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 :خالصه

 .دهدیرمیی آرام وصبوراست اما اتفاقات گذشته اش اوراتغي دخترانهیمش

سرده است که  افي به حدانهیمش.شودی مي بستری روانشگاهی آساکی فلج ودریلی دلاوبه
 ي درد درددنی کشي براردفقطی که بمي نه درحدکندالبتهی می بارخودکشکیهرچندمدت 

 نی راازاانهیکندمشی تالش مرانی دهدتافراموش کندورهام امنی بتوانداوراتسکدیکه شا
 . دهددنجاتی شدیافسردگ

 ي روشی پی شرطانهی اما مشاروردی را به حرف بانهی کند مشی قدم تالش منی اولي برارهام
 . دهدیرهام قرار م

 
 :مقدمه

 ...دیای فردا ببگذار

   آني های ناخوشي در پس تودیشا

  که مرا باز همدمی را دیچشمان

 ... کرددواری امگری دیی فرداکی به

 ...دی که شاییفردا

  نگاه کردن به آن چشم هااز
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 . نداشته باشمیهراس

 با من صحبت کن: اولفصل

 دی ساختمان سفي نماستادهی که او اییاز جا. اندازدی می نگاههشگای آساي به محوطه رهام
 طبقه که در 3 یساختمان. قراردارد1 يدر سمت راستش ساختمان شماره .داستیکامال پ
 ي طبقه 2 قرار دارد وي وهنری آموزشي وپرسنل،کالس هاری اول دفتر کار مديطبقه 

 که یی شود،جای م1 کند و وارد ساختمان شماره ی محرکت رهام. استمارانی محل بگرید
 . کار خود را شروع کنددیبا

 یی کنند،نگاه هایهمه به روانپزشک تازه وارد نگاه م. صداستی آرام وبشگاهی آسايفضا
 .می شناسی سال هاست تو را مایگو:ندی گویکه م

 :دی گوی کند ومی رو به روانپزشک جوان مشگاهی مسئول آساي محمدمژده

 .شگاهی تمام آسانمی ارانی جناب امخب-

 : گفتي همراه لبخندرهام

 از دی باشد،مطمئنی وشخصا تمام ساختمون رو نشونم داددیواقعا ممنونم که وقت گذاشت-
 برم که کارهام یمن تمام تالشم رو به کار م.دی شی نممونی پشدی به من اعتماد کردنکهیا

 . نحو انجام بدمنیرو به بهتر

 سوابقتون رو کامل د،منی هستنیمطمئن هستم شما بهتر... نکردمي کنم،کاریخواهش م-
 .دمید

 . ستفهی وظدیلطف دار-

 وخانم ندی نشی مبل مي هم روي شدند رو به روي هر دو وارد اتاق خانم محمدنکهی ازابعد
 :دی گوی ميمحمد
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 ی خواد وبا کار در مطب کمی ميادی زي حوصله نجای کار در ادی توجه داشته باشدیالبته با-
 دن به ی از خودشون نشون ميادی زی سرسختمارانی از بی اوقات برخیگاه.تفاوت داره

 ي افراد دخترنی از ایکی. ندارندي عادی بازگشت به زندگي برایلی که انگار تمايگونه ا
 گهی کنه دی که میی هادای جا اومده وبه جز داد وبنیماه است که به ا 6 بای ساله،تقر24ست 

 کمه،بار آخر یلی هاش خی خودکشيفاصله .دمی گفت اصال صداشو نشنشهیحرف نزده وم
 کنه تا از فرط خون ی دونه چطور خودش رو زخمیالبته خوب م.شهی پي هفته 3مربوط به 

 . خواد درد بکشهی که فقط مره،انگاری نميزیر

 : متعجب گفترهام

 ست که در ی افسردگمی از عالیکی نیا خواد فقط درد بکشه؟ی که مهیمنظورتون چ-
 .هی گفت عادشهی ممکنه وجود داشته باشه وممارانیب

 گروه وجود 2 گفت شهی مبایتقر.دمی ديادی زي های من خودکشیدرسته ول-
 دارند واز درد زمی کنند چون حالت مازوخی می که صرفا خودشون رو زخمیدارند،گروه

 که به ی نداره با زخمیتی هستند که براشون اهمي افرادگهی وگروه دادیخوششون م
 گروه قرار 2 نی کدوم از اچی در هدختر نیا. زنده بمونندای رندیخودشون وارد کردند بم

 رو ثابت يزی خواد با درد چی کنه انگار که می کار می دونه داره چی خوب مره،اونی گینم
 ...اون. کردی کارو منی اشی وقت پیلی خرهی خواست بمیاون اگرم.کنه

 وارد اتاق شد و رو به مهی سراسي پرستاردی جمله اش را بگوي خانم محمدنکهی از اقبل
 : گفتيخانم محمد

 . کردهی باز خودکشانهیمش...نیای بعی سريخانم محمد-

 : خود بلند شد وگفتي ازجاعی سري محمدخانم

  کرده؟دای پی من،باز چيخدا-
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 :دی گوی ميد و رو به خانم محمد خود بلند شي جوان هم از جاروانپزشک

 . االن شروع کنمنی خوام کارم رو از همی به من،مدی بسپاريخانم محمد-

 : کرد وگفتی به او نگاهي محمدخانم

 ی رو به زندگانهی مشدی شما بتوندوارمیام. به شماسپارمی مرانی خوب جناب رهام امیلیخ-
 .دیبرگردون

 :دی گوی مي روند خانم محمدرونی از اتاق بنکهی به سمت پرستار رفت،اما قبل از ارهام

 . فلجهنیی از کمـ ـر به پاانهیمش... هم هستي اگهی مطلب درانیجناب ام-

 را انهیرهام مصمم است تا بتواند مش. روندی مانهی همراه پرستار به سمت اتاق مشرهام
 .ی طوالنستی راهنی داند ایدرمان کند اما او نم

پرستار . کندی رهام را متوجه خود ميادی زي رسند که سرو صدای مانهی کم به اتاق مشکم
 :رو به رهام کرد وگفت

 آرامبخش بهش هی سخته زخماشو پانسمان کرد وکمی.هی طورنی همشهی ست،همانهیمش-
 .زد

 رهام دنی از اتاق خارج شده وبعد از دي بودند که پرستاردهی رسانهی به اتاق مشگرید
 . شودی کرده واز آن جا دور مي لب زمزمه اریوپرستار ز

 ست ی که مچ دستانش زخمی از اتاق در حالي را در گوشه اانهی شود،مشی وارد اتاق مرهام
 کند،اما ی را که کنار دستش است به طرف رهام پرت می او کتابدنی با دانهیمش.ندی بیم

 یقال م تانهیرد،مشی گیمچ دستانش را م. رودی مانهی داده وبه طرف مشیرهام جا خال
 : گفتانهی رو به مشي جدکند،رهام با نگاه کامال
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 هر چقدر که ی تونی وهم می کشیبزار زخماتو پانسمان کنم بعد از پانسمان هم درد م-
 ای دونم که فعال قصد رفتن به اون دنیم... ندارمیمن مخالفت.ی بزنادیدلت خواست داد وفر

 .يرو ندار

رهام به کمک . استنی شود اما همچنان خشمگی آرام می حرف ها کمنی ادنی با شنانهیمش
 گری که پرستار دیهنگام. گذارندی تخـ ـت مي بندد وسپس روی او را ميپرستار زخم ها

 اول به پرستار تی پر از خشم وعصبانی با نگاهانهی مشدی آی آرامبخش مقی تزريبرا
 یوسرنگ را از اوم اوبه طرف پرستار رفته دنیبا د رهام. کندیوسپس به رهام رو م

 : رود وسرنگ را به او نشان داد وگفتی مانهیبا خروج پرستار،رهام به طرف مش.ردیگ

 نیمطمئنا ازا. نکنند آروم باش،نگذار به تخـ ـت ببندنتقی رو به تو تزرنی اي خوایاگر م-
  درسته؟يکار متنفر

 مشتاق است اریرهام بس. شودی مرهی وبه مچ دستانش خردی گی نگاهش را از او مانهیمش
 ي فکر قصد رفتن به اتاق خانم محمدنیبا ا. استنی او آنقدر خشمگلیبداند چرا وبه چه دل

 دیبا: را از او بشنود اما همان موقع منصرف شد ودر دل گفتانهی کند تا داستان مشیم
 که اون رو یی وبهم بگه تمام ماجراها رو،تمام اون هاادیبه حرف ب  خودشانهی کنم مشيکار
 . ساله شده24 دختر نی که باعث رنجش ایی روز انداخته وتمام اتفاق هانیبه ا

 ی را مشگاهی آسايبای رود،از آن جا باغ نسبتا زی فکر به طرف پنجره منی با ارهام
 : برگشت وگفتانهیبه طرف مش. زنندی در آنجا نشسته و دست ميعده ا.ندیب

 ن؟یی پامی تولده،برنییانگارپا-

 چشمانش ي از گوشه یقطره اشک. اندازدی به پنجره می به رهام وسپس نگاهی نگاهانهیمش
به آن لبخند ها،آن شمع ها که .کندیاو نه به پنجره بلکه به گذشته نگاه م. شودی مریسراز

 . فوتشان کند وبه آن جشن تولددیبا
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 که انگار در دوردست ها ودر گرو خاطره ی و متوجه نگاهانهی حالتش مشریی متوجه تغرهام
 :به طرفش رفت وگفت. شودیست م

 . سازهی ما رو میگذشته هرچقدر هم تلخ باشه،گذشته وزندگ-

 : خندد وبا همان حالت گفتی می کند،سپس عصبی شده وبه او نگاه منی خشمگانهیمش

 . باشه دوباره مزخرف بگوتی روز کارنی آخريپس اگه دوست دار.تهیانگار روز اول کار-

 : زد وگفتي لبخندرهام

 .می ما هنوز با هم کار دارست،چونی روز ننی روزه اما آخرنیبله اول-

 بود وتو می روزکارنیبله اول: رود وبا خود گفتی مرونی به سمت در رفته از اتاق بسپس
 .يحرف زد

 ی شده بود نگاه مدهی پوشدی به مچ دستانش که با باند سفانهی از خروج رهام مشبعد
 یلی دلش خیوقت. همان طور بودشهیاو هم. شوندی مری ناخود آگاه سرازشیکند،اشک ها

 .ندی را نبشی اشک های که کسی در مواقعخت،البتهی ری اشک ماری اختی گرفت بیم

 : گفتي مبل نشست وخانم محمديرو. شودی مي با چند ضربه وارد اتاق خانم محمدرهام

 نش؟یدید-

 .ستمی ندیاما من نا ام. درمانش کردشهی سخت میلی زخم خورده ست،خیلیبله انگار خ-

 : حرف رهام سرش را تکان داد وگفتدیی در تاي محمدخانم

 شما هنوز یراست. درمانش کردشهی نخواد نمانهی طوره اما به نظر من تا خود مشنیبله هم-
 .دی دونی نمانهی در مورد مشیچیه

 : را قطع کرد وگفتي حرف خانم محمدرهام

 خواد قبل از یدلم نم. مورد بگهنی در اانهی دارم خود مشد،دوستی نگيزیلطفا چ-
 . قضاوت کنميزیهرچ
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 .دی موفق باشدوارمیام. کنمیبله درك م-
 
 ی نکنای ی کنادیتو مرا -

  گر بشود،گر نشودباورت

 ...!اما...ستی نیحرف

 .ستی تو نيها که نفس یی درهواردی گی منفسم

 ستی قطعه مال خودت ننی بهت دست داده پارسا دلجو؟مطمئنم ايباز حس شاعر-
 درسته؟

  بود؟بایز.ي سهراب سپهرز،ازی عزانهیبله مش-

 . نباشهبای زشهیمگه م-

 : تازه کرد وگفتی نفسپارسا

 انه؟یمش-

 بله؟-

 انه؟یمش-

 بله پارسا جان؟...بله؟-

 .ستی تو ني که نفس هایی در هواردی گی نفسم م؟چونی مانی کنارم مشهیهم-

 نی ايادآوری از ی بندد ولبخند تلخی را مرد،آنی گی نگاهش را از کتاب شعر مانهیمش
 : لب آورد و با خود زمزمه کرديقطعه به رو

 . بدون منی کشد حتی اما او نفس مستمیسال هاست من ن-

 شی برارای کرد،زی به اونمی توجهانهی مدت مشنی گذشت ودر ایروز از آمدن رهام م10
همه مشکل ...میکنی گفتند ما تورا درك می که میهمه مثل هم بودند،مانند تمام کسان
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 رفتند بدون آنکه بدانند چه شده وچه ی گفتندومی هارامنیا...کشندی میهمه سخت...دارند
از همه وهمه ... ویالفاظ پزشک...ی پزشکيژست ها...ره مسخيازآن لبخندها...بوده

 .زاربودیب

 درمان ي روزانهی بود مشرامطمئنی شدزی نممی گونه تسلچی رهام دست بردارنبودوبه هاما
 . شودیم

 رسد لبخند به ی که به ذهنش مي انداردوبا فکری می نگاهرونی اتاقش به بي اوازپنجره
 ی مي وارد اتاق شودازپرستارنکهی رود،قبل ازای مانهی شود وبه طرف اتاق مشیلب خارج م

