم

 .فهمیدم اونم کنارم خوابید گذاشتم رو هم. با تکون خوردن تخت

دونسووتم یک میزیم هسووت. امروز وقتی اون یعنی بابا فهمیدم ولی این رو میحسووم رو بهش نمی

 .کنه بهم دست میدهبغلم کرد حسم عجیب بود یک حس ناب و خاله وقتایی که امیر بغلم می

*** 

 :با حرص کوسن مبو رو سمت پیمان پرت کردم که با خنده گرفتتش و گفت

 .عه دست بزنت خیلی بد شده ها -

 .شوگم -

 :مامان با خنده گفت

 کنین؟آخه این جرعت و حیقیت می داره که شما رهایش نمی -

 .عه مادر بذار دیگه -
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ی ما یعنی من دیگه بعد گذشوووووت یک هفته به مادر گفتن عادت کرده بودم امروزهم همه تو خونه

 !می داشته باشیم جز امیرو مامان و بابا جمع شده بودند تا کمی سرگر 

امیری که سوووووووه روز بود احوالی ازش نداشووووووتم. وقتی دید یکمی با مامان و بابا اخت گرفتم رفت 

خونش و دیگه نیومد حتی زنگ نزد. امروز حتی یاشووووووار هم اینجا بود ولی امیر نه یجوری بودم یا 

 !دونمشایدم دلتنگش نمی

افتاد خیلی شوووووبیه هم بودن منم بهشوووووون شوووووباهت  های دوقلومنگام به داریوش و دانیال داداش

 .داشتم ولی نه در حدی که اون دوتا باهم شباهت داشتن

 هوی کمند کجایی؟ -

با صووودای پریا به خودم اومد بدجور با یاشوووارمچ شوووده بود. جالب تر این که فهمیدم اسوووم اصووولیم 

 !کمند بوده

 .هیچ جا دیگه حال بازی کردن ندارم -

 .دوازده و سی بود به ساعت نگاه کردم

 .رم یکم استراحت کنم تا نهارمن می -

 :رونیکا اعتراض آمیز گفت

 .عه م الً اومدیم خوش بگذره -

هام رو شووووووکلکی براش در آوردم و سوووووومت اتاقم رفتم تاق باز رو تخت خودم رو ولو کردم و مشووووووم

ه بود که صدای دو هام گرم نشددونستم مرا اینقدر بی حوصله شده بودم. هنوز مشمبستم. نمی

 :تقه که به در اتاق خورد اومد آه من هنوز نخوابیدم بی حوصله گفتم

 کیه؟ -

 :مامان در رو باز کرد و گفت

 !بیایم داخو -

 :از جا بلند شدم و گفتم

 .اره این که اجازه الزم نداره -

 .اومد کنارم رو تخت نشست لبخندی به روم زد و مادرانه پرسید

 خوبی؟ -

 .ام بودبود که کسی اینقدر متوجهمقدر خوب 

 .خوبم مادر میزی نیست کمی بی حوصله شدم اومدم استراحت کنم -
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 دوستش داری نی؟ -

 :با این حرفش یک آن سرم رو باال آوردم و گفتم

 !نه -

 :خندید و گفت

 گفتی کی را؟اگه نداشتی می -

 .با این که خیلی لهجه داشت ولی خوب بود فارسی حرف زدنش

 :ی نداره گفتممیدم دروغ گفتم فایدهفهمی

گفتم که مامان و دونم االن که نیست دلتنگشم، وقتی هست آرومم کال یجوریم. تا االن مینمی -

 !بابا ندارم و یه دزدم بهش نه گفتم. اما االن هم فامیو دارم و هم وظیفه

 خوب دوستش داری، الیقشم هستی دیگه مشکو کجاست؟ -

 :اش اونم آروم به نوازش شروع کرد که گفتمسرم رو گذاشتم رو پ

تونم اظهار محبت کنم. مادر من محبت کردن بلد نیسووووتم هر دیگه مشووووکو نیسووووت فقط نمی -

 .رنجونمقدرم بخوام خوب باشم ولی دل می

 :کرد گفتمامان در حالی که سرم رو نوازش می

های امیر دیدم قول مشمپس مه بهتر که محبت کردن را با همسرت تجربه کنی.عشقی که در  -

 .میدهم که برای هر دوتایتان کافی باشه

 .لبخندی از کتابی و لهجه دار حرف زدنش رو لبم نشست

 االن میکار کنم؟ -

 .برو برایش بگو دوستش داری -

 :با تعجب بلند شدم و گفتم

 االن برم بگم؟ -

 :ام زد و گفتیرو گونهه ب*و*س

 !در کار خیر عجله کن دخترم -

 :گفت مشمکی به مامان زدم و گفتمکر کردم دیدم بد نمیکمی ف

 !پس رفتم که بهش بگم -
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با سرعت از جا بلند شدم و سر سری یک مانتو صورتی با شوار جین یخی پوشیدم. شال همرنگ 

خندید مقابو های صوورتیم پوشویدم. مامان داشوت به این همه سورعت من میشولوارم رو با کتونی

 :ژ لب با ریمو زدم برگشتم سمت مامان و گفتمآیینه ایستادم کمی ر

 خوشگو شدم؟ -

 :اومد سمتم و گفت

 .دختر من خوشگو بود -

 :ی رو پیشانیم زد و گفتهب*و*سبعد 

 بدو دیر نکن و من را هم بیخبر نگذار باشه؟ -

نگ های بلند خونه رو تر  کردم. گوشیم رو در اوردم و ز سرم رو به معنی تایید تکون دادم و با قدم

 .زدم به امیر بعد پنج بوق جواب داد

 جانم؟ -

شنیدم مقدر دلتنگش شده بودم. لبخندی از شنیدن جانمش رو لبم بعد سه روز صداش رو می

 :اومد و گفتم

 جانت سالمت کجایی؟ -

 پار  سر کومه تون مطور؟ -

 :با تعجب گفتم

 همین پارکی که یه کومه باال تر از خونه مونه؟ -

 .اره -

 اینجا؟میای  -

 .نه از اینجا خوشم اومده واسه اون اومدم -

 .کنمنا مرد تا اونجا اومده پیش من نیومده. االن وقتی قهر نبود بعد باهاش حساب می

 .همونجا بمون میام کارت دارم -

 .منت ری جوابی ازش نموندم و با تموم سرعتم شروع به دویدن کردم

دویدم ادرنالین خونم در حدی بلند شووده بود و داشووتم میی راه ر تا پار  زیاد راهی نبود و من همه

ی نباشه از در ورودی پار  داخو دویدم تا دیگه فاصلهکه کوشش داشتم با دویدن کمش کنم. می

ی خلوتی نشووووسووووته با شوووودم به مپ و راسووووتم نگاه کردم که امیر رو پیدا کنم که دیدم یک گوشووووه

نفسی گرفتم مقدر دیدنش شیرین بود هیچ وقت فکر دیدنم از جا بلند شد و سوالی نگاهم کرد. 
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کردم به سووووطح از احسوووواس برسووووم که بخاطر دیدن کسووووی منین بیقرار بشووووم. با سوووورعت که نمی

گرفت دوبار شوووروع به دویدن کردم. دیدن امیر و سووورعت بیش از یوووربان باالی قلبم رو نادیده می

ع به دویدن کردم به خود اومد و با وحشت حدم یربان قلبم زو برده بود رو هزار. امیر که دید شرو

 .سمتم دوید تا رسیدم بهش خودم رو پرت کردم بغلش

 :هاش رو دورم حلقه کرد و گفتدست

 ...می شده کسی دنبال -

 :نگذاشتم حرفش رو مکمو کند و با حسی تازه به دنیا اومدم گفتم

 !دوستت دارم -

م مطور یهویی این حرف رو زدم ولی االن بووا این حرفم امیر حرفش رو قطع کرد خودمم نفهمیوود

 !حس آزاد بودن داشتم حس عشق، حس زندگی

 .صدای ناباوری امیر اومد

 چ... می؟ -

 :تر کردم و گفتمهام رو دور گردنش تنگی دستحلقه

 !دوستت دارم، اصالً عاشقتم -

 :مند لح ه صدایی نیومد و بعدش من رو از خودش جدا کرد و گفت

 .هم بگومشم تو مشم ب -

 !ای کردم هنوز باور نداشتخنده

 .شم من آدم خنگ دوست ندارمدوستت دارم اما اگه یه بار دیگه ببرسی منصرف می -

حالی دور خودش  با خوشوووووو که بلندم کرده بود و  با این حرفم یهو از زمین کنده شووووووودم امیر بود 

 .مرخوندممی

 .آی... امیر... س... سرم گیج... رفت -

 :گفتپایینم کرد و 

 .من بیشتر دختر من بیشتر دوستت دارم -

 :هام رو دورش حلقه کردم و گفتمبا نازی که نفهمیدم مجوری شد دست

 .ولی عشق ورزیدن بلد نیستم خودت زحمتش رو بکش و یادم بده -

 :با این حرفم با لبخند مشمکی زد و گفت

 به روی دومشم مطوره از االن شروع کنیم؟ -
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که سرش لح ه به لح ه به صورتم نزدیک شدن گرفت. قبو از این که مغزم با گیجی نگاش کردم 

 ...تجزیه کند که می شده

 اونجا مخبره؟ -

 .با صدای کسی سر برگرداندیم که با دیدن افراد مقابو مون هر دو ناباور داد زدیم

 !گشت ارشاد -

 (ها ها پارازیت )

 :برگشتم سمت امیر و گفتم

 االن می کنیم؟ -

 :محکم گرفت و با مشمک شیطنت آمیزی گفتدستم رو 

 !فقط بدو که قراره خوش بگذره -

با گفتن این حرف دستم رو کشید و با سرعت باالیی شروع به دویدن کرد منم با خنده همراهیش 

 :کردم. صدای افراد گشت ارشاد اومد که گفتن

 !هی وایستین -

. از پار  زدیم بیرون امیر با ماشینش ولی من و امیر با خنده و سرخوشی شروع به دویدن کردیم

 :اشاره کرد و گفت

 .زود سوار شو -

در سوومت شوواگرد راننده رو باز کردم و نشووسووتم امیر هم نشووسووت و با یک تیک آف بلند از سوواحه 

 .جرم دور شدیم

 :خندیدیم. امیر با سرخوشی گفتنفس میهر دو با نفس

 .داری کردم اینطوری بهم بگی دوستمهیچ وقت فکر نمی -

 :با خنده گفتم

 .کردم هم ین کاری کنممنم فکر نمی -

 :امیر سرعتش رو بیشتر کرد که گفتم

 ریم؟کجا می -

 !جایی که مزاحمی نباشه -

لبم رو به دندون گرفتم تا لبخند پت و پهنی صووورتم رو ببوشووونم. گوشوویم رو برداشووتم و زنگ زدم 

 .مامان بعد دو بوق جواب داد
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 الو؟ -

 :تمبا ذوق گف

 .بهش گفتم مادر گفتم -

 :مامان هم با خنده گفت

 !خوشبخت شین انشالله -

گوشوووووی رو قطع کردم و امیر هم ماشوووووین رو یه جای خلوتی که شوووووبیه لبه پرت گاه بود پار  کرد. 

 :برگشت سمتم و گفت

 !خوب -

 خوب؟ -

 .کردم که مزاحم ایجاد شدداشتم تدریس می -

 :ای کردم و گفتمخنده

 .ها نهین تدریسنه از ا -

 :با شیطنت اومد سمتم و گفت

 .شه تنبو خانوماز درس اول فرار نمی -

 :منم کمی عقب رفتم و گفتم

 .درس اول ابتدایی باید باشه آقای استاد -

 .روش من اینه دیه -

 ...با گفتن این حرف بیشتر نزدیک شد که

خواسووووووتم تجربه کنم بدون خواسووووووتم این بار میهام رو بسووووووتم این بار منم مخالفت نمیمشووووووم

 .مخالفت! با صدای بلند پریا از جا پریدم

 کرد؟گیج دور و برم رو نگاه کردم بین من و امیر پریا می می

 .آه بالخره بیدار شدی م الً رفتی یه دقیقه استراحت کنی -

 :با گیجی در و برم رو نگاه کردم تو اتاقم بودم با تعجب پرسیدم

 خواب بودم؟ -

 :رص گفتپریا با ح

 .کنم خواب بوده باشههای که من زدم فکر نمینه گلم کما بودی مون با میغ -

 کردم. یعنی همش خواب بود؟های گرد شده نگاهش میبا مشم
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 (دوست تون دارم ن ر فراموش نشه فوش هم ندید)

 :لبخندی به خوابم زدم و گفتم

 !خیلی شیرین بود -

 :های تنگ شده گفتپریا با مشم

 می شیرین بود؟ -

 :با سرعت سوتی که داده بودم رو ماست مالی کردم و گفتم

 گم تو نهار میزی شیرین هم داریم؟می -

 :کمی مشکو  نگاهم کرد و گفت

 .دونممامانت یه نوع کلومه پفکی پخته تعمش عالی بود اسمش رو نمی -

 !خا  تو سرت -

 :رفتم گفتمز جا بلند شدم در حالی که سمت دست شویی میا

 .تو برو دست و صورتم رو بشورم میام -

با گفتن این حرف منت ر جواب از پریا نموندم و داخو دسووت شووویی شوودم. به خودم تو آیینه نگاه 

 کردم مرا اینقدر عجیب شدم من؟

 ها؟آخه من رو می به این لوس بازی

شوود. سوورم رو به مپ و راسووت تکون دادم و آبی به سوور و رو لبام پا  نمیپوفی کردم ولی لبخندی 

 .صورتم زدم تا شاید این فکرهای پوچ اما شیرین از سرم بره

 :به سالن رفتم همه جمع شد بودند واسه نهار با صدای بلند و پر انرژی گفتم

 !سالم بر اهو خونه -

 !حال واقعیت وقتی رویاهاش اینقد شرین و پر انرژیه دیگه وای به

 :خا  تو سرم با این افکارم. با تکونی دستی رو بازوم به خود اومدم مامان با نگرانی گفت

 حالت خوب اس؟ -

 اره خوبم میزی شده؟اره -

 .آخه پدرت سه بار صدات زد نشنیدی -

 :ها رو رد و بدل کردم و گفتحرف

 داریوش و دانیال کوشن؟ -

 .ها شوندونم گفتن میرن دیدن دوست نمی -
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 .مگه دوستی هم اینجا داشتن؟ باوجود این که هیجده سال شون بود ولی خیلی آتیش پاره بودند

همه بسوووم الهی گفتیم و شوووروع به نهار خوردن کردیم. تقریبا وسوووط غذا خوردن زنگ در به صووودا 

 .اومد

ی کسوووووی از جا بلند شووووود و سووووومت در رفت. از توی هال هم وقت« ها اومد ب ه» مامان با گفتن: 

شووود کیه مون نمای کامو داشوووت. تا مامان در رو باز کرد با دیدن افراد پشوووت در میومد معلوم می