 :دیگوی شوندورهام میهردو وارداتاق م.دیایهدهمراه اوبخوا

 .لچری وي رودی روبذارانهیخانم پرستارمش-

 انهی روداما مشی طرف اومچرخاند،پرستاربهی خودرابه طرف رهام می نگاه عصبانهیمش
 :دی گوی شودومی اومکیرهام نزد.ردی گیمحکم تخـ ـت خود رام

 نگذاربه زور کنمی ازت خواهش مرونی بای تفاوت باش،امافقط بی نشو،بی نگو،عصبیچیه-
 .لطفا... کاروبکنمنیا

 يرهام دسته .ردیگیلچرقرارمی وي کمک پرستارروکندوبهی دستان خود را آزاد مانهیمش
 کندی مي لباسش بازنی با آستانهیاما مش. کندی متی وخود آن راهداردی گیلچررامیو

 :دیگوی شدند رهام میرونی بي که وارد محوطه یمهنگا. کندی به اطراف نمیوتوجه

 ی هوا نفس نکشنی اي توستی نفی حهی چه روزخوبنیبب...دیخورش...آسمان... هوانیبب
 ؟ی اون اتاق حبس کنيوخودتو تو

 خود ي اندازدوسپس روی می آورد نگاهی عنوان سرخود راباال نمچی که به هانهی به مشرهام
 :دی گوی شودومی مرهی است خشانی که درست روبه روی گرداندوبه درختیرا برم
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 تر اما همچنان یمی جاهم قدنی ازساختمان ایه،حتیمی درخت قدهی درختونگاه کن نیا-
 کدام اونواز چیه... های ها گرميسرد...دهی کشدی که شایی های آبیب... وگذرزمانباستیز

 . شدهباترهمی گفت زشهیم...هنوزهم سبزه .اوردندیپا درن

 حالش به هم ي همه کلمات تکرارنی شود،از ای کلمات خسته منی ادنی ازشنانهیمش
 باشم آن هم دخوشحالی من هم با؟حاالیخوب که چ:دی داشت بگوخوردودوستیم

 ... ویاهی وسیبعدازآن همه زشت

 که انهی مشردوبهیگیرهام نگاهش راازدرخت م.دیگوی نمچیکندوهی بازسکوت ماما
 :دی گویکندومیه م است نگانییهنوزسرش پا

 نکهیدونم،ازای نمچی که برات به وجودآمده هییمن درمورد گذشته تووتمام اتفاق ها-
 دونمیزومی چکی دونم اما ی نمچی،هيری که بمي اما نه به گونه ای کنی میچراخودکش

 ...ومطمئنم

 :دی گوی شود ومی ترمکی نزدانهی به مشیکند،کمی سکوت مي لحظه ارهام

 .ی ترسی م،امای کنی وزندگی زنده باشيمن مطمئنم توهنوز هم دوست دار-

 ي چرخاندوبه طرف درورودی ملچررای وي کند وچرخ های سرخودرابلند مانهیمش
 دنیرهام باد.ستادی اورا ازحرك ای حضورشخصدهی رود،اما هنوزبه درنرسی مشگاهیآسا

 هم سن ي هنگام دخترنیدرا.ندیب رود تا بتواند بهتربی جلوتر می کمانهی حرکت مشنیا
 قصدرفتن انهیرد،مشی گی مشانه قرار ميرو  ودرست روبهرودی به طرفش مانهیوسال مش

 :دیگویردومی گی رامی کنداما دخترصندلیم

 یآخه چرانگاهم نم...دوست تو...منم دلدار... ما برات عذاب آوره؟دنینقدردیا-
 ؟یکنی کاروباخودت ومادرت منی؟چراایکن

 :دهدی کندوادامه می پاك معی است راسررشدهی که ازچشمانش سرازی اشکدلدارقطره
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 ما نه دم،نهی اما به تعدادانگشتان دست هم توروندی هستنجایماهه که ا6االن -
 ی اونو نم؟چرای اما مادرت چمی مقصرهی قضنی اي ماهم توی بگدی شایچیحاال ماه...مادرت

 ي خوای دلش به حال توبسوزه؟نمی کسي خوای؟ها؟نمی بگيخوای می چ؟مثالینی ببيخوا
 تارك ي خوای وميزاری وبامتنفری دننی ازای بگيخوایم اینه؟ی وضع ببنی اي تورو تویکس

 ينجوری امی که بخوامی ندارنقدرفرصتیبه خدا ما ا...خواهرم... دوست منانهی؟مشیابشیدن
 نی اي که تویشی میی کسای هات باعث خوشحالی تفاوتی بنی ام،بایزمان رو از دست بد

 اما اونقدرمغرور هستند فتهی بون براشی اتفاقنی همچهی دی همه آدم شانیا... مقصرندهیقض
 ... مغرور؟انهیپس کواون مش...که حداقل باهاش روبه رو بشند نه مثل تو ازش بترسند

 يدلدارهمان طورکه رو. رودی مشگاهی طرف آسازندوبهی دستان دلداررا پس مانهیمش
 بلند شی کندوازجای شدند را پاك می مریارسرازی اختی را که بشی نشته بود اشک هانیزم
 . شودیم

 : که تا آن لحظه نظاره گربود جلورفت وگفترهام

 .ادی داخل تاحالتون سرجاش بنیایبهتره ب-

 ی میرهام خودرا معرف. شودی بلند مشی اندازدوازجای پرسشگرانه به او میدلدارنگاه
 :دی گویکندوم

 اومدم و روانپزشک مسئول نجای هستم، تازه به ارانی نکردم امیدخودمومعرفیببخش-
 . هستمانهیمش

 . هستمیمیخوشبختم،دلداررح-

 :دی گوی مکندی مانتواش راپاك مي که خاکهایدلداردرحال

 شهی وقت از آمدنم خوشحال نمچی انگارهانهیمش... برمگهیبهتره د-

 . رودی مرونی بشگاهی از آنجا دور و از آسايگری حرف ددلداربدون
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اول قصد رفتن به اتاق . رودی داخل ساختمان مگذاردوبهی دستانش را در روپوش مرهام
 که ازپنجره ی رود واو را درحالی مانهی وبه سمت اتاق مشدهدی مریرمسییخود را دارد،اما تغ

 . کندیدامی چشم دوخته است پرونیبه ب

 .ینیبیات مهمه که رفتنش روم دوستت برادیبه نظرم-

 است وبا نیی که سرش پای و درحالردی گی ازپنجره فاصله می تفاوت کمی بازهم بانهیمش
 :دی گوی شنود می کند فقط خود می که فکرمییصدا

 ؟ی کنه؟چه فرقی می چه فرقگهی شدن دروزی خوردم واونا پنیمن که زم-

 یردومی گی قرار مانهی مشي رود و روبه روی جلو می شود کمی که متوجه کالم او مرهام
 د؟یگو

 نی که هرگز زمستی آن نيروزیپ: گهی داره که مییبای زي جمله هی يمهاتما گاند-
 .يزی برخی خوردننی است که بعد ازهرزم،آنينخور

 اما قبل ازآن دی بگويزی چخواهدی مشودی مانهی مشي شدن اشک هاي متوجه جاررهام
 :دی آی به سخن مانهیمش

 ؟ي ببریی منوجاشهیم-
 

 حضوردارند ودرحال بحث ي ،رهام ،درناپورمنش وخود خانم محمدي خانم محمددراتاق
 به شدت مخالف است يخانم محمد. هستندشگاهی از آساانهیدرمورد خروج مش

 :دی گوی آنها نشسته است مي دهد،رهام که روبه روی نمی پاسخانهیومادرمش

 رهی که نمی خاصي برمش ومراقبش هستم،جای خودم م منيخانم محمد...خانم پورمنش-
 ستیوخارج ازشهرهم ن

 :دهدی پاسخ مي محمدخانم
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 ممکنه چه ای خواد بره اونجا وی چرا مانهی مشدی دونی شما نمست،امای خارج ازشهرندرسته
 .گذرهی ذهنش مي توی اصال چای وفتهی بیاتفاق

 . فرصت باشهنی بهترنی ادی اما شادیبله شما حق دار-

 :دی گوی کندومی پورمنش که تا آن لحظه فقط شنوده بوده روبه رهام مدرنا

 مراقبش کنمی بزنه،فقط خواهش می حداقل حرفدی ندارم شای من مخالفترانیجناب ام-
 .دیباش

 رود و او را آماده ی مانهی شود و به طرف اتاق مشی خود بلند مي ازجاي همراه لبخندرهام
 .روندی خود مي و به طرف خودروردی گی ملچررای ويه  سپس دستندیبیم

 ازداخل اتاق انهی ومادرمشيخانم محمد. گذارندی منی کمک پرستاراورا داخل ماشبه
 :دی گوی مانهیوپشت پنجره نظاره گر رفتن آنها هستند ومادرمش

 . روانپزشک مرد اعتماد کنهکی به انهی کردم مشیفکرنم-

 : دهدی پاسخ مي محمدخانم

 انهی مشدوارمی چند هفته اعتماد اونو جلب کنه،امنی اي تونسته تورانی دکترامادیبه نظرم-
 . برگردهیبه زندگ

 . خوامی رو از خدا منیمن روزو شب ا-

 را نظاره رونی بتواند بعد از مدتها بانهی تا مشکندی می رانندگادی نه چندان زی با سرعترهام
 :دی گوی اندازد و می شده است مهری که به جلوخانهی به مشیاونگاه.کند

 ؟ی موافقمی مالکیبا موز-

 ی درفضا مانوی آرامش بخش پي وصدازندی شروع را ميرهام دکمه .دهدی نمی پاسخانهیمش
 . استی بابت خوشحال وراضنی ورهام ازاکندی نمی اعتراضچی هانهیمش.چدیپ
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 پارك کرد ابانی رسند رهام کنار خی است مانهی که مدنظرمشیابانی بعد به خقهیدق 40
 :وگفت

 .میدیرس-

 :دی گوی است مرهی خشی که هنوز به روبه روی درحالانهیمش

 ؟ی درمورد گذشتم بدونیچرا نخواست-

 .ی خواستم خودت برام بازگوکنیچون م-

  فراموش کرد؟دی گذشته روباگنی ؟مگه نمکنهی می بازگوکردنش کمکی کنیچرا فکر م-

 :دی گوی ومکندی رخ اونگاه ممی گردد وبه نی برمانهی به طرف مشرهام

 . فرداباشدی کن وبه امی امروز زندگياموز،برایاز گذشته ب:گهی منیشتیآلبرت ان-

 : گفتانهیمش

 ؟ي بشنويهنوزم دوست دار-

اعتماد ...دیگویرنگ چشمانش دروغ نم:دیگوی کندوبا خود می به چشمان رهام نگاه مانهیمش
 ...دیشا...باشد دروغ نيشا...کنم؟

 ...ای طانی به شهی شبيفرشته ا: دومفصل

 وفقط دمشی ندگهید.ساله شدم پدرم مارو ترك کردورفت 9ینفربود،اما وقت3 ما خانواده
 رفتند ی کمدم مي وبه گوشه فرستادی که میی وکادوهالیمی اقی ازطرای ی تلفنیگاه

 ی را نملشی گاه دلچیمادرم ه. گاهش روهی تکیبودنش رو،گرماشو،حت. کردمیاونوحس م
 ی نداشت وباور نمیی من معناي گفتند اما برایکه م  بودی همونلشی دلدیگفت البته شا

 .کردم

 گاه نگذاشت تنها باشم چی روبرام داشت وهزی پدرم رفت مادرم حکم همه چیوقت
 .شی باوجود مشغله هاوسفرهای کنم حتییواحساس تنها
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بادلدارسال اول . از اون ها داشتن دوستانم بودیکی شد که زای چیلیخ من باعث یی تنهانیا
 میشد...یمی دوستان صممی سوم وزهره سال پنجم آشناشدموشدماسالیدبستان،گلنازوفر

 ی پرسروصدابودند من ساکتو آروم بودم وتا موقعطونویهرچقدر اونها ش... نامتغارنیضلع5
 ي چه جورمی گفتند ما موندی می به شوخی گاهی کردم،حتی سکوت مشدیکه الزم نم

 يشاد... بودنمانی بتیمی کرد صمی که مارو از هم دور نمیاما علت.تا مونده4 مانی بانهیمش
 .همه وهمه.. هایشوخ...غم ها... مايها

 ...رمیتقد...سرنوشتم... منی زندگي اتفاق هام،اوجیدی رسیسالگ17 وبه می ترشدبزرگ

 هی کتابام بود،اما دلداروبقي فقط توم،سرمیشدینکورآماده م کي بودم وبرای دانشگاهشیپ
 . هاشون ادامه داشتطنتیش

 ی تا راهمی خارج شدعیما سر.تمام شد2 کالس ساعت نی آبان ماه بودوبل اخره آخرلیاوا
 ی با راننده مهی اما بقمی رفتی مادهی به هم بودوپکیمنو دلدار خونه هامون نزد.میخانه شو

 ینی ماشي که متوجه بوق زدن هامی از مدرسه دورنشده بوديهنوز چند متر.رفتند
 : برگردونه گفتمرو  تا اومد سرشم،دلداریشد

 ؟ی نگاه کني خوای می چي زنندواسهی ما بوق نميدبرایچه خبرته؟شا-

 : جواب داداونم

 . توئهي برادیخوب تو نگاه کن شا-

 میدی ودمی هر دو برگشتزنهی دلدار را صدا می شخصمی جوابش رابدم که متوجه شدآمدم
 : ودلدار گفتادی شده وبه طرف ما مادهی پنی ساله ازماش23،24 يپسر

  کنه؟ی کار می چنجای انیا...وا-

 : شده بود گفتکی به ما نزدپسرکه

 .سالم دلدارجان،سالم دوست دلدارجان-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 16 

 : که باز اون گفتمی جواب سالمش رو دادهردو

 . رسونمتونی مدیلطفا سواربش-

 ي جانی ومنو داخل ماشدی دستام رو با خودش کشبای بزنم که دلدار تقری حرفخواستم
 هم کنارراننده نشسته يگری ومتوجه شدم شخص دمی پشت جاگرفتی صندليهردورو.داد

 :  پسرحرکت کرد درگوش دلدار آرام گفتمیوقت.