 کنن؟ی غار باز موند اینجا می میدهنم اندازه

 !امیر، آیالر، مامان بابای آيالر و مامان و بابای امیر همه باهم یک جا خبریه انگار

 :آیالر یا ذوق دوید سمتم و گفت

 !مامان -

 .ا این حرف آیالر جز رونیکا، پیمان، پریا و امیر دهن بقیه باز موندب

 .رسید تا پام رو تو بغو گرفتآیالر مون قدش بهم نمی

 :صدای بهت زده مامان اومد که گفت

 کمند تو دختر داری؟ -

 :با لکنت گفتم

 !نه یعنی اره -

 :با عجز به امیر نگاه کردم که گفت

 .کمی باهش حرف بزن تو با آیالر برو تو اتاقت -

دست آیالر رو گرفتم و باهاش رفتم اتاقم. تا داخو اتاقم شدم یهو افتادم به جون آیالر و با دلتنگی 

 :با خنده گفت

 .عه مامان ولم کن -

 :محکم به خودم فشوردمش و گفتم

 .خیلی دل تنگت بودم -

 .و فراموش کردیعه دورغ مامان و بابات رو پیدا کردی من ر  -

 :های گرد شده نگاهش کردم و گفتمبا مشم

 !عه -

 :هاش رو کشیده کرد و گفتمشم

 .بعدشم دلتنگ بابا امیر بیشتر بودی ها از اول مشمت رو اون بود -
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 :افتادم به جون لباش و گفتم

 .خورمتمن ترو می -

 .عه مامان نکن -

 :جدی از خودم جداش کردم و گفتم

 .ماماندیگه بهم نگو  -

 !ها نگو االن که تنهاییم. بیرونم که جز مامان و بابان کسی نبودنمرا تو گفتی فقط مقابو غریبه -

مان  - ما مان بعد  ما گه بهم بگی  مان خودم رو خوب ا ما مانت رو داری منم  ما گلم تو دیگه االن 

 .خودت خوشش نمیاد

 :غمگین گفت

 پس می بگم؟ -

 :گفتم

 .همیشه بهم بگو آجی م و -

 :لباش رو کج کرد و گفت

 .باشه -

 :همین لح ه امیر وارد شد و گفت

 .به حرفاتون تموم شدبه -

 :با دیدن امیر دلم یجوری زیر و رو شد آیالر گفت

 برم مامانت رو ببینم؟ -

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 .اره گلم -

 :آیالر با دو از اتاقم بیرون شد رو به امیر گفتم

 !سالم بی معرفت -

 :های سبزش شیطون شد و گفتمشم

 !دلت برام تنگ شده بود؟ بلدم رفع دلتنگی کنم ها -

 :یک قدم نزدیک شد که گفتم

 !خواستم ازت تشکر کنمآه استپ بشین سر جات، من فقط می -

 :هاش رو ریز کرد و گفتمشم
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 بخاطر می؟ -

 :م دادم و گفتمی از موهام که بیرون افتاده بودن رو پشت گوشتره

 !بخاطر این که مامان بابام رو پیدا کردی -

 :لبخند مهربونی زد و گفت

 .اون وظیفه بود -

 :آه صحنه داشت حس میگرفت گلوی صاف کردم و گفتم

 مطور که اومدی؟ -

 :هاش رو تو جیب شلوارش برد و گفتدست

 .خواست ببینتتاوم دلیو اول آیالر که می -

 دلیو دوم؟ -

 :و گفت مشمکی زد

 .فهمیبماند بعداً خودت می -

 :هام رو تو کاسه مرخوندم و گفتمنگفت دل تنگم بود هوف بیخیال مشم

 .بریم بیرون خیلی وقت بود مامانت رو ندیده بودم -

 :از کنارش که گذشتم که دستم رو کشید و با مشمک گفت

 دونی که؟ها ما زن و شوهریم میتو ن ر بیرونی -

 :اق پاش و گفتمبا پا زدم به س

 مند بار بگم به من دست نزن؟ -

 :با این که صورتش از درد جمع شد ولی لبخند دندون نمایی زد و گفت

 !تو هر بار بگو شاید یه بارش رو تو گوشم رفت -

رفتم صدای شیطنت سرم رو به مپ و راست تکون دادم این پسر آدم بشو نبود. در حالی که می

 :فتآمیزش به گوشم رسید که گ

 !امیر فدای اون اخم رو صورتت بشه -

 .ی تو دلم گفتم ولی نتونستم لبخندم رو مهار کنمخدا نکنه

 :به هال رفتم که با دیدنم مامان امیر از جا بلند شد سالم کردم که با لبخند گفت

 .سالم به روی ماهت عروس گلم -

 :تو بغلش فرو رفتم که مادرانه بغلم کرد و گفت
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 .امان و بابات رو پیدا کردیخوشحالم که م -

 :لبخندی زدم و نا خود آگاه گفتم

 !ممنون مامان -

 :با لبخند من رو از خودش جدا کرد و گفت

 !بالخره بهم گفتی مامان -

 .دونم مرا با دیدن لبخند امیر لب منم به لبخند باز شدها امیر هم لبخند محوی بود. نمیرو لب

 .فهمیدمنمیاون موقع قدر مامان و بابا رو  -

لبخند زد و نشست سمت باباش رفتم از جا بلند شد مقدر این زن و مرد مهربون بودن. تو بغلش 

 :فرو رفتم و گفتم

 .خوش اومدین -

 !خوش باشی بابا جون -

با پدر و مادر آیالر هم سوووووالم و علیک کردم نشوووووسوووووتم. همه با هم در حال گفتگو بودن ولی من و 

 !ا یک هزار حرف نگفتهامیر ساکت بودیم. سکوتی ب

ی گفتن و بلند ی به مامان و باباش کرد که با اجازههنوز ده دقیقه نگذشووووووته بود که امیر اشووووووواره

 .شدن

 :با تعجب گفتم

 کجا؟ -

 :مادرش لبخندی زد و گفت

 .یکم کار داریم دخترم باید بریم -

 :با وجود که خیلی تعجب کردم ولی گفتم

 .باشه ولی بازم بیایین -

 .دخترم مشم -

 .های امیر یجوری بودبا هاشون خدا خدا حاف ی کردم ولی نگاه

 !ی آخر مشمکی بهم زد و از در زد بیرندر لح ه

 وا خو شده؟

مامان و بابای آیالر هم رفتن مون قرار بود برن فرانسوه و امروز واسوه خدا حاف ی اومده بودن. دلم 

 شد اما ماره می بود؟برا آیالر تنگ می



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

275 

 

 .شدام زد رفتم آشبزخونه داشت آماده میمامان صد

 کجا مادر؟ -

 :کرد گفتدر حالی که روسری رو سرش محکم می

 .امشب مهمان داریم -

 :با تعجب گفتم

 خو بیان به من مه؟ -

 :لبخندی زیبایی زد و گفت

 .واست خواستگار میان دختر -

 یک لح ه هنگ کردم می گفت؟ خواستگار اونم واسه من؟

بار باز و بسووته کردم تا صوودایی در بیاد ولی نه نشوود. بالخره به خودم جرعت دادم و دهنم رو مند 

 :گفتم

 ....اما... اما من... من که ازدواج -

ی قبو ما ها کامو شود. مون دفعهدونم دخترم امیر گفت که باید بیاین خواستگاری تا رسممی -

 .خوایم جشن بگیریمکه آمدیم مینبودیم و شما هم در محکمه ) محدر( ازدواج کردید حاال 

 این شو  بعدی دیگه واقعا هنگ کرده بودم. واقعا امیر هم ین کاری کرده بود؟

 :نه حتما اینم خوابه سیلی محکمی به گوشم زدم که مامان با وحشت گفت

 وای خدا میکار کردی کمند؟ -

 :نه خواب نبوده با لبخند گفتم

 .خوش میان میرم آماده بشم -

 :رفتم که یهو با فکری که به سرم زد گفتممت اتاقم میبا ذوق س

 مادر خواستگاری اونجا مجوریه؟ -

ی مهمی از خواسووووتگاری افغانی برام گفت که مامان با حرفم لبخندی زد و همونجا رو پا مند نکته

 :لبخندی زدم و گفتم

 !مادر زنگ بزن به مامان امیر و بگو خواستگاری باید به رسم ما باشه -

 :روهای مامان کمی باال رفت و گفتاب

 مطمعنی؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم
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 !خوام همه می افغانی باشه به رسم مااره این بار می -

 :با این حرفم مامان لبخندی زد و گفت

 .زنمباشه االن زنگ می -

با گفتن این حرف مامان سوومت گوشووی رفت و منم یک گوشووه ایسووتادم تا موافقت مامان امیر رو 

شووود امیر منین کاری رو بکنه. ولی خیلی ممنونش بودم اینجو ی ما ازدواج هم وم. باورم نمیبشووون

 !کردیم. یک ازدواج واقعیمی

 .با شنیدن موافقی مامان امیر به سمت اتاقم رفتم که دیدم آها همه جمع شدن اتاق من

 :پریا گفت

 خوای ببوشی؟می می -

 :کرد گفتیهام رو جا به جا مرونیکا با استرس لباس

 .اینا خوب نیست -

 :پیمان گفت

 ریم پیش امیر مون از سمت پسریم مگه نه داداش؟من و یاشار می -

یاشار هم با شیطنت سر تکون داد که با حرص خط و نشونی براشون کشیدم اون هر دو رفت روبه 

 :رونیکا و پریا گفتم

 .دم عالی معلوم بشمشما آمادگی بگیرین قول می -

اه متعجب به هم انداختن ولی بی حرف زدن بیرون موقع که در رو میبسوووتم صووودای پریا هر دو نگ

 .اومد

 !کشمتاگه خوب نشده باشی می -

 لبخند شیطنت باری زدم و آروم زیر پتو خزیدم امشب مه شود؟

گوشوووویم رو برداشووووتم تا کمی سوووورگرم بشووووم که زنگ امیر اومد. لبخندم عمق گرفت ولی با جواب 

 .وشی رو به اوج رسوندمندادن این خ

 .پنج بار زنگ زد وقتی دید رد تماس میزنم اس داد

 « ها؟این مه رسمیه »

 .لبخندی به پیامش زدم هنوز میزی نگذشته بود که دوباره اس داد

 « .من میام گفته باشم »

 « !شنویخوای نمیخوب دیگه رسم رسم قبول نکنی که جواب رو که می» این بار من نوشتم. 
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 .انیه نگذشت که دوباره فرستاددو ث

 « !بالخره جواب دادی جون من کمند بیخیال بذار بیام خواستگاری و تموم شه »

 :هاها هنوز مونده آقا امیر نوشتم

 « من گفتم نیا؟ »

به  تاد منم از جا بلند شووووووودم و طرح رو که کامو نکرده بودم شووووووروع کردم  دیگه هی ی نفرسوووووو

 .کردم عالی ترین طرحم همین باشهم که فکر میکشیدنش. امروز اونقدر ذوق داشت

جالب بود امیر تو کم تر از یک سووال همه میزم شوود. دوسووتم، اسووتادم، شوووهرم، صوواحب کارم و از 

 !همه مهمتر عشقم شد

هام رو به هم مالیدم به ساعت نگاه کردم. پنج ی که به در خورد دست از کار کشیدم. مشمبا تقه

 .دادشام رو نشون می

 :ی کشید و گفتجا بلند شدم و در رو باز کردم. پریا با دیدنم میغ خفهاز 

 هنوز آماده نشدی؟ -

 .با صدای میغ پریا رونیکا هم اومد

 ...مته مرا دا -

 :با دیدنم اونم م و پریا میغ کشید و گفت

 مرا آماده نیستی؟ -

ماجرا رو گفتم لبخند هوف بیایین داخو تا بهتون بگم هر دو با غرغر اومدن و نشوووووسوووووتن وقتی  -

 :هاشون نشست و گفتندغلی ی رو لب

 !هوم فکر خوبیه -

 .سرم رو تکون دادم و میزی نگفتم

*** 

وقتی زنگ در به صوووووودا اومد قلبم م و گنجشووووووک شووووووروع به تبیدن کرد. از الی در بیرون رو نگاه 

 :گفتمکردم. اول مامان امیر وارد شد بعد سه زن دیگه. لبخندی زدم و رو به دخترا 

 !اومدن کار تون رو شروع کنین -

گفتن و از اتاق زدن بیرون صوودای اس گوشوویم اومد که رفتم سوومتش امیر اونا هم ر با ذوق مشوومی

 .بود نوشته بود

 « .بیرون پنجره رو نگاه کن »
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پرده رو نکشوووووویدم برق اتاق رو خاموش کردم و آروم کنار پنجره قرار گرفتم تو ماشووووووین بود. به مه 

 !ی هم زدهاستایل

 .دوباره اس داد

 « !مرا برق رو خاموش کردی حد اقو پرده رو بکش دلم برات تنگ شده »

 .لبخند شیطنت باری زدم و نوشتم

 « .وقتی تو این سه روز تنگ نشد االنم باید صبر کنه »

 « .ما که به هم میرسیم دزد کومولو» با یک استیکر قهر فرستاد. 

 « البته آقای مدل »

 (استگاری از زبان رونیکاصحنه خو)

های مایی رو به همه تعارف کردم و قتی کارم تموم شد با لبخند پا روی پا انداختم و نشستم لیوان

 :که مامان امیر گفت

 .دونیم ولی طبق گفته ای شما اومدیمبا وجود این که از رسم شما زیاد نمی -

 :مامان کمند جواب داد

 .نه درسته -

 :ی امیر که شباهت زیادی به بابای امیر داشت گفتیدن که عمهکمی از مایی شون نوش

 .خوشحالم که تونستیم به رسم شما عمو کنیم -

 :یکی از خاله های امیر گفت

 کمند جان نیست؟ -

 :با سرعت گفتم

 .نه کمند کمی کار داشت رفت -

اق کمند ها پشووووت به اتشوووود اما مهمونهمه سووووری تکون دادن سوووور کمند از در اتاقش معلوم می

 .دیدنشنشسته بودن واسه اون نمی

های متفرقه شوووروع شووود. از لباس عروسوووی دختر اکرم گرفته تا قسووومت قسووومت افغانسوووتان حرف

 :حرف زدند. تا این که مامان امیر لیوان مایی که تو دستش بود رو گذاشت رو میز و گفت

شووناسووید، به امر خدا و خوب دلیو مزاحمت ما معلوم هسووت دیگه پسوور ما امیر جان رو هم می -

 .خواییمقول پیامبرش دختر تون کمند جان رو به پسر مون امیر جان می
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رفت. مامان کمند کمی تو جاش جا به جا شوووود و به داشووووت کار داشووووت به جاهای حسوووواس میبه

 :گفت

البته باعث افتخار ماسوووووت که پسووووور شوووووما خواسوووووتگار دختر ما شوووووده. شوووووما هم دختر ما رو  -

تونید مردهاتون رو بفرستید تا با پدر زنم شما فردا میمن با پدر کمند جان حرف میشناسید. می

 !کمند جان حرف بزنن. تو صبحانه منت ریم

 :خاله امیر با خنده گفت

 .ما مشکو نداریم خدا به داد دل امیر برسه -

 :ی به پریا کردم که گلوی صاف کرد و گفتخنده جمع به هوا رفت اشاره

 .های پسر تون بعد ازدواج بگیدز برنامهاهم خوب ا -

 :مامان امیر که دید قصد شیطنت داریم گفت

خونه گرفته، وظیفه شووکر داره مدر  تحصوویلی هم داره و خداروشووکر سووابقه جرمی رو هم دیگه  -

 .فهمیدخودتون می

ه امیر های دیگه خدا حاف ی کردن و رفتن. یک تا عمه و دوتا خالای کردیم و بعد کمی حرفخنده

 .با مادرش اومده بودند

 ( کمند )

ی نگذشوووته بود که پریا و رونیکا با قر اومدن ها نفس راحتی کشووویدم و هنوز لح ه با رفتن مهمون

 :تو اتاق با خنده گفتم

 متونه؟ -

 :پریا با ذوق گفت

 .وای من عاشق خواستگاری شما شدم باید برا منم همینطوری خواستگاری بیان -

 :طنت گفترونیکا با شی

 شه؟االن می می -

 :ی باال انداختم و گفتمشونه

هاشووون جدا باید بیاد. ولی هی ی باید هر روز بیان تا جواب بلی رو بگیرن، مردهاشووون جدا و زن -

 !امیر حق نداره فعالً بیاد

 :دریا با ذوق گفت

 !وای ایول -
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 .صدای گوشیم بلند شد دیدم امیر بود

 « !زنم جواب بدهکمند تو رو خدا زنگ می »

شووووووه هم دل خودم کرم داشووووووت هنوز جواب نداده بودم که زنگش اومد. دیدم جواب ندم گناه می

 :ی گفتمخواستم صداش رو بشنوم به سمت دخترا برگشتم و با لبخند مسخرهمی

-  ً  !تشریف ببرید بیرون لطفا

اتاق رو بسووووووتم و جواب  هر دو نگاهی بهم انداختن با یک اوی کش داری از اتاق رفتن بیرون. در

 :دادم که با نفس عمیقی گفت

 .شدمکم داشتم نا امید میکم -

 :لبم رو به دندون گرفتم و گفتم

 مطوری؟ -

 !خیلی بد -

 :روی تخت نشستم گوشی رو تو دستم جا به جا کردم و گفتم

 مرا؟ -

 :هوفی کشید و گفت

 دی؟کی بلی رو می -

 :باز رگ شیطنتم گو کرد و گفتم

 .ز موندههنو -

 .قلب من طاقت نداره ها -

 !خدا نکنه ولی رسم رسمه -

 فردا باید میکار کنیم؟ -

ها و تون هست میاد تا با داداشکنی فردا صبح بابات با عمو یا هر مردی توی فامیوتو کاری نمی -

 .بابام حرف بزنن

 بازم من نیام؟ -

 !نه -

 .نیست خوب حد اقو بذار ببینمت خو این که تو رسم تون -

 !نه این نیست ولی این یه نوع ناز منه -

 :خنده آروم امیر رو شنیدم که گفت
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 !آها خوبه پس خوب ناز کن اسپ مموش من مون روزی نوبت ناز منم میرسه ها -

*** 

ها هم باباش با عمو و پسر عموش. هر هاش میومد. صبحسه روز بود که مامان امیر با عمه و خاله

ها! امیر میاوردند م و شووویکموها بعد رفتن شوووون میوفتادم به مون خوراکی روز شووورینی و کولومه

 .بردمکرد و من لذت میهر روز بیقراری می

 !گیسو گو بابا بیا سالن -

های با صوودای بابا گوشوویم رو پرت کردم و سوومت سووالن پا تند کردم. همه بودند عمو، خاله، داداش

 :ن نشسته بودن با خنده گفتمخلم، پسر خالم حتی مامان و بابا هر دوشو

 خوایین من رو به شوهر بدید؟به مامان و بابای خوشگلم جمع شدید می -

 :مشمکی بعد حرفم زدم که گفتن

 !اگه رایی باشی آره -

 :با تعجب گفتم

 بلی؟ -

 :مامان با خنده گفت

ی دلم به خواسوووت اینا ره خیلی اذیت کنم و حد اقو سوووه ماه سووورگردان کنم. ولگر مند دلم می -

 خوای جوابی بدهی؟سوزه نمیدامادم می

 :من و منی کردم که بابا گفت

 دخترم امیر پسر بدی نیست در یمن شوهرته ها زیاد نشد به ن رت؟ -

 :با سر پایین گفتم

 .هر می شما بگین -

های با گفتن این حرفم صدای دست و سوت به هوا رفت از دو طرف له شدم فهمیدم باز این دوقولو

 !لم احساسات شون سر کشیدهخ

 !هاآه ولم کنین مندش -

 :باخنده ولم کردن که بابا رو به مامان گفت

 .دیمزنگ بزن بگو بیان شرینی می -

 :همه دست و سوت زدند با تعجب گفتم

 شرینی واسه می؟ -
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 :امیر پسر عمو و پسر خالم گفت

انواده پسوووور یه ظرف شوووورینی گو دختر خاله جون مون ما تو افغانسووووتان وقتی دختر بدیم به خ -

گه هر کی از اون ظرف دیم بهشوووون یعنی دختر دادیم. بعد یه جور حرف قدمیه که میزنیم میمی

 .شرینی بخوره نفر بعدی واسه ازدواج نوبت اونه

 .عه مه عجب -

 .اوهوم -

 .پس من برم زنگ بزنم -

 !من رو به شوهر میدن خواست ببینم مطوریمامان با گفتن این حرف رفت، خیلی دلم می

ی بابا میخواسوووتن شووویرینی من رو بدن. مامان صوووبح اون روز همه تو جنب و جوش بودن به گفته

خواسووت داشووی ببزه ) گوشووت و پیاز و یکمی روغن و نمک تو قابلمه انداخت. به گفته خودش می

ن و آب خیلی شووه. روغیه نوع غذای افغانی که از گوشووت،پیاز و نمک و کمی زرد موبه درسووت می

کم اگه گوشوووت روغنی نباشوووه میندازن. پیاز ها رو حلقه حلقه میکنن یک ال گوشوووت و یک ال پیاز 

قابلمه با شووووووعله  میریزن در اخیر نمک و زرد موبه رو هم عالوه میکنن. بعد بیسوووووووت و پنج از 

متوسووط در میارن با کمی فلفو سوویاه، سوویب زمینی سوورخ کرده و گوجه آب جوش شووده نوش جان 

 (.هاش رو ببینیدتونید توی گوگو سرچ کنید و عکسکنن. میمی

های رز قرمز و آتشین صدای بهم خوردن در اتاقم اومد برگشتم پریا و رونیکا با یک ظرف که با گو

دیزاین شوووووده بود اومدن تو. با کنجکاوی سووووومت ظرف رفتم که دیدم که پر از شوووووکالت قلبی که با 

 :د با تعجب گفتمها دیزاین شده بود توش بوگو

 این میه؟ -

 :پریا ظرف رو گذاشت رو میز و گفت

 .شیرینی که امروز به فامیو داماد میدن -

آهانی زیر لب گفتم و سووومت ظرف رفتم تا خواسوووتم درش رو بردارم که رونیکا زد پشوووت دسوووتم و 

 :گفت

 !نکن عروس حق نداره از این بخوره -

 مرا؟ -

 :سمت حموم هولم میداد گفتپریا دستم رو کشید و در حالی که 

 .های زنونه داریممون این مال داماد االن برو آماده شو که بعد ظهر مهمون -
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با سوووووورعت حموم گرفتم تو فکرم هزار حرف بود این که می می شوووووووه و مطوری با گیجی رفتم و 

 خوان من رو بدن؟می

الش و پسوووور عمه و اش، شوووووهرهای خبالخره بابای امیر با دو دوسووووتش، داداشووووش، شوووووهر عمه

عموش اومدن. مامان با دخترا میز واسه صبحونه آماده کرده بودن که از اون جمله ) داشی، کباب، 

جوجه، سوواالد افغانی و خیلی میزهای دیگه با نوشووابه آماده کرده بودن. وقتی صووبحونه رو خوردن 

دوقولوم همون ظرف که کردیم که داریوش یکی از داداش من با دخترا داشووووووتیم از الی در نگاه می

 :دیزاین کرده بودن رو آورد و داد دست بابا بابا هم با لبخند گفت

طبق رسم و فرهنگ ما شما دختر ما رو به پسر تون خواسته بودید ماهم امروز به قول خدا و امر  -

 !پیامبرش دادیم دختر مون رو

 :ر با ذوق گفتبا گفتن این حرف ظرف شرینی رو گذاشت مقابو بابای امیر که یاشا

 یعنی گرفتیم دختر رو؟ -

 :بابا با خنده گفت

 !اره شیر شدین -

 :یهو صدای دست و سوت بلند شد. یاشار رو به امیر ) پسر عموی من( کرد و گفت

 کنین؟گیرین میکار میوقتی شما دختر می -

 :امیر هم با نگاهی به بابا گفت

 !رم سمت دوماد با اجازهمن واسه یه لح ه می -

ی به دانیال داد که صووووودای موزیک افغانی کو سوووووالن رو گرفت. امیر ظرف شووووورینی رو تو اشووووواره

 .دستش گرفت و شروع به رقصیدن کرد

 گیرن؟ای یعنی همینطوری دختر میپوکیدم از خندهوای داشتم می

ی امیر یاشووار هم بلند شوود و ظرف رو از دسووت امیر گرفت و شووروع کرد به رقصوویدن. دو پسوور عمه

م به تقلید بلند شدن و هر کدوم با ظرف یک بار رقصیدن. وقتی خوب رقصاشون تموم شد بابا ه

 :روبه بابای امیر گفت

 !تونن بیان و شرینی رو بگیرندن میهاتون میها شرینی جدا واسه خانومخانوم -

دن. بر همه با بغو کشوووی کردن و یاشوووار و پسووورهای عمه امیر با خنده و رقه ظرف شووورینی رو می

وقتی اونا رفتن امیر و داریوش و دانیال شووووووروع به رقه کردن امیر با خنده یک میزی رو با ریتم 

 .خوندمی
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 .ما شال آوردیم ما دستمال آوردیم ما شال برادر جان رو به صد ناز آوردیم -

 :دانیال زد پس سرش و گفت

 .جان رو به صد ناز دادیماینطوری بگو احمق ما شال دادیم ما دستمال دادیم دستمال خواهر  -

های که نم اشک داشت بغلم کردن و برام آرزوی همه تو سالن جمع شدیم که بابا و مامان با مشم

خوشووبختی کردن. یک دونه عمه با یه خاله ام از افغانسووتان اومده بودن. یک زن دایی هم داشووتم 

 !که قرار بود تا قبو عقد بیان اینجا

 :گی گفتمریخته بودن رو سرم با بی حوصلهاز صبح که این پنچ شیش نفر 

 .آه بسه روز عقد که نیست بس کنین -

 :آروز دختر خاله راحله ) خواهر امیر( با شوق و ذوق گفت

 !وای کمند ماه بودی ماه تر شدی -

 :هام رو باز کردم به آیینه نگاه کردم، آرایشم خیلی ملیح و ساده اما کامو بود با لبخند گفتممشم

 .هعالی -

 :مرجان دختر عمه طاهره گفت

 .انشالله قسمت ماهم -

گرفت. ها رو میام داشوووووت ترتیبات اومدن مهمونها و عمهلبخندی به روشوووووون زدم مامان با خاله

 .هام رو عوض کنمهمه رو از اتاق بیرون کردم تا لباس

مر کمی تنگ بود یک پیراهن پن ابی که از افغانسووتان آورده بودن رو پوشوویدم پیراهن تا قسوومت ک

رسوووید. یک شووولوار نه هام پایین بود ولی تا پایین پام نمیشووود از روی زانوو قسووومت دامن بزرگ می

زیاد تنگ و نه زیاد گشووتاد همرنگ روسووریش داشووت؛ خود پیراهن بادمجونی بود و شوولوارشووش با 

 .ی نهدادن دیگه میز روسریش نخودی رنگ بود. مون امروز فقد به گفته مامان شرینی می

ها اومدن. مامان امیر، عمه اش، دو خالش، زن عموش با بالخره سووووووواعت سوووووووه شووووووود و مهمون

ها از هر گوشووه شووروع شوود. م و دختراشووون اومده بودن. بسوواط مای و شوورینی هموار شوود و حرف

کردم. که بالخره مامان صدام زد که مرجان دختر عمه طاهره ی در بیرون رو نگاه میدزدها از گوشه

ی به آرزو کرد که دنبالم و با پریا من رو بردن بیرون. کنار مامان امیر نشووووسووووتم مامان اشوووواره اومد

 .اونم با یک ظرف شرینی که تازه دیده بودم اومد و گذاشت مقابو مامان

باعث افتخار ما بود که پسر شما خواستگار دختر ما شد، طبق رسم و رسوم به درخواست شما  -

 .ر مان را به پسر تان امیر جان به امر خدا و قول پیامبرش دادیمدیم و دختجواب بلی می
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با گفتن این حرف ظرف شووورینی رو گذاشوووت مقابو مامان امیر صووودای دسوووت و سووووت همه جا رو 

 :ام انداخت و گفتگرفت که مامان امیر با لبخند انگشتری رو تو انگشت اشاره

 !حلقه دیگه حق دوماد -

یدم. سوویو تبریکات و دسووت و ب*و*سووهای مامان دسووتش رو ید منم طبق گفتهب*و*سووسوورم رو 

 !سوت سرم آوار شد. تو دلم عروسی بود دیگه تموم شد شدم زن امیر اونم با رسم و رسوم

آرزو از جا بلند شووود و آهنگی که تازه شووونیده بودم یک آهنگ افغانی بود رو گذاشوووت و با تشوووویق 

خواست بهشون بفهمونه میکار کنن. پریا وسط یهای امیر رو بلند کرد. انگار مدختر عمه و خاله

های خجالتی یه جا همه شوووورینی تویوووویح کرد تا همه دهن شووووون رو شوووورینی کنن و من م و آدم

 .نشسته بودم

 .صدای زنگ تلفن عمومی اومد مامان جواب داد

 الو؟ -

... 

 .نی مشکلی نیست پسرم -

... 