 دته؟یخاك توسرت دوست پسـ ـره جد-

  داد؟ آروم درگوشم جواباونم

 . داشتمییتا10،15 انگار ی گی مي جورهی-

 : شدم وگفتمی عصبیکم

 .ادی خوشم نمدی نکنادهیبهتره منو دم خونه پ-

 .می کنی مادتیباشه،سر کوچه پ-

 10 اونا گوش بدم بعد از ي نبود که بخوام به چرت وپرت هاادی مسافت زخداروشکر
 .شمی مادهی زده نشه گفتم پي اگهی که حرف دي سرکوچه محکم وطورمیدی رسقهیدق

 بود متوجه شدم،اول دهیچی که پیی غذاي از بونوی مامان خونه بود وادمی خونه که رسبه
سرغذا هردو از . کردم ودست ورومو شستمضی لباس هام را تعوعیسالم کردم ورفتم سر

 . قبل همه رو گفتمقهی چند دقي من هم با سانسور اتفاق هامی روزمان گفتياتفاق ها

 زنگ خورد همون طور می ناهارتمام شد ظرف هارو شستم وبه اتاقم رفتم ،گوشنکهی ار اعدب
 : اتصال رو زدم صداش اومدي دلدار بود تا دکمه زدمیکه حدس م

 ؟ي کردي طورنی چرا ايانه،آبروموبردیواقعاکه مش-

 دوست پسـ ـرتو کنف نی تر از اشی خودتو شکر کن بي کردم؟خدای کار می چدیوا با-
 . دنبالتادی بی نگشینی ببي خوای میتا توباش.نکردم



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 17 

 . خودش اومدادیمن که نگفتم ب-

 . کشش ندهنی تر از اشی نداره بیتی خوب ولش کن اهمیلیخ-

 : صداشو بهتر کرد وگفتیکم

 انه؟یمش-

 : جوابم نشدومظلوم تر گفتمنتظر

 .ی کنی که تو فکر مستی نيبه خدا بهرام اون جور-

 . نکردميمن که فکر-

 : شدو گفتی عصبیکم

 .ی کنی که فکر نمنیهم...گهی دنیهم-

 : ام گرفت وگفتمخنده

  نکنم؟ایبالخره من فکر کنم -

 : گفتکالفه

 ... کهنهیمنظورم ا-

 : قطع کردمو گفتمحرفشو

  به من ندارهی ربطچی هي دلدار اگر دوست پسـ ـر دارنیبب-

 ...دی برات مهم باشه ،بادی داشته باشه،بادیاما با-

 : شدمو گفتمیعصب

 ؟ی کنیاگه من بگم فردا رابطه خودتو با اون قطع م-

 : گفتی ناراحتي صدابا

 انه؟یمش-

 بله؟-
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 . باشيتوروخدا جد-

 : آروم شدم وگفتمیکم

 . جانی اایپاشو ب-

 . بعد کنارم نشسته بودقهی دق15 قطع کردوی از خدا خواسته بدون خداحافظاونم

 جشن ی رفتم مهمانی باهاش آشنا شدم،با پسرعومو دختر عموم وقتشی روز پ10 بایتقر-
 ؟يای که ازت خواستم باهام بادتهی...تولد

 : دلدار گفت و منم جواب دادمنویا

  خوب؟امدمیمن هم ن-

 شدو با هم حرف داشی نبود باهاش حرف بزنم که بهرام پیگه،کسیخوب به جمالت د-
 .می باهم آشنا بششتریآخرم هم ازم خواست ب... میزد

 ؟يوتو هم قبول کرد-

 : کرد وجواب دادناز

 . ناز کردم اما بعد بله دادمي چند روزي شورنینه به ا-

 : گفتميجد

 دلدار تو چند سالته؟-

 : نگاهم کرد وگفتمتعجب

 چرا؟،17-

 : گفتم

  کارا؟نی استیاالن زود ن-

 : که متوجه نشده باشه گفتانگار

 ؟يچه کار-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 19 

 : از جام بلند شدم وگفتمرسهی نمی بحث به سرانجامنی دانستم ای که ممن

 . که کنکور مهم ترهمیبهتره به درسامون برس-

 : هم بلند شد وگفتاون

 ... وستی ساده نی بهش گفتم اما اون گفت قصد من فقط دوستنویمن هم هم-

 : زدم گفتميلبخد

  خواد باهات ازدواج کنه؟یحتما م-

 : گفتتی جداب

 آره خوب-

 : دلدار سوخت وگفتمی سادگي برادلم

 نی هممی رو داری سرگرمي اون ها جنبه ي دلدار جان قبال هم بهت گفتم ما فقط برانیبب-
 .وبس

  که بهرام دعوتمون کردهی مهمانمی با هم برایباشه تو زود قضاوت کن اما فردا ب-

 : گفتممحکم

 . اصرار هم نکنامیمن مطلقا نم-

 ی نزد،چون می درمورد مهمانی حرفگهی رفتم ودلدار هم به دنبالم اومد ودرونی اتاق باز
 . اگه خودش رو بکشه همراهش نخواهم رفتیدونست حت

 با رنگ روغن يزی وعصر به سمت کالس رنگ آممی هامون رو خونددرس
 چی بدون ه کار من بهتر بود ومنمی البته از حق نگذرمی بودینفرمان عاشق نقاش5هر.میرفت

 .دمی کشی از چهره ها می با مداد طراحي پرتره ایکالس

 با اتوبـ ـوس رفتندومن هم راهم رو به سمت طال هی که کالسمون تمام شد بقنی از ابعد
 تولد مامان ي انگشتررو براهی وقت بود که یلیخ. بود کج کردمیکی که همون نزدیفروش
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 نفروشند یب کرده بودم تا اونو به کس از پولش رو حساي مقدارینشون کرده بودم حت
 صبر ی بسته بود،کمدمی به اونجا رسیوقت. ومامان بفهمهمش خواستم زود تر بخریچون نم

 یوقت.  رو بخرمازمی کنارش رفتم تا لوازم مورد نیبه کتابفروش.ومدیکردم اما فروشنده ن
 .دمشیخری همون سه شنبه مدی نبود بايچاره ا.دمی رو بسته دیدوباره برگشتم طال فروش

 ی نمی رفتم وبه اطراف توجهی خودم رو مری تودستام بود مسی که کتاب طراحیدرحال
 به هی تر شبشی اون کوچه بنکهی کوچه خلوتم،با اهی تو دمی به خودم اومدم که دیوقت.کردم

 . کردشتری ترسم رو بنی نبود واي رفت آمدچی بود تا کوچه اما هابانیخ

 ی که هرلحظه سرعتش کم ترمي موتورهی ي رفتم که صدایتند به سرکوچه م ي قدم هابا
 عیقدم هام رو سر. بودم ومطمئن بودم دزده دهی ترسیحساب.شد توجهم روجلب کرد

 ادهی پنشی با سرعت جلوم قرار گرفت وسرنشهی رفتم که موتوریترکردم وبه حالت دوم
 : به طرفم گرفت وگفتییشد،چاقو

 . نکن فقط پولو بدهي خانم کاریه-

 : ندارم گفتی اومدم بگم پولتا

 پس پول ي عالف شدهی طالفروشي چقدرجلودمی د،خودميبرام آواز نخون که پول ندار-
 .ي داری اونم حسابيدار

 ی داد بزنم وازهمه مهم ترنمدمیترسی هم می شدوازطرفی رد نمینی ماشچی شانس من هاز
 از دست ی آسوننی هام بدست آورده بودم به ایبی رو که از پول توجيخواستم پس انداز

 .بدم

 : نگاه کردم وگفتمبهش

 . برام مهمهیلی خفمهی که توکیی کتابانی تا بهت بدم،اارمی پولمو دربفیباشه بزار ک-

 : ترو گفتکی قدم اومد نزدهی
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 .رمیگیزودباش وگرنه همونم ازت م-

 ومن هم از فرصت نهی سرشو برگردوند تاپشت سرشو ببدمی روبازکردم ودفمی کپیز
اون . پاش ي محکم وباتمام قدرتم زدم الدموی راستم رو عقب کشياستفاده کردم وپا

 يتا4 پا داشتم وهی ولو شد،چاقواز دستش افتاد ومن هم نی زمي بود که رويقدرضربم کار
 قرار گرفتم دمیه د کینی ماشنی اولي وجلووچه قرض گرفتم وبا سرعت رفتم سرکگهید

 : ترمز کردومن هم سوار شدم،بدون نگاه کردن به راننده فقط داد زدمعیکه سر

 .عیسر... بروعیسر-

 راحت شده بودسرم رو المیمن که خ. گاز وحرکت کردي چون وچرا پا گذاشت روی بواون
 پولم رو در آغـ ـوش گرفتم وبارهاو فی ،چشمام روبستم وکی صندليگذاشتم رو

 .داروشکرکردمبارهاخ

 خنده وبلند ری مرتبه زدم زکی اما دیلرزی که به خرج داده بودم افتادم،تنم میادشجاعتی
 هیبه طرف راننده برگشتم و. افتاد کجاهستمادمیچشمانم که بسته بود روباز کردم .دمیخند

 ی باتعجب به من نگاه می کرد گاهی می که رانندگی در حالدمی رو د25، 24پسرحدود
 : گرفتم وگفتمنیی رو پادم،سرمی کشیازخودم خجالت م.بودم  شرمنده شدهیحساب.کرد

 که ي دزد فرار کردم اونم جورهی فقط از دست ستمی نوانهی به خدا من ددیواقعا ببخش-
 . کردمی گاه تصورش رو نمچیه

 :  حرف آمد وگفتبه

 .هدی پری حسابدش،رنگتونی هست لطفا بخوروهی آبمهیداخل داشبورت -

 رو وهی چون وچرا قبول کردم وآبمیب.دی لرزی پاهام می بودم فشارم افتاده چون حتمطمئن
 : تمام شد گفتمیبرداشتم وتا ته خوردم وقت

 . زحمتتون دادمدید،ببخشیلطفا نگه دار-
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 : دادجواب

 . رسونمتونیست،می نیزحمت-

 : گفتملی دلنیبه هم.  اومد برسونم وزود پسرخاله بشهی نمخوشم

 . تونم خودم برمیممنون حالم خوبه وم-

 : نگه داشت وگفتي گوشه ای حرفبدون

 . گردمی االن برمدیصبرکن-

 ی شدم به طرف تاکسادهی رو گرفت من هم پی تاکسنی شد واولادهی پنی ماشاز
 .دوباره تشکرکردم وسوار شدم به طرف خونه رفتم.رفتم

 به خونه لی دلنی ده به همی شده ومنو لو مختهی به هم ری دونستم رنگ وروم حسابیم
 : دلدار به استقبالم اومد حدسم درست بودو گفتیوقت.  رفتمنایدلدار ا

 ه؟ی جورنیخدامرگم بده چرارنگ وروت ا-

 : زدم وگفتميلبخند

 . دزد وادب کردمهی فقط یچیه-

شکمشو  که ی تمام شد درحالیوقت. وتمام ماجرا رو براش بازگو کردممی اتاقش رفتبه
 : گفتدی خندیگرفته بود وم

 .ی جرات،چهی هستی چه آدمانهی مشییوا-

 : وگفتمدمی خندی ممنم

  دادم؟ی اون همه پولو مفت ازدست میپس چ-

 : آروم شدوگفتیکم

 ... زدم اون وقت توی تو بودم درجا سکته ميمن جا-

 : خندمو گرفتم وگفتميجلو
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 .فهمهی برم خونه مامانم مافهی قنی هستم با انجای جان،امشب من ای دلگهیبسه د-

 : به هم زدو گفتدستاشو

 .ی مونیبرم به مامان بگم م..می داريدایپس امشب شب ب-

 : گفتمدموی فنر از جا پرمثل

 . های رو نگهیقض-

 :دوگفتی خنددوباره

 .گمی نمتوی بازستیباشه بابا آرت-

صبح . فراموش کردمزوی در آورد که من به کل همه چي شب دلدار آنقدر مسخره بازاون
دوست نداشتم اونو نگران کنم چون . نشديزی به خونه رفتم مامان متوجه چیروز بعد وقت

 . پردی زخم رنگش منی با کوچک تری بودم حتدهی درای دونستم چقدرحساسه ،زیم

 دیشا... نه؟ای دادمی پول رو مدیبا... نه؟ای کردم ی دونم کاردرستی کنم نمی که فکر محاال
 فکر کردم وهربار هم به یلیخ... اگرای افتادوی اتفاق ها نمنی کدام از اچیاگر داده بودم ه