 .باشه -

 :گوشی رو گذاشت رو به پریا گفت

 .برو در رو باز کندخترم  -

پریا هم بلند شوود و رفت تا در رو باز کنه منت ر بودم حتما میزی رو جا گذاشووته بودن که با اومدن 

 .ی غار باز موندامیر دهنم اندازه

 :ناباور لب زدم

 !امیر -

 :با لبخند گفت

 جونم خانمی؟ -

 :سمت مامان که گفت یعنی می این مرا اومده مامان که در این مورد میزی نگفته بود برگشتم

 .ما تو این مورد مشکو نداریم -

 !ای خدا

 !اونم پرو پرو اومد کنارم نشست. حاال یکی الزم بود تا دهن این رو جمع کنه
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 :آروم زیر گوشم لب زد

 !این بار رسماً خانومم شدی ها -

ابا و عمو ی بهش زدم که آخش رو خفه کرد پسوور پرو. بخاطر امیر که تنها تو جمع نباشووه بسووقلمه

کردیم. تا اینا رو هم خواسوووتیم. بسووواط رقه و پایکوبی بود و من و امیر با لبخند داشوووتیم نگاه می

کم شووروع کرد در مورد محفلی شوورینی خوری ) عقد( بالخره نفس کم آوردن و نشووسووتن که بابا کم

 .با امیر حرف زدن رو که باز صدای زنگ در اومد

 .اد و بیداد اومد و پشت بندش پونه با صورت عصبی وارد شدپریا رفت و مند لح ه بعد صدای د

 شم؟ای خدا من کی از شر این موجودات مدر راحت می

 به آقا امیر احوال شریف مطوره؟به -

 :رو کرد سمت بابا و گفت

 !این دوماد به ظاهر محترم تون دوست پسر منه -

 :یهو رفتن تو شو  صدای مامان اومد که گفتهمه

 !ایاتوبه خد -

امیر با عصبانیت از جا بلند شد که دستش رو گرفتم. ولی با یک حرکت دستش رو از دستم آزاد 

 :های کلید شدش غریدکرد و رفت سمت پونه از الی دندون

 خوای حرام خور؟می می -

 :پونه با حرص و داد گفت

 دی؟به حاال به من رشوه پیشنهاد میبه -

 :عصبانیت غریدامیر گردنش رو تو دست گرفت و با 

 !دونم مطوری بفهمونمتحرف دهنت رو بفهم و گرنه می -

نفس افتاد رو زمین معلوم بود که از اون با سرعت سمتش رفتم و دستش رو کشیدم پونه با نفس

 !تونه نفس بکشه زیبا بود ولی سر تا پا عملیبینی عملی نمی

 :بابا رو به امیر گفت

 گه؟این می می -

 :من یا امیر جواب بدیم پونه با پیش زبونی گفتقبال از این که 

 کردی مرا طالقت داد؟ها می شد تو که دل گرم می -
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اشووون رو به امیر ها به من و امیر خیره شوودن. زیر نگاه سوووزندهبا این حرفش همه م و سووکته زده

 :گفتم

 !پرتش کن بیرون لیاقت نداره -

 :امیر به بازوی پونه منگی زد و گفت

به این هسوووتم که نتونسوووتم م و دیگران ازت اسوووتفاده کنم و م و دسوووتمال کاغذی دور ناراحت  -

 !بندازمت. ولی خوشحال به این هستم که امروز سرم پایین نیست

 .کشون بردتش بیرون و از در پرتش کردبا گفتن این حرف کشون

 :بابا با لکنت گفت

 شما... از هم... طالق گرفتید؟ -

 :میزی بگیم بالخره دهن باز کردم و گفتممشم همه به ما بود تا 

 !اره -

 :مامان با صورت پر از اشک گفت

 !تونید زن و شوهر بشیدپس دیگه نمی -

 :با وحشت گفتم

 چ... می؟ -

 :بابا با غم گفت

 !تو دین ما این قانونه -

 :امیر با تردید گفت

 ی نداره؟راهی دیگه -

 :عمه طاهره گفت

تونه با یکی دیگه عروسی کنه بعد مند مدت که از اون جدا شد میشه کمند متاسفانه ولی می -

 !با تو ازدواج کنه پسرم

 :های از حدقه در اومده گفتمبا مشم

 می؟ -

فهمیدم درد قلبی که خیلی وقت بود پیدا نبود امروز با درد نفس کم آورده بودم این رو خوب می

 !بیشتر کوشش به کشتنم داشت

 :و گفتم بازوی امیر رو منگ زدم
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 !این... این امکان نداره -

 :های مردونش کرد و گفتامیر متوجه حال خرابم شد دوشونه ام رو اسیر دست

 !شههیس کمند هی ی نمی -

کنم. بیشتر فهمیدم میکار میبود و نمیشدم هی ی دست خودم نمیمن وقتی خیلی ناراحت می

 :هق گفتمبه امیر مسبیدم و با هق

 .کنمکنم من... من... اصالً عروسی نمیعروسی نمی من با هیچ کسی -

 .تونه با یک حرکت بلندم کرد و بردتم اتاقمامیر وقتی دید آروم کرده نمی

 (امیر سام )

تونستم اجازه هم ین کاری رو بدم و حال کمند مانع حرفام حال کمند بد و حال من بدتر من نمی

 .شدمی

شد در رو با پام بستم و کمند رو گذاشتم رو جمع تر می بلندش کردم و برمش اتاقش هی تو بغلم

شوود شووروع کردم به دونسووتم متوجه اطرافش نیسووت ازم جدا نمیتخت. مشووماش باز بود ولی می

 .نوازش کردنش

 !هیس کمند تو فقط خانوم منی الزم نیست بترسی -

 !ترسم امیراما من... می -

 .شه من هستمنترس گو من هی ی نمی -

 .شه عروسی کنیمی... بابا گفت نمینشنید -

 .شه تو تشویش نکو کمی راحت باششنیدم گلم شنیدم اما می -

هاش به حالت عادی برگشت. کم از لرزشش کم و شد و نفسانگار حرفام روش تاثیر داشت که کم

 !این بار بدون قرص خوب شده بود اونم تو بغو من

 دونستم حسش میه دوستم داره یا نه؟نا آشنا نمیهای کمند نه برام آشنا بود و نه این حالت

خواسوووووت با کسوووووی دیگه ازدواج کنه یا بخاطر این که فهمیدم یا که نمیدلیلی این حالتش رو نمی

 .تونه با من ازدواج کنه این طوری شده بودکرد نمیفکر می

 .خواست برام یک دنیا ارزش داشتولی هرمی بود همین که کسی دیگه رو نمی

 (!خی مامانت بمیره برات عاشق پسراو )

ریخت رو به پدر کمند هاش داشووووت نم نم میکمند رو خوابوندم و بیرون رفتم مامان کمند اشووووک

 :گفتم
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 اگه طالق فقط رو کاغذ باشه می؟ -

 .نفهمیدم -

نمیخوام زنم رو طالق بدم » خواسووووووتم کمند رو طالق بدم. به قایووووووی هم گفتم من اون روز نمی -

 « !خوادم تا رو کاغذ امدا کنم مون اون من رو نمیفقط اومد

 خوب دیگه؟ -

تو عقد و طالق هم اسووم اصوولی کمند نبود، هم به رسووم و دین شووما نبود یعنی در مذهب ما بود  -

 حاال می؟

بابای کمند فکری کرد و از جا بلند شوود سوومت اتاقش رفت. نا امید سوورم رو پایی انداختم و سوومت 

زد کنارش نشستم هیچ میزی نمونده بود بزنم ه تو فکر بود و کسی حرف نمیاتاق کمند رفتم. هم

 !زیر گریه

 مرا اینقدر یعیف شده بودم؟

دسوووتم ناخوداگاه سووومت موهای کمند رفت و شوووروع به نوازشوووش کرد. نرمی موهاش و بوی خوش 

 !کردشامبوش حالم رو دگرگون کرده بود حس از دست دادنش داشت خفم می

 .نگشتم ببینم کیه، حتی دستم رو از تو موهای کمند بیرون نکردمدر باز شد بر 

 .صدای بابای کمند متعجبم کرد

 !تونین ازدواج کنینمی -

 !های گردنم شکستبا این حرفش جوری برگشتم که فکر کنم مهره

 :بالبخند گفت

به مالی مسووووجد ) حاج آقا ( زنگ زدم گفتم گفت وقتی رایووووی نباشوووون مشووووکلی نیسووووت یعنی  -

 !طالقی صورت نگرفته

 .با سرعت دویدم و بغلش کردم

 !مرسی بابا مرسی -

 :هاش رو دورم حلقه کرد و گفتدست

 !خوشبخت بشین بابا جون -

 (کمند)

شوووود همه میز اینقدر زود اتفاق افتاد بود که حیرون بودم می کنم، اصووووالً نفهمیدم می باورم نمی

 !گنجیدمنیم از خوشحالی تو پوستم نمیتونیم عروسی کشد؟ وقتی اون روز امیر گفت می
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 !آخ آروم تر زهرا -

 :زهرا م و همیشه با اون بینی تو دماغیش گفت

 .امروز رو م ال عروسی پس لطف کن و ببند در گاله رو تا کارم رو انجام بدم -

 کنه دوساعت رو سر من؟دونم این احمق مه غلطی میپوفی کشیدم نمی

 :م صدای زنگ کوشیم اومد تا گفتم مشم باز کنم که زهرا گفتهام رو باز کنذاشت مشمنمی

 .دمبشین من می -

 .گوشی رو وصو کرد و داد دستم

 الو؟ -

 .سالم به عروس خودم -

 :لبخندی زدم و گفتم

 کجایی آقا داماد؟ -

تو راهم امید که کارت تموم شوووده باشوووه از صوووبح این خُسووور جانم )پدر زنا پدر شووووهر( ازم کار  -

 .کشید

 :تو گلو خندیدم و گفتم

 میکار ازت کشید؟ -

گفت دوماد باید کار بلد باشوه تا من بهش دختر بدم. تو مجلس مردونه هم سورم غذا هی ی می -

 .مید، رقه کرد، نصیحت کرد حتی مند ظرف غذا رو هم من کشیدم

 !خوبه پس خیلی با رسم ما عادت کردی -

 !هی من به تو برسم -

 کنی؟میکار می -

 ...آرومکم نزدیکت بشم آروممک -

 !آخ -

 :مون زهرا موهام رو کشید آخ گفتم ولی امیر با خنده گفت

 .ناز  نارنجی نباش گلم من هنوز کاری نکردم -

 .منحرف بدبخت زهرا موهام رو کشید -

 زهرا کیه مطور جرعت کرده موهای زنم رو بکشه؟ -

 !خخ زهرا آرایشگرمه آقا -
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 !ی دیگه اونجام زود بیار منم تا ده دقیقهباشه بهش بگو آروم ت -

 :با خداحاف ی گوشی رو قطع کردم که زهرا گفت

 !هات رو باز کنیتونی مشممی -

با دیدن دیدن خودم تو آیینه یک لح ه هنگ کردم. آرایش خیلی سوواده و ملیح داشووتم یک طرف 

کرمی رنگم که خیلی روشن  موهام از بیخ بافته شده و بقیه همینطوری دورم آزاد پخش بود. لباس

 :کرد زهرا مغرور گفتبود و شباهت زیادی به لباس سفید داشت خیلی تو تنم خود نمایی می

 خوب عروس خانوم پسندیدی؟ -

 !خواستم شدهدستت درد نکنه زهرایی طوری که می -

 :رو به یکی از شاگردهاش گفت

 .همراهاش رو داخو بخوا -

 :را با خنده گفتشاگردش سری تکون داد و رفت زه

 !خدا به داد دل داماد برسه -

ای کردم و میزی نگفتم پریا و رونیکا اول وارد شووووووودند با دیدنم هنگ کردن که مرجان بی خنده

 :حوصله گفت

 !آه برید کنار منم ببینم -

های اونا بعد به من نگاه کرد و اونم وقتی اومد تو همونطوری دهنش باز موند که آرزو اول به دهن

 :فتگ

 !جو... ون -

 :حمیرا دختر) ماما( دایم گفت

 .شههای تان ره جمع کنین ن ر میوا مشم -

 :پریا باذوق دوید سمتم تا بغلم کنه که زهرا پرید مقابلم و گفت

 .شه آرایششبهش دست نزن که خراب می -

 :با این حرفش زدم زیر خنده که برگشت و با اخم گفت

 .خندیر داری میببند م ال عروسی م و می هره -

 :واقعا تاثیر گذار بود مون دهنم رو بستم یکی از شاگردهاش اومد و گفت

 .آقا دوماد اومد -

 :یهو همه میغ و سوت کشیدن که ترسیده تو خودم جمع شدم و گفتم
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 می شد؟ -

کردم. پریا و رونیکا هم آروز و حمیرا یک پرده رو مقابلم گرفتن داشووووووتم با تعجب نگاه شووووووون می

 کنن؟ن کمک شون وا اینجا مرا این طوری میرفت

 (امیر سام)

 .داخو آریشگاه شدم دل تو دلم نبود رو به یکی از شاگردها گفتم که بگه من اومدم

شووود. با رهنمایی یکی از تا شووواگرد رفت تو صووودای میغ و سووووت بلند شووود لبخند رو لبم پا  نمی

و ندیدم با کنجکاوی به اطراف نگاه کردم که شووووواگردهای آرایشوووووگاه رفتم تو اما دخترا بود و کمند ر 

 .صداش اومد

 کنین؟میکار می -

 :با تعجب گفتم

 کمند کجایی؟ -

 :ی باال انداخت و گفتپریا با ناز شونه

 .خواددیدین عروس رو نمایی ) بخاطر دیدن عروس پول پرداخت کردن( می -

 :با تعجب گفتم

 خوای؟می... می می -

 !رونمایی -

 این دیگه میکاریه؟ بسم هللا -

 :رونیکا با اخم مصنوعی گفت

 !زیاد حرف باشه زود تکونی به خودت بده -

 :صدای خندهای آروم کمند اومد که با حرص گفتم

 !شاید تموم شدن عروسی من رو هم سر ببرن -

 :کمند بلند گفت

 .خدانکنه -

 :با این حرفش نیشم شو شد و بخاطر ذوق زود دیدنش گفتم

 .خوامخوایید من عروسم رو میی میزود بگید م -

 :پریا با ناز گفت

 !صد دالر -
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سووووورم رو به مپ و راسوووووت تکون دادم و از تو جیبم پول در آوردم و دادم دسوووووت شوووووون که باخنده 

 .گرفتن و با پرده شون اتاق رو تر  کردن

 !تا مشمم به کمند خورد نفسم قطع شد مه زیبا شده بود

 :با خنده گفت

 هستی؟ -

 :ر گفتمبی فک

 عقد رو بیخیال بشیم؟ -

 !خا  تو سرت -

 .ی به دستش زدم که گونه هاش رنگ گرفتهب*و*سای کردم و رفتم سمتش خنده

 .ای جونم قربون خانوم خجالتیم بشم -

 .خدانکنه -

 :دستم رو دور کمرش حلقه کردم که زود ازم جدا شد و گفت

 .عا مراعات آقا هنوز محرم نشدیم -

 :بود با حرص گفتم مشماش شیطون شده

 رسیم بعدش این می بود پولم رو گرفتن؟ما که به هم می -

 :ابروش رو با شیطنت باال داد و گفت

 مگه ارزشش رو نداشتم؟ -

 .گه بلد نیستمنه خوب بلد بود مجوری ناز کنه بعد می

 .تو که ارزشت باالتر از اینا است -

 :روسریش رو شو رو سرش انداخت و گفت

 .ونم ولی با تو حیف شدمداره می -

 !با حرص خواستم برم سمتش که از اتاق زد بیرون عجب شیطونه ها

 .ها الزم نبود فلیم بگیرم واسه همینم فلیم بدار نخواسته بودمبه گفته کمند از این صحنه

 .ها هم رسیدنبهش کمک کردم سوار شد ب ه

 .یاشار دخترا تو آرایشگاه هستن همه شون رو بیارید -

 .اشه داداش خیالت راحتب -
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با گفتن این حرف سوووووووار ماشووووووین شوووووودم دخترا هم یکی یکی از آرایشووووووگاه زدن بیرون و سوووووووار 

 .های یاشار و پیمان شدنماشین

 :کمی صبر کردم تا اونا حرکت کنن که کمند گفت

 .شهکم داره خوب میوایی هوا کم -

 .رم نشدهاره انشالله عروسی رو هم زودتر بگیریم تا هوا زیاد گ -

 :با خنده گفت

 !زرنگی ها -

 .شدینبودم که االن زنم نمی -

 ریم؟لوس نشو کجا می -

 .تو تاالر حاج آقا همونجا میاد -

ی گفت قرار بود عقد به رسووم ما بشووه و عروسووی به رسووم کمند شووون. یعنی باید لبخند زد و باشووه