 .اشک... رسم وفقط اشک استی نمي اجهینت

 خوندن درس ها دومشغولی نرسي اجهی بازم اصرار کرد تا باهاش برم اما به نتدلدار
 .رد عالقه ام موي دوست داشتم همون سال قبول شوم آن هم همان رشته یلیخ.شدم

 ی تنم نمگهی دشیادآوریاما با . شدم ی دوستان گرامي خنده ي بعد تو مدرسه سوژه روز
 گرفت،هنوز در تعجبم من چگونه آنقدر شجاع شده بودم ی وبرعکس خنده ام مدیلرز

 .کاش... شجاعت رو داشتمنیوکاش حاال ا

 مدرسه رفتند وفقط ما ی پشتاطیهمه به ح.میکاربودی دوم کالسمون برگذار نشدوبساعت
 هاشو درباره شب قبل شروع م،دلدارصحبتی زدی وحرف ممی کالس بودي تویضلع5

 :کرد
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 ی نمی ادب نبودن وچشم چرونی بود اما پسراش بی قاطنکهی بود،با ایشب خوب-
 .کردند،احتماال فقط بچه مثبتا دعوت داشتند

 : که کنارمن نشسته بود گفتگلناز

 ه؟یما چطور آدم آقا بهرام شنیحاال ا-

 : کرد گفتی مدام به من نگاه مدلدارکه

 .به نظرم آقاست...دمی ازش ندي بدزهیفعال که چ-

 : ساکت شد و روبه من گفتی کمبعد

 ادته؟ی کناربهرام نشسته بودرو نی که اون روز توماشي پسرانهیمش-

 : فکر کردم وگفتمیکم

 . شدش مشخص بودخی سيآره فقط مو-

 : کردندو دلدار گفتي خنده امچهی نهی همه

 ...اون بهراد برادر بهرامه ازم خواست شمارتو بهش بدم و-

 : بزنم که محلت ندادوگفتی حرفخواستم

 .بهش ندادم...ای نشیوحش-

 : زدم وگفتميلبخند

 .يشانس آورد-

 :دوگفتی خنداونم

 یست عشق شد انگار شکی چه حالچارهی بیدونیاما نم.شناسمی من تورو خوب مزمیآره عز-
 .دمشی ندگهیخورده بود چون د

 . بهش بگن بلهدی کنه همه بای فکرمگهیمعلومه د-

 : شد وگفتي جددلدار
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 شن؟ی مکی به ما نزدی پسرا با نقشه قبلي همه ی کنیچرافکر م-

 .گستی دزهیمنظور من چ-

 .میریگی ممی وتصممینیبی خودمون ممی عاقل باشدیحاال برفرض هم که باشه ما با-

 : من بود گفتي که روبه رومایفر

  داره؟ی ساده چه اشکالی دوستهی،يری بگادی حرف زدن با پسرارو دیبل اخره که با-

 : هم اضافه کردزهره

 ؟ی بده چشنهادی پسر از همه لحاظ خوب بهت پهیاگر -

 : گفتمي جدیلیخ

 . مسائل آلوده کنمنی همون که گفتم،من فعال قصد ندارم قلبو ذهنم رو به ایچیه-

 : گفتزهره

  اگرعاشقت باشه؟یحت-

  بفهمم؟دی بفهمم؟عشق رو از کجا بادیاز کجا با-

 . دونستم جواب وجود ندارهی مرای خود بلند شدم زي جااز

 بودم پدرومادرم بودند که به قول آنها به خاطرعشق پدرم از دهی که از عشق ديزی چتنها
 !!!یلیخ... مارو دوست داشتیلی خاطر که خنیهم جداشدند به ا

 
 راحت با الی ومن هم باخستی خونه ن9،10 دونستم آن شب مامان تا ی شنبه اومد،مسه

 یبعداز کالس منو دلداربه سمت طالفروش.میدادی را انجام می تدارك مهمانهیبچه هاوبق
 . باربازبودنی ام،خوشبختانهیرفت

 : آه ازنهادم بلند شدوگفتممیدی وشادگردشودمی وارد مغازه شدیوقت

 ستن؟ین-
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 : که منو شناخت گفتشاگرده

 .انی مگهی دقهیدق5چراخانم حدودا -

 : گفتمدموی کشینفس

 د؟یمطمئن-

 .دینیبله،لطفا بش-

 اتاقک هی از می نشسته بودم،هنوزی که اشاره کرد وآخرسالن بود رفتی ودلداربه سمتمن
 ی شد سالمی مکی که به ما نزدیدرحال. اومدرونی برام آشنابود بیلی که خیمردجون

 :شاگرد مغازه روبهش گفت.میدادوماهم جواب داد

 .رنی ومانی هست که مید؟چندوقتی کارخانم رو راه بندازشهی دلجوميآقا-

 : زدوگغتياولبخند

 حتما-

 به من ی نگاهمی نکردی که وزن می آن گردنبند رو آورد ودرحالمی رفتشخوانی طرف پبه
 :انداخت وگفت

 ست؟ی نادتونیشما منو -

 : کردم وگفتمهشنگا

 .نه متاسفانه-

 : زدوگفتيلبخند

 د؟ی بود که از دست دزده فرار کردنیبه خاطرپول ا-

 : زدم وگفتمیلبخند کوچک.هی اومد کادمی تازه

 . اومدادمیآهان،بله -

 : گوشم آروم گفتدلداردر



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 27 

 ه؟ی کپهی خوشتنیناقال ا-

 : گفتدی منو دهمون لحظه فروشنده اومد وتا. ساکت شویعنی پهلوش زدم که به

 . کدوم ندادمچی چندوقته چند نفرطالبش بودنداما من به هنی ادیدونید؟نمیبالخره اومد-

 : طرف او روکردوگفتبه

 . به دست وروم بزنمی پس من برم آبیواقعا ممنون پارسا که راشون انداخت-

 : گفتگرفتی هم که فاکتورو به طرفم ماو

 .فستی کنم وظیخواهش م-

 من متوجه ی ولرهی کرد اما نه خیمدام نگاهم م. روحساب کردم وبه اودادمپول
 وخارج می کردی کوتاهی کردم به جشمانش فقط چندلحظه وبعد خداحافظشدم،نگاهشیم

 : دلدارشروع کردمی شدی که سوارتاکسنیبه محض ا.میشد

  بودن؟ی آقا کنیخوب خانم ا-

 : کردمو گفتمنگاهش

 .نشی توماشدمی که مثل احمقا پریهمون-

 : گفتدی خندی که میدلداردرحال

 .تو گلوش...يدی پرگهی دي جاهیاما تو -

 : پهلوشو گفتمزدم

 .دی منو سوژه امشبتون کنارها،زودی درنيمسخره باز-

 : گفتدی خندی مزیزری ردلدارکه

 .گمی کمشو مهیباشه اما فقط -

 راه در هیبق.کنهی نداره و در آخرکارخودش رو مي ادهی دونستم جروبحث بادلدارفایم
 کردم وبا ی لبـ ـانش ونگاهش فکر ميسکوت گذشت ،من به آن لبخند گوشه 
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 وبلند بلند نی تو ماشدمی من که مثل احمقا پريای بازونهیحتما به خاطر د:خودگفتم
 . زدی مشخندی ني اونجوردمیخندیم

 نی ادونستمیه وفراموشش کردم اما نم کنی فکرمی نداشت که درموردم چیتی اهمبرام
 .شتراستی بي واشک هایی تنهاامدشی خواهد بودکه پيریماجرا تازه شروع تقد

 میدوتا خاله هما. بودنددهی آماده بود مهمانها رسزی همه چمیدی به خونه رسیوقت
 رو خاله فرانکم همان طور که کیک.وشوهرانشان،بچه هاشون ودر آخر تنهادوستانم

 که وارد آشپزخانه شدم خاله فرانک کنارم اومد وبسته نیخواسته بودم گرفت،به محض ا
 : به دستانم دادوگفتيا

 . فرستنده ندارهی اسم ونشونچی تو اومد،اما هي براشی پقهی دق10 بای بسته تقرنیا-

 بوده بدون آدرس ي طورنی همشهی بسته فرستاده شده از جانب پدرمه،چون همدونستمیم
 نداشت بخوام یلیدل.  بعد منصرف شدمی ولای هداهی بقشیاول خواستم بزارمش پ.فرستنده

 از پدرم نشون شوی ناراحتچگاهیالبته مامان ه.حال مامان رو خراب کنم وناراحتش کنم
 ای ی،تلفتي ا،بستهي اهی اومد،هدی مشی درموردش پیوع هرگاه موضشهی اما همدادینم

 .شدمی مشی عمق ناراحتي ومتوجه میدی حالت چهره مامان رومگهی دزهیهرچ

 ضی بعد ازتعوی وقنوی ارشدوی قافلگی اومد وحساب9 خوشبختانه مامان راس ساعت میبگذر
 .میدی دشی شاد وپرانرژي چهره ي اومد از رونییلباس هاش پا

 دلدار خونه ما ی شدند ولشانی کم کم همه عازم خانه هاای وهداکی ارخوردن شام،کبعد
 زی همه رفتند ودلداررو که شام نخورده بود به زور سرمیوقت.موند تا توکارها کمک کنه

 : گفتنشوندمیم

 .رسمیبابا ولم کن توبروکادتو بده نگران من نباش به شکمم م-
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 ام گرفت تنهاش گذاشتم وبه سمت اتاق مامان رفتم،چند ضربه به درزدم و وارد خنده
 ی نشسته بود وگوشواره هاشو از گوشش خارج مششیزآرای میندل صيمامان رو.شدم
 : من سرشو برگردوند طرفم،گوشه تخـ ـت نشستم وگفتدنیبه محض د.کرد

 . رشدمیواقعاممنونم دخترم،جدا که قافلگ-

 : زدم وگفتميلبخند

 .خوشحالم که خوشحالتون کردم-

 : کادو رو به طرفش گرفتم وگفتمجعبه

 .ی سالم وسالمت باششهی همدوارمی،امیتولدت مبارك مامان-

 دنی روگشود،با دی زدوجعبه مخملي رو بـ ـوسه امیشانی بلند شد وکنارم نشست،پمامان
 :گردنبند گفت

 ؟يدی نخريزی چهی بود که مدتنیپس به خاطرا-

 : گفتمدموی اش را بـ ـوسگونه

 خوشتون اومد؟-

 : ذوق گفتبا

 .ی هستقی خوش سلشهی مثل هماد؟توی خوشم نشهیمگه م-

 خود بلند ياز جا. صداش دراومدزدی که پدرم زنگ می موقع تلفن مخصوص مواقعهمان
 تخـ ـتم ي مامان فرستاده بود هنوز روي پدرم که برا ي هیشدم وبه اتاق خودم رفتم،هد

 خواستم باز چشمان ی مامان نمزکناراتاقی ميقرار داشت برش داشتم وبردم گذاشتم رو
 .نمیناراحتش روبب

 ي انداختم ،تا سرم رو رونی زمي بود روشمی که دلدارپیی مثل تمام وقت هارختخوابو
 :بالشت گذاشتم باز شروع کرد
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 ش؟یدید-

  بودم وگفتم؟رهی سقف خبه

 و؟یک-

  سمت من برگشتو گفت؟به

  منو؟ي خسته يچشما-

 : وگفتماوردمی خودم ني اما به روهی دونستم منظورش چی ام گرفت مخنده

 .ي تريتوکه ار منم پرانرژنه،-

 : گفتي حالت طلب کارانه ابا

 . ندارم که مشکل از خودتهی شکچی هی بموندهی تو اگه تا آخرعمرتم ترشانهیواقعاکه مش-

 مگه من چمه؟-

 : نشست ،به من نگاه کردوگفتدلدارسرجاش

  سالهاستي بهت زل زده بود؟انگاري چطوريدی؟نديدی اون بدبختو نديتو واقعا چشما-
 . کردهداتیگمت کرده وحاال پ

 : تفاوت گفتمی بخندم بنکهی ابدون

 .کردی نگاه مزبودیازبس ه... نکنکشی دراماتنقدریحاال ا...اوه اوه-

 . نگفتيزی چگهی کردودیدوپوفی سرجاش خوابدلداردوباره

 ،به طرف دلداربرگشتم دمی دیی آشنانی ماشمیرفتی به طرف مدرسه می روز بعد وقتصبح
 ي های تفاوتی کارش به خاطربنیمطمئن بودم ا.رفتی بهرام منی به طرف ماشيکه بالبخند

 . شب بودهيمن نست به به حرفا
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 دلدارهم از لجش منو پشت کردی می من برادربهرام هم اوده بود واون رانندگازشانس
 هی ،بهرادم که دم به ثان خفش کنمخواستیفقط دلم م. راننده گذاشت خودشم کنارمیصندل
 . مترباز بودهی تا ششی به من ونزدی زل منهیاز آ

 ی تشکرخشک وخالهی خوشبختانه تا دم در مارو نبردند من هم میدی مدرسه که رسبه
 رجوابی با بله وخزدی می مدرسه هر گاه دلدارحرفي شدم وبعداز اون توادهیکردم وپ

 .مبدادم

 ی دلدار فکر کنم،دلم مي کارهانی خواست فقط به همی دلم مگهی دي روز وروزهااون
 ... خواست بهش فکر کنم امای فکرم رو مشغول نکنه،دلم نمي اگهیزدیخواست چ