 !کردیم هم نکاحهم عقد می

 .و بیکالم گذاشتم تا رسیدن به تاالر یک آهنگ الیت

*** 

ها رو دیدم که قبو ما اومده بودن. به کمند کمک کردم تا پیاده بشووووه وقتی رسوووویدیم ماشووووین ب ه

 :یاشار با دو اومد سمت مون و گفت

 اومدین؟ -

 .نه هنوز تو راهیم -

 .بیمزه خوب دیه االن وقت آستابرو هست -

 :مینی به پیشانیم دادم و گفتم

 می می هست؟ -

 :ا خنده گفتیاشار ب

 !آستا برو -

 اون میه؟ -

 :ای کرد و گفتکمند خنده

 .داشته باشیمنه این مراسم مال شما آستا برو هم تو عروسی می -

 خو حاال میه اون؟ -
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 گه نکنه باز کدوم رسم شونه؟مپ نگاهم کرد و میزی نگفت وا مرا میزی نمیمپ

و دسووووتش رو تو دسووووتم گرفتم که با  دیدم کمند پیشووووتر از من حرکت کرد با سوووورعت سوووومت رفتم

 :شیطنت گفت

 !یعقده -

 .همینه که هست زیاد زر بزنی همینم نیست -

رسووویدن ما به جایگاه عقد گذشوووتن از هفت خان رسوووتم بود! به این خوش اومد بگو به اون خوش 

 !ب*و*ساومد بگو دست بزرگان رو ب

 .تیم تو جایگاه مون نشستیمعاقد قبو از ما اومده بود بعد احوال پرسی که با عاقد داش

خواد دونسوووووتم بخاطر این که شووووووهرش فوت نمیرونیکا تو دور ترین قسووووومت ایسوووووتاده بود. می

 :نزدیک ما بشه. پریا و حمیرا با قند اومدن باال سر مون که رو به کمند گفتم

 شه رونیکا رو بخوای واسه قند سابیدن؟می -

 مگه نیست؟ -

 .نه پریا و حمیراست -

 .رو دور تا دور تاالر مرخوند و رو به مرجان اشاره داد که با رونیکا بیاد اینجا نگاهش

 :هر دو شون که اومدم کمند رو به پریا گفت

 .پری قند رو بده دست رونیکا -

 :پریا قند رو سمت رونیکا گرفت تا اومد مخالفت کنه که گفتم

 !زود باش دیگه دیر شد ها -

 .ز نبود فرهاد بود قندها رو گرفتبا لبخند تلخی که حدس میزدم ا

 .عاقد شروع کرد به خواندن خطبه

سوورکار خانوم کمند نقشووبندی دختر ع مان نقشووبندی آیا بنده وکیلم شووما رو به عقد دایم آقای  -

 امیرسام اصالن با مهریه یک هزار سکه بهار آزادی، یک ویالی و صد شاخه گو رز در آورم وکیلم؟

 :پریا با خنده گفت

 !وس رفته گو ب ینهعر  -

 پرسم سرکار خانوم وکیلم؟به بار دوم می -

 :این بار رونیکا گفت

 !عروس رفته گالب بیاره -
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 پرسم آیا بنده وکیلم؟برای بار سوم می -

 مرجان دراین بار پرید وسط آه من نباید بلی رو بگیرم؟

 !خوادعروس زیر لف ی می -

 :م در آوردم و گذاشتم رو میز رو به همه بلند گفتمدست بند رو که مامان خریده بود رو از جیب

 .زنه تا من بلی بگیرماین بار کسی حرف نمی -

 :ای همه بلند شد عاقد هم با لبخند گفتصدای خنده

پرسووم. سوورکار خانوم کمند نقشووبندی دختر ع مان نقشووبندی آیا بنده برای بار مهارم و آخر می -

رسوام اصوالن با مهریه یک هزار سوکه بهار آزادی، یک ویالی و وکیلم شوما رو به عقد دایم آقای امی

 صد شاخه گو رز در آورم وکیلم؟

 .کمند نگاهی به مامان و باباش انداخت کمی کراواتم رو شو کردم

 !با اجازه بزرگترها بلی -

نفسم رو عمیق بیرون فرستادم صدای دست و سوت بلند شد این بار عاقد از من پرسید که از دل 

 :گفتم

 !با دل و جان بلی -

 :همه دست و سوت زدند وقتی زن و شوهر شدیم با شیطنت برگشتم سمت کمند و گفتم

 ی بعدی خانوم اصالن؟خوب بهانه -

 .تا هنوز عروسی نکردیم -

 گفتی محرمیت دل مهم است؟عا مگه شما نمی -

 :کمند دهن باز کرد که میزی بگه که پریا و پیمان اومدن و گفتن

-  ً  !حرف بزنین االن وقت رقصه بعدا

 .ام رو گفتمما رو برد وسط پیست، خم شدم و تو گوش پیمان آهنگ مورد عالقه

 « می گفتی؟» کمند با اشاره مشم گفت 

 :لب زدم

 !فهمیمی -

 :وفتی آهنگ شروع شد کمند با تعجب برگشت سمتم مه با لبخند گفتم

 !یا هللا دیگه -

 تو این آهنگ؟ -
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 .این دافع واسم جور شهخدا قسمت کنه  »

 .لعنتی اینقد خوبه که باید سانسور شه

 .کنه داف و بازی گوشهزندگی خراب می

..... 

 تو که آدم نیستی انگار از فدایی

 زندگیمی زندگیمی داری کلی فدایی

 اینقد خوبی که از اون بدایی

 « .من مریدم من مریدم تو واسم دوایی

یومد خندم رو قورت دادم ما رو نگاه تو روز عقد مون تو هاش کمند بدجور عشووووه متو این قسووومت

 !رقصیممی می

*** 

 (کمند )

 آه پس کو شلوار مشکیم؟

 :از تو اتاقم داد زدم

 ماد... در؟ -

 بگو... و؟ -

 شلوارمشکیم کو... و؟ -

ر مونم. صدای باز شدن در اومد. دصدایی نیومد بیا اینم از مامان ما وای دیرم شد از پرواز جا می

 :گشتم گفتمحالی که وسط لباسام دنبال شلوار مشکیم می

 !مادر شلوار مشکیم نیست -

 !تونی بدون شلوارم بیایی اسپ مموش منمن مشکلی ندارم می -

 .با میغ برگشتم سمتش که با دیدن نیش باز امیر نفسم رو با آه بیرون دادم

 شی نه؟تو آدم نمی -

 :م زد و گفتاومد سمتم و انگشتش رو به نو  بینی

 !شه گربه وحشی منها آدم نمینه فرشته -

 !اره اره ازرائیو هم فرشتس -

 :گشتم رو به امیر گفتمسرم رو برگردوندم و در حالی که دنبال شلوار مشکیم می
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 امیر اونجا رو نگا کن ببین هس یا نه؟ -

 !من گفتم مشکو ندارم -

 !ف بدبختشو از اتاقم منحر امیر جون شوهرم خر دوپا گم -

 خر دوپا؟ -

 ذاری من نذارم؟اره تو هر می اسم حیووناته رو من می -

 :با تعجب گفت

 های بد میذارم رو تو؟مگه من اسم -

 :سمتش رفتم و لپ هاش رو تو دستم گرفتم و گفتم

آخی گوگولی بشوووووی تو پسووووور خر مگه بده مقد نازم هس، مشوووووماش، گوشووووواش اصوووووالً هر می  -

 !خره خوشگلی تو دنیاست مال

بعد هم ولش کردم و در حالی که بلند بلند مامان رو صوووووودا میزدم تا جای شوووووولوار رو پیدا کنم که 

 :امیر گفت

 !اگه من ورت شلوار مشکیته که بگم پات هست -

با این حرف امیر سوووووریع به پاهام نگاه کردم وای راسوووووت میگفت من کی این رو پوشووووویدم که یادم 

 نیست؟

 .نبود بریم که دیر شد خوب بس عجله کردم یادم -

 :با اشاره به ممدونم گفت

 همین یه ممدون داری؟ -

سوووووورم رو به معنی آره تکون دادم و کیف و برداشووووووتم و بیرون رفتم تو هال همه منت ر من بودن. 

 .هاش خجالت زده بود اول تر از همه سمت اون رفتمریس مشم

 !ریس -

 :با سر پایین گفت

تم پدر خوبی باشووم. ولی منم نخواسووتم آدمی بدی باشووم این دنیا من رو ببخش کمند که نتونسوو -

 !من رو بد کرد

 :خیلی احساساتی شده بودم یکی آروم به رسم رفاقت زدم و شونش و گفتم

دونم مه بالی میومد هی ریس بیا دیگه بس کن من با تو هیجان رو بلد شووووووودم تو نبودی نمی -

 .سرم
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ش جا کردم با پریا و رونیکا هم خدا حاف ی کردم و با هشدار لبخندی به روم زد که خودم رو تو بغل

 :گفتم

 !مونم هامتوجه خود باشید تا من برگردم نهایت یه ماه اونجا می -

گفتن با پسوورا هم خدا حاف ی کردم مامان و بابای امیر با عموش زن عموش با خنده همه مشوومی

 .و عمش و یاشار با ما میومدن

*** 

 !آه کمند پاشو -

 .رسید ولی دوست داشتم بخوابمدای یعیفی از امیر به گوشم میص

 !کنیم بعد رو قلبت فشار اومد من کاری ندارمبخواب به من مه االن نشست می -

 :هام رو باز کردم و با ذوق گفتمیک یرب مشم

 رسیدیم؟ -

 .هنوز امیر جواب نداده بود که صدای خدمه هواپیما اومد

ی دیگر خا  افغانسووتان هسووتیم و میزی به نشووسووت نمونده تا ده دقیقهعزیزان ما فعالً داخو  -

کنیم کمر بندهای تان را محکم کنید در خا  افغانستان میدان هوایی ) فرودگاه( مزار نشست می

 !با تشکر

 :با ذوق به امیر نگاه کردم و گفتم

 !بالخره رسیدیم -

 !با حس پایین شدن هوا پیما حس کردم قلبم رقت کف پام

 :با ذوق و ترس مسبیدم به امیر و گفتم

 !ترسمواییی امیر من از ارتفاع می -

 :با خنده دستش رو دورم حلقه کرد و گفت

 !میزی نیست -

شوووووود. یهو حس کردم تو یه جایی گرمی هر لح ه که هواپیما پایین تر میرفت منم حالم بد تر می

 !فرو رفتم که من رو پرت کرد تو یک دنیای دیگه

 !روم ولی آرامش دهندهنرم و آ



                 
 

 

 نرگس واثق| دزد دل رمان

 

 

 

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

 

300 

 

خواسوووووتم آروم شوووووم. وقتی امیر دید پسوووووش نزدم کمی بیشوووووتر از جام تکون هم نخوردم انگار می

کم عقلم شوووووروع به کار کرد من وسوووووط هواپیما تو یک کشوووووور خودش روبه من مسوووووبوند کرد. کم

 !اسالمی از این کارا

وسوووط هوا پیما تو یک با سووورعت ازش جدا شووودم مانع نشووود بغو کردنمون اشوووکال نداشوووت ولی 

 .کشور اسالمی خوبیت نداشت

*** 

با نفس عمیقی که کشیدم به اطرافم نگاه کردم هوای پا  و صفای وطنم که بعد نوزده سال نفس 

کشووویدم خوش آیند بود. کشوووی قوسوووی که به بدنم دادم از پله های هوا پیما پایین شووودم. امیر می

 :پسر خاله راحله رو به همه گفت

 !ها( منت رنماشین موترها ) -

 .با رهنماییش به سمت خروجی هواپیما حرکت کردیم

تر بود. ولی م و فرودگاه کردم، ن ر به میزهای که شنیده بودم خوببا کنجکاوی به اطرافم نگاه می

های که امیر اشوواره کرد نشووسووتیم راننده ماشووین ما یک تهران نبود. کالً یک جوری بود به ماشووین

 :امیر گفت پسر جوون بود که

 « !پسر خاله مامانمه »

ها حرکت کرد و من محو اطرافم شوودم یهو به یک هاشووون، ماشووینهمه جا به جا شوودن تو ماشووین

 :قسمت خاکی رسیدیم با تعجب روبه امیر گفتم

 فرودگاه خاج از شهره؟ -

 :ای کرد و گفتخنده

 !نه اینجا افغانستانه -

 :هام رو گرد کردم و گفتممشم

 مه جا خاکیه؟یعنی ه -

 :خندش بلند شد و گفت

 .دختر خاله مقد بی هواسی تو نه بابا -

 :های اسفالت شده رسیدم که امیر گفتکم به قسمتکم

 .ها نتونن با سرعت برندیدی اونجا واسه کمر بندها بود تا ماشین -
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ه بود. ها هر قسمت معلوم شد به یک ساحه وسیع که روش نوشته شدکم خانهآهانی گفتم و کم

 :نگاه کردم روبه امیر گفتم« پوهنتون بلخ » 

 اینجا کجاست؟ -

 :نگاهش سمت اونجا رفت و گفت

 !دانشگاه مرکزی مزار -

 پس مرا پوهنتون نوشتن؟ -

 .های ما بیشتر به زبون پشتو هستخو دختر خاله واژه -

 .جا رو نگاه کنم با وجود این که نفهمیدم زبون پشتو مجوریه ولی هواسم رو جمع کردم تا همه

 :یک قسمت گوالیی میومد که دیدم مسجمه اسپ هاست با ذوق رو به امیر سام گفتم

 !ها رو نگاهوای امیر اسپ -

 :های داغش به گوشم خورد و بعدش صدای گرم و بمبش که گفتنفس

 !یه روزی میریم اسپ سواری -

 :امیر از تو آیینه گفت

 .مشم و گوش بسته داریم -

 :جالت سرم رو پایین انداختم و میزی نگفتم که امیر گفتبا حرس و خ

 .ی ورودی به شهر مزار شریفشه گفت دروازههاست حتی میاینجا اسمش مو  اسپ -

ها هم کهنه هاشون جدید و بعدیها هم بعدبهای جدید و کهنه هر سمت بود ساختمانمغازه

لی خوب مونده بود. هرکسوووی مصوووروف ها و انفجارات که داشوووته خیبود. نمای شوووهر ن ر به جنگ

ی شووریف شوود. به قسوومت رویووهکارش بود، حجاب دقیقا م و ایران بود لبخند از رو لبم پا  نمی

 :بود رسیدیم با ذوق گفتم

 .کنیمریم تو و زیارت میامیر بگو نگهداره می -

 :امیر نومی کرد و گفت

 !یم بریم توتونامروز صفا کاری ) پا  کاری، جاروب کشی( دارن نمی -

 مرا؟ -

 !ی دیگه سال نو است واسه اوندو هفته -

 :مینی به پیشونیم دادم و گفتم

 مرا مه ربطی داره؟ -
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 !)ژنده، ژولیده( باال و گو سرخ ربطش به جنده -