 !دیرس....دیرسی گاه نمچی دوست دارم هیلی که خيشنبه روز5

دلدار که کنارم .دمشی مدلش دنی آخرنی به ماشهی که تکمی اومدرونی در آموزشگاه باز
 :لوم زد وگفتبود به په

  کرده؟دای جارو از کجا پنیا-

 نکنم،اما فرصت نشد ودرست رو به روم قرار گرفت ی طرفمون اومد،خواستم توجهبه
 :وگفت

 .سالم خانم پورمنش-

 : جوابش رو دادمی تفاوتیبا ب. هام کامال در هم بوداخم

 .سالم-

 منو تنها نکهی رفتند وای اتوبـ ـوس مستگاهی رفت که به سمت اهی سمت دلدار وبقنگاهم
 : اومد وگفتدی لبخند گوشه لبش پددمینگاهش کردم که د.گذاشتند

 د؟ی چند لحظه وقتتون رو به من بدشهیم. رسونمتونیمن م-

 : گفتمتی عصبانی کمبا
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 در چه مورد؟-

 :در کنار راننده رو باز کرد وگفت.می فاصله نداشتی چند قدمنشی ماشبا

 .رمی گی وقتتون رو نمادیز-

همه سواز خط مورد نظر شده بودند واتوبـ ـوس حرکت . رفتستگاهی نگاهم سمت اباز
 : وگفتدمی کشیآه.کرد

 . اتوبـ ـوس رفتنکهیمثل ا-

 : گفتمی وعصبي جدیلیخ

 .ستادمی ای من بود الکریتقص-

 : خواستم برم جلومو گرفت و گفتتا

 . قصد مزاحمت ندارمخورمیقسم م-

 من اون لحظه دمیشا... بوديجد... گفتینگار دروغ نما... کردم،به چشمانشنگاهش
 . فکر کردمنطوریا

 : رو که برام باز کرده بود بستم وگفتمي شدم و درکی نزدنی به ماشیکم

 .دی نداره شما منو برسونید،لزومیی بفرمادی داريهر امر-

 :به سمتم داد وگفت. آوردرونی بی عقب رو باز کرد،کتابدر

 . کتاب مال شماستنیفکر کنم ا-

 دمی مثل احمق ها پری بودم واحتماال وقتدهی قبل خري بود که هفته یهمون. نگاه کردمکتابو
 :کتابو گرفتم وگفتم. افتاده بود اون جانشیتو ماش

 .ممنون-

 : از همون لبخند ها زد وگفتدوباره
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 حد ،بادی جا باشنی زدم ایحدس م. آموزشگاه بودهی نی اطراف همنی کنم،ایخواهش م-
 .دی ساعت کالس داشته باشنی که اون اتفاق افتاد بازم حدس زدم اینصاب ساعت

 : گفتمي لبخندبدون

 .به خاطر تمام حدساتون ممنون-

 : گفتی از هر حرکتقبل

 دی کنم بذاریخواهش م.دی از همون کوچه بگذردی وباادی مری سخت گی تاکسنجایا-
 .برسونمتون

 ادمی نکهیاما سر لج ا. شد و به ناچار قبول کردمخی اون اتفاق مو به تنم سيادآوری با
 . دلدار رو دادميانداخت عقب نشستم وآدرس خونه 

 : بشم گفتادهی پنکهی قبل از امیدی رسیوقت. نزدي اگهی حرف دی رانندگنی حدر

  تونم باهاتون آشنابشم؟یم-

 : گفتمي محکم و جدمنم

 نـــــــــــــــه-

 : کنار راننده گفتمي شهی شدم واز طرف شادهی پنی ماشاز

 . خدافظشهی هميو برا-

 .زنگو زدم ومادر دلدار در رو برام باز کرد. نموندم وبه طرف خونه رفتمی جوابمنتظر
 

 :دیگوی گردد ومی به طرف رهام بر مانهیمش

 ؟ي جا خسته شدنی من تا به اي گذشته دنیاز شن-

 : دهدی سخن به رهام نمي شد واجازه رهی دوباره به رو به رو خانهیمش

 دمی بار دنی اولي که پارسا رو براییابونه،جای همون خنجایا... نهی خواد بگینم-
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  کشمی خواهم زنده بمانم اما نفس نمیم: سومفصل

 فعال قصد صحبت انهی گفته نشد،مشخص بود مشنشانی بی کالمشگاهی به آسادنیتارس
 دی نپرسی کند سوالینی بشی راپانهی توانست عکس العمل مشی رهام چون نمندارد و

 : بدون نگاه کردن به رهام گفتانهی مشستادی ازحرکت الی که اتومبیهنگام. نزدیوحرف

  درسته؟دیازامروز روانپزشک من هست-

 .ی طوره ،اگر تودوست داشته باشنیبله هم-

  درسته؟مونهی خودمون منی بمیزنمی که مییپس حرف ها-

 . که رازدارباشم وهستمکنهی مجابیبله شغلم ا-

 نظاره انهی ومادر مشي شود وخانم محمدی به اتاقش برده مي به کمک پرستارانهیمش
 اورا ي جلوي که خانم محمدکندیگربودند،درناپورمنش قصد رفتن به اتاق دخترش را م

 :دی گوی ومردیگیم

 از خودش نشون ی واکنشدچهی اگراالن بردیدونیخانم پورمنش شماکه بهترازمن م-
 . صبورباشدنکمی مده،خواهشیم

  وضع رو تحمل کنم؟نی ادی بای تا کزنه،آخهیاما دلم براش پرم-

 مبل قرار ي شود،هرسه روی لحظه رهام با چند ضربه وارد اتاق مهمان
 :دیگوی مانهیرندومادرمشیگیم

  کارکرد؟ی شد؟چی دکترچيخوب آقا-

 :دهدی نگران درناپورمنش چشم دوخته بود پاسخ مي که به چهره ی درحالرهام

 کار چی آروم بودوهیلی امروز خانهیاتفاقا مش.فتادی نید،اتفاقیخانم پورمنش لطفا آروم باش-
 دخترتون زمان ي بهبودد،چونی صبورباشیلی خدیازامروز به بعد با. انجام نداديرعادیغ
 .برهیم
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 :دیگوی ومکشدی می آهانهیمادرمش

 ... کردم تا حالش خوب بشه اماي ،هرکارخوامی از خدا منویروز وشب ا-

 :دیگویردومیگی دستان اورا مي محمدخانم

 . به جناب دکتراعتماد کردندنکهی اون هم بعداز امیدوارباشیبهتره ام-

 : رهام قرارداشت گفتي که روبه روي درناپورمنش،خانم محمدبعدازرفتن

  شده؟يزید،چی داردی تردی ولدی بگدی خوای هست که می انگار موضوعدی آمدیاز وقت-

 : جواب دادی بعداز مکث طوالنرهام

 که مسلما میخوشحال. درمانو شروع کنه هم خوشحالم هم نگرانخوادی مانهی مشنکهیا-
 .زنهی دلم شورمی فقط کمدونمیراستش نم...میمعلومه ،اما نگران

 احتماال ی عالوه برافسردگانهی چون مشدی دکتر،بهتره آماده باشي آقادمیبهتون حق م-
 . انجام بدهي نشده اینی بشی پي ممکنه کارهاای هم خواهد داشت ويگریمشکل د

 یرهام وقت. که آرام به خواب رفته استندیبی واورا مرودی مانهی بود،رهام به اتاق مششب
 ی نگراننیا. است دهی خوابی آرام بخشچی بدون هانهی که مشفهمدی مشودی مایازپرستارجو

 کندی مشتریرهام را ب

 باعث شده ی را خوب شناخته بود وحاال مطمئن است موضوعانهی مورد مشنی دراچون،
 .ستی خاص شده ومطمئنا گذشته اش ني تمام فکرش معطوف موردانهیمش

 فقط دی خواب است،اوشاهی وفقط از نظربقاربودهی درآن لحظه کامال هوشانهی مشاما
 رفته دازدستی شاياهایرو...افکارش...شی اما کابـ ـوس هارفتیساعت به خواب م2ای1

 فیدضعی مانند گذشته باشم،نبادیگرنباید:گفتیاوباخود م.اش،خواب را از او گرفته بود
 .دینبا... خوشحال کنمدآنهارایباشم ونبا
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 صدا ی که پشت به درداشت وپتورا تا نصف صورتش باال آورده بود،آرام وبی درحالانهیمش
 ي گذشته ي براشی اشک هادانستی چرا؟او نمدانستی خودش هم نمی حتکردی مهیگر
 ي باز هم به خاطردرددی شاای که نامعلوم بوده وي اندهی آي براای اما تلخ است ونیریش

 که به خاطرش به خود زخم يکند،دردیاحساس م  ـنه اشـی سياست که در قفسه 
 . استی خودکشکردندی فکر مهی که بقیی هازد،زخمیم

 از ی جواب سالمنکهی به محض ورودش،بدون ارودی مانهی مشنیدی روز بعد رهام به دصبح
 : که گفتدی را شنانهی کند درخواست محکم وقاطع مشافتی درانهیجانب مش

 حالم نکهی برای مبني عذروبهانه اچی برم خونه،هخوامی دنبالم،مادی بدیبه مادرم خبربد-
 که دلم بخواد انجام ي من هرکاردیبهتره بدون.نمکی روقبول نمشهی ونمستیخوب ن

 د؟یمتوجه شد.دمیم

 نزند ی بازسکوت کند وحرفانهی ممکن بود باعث شود مشی نداشت وهر مخالفی پاسخرهام
 :دی گویشودومی تر مکی نزدلی دلنیومانند گذشته از درمان امتناع کند،به هم

 ... شرط فقطکیبه -

 :دیگوی مکندی سخن رهام راقطع مانهیمش

 . آمددی من ادامه خواهد داشت وشما آنجا خواهيدرمان ها-

 :دهدی پاسخ مرهام

 . اطالع بدمدیباشه با-

 نی به اي تا اتاق خانم محمدریتمام طول مس.شودی اتاق خارج مدوازی گوی را منی ارهام
  درسرداردي مطمئن شد او فکرگری ودکردی فکرمانهی مشی حالت ناگهانرییتغ

 روبه ي خانم محمددی با مخالفت شدکندی رابازگو مانهیرهام موضوع خروج مش نکهی ازابعد
 :شودیرو م
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 روترك نجای که استی نیطی درشراد،اونی خبردارانهی مشتی شما که ازوضعرانیجناب ام-
 .کنه

 :دهدی پاسخ مرهام

 ی حتدی وشاکنهی نموقبولی درمانچی هگهی دمی اگرموافقت نکندیدونیاماخودتون هم م-
 . من برگردهينظرش درباره 

 .ارهی سرخودش بییاما ممکنه بال-

 کرده اما نه به گونه ی بارها خودکشنجاهمی اون اده،دومای کاروانجام نمنیاوال که مطمئنم ا-
 . بودهدنی دردکشي صرفا برارهی که بميا

 ... درسته امانی که گفتیینایبله تمام ا-

 اعتماد بشه اون قبول کرده که من ی به ما بهانی که مشمی نکني بهتره کاريخانم محمد-
 ... کنم وبه درماناش ادامه بده وتشیمنزلشون وز

 :دی آی به سخن ميخانم محمد.دیگوی نمی وسخنکندی سکوت مي لحظه ارهام

  دکتر؟ي آقایوچ-

 :دی گوی ومکندی فکرمی کمرهام

منظورم روکه ... خودش رواز هرنظرکنترل کنهتونهی االن کامال سالمه ومانهیاز نظرمن مش-
  درسته؟دیفهمیم

 کرده؟ی تظاهر مانهی مشیعنی-

 ی نميزی سرش اومده چیی چه بالنکهیهم آره هم نه،چون من هنوزدرمورد گذشتش وا-
 .دونم



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 38 

 تی با ضمانت رهام ورضادهد،البتهی متی رضاي خانم محمدی طوالني بعد از بحث هابالخره
 ي فکرانهی است ومطمئن بود مشی ناراضانهی خروح مشي او هنوز هم برارایز.انهیمادرمش

 .درسردارد همان گونه که رهام متوجه شده بود اما بروزنداده

 مادرش قرار لی اتومبی صندلي آماده شده بود او را روانهی رفتن مشيزبرای چهمه
 هم ی نگاهمی نانهی مششودی واز آنجا دور مزندی که درنا پورمنش استارت میهنگام.دهندیم

 :دی گوی ودر دل مدی آی لبش به وجود مي روی اندازد،لبخند پنهانی مشگاهیبه آسا

 .شروع شد-

 بدهد فقط ی پاسخنکهی بدون اانهی کرد ومشی مدام صحبت مانهی راه مادرمشدرطول
 ی کرد واجازه داد مادرش هرچه را که می اخم هم نمی گفت،حتی نمچیشنونده بود وه

 .دیخواهد بگو

 : گفتی باز شد شخصانهی درسمت مشستادی از حرکت الی واتومبدندی به خانه رسیوقت

 .ي اومدزم،خوشیسالم عز-

 :دهدی مشناسدوپاسخی چرخاند، ثنا خانم را می آشنا مي سرش را به سمت صداانهیمش

 .سالم...نجایا...شما-

 :دیگوی کند می را آماده ملچری درحال که ودی آی کمک مي که براانهیمادرمش

 ادی بود که ازثناجون خواستم بنی باشه ،اشتی پي هرپرستاري دوست نداردونستمیم-
  که نداره؟یاشکال