 .می نفهمیدم -

 .دمتو سکوت اختیار کن من همه می رو توییح می -

 :امیرسام به طرف ذاری از من گفت

 .ذوق داره دوم منم کنجکاوماول خانومم  -

 .گم ویخو می -

 .شنویممی -

ها داریم که یکیش جنده باال هست. بد فکر نکنید جنده به زبون دری ما تو سال نو خیلی رسم -

شووه خوب روز اول سووال روی یک شووه اومم می بگم؟ فکر کنم ژولیده! اره یه هم ین میزی میمی

بندن و توسووط توپ زدن و سوورود ملی اون رو بلند اهی رو میهای رنگی کوتی جوبی بلند پارمهپایه

مونه، شبی که صبحش سال نو است همه کسانیکه کنن. واسه مهو روز اون موب همونجا میمی

ها شووفا خوابن صووبح واسووه خیلیها میان دور تا دور رویووه میمشووکو گوش، مشووم ویا حتی الل

 .شهداده می

 :با تعجب گفتم

 جدی؟ -

تحویو سووووال بیسووووت و یک بار توپ میزنن تا همه بدونن که سووووال جدید اومد و سووووال  اره موقع -

 .قبلی رفت

 :امیر با ذوق گفت

 .وای عجب رسمی -

شوون تو مزار تا موقع تحویو سووال رو اره تو سووال نو همه مردم از سوور تا سوور افغانسووتان جمع می -

 ...اینجا باشن. شب سال نو آتیش بازی هم داریم و

 :آیینه به امیر سام انداخت و با شیطنت گفت یک نگاه از

 .ولی یه رسم عالی واسه دامادهامونم داریم -

 :امیر سام با دهن باز گفت

 !نگو که باز کاری کنم -

 :ای کرد و گفتامیر خنده

 .شه کهنه دیه نمی -
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 :امیر سام با تردید گفت

 میه اون رسم تون؟ -

 !نوروزی آوردن -

 :این بار من گفتم

 میه؟ اون -

 .زنیمحاال که رسیدیم برین خستگی در کنین بعد حرف می -

ها ایسوووتاد و همه پیاده شووودن من و امیر سوووامم با امیر پیاده شووودیم. با پایین همین حاال ماشوووین

راه انداخته بودن پیش پام  ب*و*سشوودن مون سوویو نفر بود که رو سوورمون ریخته شوود. همه ماچ 

شووووناختمش دورم اسووووبند دود کرد تا بالخره داخو که نمییک گوسووووفند قربانی کردند و یکی هم 

 .خونه شدیم و مامان اومد کنارم

 !ی منه یعنی خونه مااینجا خونه -

ی و زیبا! یک سالن به مندین ی خونه نگاه کردم، خونه زیبایی بود. دو طبقهبا ذوق به گوشه گوشه

 .شداتاق راه داشت که در اون جمع آشبزخونه و حموم هم شامو می

 .ماست تو و امیر برین یکی از اتاق باال تا خستگی تان بره کاکایت )عمو( کنار خانه خانه -

 .سرم رو تکون دادم و سمت منزل باال رفتم امیر هم به دنبالم اومد

که  نه از میز آرایش! یک در وجود داشوووووووت  نه از تخت خواب خبری بود و  باز کردم  اولین در رو 

یک کمد دیواری هم بود و سوورتاسوور اتاق دوشووک و بالش میده شووده بود. حدس زدم حموم باشووه، 

 :امیر کنار گوشم آروم گفت

 !های سنتی میمونهمه جالبه اینجا م و رستورانت -

 :کردم گفتمها ولو میدرحالی که خودم رو روی یکی از دوشک

 .امیر خیلی ذوق دارم اینجا دور از تصورم بود -

 :ید و گفتاونم اومد کنارم دراز کش

 دیدی بالخره کشورت رو دیدی؟ -

 .اوهوم خیلی خستم -

 :و گفتکنار گوشم 

 .بخواب -

 با لبخند مشم روی هم گذاشتم و خوابیدم شدم، دیگه از بودن امیر ناراحت نمی
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*** 

ای دمغ امیر نگاه کردم اوخی ناز بشی تو پسر. بی اره باز حرصی شده بود از با شیطنت به مهره

 .تونست بیاد تواین که نمی

ی وسووووایو رو داد دسووووت دخترا و خودش رفت. تا سوووورش رو باال آورد خودم رو کشوووویدم عقب همه

و درسوووت کردم و سووومت هال رفتم. همه نشوووسوووته بودند یکی یکی به همه سوووالم و علیک موهام ر 

 :کردم و بغو شون کردم. مامان امیر با ذوق و خوشحالی که تو مهرش بود گفت

 .بیا بیا دختر بیا اینجا بشین -

ها بیشووتر از به کنارش که اشوواره کرده بود رفتم و روی دوشووک نشووسووتم. جالب بود که رسووم افغان

شوووسوووتن رو مبو نشوووسوووتن روی دوشوووک بود. دخترا با سووورعت سوووفره رو هموار کردن و شوووروع به ن

تازه، فرنی، جلبی )زولبیا(  های میوهها کردن. ظرفمیدن خوراکی خشوووووووک، کیک، کلومه، میوه 

ماهی سوورخ شووده، مرغ سوورخ شووده و خیلی میزهای دیگه روی سووفره میده شوود حتی آجیو پس 

 !همینا رو آورده بودن

های قلبی شووکو رو هم آوردن که روی کاغذ های رنگی گذاشووته شووده بود. حدس قسووم کلومهیک 

 :زدم کولومه نوروزی باشه مامان امیر با خنده گفت

 .سخت ترین کار واسه امیر بی اره گفتن جلبی و کل ه نوروزی بود -

گفت گفت مقدر بهش گفتم بگو کل ه هی میبا این حرفش لبم به خنده باز شووووووود راسوووووووت می

 .کلومه

همه شووروع کردن به خوردن ولی من خیلی دوسووت داشووتم مزه کل ه نوروزی رو ب شووم. یک دونه 

 .برداشتم و کمش رو گذاشتم دهنم اوم ترد و شرین خیلی مزه داره بود

 .مقدر خوش مزس -

 :مامان امیر گفت

 .تا ازش خورده باشهاره خیلی امیر از دیشب که آورده تا االن شاید یه بیست -

های که امیر شووووووون آورده بودن خوردند مامان امیر خندیدم و میزی نگفتم وقتی همه از خوراکی

ی امیر کرد که با مرجان و حمیرا رفتن و با یک ممدون بزرگ و مند ی به سووووووارا دختر عمهاشوووووواره

از های بزرگ که پر بود ها و گو کادو زده شووده بود برگشووتن. ممدون و سووینیسووینی که کا با جالی

های رنگارنگ رو گذاشوووتن مقابو مامان امیر. درش رو باز کرد و یکی یکی از کاکائو،کیک و شووورینی

های محفلی، خونگی ها رو بیرون آورد بی اره حسوووووابی به رسوووووم ما عادت کرده بود. از لباسلباس
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طال از  ها نشون داد و بعدش یک تاجگرفته تا لباس زیر و مسوا  آورده بودن. همه رو به تموم زن

 :کیفش در آورد و گذاشت رو سرم همه دست زدند و سیو تبریکات ریخت رو سرم با لبخند گفت

 ...گر مه کمه ولی -

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 .نیاز نبود مامان جون -

 :ید و گفتب*و*سسرم رو 

 .ها رو داری گو مامانتو لیاقت بهترین -

*** 

بود همینجوری خودم رو تو بغو امیر سووووام انداخته خیلی خوشووووحال بودم تا دو روز دیگه سووووال نو 

 :کرد با لب و لومه آویزون گفتمبودم و اونم موهام رو نوازش می

 امی؟ -

 باز این اسم بدبخت من کوتاه شد؟ -

 .عه دیه بیخیال -

 باشه جانم بگو؟ -

 .دلم تنگ شده -

مد تو. با دیدن ما تو بغو هم هنوز امیر سووووام میزی نگفته بود که در اتاق یهویی باز شوووود و امیر او

 .نگاهش رو به سقف داد منم با سرعت تو جام جمع و جور شدم

 کاری داشتی امیر؟ -

 :سرفه مصلحتی کرد و گفت

 .خواستم بگم بریم بیرون تا همه جا رو بهتون نشون بدممی -

 :با ذوق از جا بلند شدم و گفتم

 .ایول پایه هستیم -

 :ای کرد و گفتامیر خنده

 .س آماده شینپ -

 :با گفتم این حرف امیر از اتاق زد بیرون، برگشتم سمت امیرسام و گفتم

 االن من می ببوشم؟ -

 :با حرص گفت -
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 .من اونقد لباس و مانتو برات گرفتم خو یکی اونا رو ببوش -

 :با خنده گفتم

 !خسیس -

*** 

شست من و امیرسام و امیر ها نهمه آماده شده از خونه بیرون شدیم، هر کسی تو یکی از ماشین

 .تو یک ماشین نشستیم از همون اول راه امیر شروع کرد به توییح دادن

ی از آب است که آبش شفا بخشه و خیلی ی شفا! اونجا یک مشمهامروز قراره اول بریم مشمه -

 !موثر راهش یکمی دوره امید که تحمو کرده بتونین

نب و جوش مردم بخاطر زندگی شووووووور و شوووووووق جالب بود برام همه میز کشووووووورم جالب بود ج

ها پیاده شووون بخاطر سووال نو همه میز برام زیبا بود. تو مشوومه شووفا رسوویدیم همه از ماشووینمهره

تر از ما رفت و با نگهبان مشوووووومه حرف زد بخاطر داخو رفتن باید پول شووووووودیم امیر پیش قدم

 :دادیم که امیر پرداخت کرد و گفتمی

 !بفرمایین داخو -

یک جای گنبدی شووکو داخو شوودیم یک اسووتخر بگم بهتره یک اسووتخر کومولو بود که توسووط  تو

 و عموش عمش، باباش، و مامان امیر، من، که ماها روبه امیر. رفتمی بٖ  یک لوله داخلش آ

 :گفت شدمی یاشار

هوا هنوز اونقدر خوب نشووده که بخوایین داخو مشوومه برین گرمند آب مشوومه گرمه ولی مون  -

 !تونین سر و صورت تون رو بشوریدشین. پس با درن ر داشت این مورد میا سرده مریض میهو

 پوسووووووتم روی پاکی بٖ  با لبخند دسووووووتم رو داخو آب مشوووووومه کردم گرم بود ولی حس منین آ

 آرامش مقدر کردم پوستم رو خنکی حس کمکم زدم صورتم به مشمه آب از کمی بود؛ خوش یند

 !بود بخش

ی امیر با آب مشووووومه یکی ی هم کنار مشووووومه بود که به گفتهن شووووودیم یک روخونهاز اونجا بیرو

ی به یک شووووود. بعد گرفتن کلی عکس دوباره حرکت کردیم بعد گذشوووووت کمی راه امیر اشووووواره ِنمی

 :قلعه کرد و گفت

 !ی مهو دخترانهاینجا قلعه -

 :با تعجب گفتم

 یعنی مهو دختر بناش کرده؟ -
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 :ن داد و گفتسرش رو به معنی نه تکو

گن یه روز مهو دختر اومده تو این قلعه واسه تفریح. بعد نه یه داستان افسانوی هست که می -

 !شب رو هم موندگار شدن و بعد اون شب هیچ کس از اون مهو دختر خبر نداره

 :با تعجب گفتم

 یعنی مردن؟ -

گه خودکشی کردن و گه دزدیده شدن، یکی میگه کشته شدن، یکی میمعلوم نیست یکی می -

 .ها هم معتقد هستن که جن بردت شونبعدی

 شه بریم تو؟جالبه می -

شوووه اما امروز دیر شوووده یه روز دیگه بیارم تون هوا رو به تاریکه نشوووه ما هم تو اونجا البته که می -

 .گم بشیم

 :گفت های گرم امیر سام دورم حلقه شد با حرص روبه امیربا ترس تو خودم جمع شدم که دست

 ترسونی؟مرا خانومم رو می -

 :ای کرد و گفتامیر خنده

 .باشه باشه اصالً من الل ولی این احتماالت وجود داره -

 :تا امیر سام اومد دهن باز کنه که با سرعت گفتم

 .گه یه روز دیگه میریم االن خستمامیر راست می -

 :سرم رو تو بغلش گرفت و گفت

 .باشه گلم پس بخواب -

 :ی بهش زدم که آخش در اومد با مشم و ابرو به ابرو بهش گفتمسقلمه

 « تنها نیستیم »

 .که نشیشش رو بیشتر شو کرد خو شده وال

*** 

 :ها سرخ رنگم رو دست کشیدم و با ذوق رو به امیر سام گفتملباس

 !گهوای امیر نگاه مه تو تنم خوب می -

 :امیر سام با عشق گفت

 !گهخوب میواسه خانوم من همه می  -

 .در یهو ناگهانی باز شد و داریوش و دانیال با ذوق اومدن تو
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 به خواهر گو ما مطوری؟به -

 :بعد برگشتن سمت امیر سام و گفتن

 (مطوری یازنه؟ ) خواهر شوهر -

 :انگار باهم تمرین کرده بودن، با حرص گفتم

 تونین؟مرض دارین یه تکی یه توکی میزی نمی -

 :ی زدن و گفتنلبخند دندون نمای

 !سال نو مبار  -

 :های گرد شده گفتمبا مشم

 ساعت پنج صبح اومدین واسه تبریکی سال نو؟ -

 :با لبخند دندون نمایی گفتن

 !بلی -

 :وای از این همه هماهنگی شون خسته شدم با حرص گفتم

 حرف تون رو بگید؟ -

 .الال امیر گفت بگوییم که بیایین مون میریم رویه -

 االن؟ -

 !مانههای رویه هم جا نمیی دیگه تو مهار باغیس مون تا بیست دقیقه -

 :این بار امیر سام گفت

 !وای -

 .ها از سر تا سر افغانستان فقط بخاطر سال نو میاین اینجابلی پس می مهمان -

 .باشه شما برین ما هم میاییم -

تنبان مشوووکی اما افغانیش سووور شوووون رو تکون دادن و رفتن برگشوووتم سووومت امیر مقد تو پیراهن 

 .شدزیبا معلوم می

 !شیمقدر مردونه معلوم می -

 :ابروی باال انداخت و گفت

 مگه تا االن زنونه بودم؟ -

 !نه ولی زیباتر شدینه -

 :ای کرد و گفتخنده
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 !باشه شیطون خانوم بریم تا دیر نشده -

انداختم سرم و با امیر رفتیم پایین.  حجابی رو که مامان بهم داده بود رو تنم کردم. رو سریم رو هم

 .یاشار و امیر با مامان بابای امیر و عموش و زن عموش منت ر ما بودن

 :با ابروهای باال رفته گفتم

 پس مرا آماده نیستین؟ -

 :مامان با لبخند گفت

 .شما ندیدن ما دیدیم در یمن واسه ما جا هم نیست -

 یعنی اینقدر نفر است؟ -

 .امیر جواب داد

 .مونهی دیگه نرسیم واسه ما هم جا نمیاگه تا ده دقیقه -

کردم. هیچ ماشوووینی تو با راهنماییش شوووروع به راه رفتن کردیم و با ذوق داشوووتم به اطراف نگاه می