درنا . تا کمکش کننددهدی واجازه مدهدی موافقت تکان مي سرش را به نشانه انهیمش
 رای خواهد کردزيشتری بیپورمنش مطمئن بود دخترش درحضورثناخانم احساس راحت

 . بودلی او احترام قاي کارکرده بود ومثل خواهرش براشانی سال را برانیچندثناخانم 
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 بابت راحت بود که دراتاقش نی ازاانهی مشالی آسانسوروخي آنها سه طبقه بود وداراي خانه
 رود ی شود مادرش کنارش می دراتاقش مـ ـستقرمانهی که مشیهنگام.ردیگیقرار م

 :دیگویوم

 ...امروز... انهیمش-

 :دیگوی ومکندی نگاهش مانهیمش

 .لطفا...نمی رو ببی کسخوامیمامان فعال نم-

 . رود تا به ثناخانم کمک کندی منیی طبقه پادوبهی نمگوی سخندرناپورمنش

 به یاتاق. اتاق ها بودنیباتری وزنی از دلبازتریکی درطبقه سوم قرارداشت وانهی مشاتاق
 یزعسلی مکیسمت چپ اتاق کتابخانه به همراه . تراسيشکل ال،و دارا

 خوابش سی ال سروي،وانتهايواری کمد دي درورودکی راست نزد،سمتیگردودوصندل
 نی دراانهی که مشيزی داشت،اماچاقع اش وانهیزرای مزتوالتشی مکی نزدیقرار داشت وکم

 يبای زيجا فضا که از آنبای وتراس زنیی تا پاي بزرگ قدياتاق عاشقش بود پنجره ها
 .دی شد دی را مرونیب

 از کی چی تفاوت که هنی نکرده بود با ايریی تغچی گذشت،اتاق هانهی ازنظرمشنهای اتمام
 . قرار نداشتگرآنجای که سرشاراز خاطره بود دییهایادگاری

 زند و ی را کنار میرود،صندلی اش مانهیزرای دهدوبه طرف می را حرکت ملچرشی وانهیمش
 از آن ی که کسيادگاری کند،وتنهای راروشن مسیبرق را وصل وک.ردیگی قرار مشیروبه رو

 ی ودر دل مگذاردی مسی آورد ودرون کی را درمي دی سانهیمش...خبرندارد 
 .خبرندارن... خاطرهنیا از... خبرنداشتنی از ایانگارکس:دیگو

 مشخص  در آنهای که لبخند واقعیی آمدند،عکس های پشت سرهم میکی یکی ها عکس
اوبا لبخند نگاه ...زندی شروع را منهی رود وگزی ملمی به سراغ فانهیمش...بود
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 ناراحتش زی چچی که هییبه روزها...انگاردوباره به همان روزهارفته...کندیم
 ...یحت...کردینم

اومتوجه حال بدش ... شودی نامنظم مشی شود و نفس های میعصب...دی آی به خود مانهیمش
دستانش ... تواندی درست نفس بکشد اما نمکندی می و سعکندی راخاموش مانهی شود،رایم
 را صدا بزند،همان لحظه مادرش وارد ی توان ندارد کسیحت...لرزدیتمام بدنش م...لرزدیم

 : رودی به سمتش معیند،سریبی ما رانهی شود ومشیاتاق م

 ...ایثنا زودب...ثنا... شدی چزمی عزانهیمش-

 :دیگوی می فشاردوباسختی باهمان حال خرابش دستان مادرش را مانهیمش

 جا...نیهم. ..جا...نیهم...گردم...ینم...بر...من-

 برگردد اما شگاهی خواهد به آسای شود که دلش نمی مانهی متوجه منظورمشدرناپورمنش
 کرد؟ی چه کارمدیبا

رنا پورمنش به کمک ثنا د. رودی مانهی شود و به طرف مشی وارد اتاق ممهی خانم سراسثنا
 ی رهام مادی ببرند،درناپورمش به مارستانی گذارند تا به طرف بی منی را داخل ماشانهیمش

 :دهدیبوق رهام پاسخ م2 ازردبعدی گیافتد وبا اوتماس م

 ...سالم خانم پورمنش من-

 :دی گوی دهد ومی سخن به او نمي اجازه درناپورمنش

 مارستانی ببرمشیدارم م... نفس بکشهتونهینم...ستی اصال حالش خوب نانهیمش...انهیمش-

 :دهدی پاسخ مد،رهامیگوی کرد به رهام می را روشن منی ماشی وقتنهای اتمام

 .دمی اتفاقا من االن رسدمی من رسدیلطفا آرم باش-

 رود خود را ی مانهی سمت مشنی شود به طرف درماشی مادهی پنی ازماشعی سریلی خرهام
 .کندی حرکت ممارستانی به سمت بيادیدرناپورمنش باسرعت ز. دهدی ميداخل جا



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 41 

 ی کمرفت،ی مي کبودگربهی که دانهی صورت قرمز مشدنی وبادکندی نگاه مانهی به مشرهام
 : به خود مسلط شد وگفتعی شود اما سریدستپاچه م

 کنهی متتی که اذيزی فکرکن به چي اگهی دزیبه چ...ی کن تمرکر کنی سعانهیمش-
 .فکرنکن

 :دیگوی مکشد،رهامی دهد وهمچنان نامنظم نفس می نمی جوابانهیمش

 ي اگهی دزهیبه چ...یتونیتو م... االن نامنظمه فکرنکننکهیبه ا... فکرنکندنیبه نفس کش-
 . فکرکني دوست داریلی که خیبه همون...فکرکن

به . شودی صورتش کمتر ميود از کبی نامنظم است اما کمانهی مشي نفس هاهنوزهم
 کنند ی را به او وصل مژنی برند واکسی به اوژانس معی راسرانهی رسند ومشی ممارستانیب

 .شودی منظم مشی ونفس هاکشدیواو راحت نفس م

 ی تخـ ـت قرار مي روانهی مشیوقت. برندی به خانه مانه،اورای مشي بهبودبعداز
 دارد وبه سالن ی را از آشپزخانه برمي چاینی رفته وسنیی به طبقه پارد،درناپورمنشیگ

 :دی گوی و رهام مندی نشی اومي رود بعد ازتعارف به رهام روبه روی مییرایپذ

  افتاد؟یچه اتفاق-

 تونهی نمدمی به ثنا کمک کنم آمدم دی کمنییحالش خوب بود،رفتم پا... دونمیراستش نم-
 ه؟یشما نظزتون چ...نفس بکشه 

 : فکرکرد وگفتی کمرهام

  شده؟ينجوری بود که ایبار اول-

 حرکت تونهی نمدی که فهمی بار زمانهی هست ادمی بارسوم بود نیخوب نه،فکرکنم ا-
 .شکاهی آساادی بنکهی بارم قبل از اهی...کنه

 :دی گوی ومکندی سکوت مهی چند ثانرهام
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 شی ناراحت وعصبیلی که خی به موضوعیاون وقت. هستندی کامال عصبانهی مشيحمله ها-
 که انگاربلد ي ببره،جورادی روازدنی انگارکه نفس کششهی فکر کنه حالش بد مکنهیم
 .فتهی حالت منی نفس بکشه وبه استین

 م؟ی کارکنی چدیحاال با-

 به اوکمک کند خودش است،خود تواندی که می تنها کسرای رود،زی به فکرفرو مرهام
 . افتاده مسلط شودشی که برایی بتواند برتمام اتفاق هادی باانهیمش

 تخـ ـت نشسته ي روانهیمش. رودی مانهی باال واتاق مشي گفت گو رهام به طبقه نی ازابعد
 کند ی داده بود ،به قاب عکس خود که دردستانش قرار دارد نگاه مهیوبه بالشت تک

 . شودیومتوجه ورود رهام نم

 ی شود ودر دل می مسیودن چراغ ک اندازد ومتوجه روشن بی به اتاق میی نگاه گذرارهام
 ؟ي کردمی خودت قاي تو برانی هست که ايزیپس چ:دیگو

 بدون نگاه کردن به رهام قاب انهی رامتوجه خود کند،مشانهی تامشکندی مي تک سرفه ارهام
 : کنارش قرار داد وگفتی پا تخـ ـتيعکس را رو

 جالبه نه؟-

 :ندی نشی آن مي دارد وروی برمزرای کنارمی صندلرهام

 ؟یچ-

 رمی بمخواستمیهم م... بودم هم خوشحالدهیهم ترس...رمیمی دارم مگهی دکردمیفکرم-
 . زنده باشمخواستمیوهم م

 :دهدی وادامه مزندی ميشخندی نانهیمش

 .ستی با خودمم معلوم نفمی تکلیحت...جالبه-
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 که تورو از ی باخاطراتی،حتی کنی زندگيخوایدرسته؟تو م...یدونیاما به نظر من االن م-
  که برات درد دارهیباخاطرات... ندازهینفس م

 . فراموششون کنمخوامیمن نم...اشک داره... که درد دارهیآره خاطرات-

 . تا بهشون درد بدمهی بمونه درد چادمی خوام یم: دهدی دل ادامه مودر

 به ی خواهد رهام پی دلش نمرای آورد زی گذشت اما به زبان نمانهی ها ازذهن مشنی اتمام
 .دی گوی نميگری دزی کند وچی خاطرسکوت منینقشه اش ببرد وبه هم

 ی وشروع به گفتن خاطراتش مندی بی مدنی اندازد و او را مشتاق شنی می نگاهمی رهام نبه
 کند

 ستی که دورنيدروزیشا: چهارمفصل
 

 به سمتم مهیراس داره سدمی شدم وداطی مادردلداردرو برام بازکرد وارد حنکهی ابعداز
 : رفتم سمتش وگفتمعیمنم سر. نگران شده بودی تنهام حسابدی دی وقتچارهیاد،بیم

 کرد اما ی درد میمن تنها اومدم،آخه سرم کم... نگرانتون کردمدی الله خانم ببخشییوا-
 شد که آمدم نی دلداره،اشی که الزم دارم پیی ازکتابایکی افتاد ادمی برم خونه نکهیقبل از ا

 .دیواقعا ببخش...نجایا

 : وگفتدی کشی راحتمادردلدارنفس

 . راحت شدالمی افتاده،حاال خیگفتم نکنه اتفاق...دمی ترسیی تنهادمی دیوقت-

 رونی دادم همون جا بحی ،دعوتم کرد تا برم داخل اما ترجمیگردادیکدی لی تحويلبخند
 .بشنوم هاشوی سخنراندی باادی ی که تا مشناختمیباشم چون دلداروخوب م

 کنارم اومد ی با اخمدی وتا منو دداشدی دلدارپي خوردن نسکافه بودم که سروکله درحال
 :وگفت
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 .ی االغیلیواقعا خ-

 : زدم وگفتميلبخند

 . یتی تربی بیلیخ-

 : زدوگفتمی بازوي رویمشت

 ؟ي دادنجاروبهشیآدرس ا...گمی که میخوب هست-

 : آروم زدم به بازوش وگفتممنم

 ؟ي فکرکردیپس چ-

 : تاب که کنارمون بود نشست ومن هم کنارش نشستموادامه داديدلداررو

 .شهی ازت بلند نمي بخارچی هزدمیحدس م-

 : صدام روعاجزانه کردم وگفتمیکم

 دلدار؟-

 : طرفم برگشت وگفتبه

 . ندهکی کشنجای که ااریفقط شانس ب...مرض-

 : گفتممتعجب

 ؟ی چي بده؟براکیکش-

 : به من انداخت وگفتیهی عاقل اندرسفدلدارنگاه

 .یکنی عاشقونه هم که نگاه نملمیف...به به-

 : کردم وگفتیپوف

  داره؟ی چه ربطنیا-

 : لبخند کج زد وجواب دادهی

 . دم درخونهادی دختر موردعالقش ندنی دي برالمای في که مثل تونهیمنظورم ا-
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 : گرفت وگفتمخندم

  چه خبره؟دختر موردعالقش...او اوه-

 : وگفتدی خندزی راونم

 . فرق دارههیمن مطمئنم اون با بق...یپس چ-

 : دادمجواب

 . ندارهی فرقچیه-

 رونی که به مادرش گفته بودم رابراش بازگوکردم واز اونجا زدم بی دروغ مسلحتانیجر
اما از . داد،البته مطمئن بودمی نمکی کشرونیوفقط خداروشکرکردم که پارسا دلجو ب

 .دمی آموزشگاه کامال فهمي پارسا جلونیروز بعد با د چند نویوا... بعد نهيروزها

 وبه خودم دمشی داده بود،به محض خروج از آموزشگاه دهی تکنشی دفعه قبل به ماشمثل
 ای بچه فوضوال نی ازایکی دم آموزشگاه وادی برخورد نکنم وباز بي بارجدنیگفتم اگر ا

 .ارمی به زبون بی حتادی کنند که من اصال خوشم نمی میی درمورد من فکرهاندشی ببریمد

 شد،درست روبه روش کی نزدی جلو رفتم ،اونم کمی ناراحت وعصبی باحالتلی دلنی همبه
 :قرار گرفتم وگفتم