 .ها پر بود از افراد پیادهراه ها نبود. اما تموم خیابون

 :هیچ زنی نبود جز ما مند نفر با ترس به امیر مسبیدم که گفت

 .ها هم هستمیزی نیست مقابلت رو ببین زن -

 .گفتمه زود فهمید با سرعت مقابلم رو نگا کردم که دیدم راست می

 :با حرص گفتم

 مگه ماشین مه ایرادی داشت؟ -

 :ای کرد و گفتامیر خنده

 .بخاطر امنیته دیوونه جان -

رفته بود. همه پسووووورها و میزی نگفتم و نگاهم رو به اطراف دادم صووووودای بلند آهنگ همه جا رو گ

رقصوویدن ولی رقصوویدن؛ البته دخترها زیاد نمیخوندن و میزدن یا با آهنگ میدخترها یا کف می

های امیر و مامان بردم هیچ راهی ها بی پروا بودن. به در ورودی رویوووه رسووویدیم پی به حرفخیلی

 !واسه رفتن به داخو نبود یا خدا

اد که لبخندی زد و اجازه ورود رو داد بهمون. من و مامان امیر مند بلیط نشووووووون همون پلیس د

 .امیر، زن عموش وسط بودیم و امیر، یاشار، بابای امیر، عموش و امیر سام اطراف مون

 .دیدم ولی امیر صدا زدخیلی نفر زیاد بود تا راه رو درست نمی

 .ریم تواالن تو مهار باغ رویه هستیم یکم دیگه می -
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ها گذاشته شده بود و روش شماره زده شده بود. همه مون روی رفتیم تو صندلیبه صد هزارعذاب 

های که رو بلیت مون بود نشووسووتیم. امیر سووام یک طرفم و امیر طرف دیگرم نشووسووت. یک شووماره

 :آدم خوش مهره داشت حرف میزد رو به امیر گفتم

 این کیه؟ -

 !والی پیشین مزار -

 والی؟ -

 !مجوری بگم رتبش بلند تر از شهردارهاره والی یعنی پدر اوم  -

 .آهانی گفتم و به حرفاش گوش دادم

ی هیچ گونه بی امنیتی را در شووهر مزار شووریف ما اهو جهاد هسووتیم و باور داشووته باشووید اجازه »

اسووووووفالت( اسوووووووت. ایجاد کار برای جوانان هم جز  )ها نمیدهیم. پالن فعلی مان قیر ریز سوووووور 

 « ...های کاری ماستپالن

 .مند نفر دیگه هم آمدند و حرف زدند صدای زنگ گوشیم در اومد بیرون کردمش پریا بود

 .لبخندی زدم و دکمه اتصال رو زدم

 الو؟ -

 .صدای میغ مانندش اومد

 !الو کمند سال نوت مبار  -

 :ای کردم و گفتمخنده

 .هنوز اینجا سال تحویو نشده -

 !گی ساعت نه صبحمی می -

 !هه االنست که تحویو سال انجام بشهاین جا ساعت د -

 .در همین حین صدای بلند انفجار به گوش مون رسید که ترسیده میغ زدم

 :امیر با خنده گفت

 !کنننترس توپ بود نگاه دارن جنده موال رو باال می -

تازه نگاهم سووووومت موبی که کلی پارمه داشوووووت کشووووویده شووووود؛ که افراد ن امی با بسووووویار احترام 

زدن توپ و نواختن یک موسوووویقی که تا حال ندیده بودم توسووووط تار ها و اشووووخاص باال آوردنش با 

 .کردنشمی

 :با ذوق نگاه کردم که امیر گفت
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 !هر آرزو داری بکن -

هام رو بسوووتم و آروزی صووولح و خوشوووبختی جهان رو با نفس که با ذوق خاصوووی بیرون دادم مشوووم

منحیث یک انسوووووووان دعا کردم. برای مردم کردم. منحیث یک ایرانی نه، منحیث یک افغان نه 

 .جهان، برای صلح پایدار در تمام جهان دعا کردم و برای خوشبختی خودم کنار امیر سام

ی زیبایی بود و خیلی هام رو باز کردم االن دیگه جنده موال تو آسوووووومون معلق بود. من رهمشووووووم

 .احساس بر انگیز

 :صدای گرم امیر سام کنار گوشم اومد که گفت

 می آروز کردی؟ -

 :برگشتم سمتش و با شیطنت گفتم

 !شهآرزوها گفته نمی -

 :ریلکس نگاهم کرد و گفت

 .من آرزو کردم پنج شیش تا ب ه داشته باشیم -

 :های گرد شده گفتمبا مشم

 مخبره بابا؟ -

 :ی باال انداخت و گفتشونه

 .همینه که هست -

 :ی بهش رفتم و رو به امیر گفتممشم غره

 نوازن؟ن میه میاو -

 !دُهو و باجه -

 می میه؟ -

 .دُهو و باجه وا -

شووود. یک خیلی عجیب بود یک میزی مسوووتطیو شوووکو که اطرافش دایره بود با دو موب زده می

 .کسینو هم بود و مند آله جاز

ی موال رو ایسووووووتاد کردند. جنده موال فقط دقیقا بیسووووووت و یک بار توپ زدند و با توپ زدند جنده

شووووود. تو یک جای سووووومت باالییش مند پارمه رو هم بود دیگر به یک موب خالصوووووه میهمون ق

نداخت و دعا خاص ایسوووووتاد کرده بودن. هر کسوووووی ن ر به توانش میزی پای موب جنده موال می

 .کردمی
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هامون رو کردیم و کمی پول هم ریختیم اونجا بعد کم ماهم دعا حاال بالخره  کم عزم رفتن کردیم 

بود و تجمع مردم کم تر شووووده بود. این بار تونسووووتم به راحتی همه جا رو ببینم  کمی خلوت شووووده

های که بافت خیلی قشوووونگ داشووووت بود. حاال دیگه یک جایی خیلی سوووورسووووبز و زیبا با میناتوری

 .ها در حال رفت و آمد بودکم ماشینها بسته نبود و کمخیابون

رسووته شووهر مدرنی نبود ولی شووهر هیجان این مویوووع باعث شووده بود همه جا رو درسووت ببینم د

هاشوووووون ها خسوووووته بود، ولی یک نوع شووووویطنت تو مشووووومای خیلیزندگی توش خیلی بود. مهره

ها و دخترها یا مانتو، یا خستگی رو کم رنگ کرده بود. همه مردها پیراهن تنبان به تن داشتن و زن

 !حجاب، یا مقنعه و یا هم میزی جالبی به اسم مادری

پوشووون آخه م و یک پوش بود که رو خود شوووون فهمیدم زن ها مطور اون رو مید که نمیجالب بو

 شدن؟کشیدن. یعنی خفه نمیمی

کردم بتونم بیام افغانستان اونم با شوهرم، امیر دو تاکسی گرفت تا خونه واقعا هیچ وقت فکر نمی

 !پیش خانوادم

*** 

 .با هیجان و میغ رفتم تو خیلی خوشحال بودم

 !ر سال نو مبار ماد -

 :همه تو سالن بودند با دیدنم خوشحال گفتن

 .سال نو تو هم مبار  -

 :همه یک دیگر رو بغو کردن و سال نو رو به یکدیگر تبریک گفتن مامان گفت

 .بیایین رو سفره صبحونه تون رو بخورید -

 :همه کنار سفره جمع شدیم با شوق گفتم

 پس کو هفت میوه؟ -

 :و گفت ای کردمامان خنده

 !حاال مرجان میاره -

فهمیدم میه. مرجان با یک سوووووینی بیقرار خوردن هفت میوه بودم آخه تا االن نخورده بودم و نمی

 :بزرگ اومد و گذاشتتش رو میز پریدم کنار مامان و گفتم

 !اول برا من -

 :با این حرفم همه زدند زیر خونه که با صورت کج و کوله گفتم
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 !ها میه ندیدم خو -

 :امیر سام با خنده گفت

 .اذیت نکنین خانمم رو -

این بار صوودای او کشوودار بود که بلند شوود از خجالت سوورم رو پایین انداختم و تو دلم خیلی جد و 

 .آباد امیر سام رو مورد عنایت قرار دادم

 :مامان با خنده گفت

 .(بیا این برای دختر مقبولم ) خوشگو -

از بادوم، مهار مغز ) گردو(، کشمش، پسته، زردآلو خشک که تو هاوی با لبخند دندون نمایی ظرف

داد قاشقم رو برداشتم همه نگاه آب خیس شده بود رو گرفتم. اول کمی بو کشیدم؛ بوی خوبی می

 !ها روی من زوم بود. بی توجه به همه یک قاشق ازش خوردم اوم شرین و با مزه

 :زود جویدم و قورتش دادم رو به مامان گفتم

 !یه ظرف کمه ها -

 :خندیدن که مامان گفتاین بار دیگه همه می

 .اصالً همه ره تو بخور -

 .لبخندم عمق گرفت که صدای دانیال اومد

 عه مادر ما شلغم هستیم دخترته دیدی ما فراموش؟ -

 :یکی زد رو شونه داریوش و گفت

 .دیدی الال ناحق نگفتن تازه که آمد به بازار کهنه شود دل آزار -

*** 

خیلی روزهای خوبی بود اون شب مامان بخاطر شب سال نو سبزی و ملو با قرمه کوفته پخته بود. 

ها شون بوده. امروز روز دهقان بود و قرار بود همه بریم نهال شانی منم که کال عاشق اینم جز رسم

ها و بیوگو و درخت با امیر یک مجنون بیدا واسووووه غرص کردن انتخاب کرده بودیم. همه مردم با 

ها اومده بودن تا یک نهالی برای پاکی شوووهر غرص کنن. اینجا خبری از وسوووایو کشوووت به خیابون

شد. یکی روز اول سال بود، دوم پانزده روز تعطیالت نبود کالً تعطیالت شون به سه روز خالصه می

  .روز دهقان بود و روز سومم فکر کنم خیراتی تعطیو بودن خخخ

  :رو به امیر گفتم

  .امیر یکم آب بریز زیرش تا زودتر رشد کنه -
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 رشوووود خودش این باش داشووووته دوسووووت و من تو داره نیاز محبت به بٖ  این درخت بیشووووتر از آ -

  .کنهمی

 !امیر ببند تا مریت دیگرا رو نگرفته -

با این حرفم زد زیر خنده خودمم خندم گرفت. نگاه کلیم رو به سوورتاسوور خیابون مزار شووریف دادم 

 .های عروسیمون رو بگیریمر بود پس فردا دوباره برگردیم و آمادگیقرا

*** 

هاش خیلی هیجانی بود. موقع برگشووت میزی که باعث تعجبم اون یک ماه تو افغانسووتان با رسووم

های پیمان بالخره کار کردم قبول کنه ولی پافشوواریی پیمان دسووت رونیکا بود؛ فکر نمیشوود حلقه

ریا درخواسوووت ازدواج کرده بود ولی بیعشوووور وقت خواسوووته بود؛ من که سووواز شووود. یاشوووار هم از پ

خواد ناز کنه. انشوووالله که عروس شووودن هردوشوووون رو ده فقط االن میدونسوووتم آخر بلی رو میمی

یجا ببینم و امروز هم روز عروس شدنم بود. خخخ فکر نکنید عروسی امروز روز حنا بود دستی به 

 :ه امیر گفتدامن لباس افغانیم کشیدم ک

 بریم؟ -

هم حرکت کردیم. تو تاال با وارد شوودن مون همه سوورم رو به معنی آره تکون دادم و دسووت به دسووت

 .شددست زدند. آهنگ پشتو از شفیق مرید که واسه آستا برو بود پخش می

شوووووون اون آهنگ حاال فهمیدم که آسووووووتا برو فقط واسوووووووه عروس و دوماد که وقتی وارد تاالر می

ذارن. تو جایگاهی که برامون درست کرده بودند نشستیم. بعدش هفت دختر که رو میمخصوص 

های افغانی و طرف های حنا با های مامانم با لباسحمیرا، مرجان، پریا، رونیکا، آرزو و دختر خاله

 .رقه اومدن وسط پیست

گ و های کومیک و دست یکی شون ظرف بزر کردم دست شیش تا شون ظرفداشتم نگاهش می

های با طرح زیبا دسووووتش بود. کلی با حمایت رقصوووویدن و بعد اومدن تو جایگاهشووووون که رو بالش

کومک کنار صووندلی من و امیر بود نشووسووتن فقط مرجان که دسووتش اون ظرف بزگ بود ایسووتاده 

 .موند. ظرف رو گذاشت رو میز مقابو مون و اومد سمت من

 :تو گوشم گفت

 .دستت رو باز نکنی خوب -

 .ی بهش زدم که حنا رو آورد جلو دستم رو مشت کردم باالی سرم گرفتممشمک

 :مرجان حنا رو نزدیک دستم آورد ولی نرسونده با لبخند گفت
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 !کنهعروس دستش رو باز نمی -

ی مشووم گفت باز نکنی. مامان امیر با لبخند اومد و تو دسووتم صوود دالر گذاشووت مرجان با اشوواره

 :گذاشته گفتدوبار حنا رو نزدیک کرد و ن

 !کنهعروس دستش رو باز نمی -

این بار مامان امیر روی دسووت مشووت شوودم سووکه طال گذاشووت. بازم باز نکردم مند بار این کار رو 

 :تکرار کردن بالخره امیر تو دستم دست بند رو بست و گفت

 .االن باز کن -

 :مرجان دستم رو از رو سرم پایین و سمت امیر گرفت و گفت

 !آقا دوماد کار شماست -

 !هایم را ریز کردم؛ اگه گذاشتم باز کنی دستم روامیر نگاهی بهم انداخت مشم

با لبخند شیطنت آمیزی نگاهش کردم که فهمید ولی کم نیارود. با یک دستش تقال کرد تا دستم 

رو باز کنه ولی اجازه ندادم. لبخند شووویطنت آمیزی زد و دسوووت آزادش رو گذاشوووت پشوووت کمرم و 

 هام شد قد توپ یعنی می؟برد مشمار داد و هر لح ه به سمت پایین میآروم فش

 :با سرعت دستم رو باز کردم با خنده گفت

 !بیا مرجان خانوم حنا رو بذار دستش رو باز کرد -

ای کلک میخواسته من دستم رو باز کنم مرجان لبخندی زد ظرف حنا رو سمت مامان امیر گرفت. 