  دلجو؟يآقا...هی کاراچنیمنظورتون ازا-

 : زدوگفتيلبخند

 .دیه باش داشتادی اسمم روهم به دوارمی هست،امادتونی من یلیخوشحالم که فام-

 مدت نی تمام اکردیحاال باخودش فکرم. داده بودمي بدیسوت... ام رو گازگرفتمینیی پالب
 نکهی ايبرا. دارم وفراموش نکردمادی رو به شیلی مدت فامنی اون بودم که بعداز اادیبه 

 : نکنم گفتمعیخودم رو نباخته باشم وضا
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 ي اگهیاجوردی به ذهنتون برسه ي اگهی فکردشهی نملی شما دلیلی فاميادآوری دینیبب-
 د؟ی کنی کارمی چنجایا...دی روفراموش نکنهی اصل قضد،درضمنیرکنیتعب

 : طور لبخند به لب گفتهمون

 گه؟ی دي جامی برستیبهترن-

 ی ما جلب توجه مي گفتوگونی ما دررفت وآمد بودند واکی رو نگاه کردم مردم نزداطرافم
 : دلداراومدي جواب دادم که صداعی بلند شد سرمی زنگ گوشيهمون موقع صدا.کرد

 . که بردتمی خواد که بدزدتت،ماشاهدیمثل احمقا رفتارنکن،نم-

 : وگفتمدمی خندشو شنديصدا

 د؟ییشما کجا-

 : خنده گفتبا

 . اتوبـ ـوسيتو-

 : تونستم بگمفقط

 ...خا-

 ی نمالشی وبه خذاشتی دلداروبکنم،همش منو قال مي خواست کله ی موقع فقطدلم ماون
 .خواست مزاحم ما باشه

 انداختم،درکنار راننده رو برام باز کرد،من هم درعقبو بازکردم ی پارسا دلجونگاهبه
 :دروبست ،خودشم سوارشد،حرکت کرد وگفت.ونشستم

 کجابرم؟-

 : وگفتمکردمی نگاه مرونی ببه

 فه؟ینقدرضعیحافظتون ا-

 : کرد وگفتي اخنده



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 47 

 ...یی،جای،رستورانياما منظورم کافه ا... هستادمیآدرس خونتون رو ...بله...بله-

 دیحاال لطفا بگ... آموزشگاه هم کافه بودي اگه قرار به کافه رفتن بود،روبه روستی نيازین-
 د؟یچه کارداشت

 : پارك کرد،به عقب برگشت وزل زد به منو گفتي کنارنویماش

 ست،مزاحمتی ساده نی دوستهی ي باشما سرفا برایی آشناي پورمنش قصد من براانهیمش-
 ...دیباورکن...تیهـ ـوس نس...ستین

 : زل ردم بهش وگفتممنم

من از ... جمله رو بگمنی ادی نکني کارگهیجناب دلجو من ازتکرار متنفرم،بهتره د-
من قلـ ـبمو،ذهنمو،روحمو همه ...هی چي برادونمیچون م...ادیمعاشرت با پسرا بدم م

نه .. زودگذرینه عشق... پاك ی عشقيبگذارم برا...و بگذارم  تازه وني جورنی همخوامیروم
 اما من دهی سن وسال من هزاران اشتباه رخ مي بشم،توچهیباز دوست ندارم... هـ ـوسيبرا

 مزاحم من گهی تکرارکنم ولطفا دنی ازم نخواگهیپس د...زارمیازاشتباه ب...دوست ندارم
 دینش

 به ی نگاهمی نمی ازکنارش رد شدی رفتم وسوارشدم،وقتی وبه طرف تاکسادهی پنشی ماشاز
 . شده بودرهی عقب خی صندلي من روی خالياون انداختم،هنوز به جا

 سرخ شده بودم تی مامان نبود،البته خداروشکر آخه آنقدراز عصباندمی به خونه رسیوقت
 . سواالتش نداشتمي برای ومن جوابشدیکه مامان متوجه حالم م

 لباسامو عیسر.دمی اومدم زنگ خونه روشنرونی بیآب گرم گرفتم،وقت دوش هی ورفتم
 ي ناراحت اومد داخل و روای هی شد گفت عصبی که نمی ودروباز کردم ،دلدارباحالتدمیپوش

 : مبل دم دستش نشست وگفتنیاول

 .عاشقت اومده بود دم خونمون-
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 : باز کنارش نشستم وگفتمیبادهان

 ؟یک-

 : کردوگفتنگام

 .جوپارسا دل-

 : گرد شده گفتمی چشمانبا

  کارداشت؟یاونجاچ...اون-

 : به طرف برگشت وگفتکامل

 . پارساستي همه حرفاگمی که میینایا-

 : داد وگفترونی کرد،نفسشو با صدا بي اسرفه

 بهش حق ست،البتهی منزل خانم پورمنش ننجایمطمئن بودم ا... شدمدمزاحمتونیببخش-
 دوستتون دونمی مزاحم شدم که بگم من ممی آدرس نده،بگذرشناسهی که نمي به پسردمیم
 که کنمی مي سن کم احساس خطرکنه ،باورنکنه،اما من کارلی به دلدونمیم...کنهی فکر میچ

 کنم،دوستیتمام تالشم روم.مونمی ازش هستم وميمهربانانه ا  منتظر نگاهشهیهم...باورکنه
 .د خودش بگم اما اجازه نداناروبهی ايداشتم همه 

 : کرد وگفتدلدارنفسشوتازه

 .نیهم-

 : فکرکردم وگفتمیکم

  هاهیواقعا که عجب پسر-

 : آروم زد پس کلم و گفتدلدار

 . براش کباب شده،دلمیرگریکم مونده بود بزنه ز...عاشقته به خدا-

 : طلبکارا گفتممثل
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 اون وقت چرا؟-

 : گفتي جدی حالتبا

 . مثل تو شدهیچون عاشق احمق-

 : جام بلندشدم وگفتماز

 .بشنو وباورنکن-

چون به اون ...دمی ترسیی باردرعمرم ازتنهانی اوليبرا. ومن تنهاشدمدلداررفت
 ...به وسوسه...ندهیبه آ...به حرف هاش...کردمیفکرم

من ...ادکردمی گذاشتم،صداشوتا آخرزی سمت لپ تاپ وروشنش کردم وآهنگرفتم
 . ندارهشه،امکانی دونستم نمیچون م...کردمیدفکرمینبا

 ي گهیطرف د...دمشیدی ممی اومدی مرونی گذشت وهرگاه ازآموزشگاه بيهفته ا2،3
 دونستمی چون مدمی دی مدیاما من نبا...نگاه منتظرش...خودش...نشیماش...ابونیخ

 . ندارمی برگشتگهیاگربلغزم د

 دبود اما ای درسامون زنکهیباا... سرد شده بودیلی هواخگهیشنبه بود د5 هست ادمی
 .می کندی دل نممونی نقاشيازکالسا

  انداختم واون نبودابونی خي گهی به طرف دی نگاهمی ،نرونی بمی زدازآموزشگاه

 : پهلوم زد وگفتدلداربه

 .ادی میول...رکردهی دیامروزکم-

 : اون راه زدم وگفتمخودموبه

 ؟یک-
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 نی اونو از اخوندی که منو به اسم می شخصي سرم که صداي بزنه تودلدارخواست
 شد کمونی نزدیدم،کمیساله رود55 حدودایبه طرف صدا برگشتم،خانم.کارمنصرف کرد

 :گفت

 درسته؟... پورمنشانهیمش-

 : کنجکاوشدم وگفتمیلیخ

 شما؟...بله و-

 : زد وگفتيلبخند

 .مادرپارسا...من دلجوهستم-

 : باردرنره وتنهام نگذاره وپاسخ دادمنی دلدار روگرفتم که ادست

  نبود؟ی که به پسرتون دادم کافییم دلجو جوابهاخان-

 : تر اومد وگفتکی قدم نزدهی

 .نجای اامیاون ازم نخواست ب-

 :گفتم

 .دی که نداربیعلم غ...کنمید؟باورنمیشناسی ومدیداکردی جارو پنی ايپس چه جور-

 : اشاره کرد وگفتنشی ماشبه

 . سردهرنین،بی تو ماشنیای بشهیم-

 : دستام جداکرد وگفتيدلداردستاشوازتو

 . منتظرم هستندهی برم بقانهیمش-

 : بزنم گفتی من حرفنکهی دلجو قبل ازاخانم

 . دخترمرسونمتونیم-

 : رفت گفتی مهی به سمت بقدلدارکه
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 ممنون،خدافظ....نه-

 یکاش نم... موندمیکاش نم... رفتمیکاش م...برم...بمونم... دونستم چه کنمینم
 ...کاش...کاش...دمیشنیکاش نم...گفت

 که يزیاما تنها چ... بود،امایی به رنگ آلبالوینی شدم،ماشنشی اصرارخانم دلجو سوار ماشبه
 خودش ومدنی حضورمادرپارسا دلجو ونلی دلکردیاون لحظه فکرموبه خودش مشغول م

 .بود

 : کردو روبه من گفتنوپاركی ماشیبعدازمسافت

 یشترمیب... ناراحتیاله وگاه خوشحیگاه... خودش بوديمدتهاست پارسا تو-
 با پوست يگفت،دختری می درشت وعسلی باچشمان کمي دخترد،درموردیخند

 بار هی اون دخترگفت،اما همون ي باردرباره کیفقط ...بای وصورت زی کمانيد،ابروهایسف
 . نگاه بشناسمشهیبس بود که من با 

م،به چشماش زل زدم و  سرموبلند کردکردمی که تا اون موقع به خانم دلجونگاه نممن
 :گفتم

 ه؟نکنهی حرفاچنی کنم اما منظرتون از گفتن ای ادبی بخوامی خانم دلجو من نمدینیبب-
 ...نیخوایم

 : کردوگفتسخنموقطع

 خوام بدون دونستن ی نمربدم،فقطیی که بخوام نظرتو تغگمی نمناروی جان من اانهیمش-
 .يری بگمی تصمزای چیلیخ

 : کرم به خودم مسلط باشم وگفتمیسع

 .کنهیرنمیی نظرم تغدمنی بگیخانم دلجو شما هرچ-

 : زد وگفتلبخند
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 یبی باباش اما پول توجشیکنه،پیخونه،کارمیفوق م...سالشه25پارسا...فقط بزاربگم...باشه-
 باهات صادق باشم،پسرم چشم خوامیم...کشهی تک تک پوالش زحمت ميره،برایگینم

 که ی هستیاما االن تو تنها کس... قبال دوسـ ـت دخترداشته امادونمی،مستیوگوش بسته ن
 وازدستت ارهی نکنه بدستت ندهیترس...دهیترس... نگرانهدشدرمور...درموردش بهم گفته

 .بده

 : تازه کرد وادامه دادی دلجونفسخانم

 نی ساعت معهی سه شنبه ها وپنج شنبه ها سردمیدیم... خودشهي تودمیچند هفته ست د-
 روز ازش هی خونه،ادی وخوشحالتر مرهی مرون،خوشحالی بزنهی ومکنهیخودشودرست م

 که ي رازه،رازهی:ه؟گفتیک:گفتم.دمی که آرزومه دویکس...دمید:گفت...خواستم بگه
برات رازه که ... برات رازهازه،صورتش برات ر،صداشیکنی اما کشفش نمشینیبیم

 دمی ورازه،فهمباستی ززشی پورمنش همه چهانیمش.... تنهباست،خانمه،فروینقدرزیچراا
 که نی باهاش حرف بزنم،اما همخوادی نمانهیمش:گفت... پورمشانهیمش...انستینامت مش

خواستم  ازش. که باورم کنهي که بازمنتظربمونم منتظر روزرمیگی جون منمشیبیازدور م
 منگنه ي بهم بده تا باتو صحبت کنم،اما گفت نه دوست ندارم بزارمش تويزی چیآدرس

 ی ازدور شناختم کمنشوی که ماشدی رسنجای به ای گذرم اتفاقشی پيهفته . کنمتشیواذ
 شهی که همیی جادمی زل زده به آموزشگاه،فهمدمی دنهی منو ببنکهی شدم بدون اکشینزد

 هینجوری اشهیهم. اما نتونستادیاست ب سخت سرماخورده خوزامرو. ره همون جاستیم
 شمردم تا تورو متیمنم فرصتو غن... بخوابهدی روزو باهیاگه سرما بخوره حداقل 

 .اوردمی اما نشد،طاقت نامی نکی خواستم نزدنم،آمدمیبب

 : بگم که خانم دلجو گفتدی بای چدونستمی گرفتم،نمنیی پاسرمو

 . بارباهاش صحبت کنهی اما حداقل کنمی اجبارت نمانهیمش-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 53 

 : بشم که دستاموگرفت و گفتادهی پنی ازماشخواستم

 . رسونمتیم-

 : دادمجواب

 .رمینه ممنون خودم م-

 : زد و گفتيلبخند

 .دمیقول م...دمینگران نباش آدرستونو بهش نم-

 . تلفنمی من وخاموشرکردنینگران د.مامان خونه بود ونگران. دادم و منو رسوندآدرسو

 : مامان نگرانم چشم دوختم وگفتمبه

 ؟يمامان بهم اعتماد دار-

 : گفتی نگرانبا

 .معلومه که بهت اعتماد دارم-

 : آغـ ـوشش جاگرفتموگفتميتو

  بترسمخوامینم...نمخوام بلغزم... اشتباه کنمخوامینم-

 : نگران شد وگفتصداش

  شده دخترم؟یچ-

 تا سوارشدن ياز دزد...ون روز افتاده بود که تا به اییتمام اتفاق ها...زوی گفتم،همه چمن
اومدنش دم ...نگاهش... اونجادنشی ودی از طال فروشهی هددیخر...  پارسانی ماشيتو