 .بعد دخترا هر هفت شون گذاشتند کمی اون گذاشت بعد مامانم

 .کمی حنا رو دست امیر هم گذاشتن لبخندی به مهره وا رفتش زدم

 آخه این میکاره پسر رو می به حنا؟ -

 :پشت مشمی ناز  کردم و گفتم

 !رسم رسمه -

 !ها نمیرم خیلیهمن با این رسم -

*** 

 :حمیرا با هول و وال اومد تو اتاقم با دیدنم با ذوق گفت

 !ای مقدر زیبا شدیو -

 :لبخند پر استرسی براش زدم که گفت

 االن مال صاحب )حاج آقا( میایه بگو پدر وکیلیت کیست؟ -
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بنده یا هم قایی، تو مواقع یروت نکته: تو افغانستان عقد یا همون نکاح رو یا ماله مسجد می )

مون حاج آقا محرم تونه ببنده. مون امام مسوووووجد یا ههم هرکسوووووی خطبه نکاح رو بلد باشوووووه می

گیرند و پدر وکیو باید کسوووووی باشوووووه که دختر نیسوووووت، حق دیدن او را ندارد برایش پدر وکیو می

 (...محرم دختر باشه م و؛ عمو، دایی

 :های گرد شده گفتمبا مشم

 .وای انتخاب نکردم -

 :با حرص نگام کرد و گفت

 شه؟حاال می می -

 :فکری کردم و گفتم

 .ن اون بشه پدر و کلیمبرو دایی رو صدا ک -

 :حمیرا با گیجی گفت

 دایی؟ -

 !اوم ماما -

 .اوه اوکی -

گفت. مند لح ه بعد مامان اومد تو ام خیلی تو تنم خوشووووووگو میحمیرا رفت لباس سووووووبزم نکاح

 .یک شال سبز رنگ انداخت رو صورتم

 :اعتراض آمیز گفتم

 کنی؟عه مادر می می -

 .دور نکنی شال ره خو -

 .ببرسم مرا که دایی صدا زدتا اومدم 

 بیاییم؟ -

 .مامان با گفتن بلی رفت پشت پرده

 :دایی با دو نفر دیگر آمد داخو سالم کردن و بعد مند دقیقه بعد خواندن میزی دایی گفت

دوشوویزه مکرمه کمند بنت ع مان نکاح امیر سووام پسوور احمد با مهریه دو صوود هزار افغانی قبول  -

 داری؟

 :و از عمق دل گفتمنفس عمیقی کشیدم 

 .قبول دارم -
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 .دوباره پرسید

 قبول داری؟ -

 :عه من که گفتم قبول دارم فکر کنم نشنید این بار بلند تر گفتم

 .قبول دارم -

 باز پرسید قبول دارم یا نه؟

 :عه مرا خو این بار خیلی بلند گفتم

 !قبول دارم -

  :کمس نزدیکم شد و آرام گفت

 !گفتییکر نیستم باید سه بار م -

 :کردم که دایی رو به اون دو نفر دیگه گفتگیج بودم و از زیر شال نگاه شان می

 شاهدین؟ -

 .هستیم -

ها رفتن مامان بیرون شووووود در حالی که به من باشوووووه از اتاق رفتند بیرون تا اون« به خیر»با گفتن 

 :خندید گفتهنگ کرده می

 !در نکاح باید سه بار بلی بگی -

 (امیرسام)

 تو دلم نبود یعنی کمند میکار کرده باشه؟ دل

 هوف این مجور عقده که باید جدا جدا بلی بگیم؟

دایی کمند با دو نفر اومدند تو و رو به همون مال یا عاقد شون سر تکون دادن که شروع به خوندن 

 .خطبه نکاح کرد

 :بعد رو بع من گفت

به نکاح و با مهریه دوصووود هزار افغانی  امیرسوووام بن احمد نکاح با دوشووویزه کمند بنت ع مان رو -

 قبول داری؟

 :از عمق دل گفتم

 !قبول دارم -

 قبول داری؟ -

 !قبول دارم -
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 قبول داری؟ -

 .قبول دارم -

 :بعد رو به دایی کمند گفت

 از کجا اومدید؟ -

 :دایی کمند با خونسردی ولی لبخند گفت

 !از شهر وکالت -

 می آوردید؟ -

شوووویزه کمنمد بنت ع مان بخاطر نکاح با آقا داماد امیر سووووام بن احمد با وکالت عروس خانم دو -

 !مهریه تایین شده

 یعنی دادید دختر تان را؟ -

 !دادیم دختر خود مان را -

ی خوبی بود. روی کاغذهای نکاح امدووا کردیم با این حرف داییش همه دسووت زدند خیلی صووحنه

و با شرینی و یک دست لباس به دایی کمند ن ر به مبن افغانی رو که از افغانستان آورده بودیم ر 

شووووود. رفتیم خونه دنبال کمند عجیب بود که رسوووووم دادیم. مون باید برا پدر وکیو میزی داده می

رفتم. بازم رونما دادم تا اجازه ورود گرفتم. ولی تا در رو باز کردم محو دنبال کمند به آرایشووووگاه نمی

شوووود! نگاه اونم رو من زوم بود با عشووووق و یبا معلوم میاو مهرش شوووودم مقدر تو لباس سووووبزش ز 

 :ی رو پیشونیش زدم و گفتمهب*و*سلبخند سمتش رفتم و 

 !سالم خانومم -

 :دستم رو تو دستش گرفت و گفت

 !سالم آقایی -

 :دل کندن ازش سخت بود ولی گفتم

 خوایی بالیی سر خودمون بیارم پس بریم تاالر؟اگه نمی -

*** 

الر تا داخو شووودیم صووودای آسوووتا برو به گوشووومون رسوووید لبخند به روی کمند زدم و از در ورودی تا

 :گفتم

 !بالخره فهمیدم که آستا برو میه -

 «گو گفتم که من یوسف مصر ممنم آستا برو ماه من آستا برو»
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 (آستا برو از استاد ناشناس)

روز عروسی، عروس با  کردند. حق هم داشتن توهای بابا با زنا شون با تعجب نگاهمون میشریک

لباس سوووبز یک آهنگ جدید رسوووم و رواج جدید. تو جایگاه مون ایسوووتاد شووودیم رقه و پایکوبی 

شووووروع شوووود بعد کمی که ایسووووتادیم مامان کمند اومد تا بریم لباس عوض کنیم. بماند که مقدر 

 .های سفید که کمند که نشونم ندادحرص خودم بخاطر دیدن لباس

م و منت ر کمند وایسووووووتادم وقتی از اتاق پرو بیرون شوووووود هری دلم ریخت هام رو عوض کردلباس

 !مقدر زیبا شده بود

 !آب دهنم رو قورت دادم که دختراها بلند زدند زیر خنده

هاش رو رفتم سوووووومتش و بی توجه به دیگران بغلش کردم انگار اونم براش مهم نبود مون دسووووووت

 .دورم حلقه کرد

 !تتممنون خدایا بخاطر این نعم -

 :ازش جدا شدم و گفتم

 بریم؟ -

 :سرش رو تکون داد که دخترا گفتن

 .یه لح ه آستا برو بذاریم بعد بیایین -

 :دخترا که رفتن کمند پام رو محکم لگد کرد با تعجب برگشتم سمتش که مشمکی زد و گفت

 باید روت قدرت داشته باشم دیه مگه نه؟ -

 :ی رو گونش زدم و گفتمهب*و*س

 .تر از منیصورت با قدرتتو در هر  -

 .همه میز دست به دست هم داد تا این خوشبختی تکمیو بشه

صدای یبط شده دهو و باجه رو گذاشتن و من و کمند دست به دست هم رفتیم داخو سالن. با 

درخشوووید و مقدر خوشوووبخت بودم که دختر مورد عالقم زنم بود اونم با لباس سوووفید م و ماه می

 !یباهای عجیب اما ز رسم

تو وسوووط پیسوووت رقه ایسوووتادیم و تو آهنگ افغانی که فکر کنم اسووومش دل بود رقه هم کردیم 

 .فهمیدمآهنگ افغانی بود واسه اون اسم خوانندش رو نمی

 برد نام تراتبد دل در برم میمی )

 فام ترای روی گوبیندد دل غن ه
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 باده و جامی ترا، عشق و پیغام ترا

 زلف مون شام ترا هر نفس

 شودشود، غزل و ساز میقصه پرداز می

 (!شود، گشته دل عاشقت ِشور و آواز می

 (آهنک دل از جاوید شریف)

 (کمند)

دادن. مامان موندن و هی قر میتو جای مون نشوووووسوووووتیم بقیه دخترا پیسوووووت رقه رو خالی نمی

دن. مامان ی دخترا رو صوودا که به دنبالش رفتن و مند لح ه بعد با مند ظرف کادو شووده اومهمه

همه رو گذاشوووووووت مقابو من و امیر و یکی از کادوها رو باز کرد که یک ظرف پر از جوس انار بود، 

ظرف بعدی دوتا لیوان که با گو رز قرمز مصوووووونوعی دیزاین شوووووووده بود، کادوی بعدی یک کارتون 

 مستطیلی شکو بود که داد دست امیر، کادوی بعدی هم همون شال سبز رنگ بود که روی من و

  :کردیم که مامان با اشاره به ظرف گفتامیر انداخت. من و امیر داشتیم با تعجب نگاش می

  .یکم واسه یکی دیگه تون جوس بریزین -

امیر ظرف حاوی جوس رو برداشوووت و کمی تو هر دو لیوان ریخت مامان هر دولیوان رو داد دسوووت 

  :ما و شال رو بیشتر کشید رومون و گفت

 !گهبدیدش به هم دی -

من امیر با وجود این که خنده مون گرفته بود ولی این کار رو کردیم. قران کریم رو هم تو همون زیر 

  :شال داد دست مون و گفنت

  .اش ره بخوانیدیک سوره -

مون بلد نبودم با عجز به امیر نگاه کردم که دستم رو کشید روی خطوط و شروع به خوندن کرد و 

 اٌلَرْحِیم   الَرْحٌمٰنِ  اِللَه م  ٖ  بِس» کردم. منم باهاش هماهنگ تکرار 

 «...لٌحَمٌُداِلَله رَِب اٌلْعٰلَمِیَن الَرْحٌمٰنِ اٌلَرْحِیم  مٰلِلِک یَوٌمِ اٌلِدْینِ 

  :سوره رو که خوندیم مامان اون کارتون مستطیلی شکو رو داد دست امیر و گفت

  .خودت تون باز کنید و با محت در آیینه نگاه کنید -

وز زیر اون شال سبزرنگ بودیم امیر کاری رو که مامان گفت کرد نگاه من و امیر تو آیینه به هم هن

هم واسوووه همین فقط رنگ عوض کردم و میزی بهش نگفتم. وقتی این رسووومدیگه گره خورده بود. 
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باشه اومد  زدم اسبند )اسفند(شد و حدس میش دود بلند میتموم شد مرجان با یک ظرفی که از 

 .دادرقصید اون ظرف رو هم مرخ میو در حالی که به آهنگ افغانی اسبندی می

ها گرفت کلی واسووووه این کارش خندیدیم. این بار نوبت آغا داماد بود. کلی پول از امیر و دیگه ب ه

 !تو آهنگ افغانی بود؛ بماند که مقدر تمرین کرد خواست بکنه اولین رقهاین کار رو رونیکا می

 تو مهربانی‹ بکن›آغا داماد جوانی بکو )

 یک مند روپیه بانی‹ ماقو›باید که به جای کارد 

 از قدیما تا به حال رسم و رواج اینست

 کارد طال نبینه‹ پول ندهد› تا دامان پیسه نته 

 یک مند روپیه می باشه تو امشب استی داماد

 (ت کالن کو امشب بکو خراباتبیا دل

 «جاوید شریف و آغا داماد»

کشوووید امیر کلی حرصوووی شوووده بود واسوووه این کارش هی ماقو رو میاورد جلو ولی دوباره عقب می

وقتی جیب امیر رو خالی کرد ماقو رو داد دسووووووتش. گرمند بار اولش بود تو یک آهنگ افغانی 

یک رفتیم و قطع کردیم یک برشووووی خیلی رقصووووید ولی رقصووووش عالی بود. با لبخند سوووومت کمی

ی کیک رو داد دهنم که کومولو از کیک برداشوووتم و دهن امیر گذاشوووتم، ولی اون نامرد کمی از کره

با حرص نگاش کردم ولی با مشوووووومک جوابم رو داد. محفو تقریباً تموم شوووووووده بود و همه کادو 

بود که االن کنارم امیر بود.  شووووود ولی برا من مهم اینهاشوووووون رو آوردند پیسوووووت رقه خالی نمی

مون محفو به رسووم ما بود بیشووتر دوبار نرقصوویدم و اجازه به دخترا دادیم تا برقصوون. محفو آخر 

شوووده بود و مامان امیر سوووام هر می طال باب که خریده بودن واسوووم رو آوردن و انداخت تو سووور و 

ت انگشووووووتم منم تو انگشووووووتش ی که از افغانسووووووتان خریده بودیم رو انداخگردنم. امیر هم حلقه

حلقش رو انداختم. بابا و دو قلوها با یه نوار که با گو دیزاین شوووووووده بود اومدن تو. همه مردها و 

های فامیو دور مون جمع شدند بابا نوار سرخ رنگ رو دور کمرم بست این کارش یعنی من باید زن

 :وشم گفتبرای زندگی جدیدم کمر همت ببندم تا خوشبخت بشم. و آروم تو گ

 نیومده میری؟ -

 :نا خودآگاه با این حرف بابا زدم زیر گریه بابا بیشتر بغلم کرد و گفت

 !کنهگریه نکن آدم واسه خوشبخت شدن گریه نمی -
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کمرم رو بسووت و کنار رفت مامان و بعد دوقلوها اومدن سوومتم و بغلم کردن هر کدوم جداجدا برام 

 .آروزی خوشبختی کردند

 !ی بختشدیم و رفتیم بسوی خونه هاسوار ماشین

های که ما رو رسوووندن با بوق زدن ازمون خدا حاف ی کردند من بعد مند لح ه که رسوویدم ماشووین

ی که قرار بود از این به بعد یک زندگی، یک عمر و یک دنیا خوشبختی و امیر رفتیم تو خونه. خونه

ی بود، جای مبو دوشوووووووک هموار کرده های افغانی من م و خونهرو توش تجربه کنیم. به گفته

خواسوووووتیم متفاوت باشووووویم حتی اگه خونه مون به سوووووبک افغانی نبود بازم ما متفاوت بودیم می

 !بودیم

 :امیر از پشت بغلم کرد و گفت -

 !به خونت خوش اومدی دزد دلم -

 :هاش و گفتمبا لبخند برگشتم سمتش و زل زدم تو مشم

 !دوست دارم -

 :ی گفتشیش برقی زد و این بار اون بود که با ذوق کودکانههای سبز و وحمشم

 !من بیشتر دوست دارم دزد کومولو -

 !پایان

های خوش و آغازهای هر قصووه پایانی دارد و هر پایان شووروع یک آغاز جدید هسووت انشووالله پایان

 .خوش داشته باشید

های ممنون که پای خط خطی سووالم به همه دوسووتان خوبم اینم از رمان دزد دل باالخره تموم شوود.

ها و بدی هاش تموم شد انشالله مورد پسند من موندید و همراه بودید. این رمان هم با تمام خوبی

ی بدی دیدید به تون قرار گرفته باشوووووه و هیچ کسوووووی ازش برداشوووووت بدی نکرده باشوووووه. اگه نکته

خشوووید. انشوووالله که همه های قلمم رو هم به بزرگواری تون بببزرگواری خود تون ببخشووود. یوووعف

فهمیده باشید که قصد نوشتن من از این رمان بی احترامی به فرهنگ هیچ کشوری نبوده و فقط 

تلفیق فرهنگ دو کشور است. کسی مایو به دیدن شهر مزار شریف، جنده باال و تجلیو از سال 

به گونه درست شاهد تواند با دانلود آهنگ ) بلخ گرامی از شریف ساحو ( همه میز را نو باشد می

 .باشد

 قلب سرد

 دزد دل
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 دلبر رقاص

 !در پناه حق باشید

 

 یک رمان مرجع رمان 

و به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر درصورتی که مای

هایتان در قالب نرم افزار موبایو ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و 

 با ما تماس بگیرید.

 پیشنهاد می شود
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