به محض ... چند لحظه بودياما آرامشم فقط برا...آروم شدم.آموزشگاه تا اومدن مادرش
 گه؟دروغی واقعا راست میعنی: افتادم وبه خودگفتمادشی به شدم اتاقم تنهاي تونکهیا
  فکرنکنزای چنی دروغه و به اانهینه مش:گفتمی بعد مي لحظه ست؟اماین
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دلدارگفته بود ... حتما اونجاستدونستمیم...رفتمی روز گذشت،به آموشگاه نمچند
 . لبش محوشدي که لبخند از رودی اما دومدهیجلون

 اول قلـ ـبم حرف بزنه نه دیا که شدمی بارترسنی اوليبرا...دمیترس...نمشی ببخواستمینم
 .عقلم ومن به اون گوش بدم

 نکهیبه محض ا. بودلی که خداروشکر آموزشگاه هم تعطلیشنبه بود وروز بعدش تعط4
 ی بحراني مامانمم چون توونی مدشهیهم. مامان خونستدمی غذا فهمي خونه از بودمیرس
 نه مثل بابا ذاشتی بوده وتا حدامکان تنهام نمشمی روزاش پنی وپرمشغله ترطی شرانیتر

 مونده ادشی تا مثال بگه فرستادی ميادگاریورفت وفقط   گذاشتکی کوچي بهونه هیکه با 
 م؟یماهم هست

 : افکارشه کنارش رفتم وگفتمي تودمی آشپزخونه بود رفتم که دي سراغ مامان که توبه

 . فکريفته تو ري چه جورنیبب...ای امروز سرکار نبودهیحاال -

 : کرد وگفتنگام

 سالمت کو؟...فکرکارام نبودم-

 هی خچالویرفت سرغذاش و منم رفتم سراغ . دادمی گونش زدم و سالمي روي ـوسه ابـ
 : آب برداشتم وپرآبش کردم که مامان گفتوانیل

 .خانم دلجو اومده بود-

 : از آب خوردم وگفتمگهی دي اومدپشامو زد،جرعه د،مامانی تو گلوم پرآب

 . آدرسمونو بفهمهذاشتمیکاش نم...؟ی چيبرا-

 :گفت

 .دهی آدرسو به پسرش نميتا تو نخوا.گفت نگران نباش،-

 : برداشتم تا برم اتاقم که مامان گفتفمویک
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  کار داشت؟ی چی بدوني خواینم-

 : طرفش برگشتم وگفتمبه

 . شما بدهلی که به من گفت روتحوییحتما اومده بود همون حرفا-

 : جلو اومد وگفتی کممامان

 . وقصدش ازدواجهستی ساده نهی دوستهی مادرانه بود،گفت قصد پارسا فقط يحرفا...نه-

 : شدم وگفتمکی قدم به مامان نزدهی

 ؟ي خواستگارانی بنیدی شما اجازه میعنیمامان -

 : شد وگفتکمینزد

 . نهيتاتونخوا-

 : گفتمناباورانه

 د؟یدی اگه بخوام اجازه میعنیپس -

 : دادجواب

 یلی وخزننی تجارت حرف اولو مي توگهی مشناسدشونیشوهرخاله فرانکت م..آره -
 هی پارسا دلجوي ازشون خواستم درباره ی دربارش بهم گفتیکنن،وقتیروشون حساب م

 نی بخواانهیازمش:گفتیخانم دلجو م. نکردندای دربارش پي بدزی کنن که گفتن چیقیتحق
 . گرفتمی تصمشهینم  بدون صحبت کهنهی بارپارسا روببهیفقط 

 : هم نبود،گفتملی میانگارمامان ب...کردی کارنمعقلم

 ... کهدی من خسته شدنقدرازیمامان ا-

 : وگفتدیحرفموبر

 فردا می نه درضمن ما که نگفتمی ست بگی خواستگار خوبی وقتست،چرای ننیمساله ا-
 . ندارمی ومن مخالفتدینی جلسه همو ببهی می فقط گفتنی راه بندازیعروس
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 : نبود،گفتمي کامال روبه روش بودم و فاصله اگهید

 ؟یبه بابا گفت-

 : دادجواب

 . نهی اگه بابات موافق بود ازلجش بگای ي قشقرق راه بندازخوامینه گفتم اول به تو بگم نم-

 نتونستم یحت.بودری مشغول ودرگیلی خدم،فکرمی تخـ ـت دراز کشي اتاقم رفتم وروبه
 .درس بخونم

 .حرکاتش...حرفاش...تمام اتافاقات...اری تمام عيفکر... باربه پارسا فکرکردمنی اوليبرا

 درست درس بخونم تونستمی نمی فکرکردنام حتنی جمعه کارم شده بود فکرکردن،با اتا
 .بهتره بگم اصال درس نخوندم

 اعالم نمی ببرونی جلسه پارسارو بهی نکهی برای مبنتموی رفتم به اتاق مامان ورضاعصرجمعه
 .کردمیدامی برزخ نجات پنی حداقل ازادمیشنی وحرفاشو مرفتمی بهتربود مينجوریا.کردم

 منو به پارسا ي شماره تونهی به سمت تلفن رفت تا به خانم دلجو اطالع بده که ممامان
 بار نی اولي زل زدم وباز برامیبعدش به اتاق خودم رفتم وبه گوش.بده

 تفاوت باشم اما ی بخواستمیواقعاجالب بودهرچقدرم... تماسکیانتظار...دمیانتظارکش
 . افتادیفکرش مثل خوره به جونم م

صبح با زنگ . خوابم بردی کدمیآنقدرصبرکردم که نفهم... نهای بود نیریش...شدی نمباورم
شماره ناشناس . زنگ خوردمی اومدم گوشنییبود،تاازتخـ ـت پا6ساعت .دارشدمیساعتم ب

 که معلوم ییجواب دادم وصدا... پارسا نبودم ادی بودم که اصال جیبود اون لحظه آنقدرگ
 :دمی روشنله خوشحااینبود نگرانه 

  کردم؟دارتیب...سالم-

 : گفتمرصدامیی تغداشد،بدونی لـ ـبم پي لبخند گوشه هی چرا اما دونمینم
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 دارشدمیسالم،نه تازه ب-

 :دمیدی هم می که از پشت گوشي بودوخنده ای صداش فقط خوشحالي توگهید

 رونی شرکتم مربوط به بي خونه فراموش کرده بودم،کاراموی ازشانس بد گوششبید-
 خونه که مامان بهم خبرداد خواستم بهت زنگ دمیرس. بودمرشیدرگ1 که تا خودشدیم

 ی خواب باشدمیبزنم اما ترس

 : سکوت کردوگفتي اهی ثانچند

  دنبالت وبرسونمت؟امی امروزبشهیم-

 : گفتعیاما خودش سر... بگم نهخواستم

 امی بی اما دلم برات تنگ شده،مطمئن باش اگه بگی باورنکندیشا... نگونهکنمیخواهش م-
 .کنمی نمي اگهیردیتعب

البته مامان .رنی کردم ورفتم بیبا مامان خداحافظ. کردم و راس ساعت دم دربودقبول
 .رسونهی بود که پارسا منو مانیدرجر

 بود وکتش رومرتب ستادهی انشیدمش،کنارماشی اومدم دم دردرونی که بازخونه
خندمو پنهون . گرفتکرد،خندمی بعدبازش مي بست ولحظه ی دکمشو ميلحظه ا...کردیم

 شد،جلو اومد ی جلو رفتم که متوجم شد،به بسته نبودن کتش راضگهی دیکردم و کم
 :وگفت

 ...نهایسالم مش-

 : داشت،نگاهش کردم وگفتمدی حرفش تردي گفتن ادامه انگاراز

 .سالم جناب دلجو-
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 رفتم اونم نی و به طرف ماشاوردمی مبارکم ني ناراحت شد که اسمشو نگفتم منم به رویکم
 لبخند پت ي ناراحتش کنم وسوارشدم که متوجه ومدی باردلم ننیا.اومد،دروبرام باز کرد

 .ستمی بارعقب ننی وانمیشیا ذوق زده شده بود که کنارش ممثل بچه ه.وپهنش شدم

 : وحرکت کرد که گفتمسوارشد

 .رمی بادلدارمشهیمن هم...دی جلوترنگه داریلطفا کم-

قبول کرد اما سرعتشو کم کرد . نداشتمزاعادتی چنی معذب بودم،آخه به اکمی راستش
 : بعد گفتیوکم

 .يممنون که قبول کرد-

 : نگاهش کنم گفتمنکهی لبخند وابدون

 رو بعد از مییجواب نها. بارشمارومالقات کنم،حرفاتونوبشنومهی بگم فعال قبول کردم دیبا-
 .دی نکني اگهیردی وتعبدی فکرنکنگهی دزهیلطفا االن به چ...گمیاون م

 : که سرشو تکون داد وگفتدمی چشم دي گوشه از

 . گفتنویمادرمم هم...بله البته-

 اشاره کردم که جلوش نگه داره اما دلدار متوجه داشتی قدم برمبونای دلدار که کنارخبه
 هی گل کرد که تالفمیطونیمنم ش. نکردی بوق زد که متوجش کنه اما باز توجههیپارسا .نشد

 یدلدار که عصب. بزنه اونم انجام دادگهی بوق دهی وبه پارسا گفتم ارمی رو دربی قبليدفعه 
 منو نکهی فحش جانانه نثارمون کنه اما به محض اهی برگشت تا سمتمون شده بود،به

 : دهنش باز موند،به طرفمون اومد وگفتمدی دنشی ماشيکنارپارسا وتو

 .رسونمونی امروز مدنی جناب دلجو زحمت کشنی بشایب-

 . نگفتيزی چگهی اکتفا کرد و دی سوارشد،به سالمدلدار

 : بشم که پارسا گفتادهی پ شد منم تشکرکردم،اومدمادهی پعی سرمیدی مدرسه که رسبه
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  مالقات خوبه؟ي برایچه زمان-

 : وگفتمومدی بگم همون سه شنبه اما نگاهش آنقدر مظلوم بود که دلم نخواستم

 د؟ی وقت داریشما چه زمان-

 : گفتی خوشحالبا

 امروز عصرخوبه؟-

 : دادمجواب

  وکجا؟یچه ساعت-

 : گفتی خوشحالبا

 . آموزشگاهي شاپ روبه رویعصر همون کاف6-

 . شدمادهی کردم و پکی کوچی خداحافظهی تکون دادم، دیی تاي به نشونه سرم

 : وارد کالس شدم دلدار به طرفم اومد وگفتنکهی محض ابه

 . های دوست پسـ ـرت کننی منو سوار ماشنمی نبکهید-

  بودی کردم،عصبنگاهش

 : داخل کالس نبود،گفتمی به جز منو دلدار کسخداروشکر

 ؟يناراحت شد...دلدار-

 : جلواومد و زد پس کلم وگفتیکم

 . دارهیفی جمله چه کنی انمی ببخواستمیم-

 : وادامه دادرخندهی ززد

 . ینوگفتیآخه بارقبل که بهرام رسوندت خونه ا-

 : تخـ ـتش کم بود،خندم گرفت وجوابشودادمهی

 .يواقعا که فکرکردم ناراحت شد-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 60 

 : کرد وگفتچشاشوتنگ

 ؟يدیخبرنم...ي موذيا-

 : خنده جواب دادمبا

 .به خدا امروزباراول بود-

 : وگفتدی خنددوباره

 .دونمیخودم م-

 : گرد شده گفتمي چشم هابا

 ؟یدونیم-

 : وگفتدی آروم خنددوباره

 خوبه یلی خیاما به چشم داداش.یگفتی نمیچی وهي مثل احمقا نشسته بوددمید...آره بابا-
 .ها

 : مو باال دادم وگفتمابرو

 ؟يدیاون وقت تو از کجا فهم-

 قبل می خونه شدی کالسامون تمام شد وراهیوقت.ذاشتی روز دلدار مدام سربه سرم ماون
 : گفتممی برسنکهیا

 .دنشیقراره امروز عصربرم د-

 : و روبه روم قرار گرفت وگفتستادی از حرکت ادلدار

 ؟یگی منویاالن ا-

 : حالتش خندم گرفت،گفتماز

 گفتم؟ی مدی بایوا خوب ک-

 : رفت گفتی که به سمت خونه ما می ودرحالدی کشدستمو
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 .ی وخراب کني ندی وقت سوتهی دبدم ای چند تا نکته رو بهت دیبا-

 . خواست بره سرقراری گرفت انگاراون بود که مخندم

 ...!ي ابندهی فري کلمه سرقرار؟چه

 میاول ناهارخورد. برهششی دلدار آبروم پي کارانی خداروشکرخونه نبود که با امامان
 چون اونوقت اونجا رباشمی سدی نباگفتیقاشق بخورم،م3،4 تراز شیالبته دلدار نذاشت ب

 .زنمی نميزیلب به چ

 قلقلکم يزی چهی حال نی و درعزدی داشت که به منم منتقل کرد،دلم شور ماونقدراسترس
  بد؟ایخوب بود ...دی جدزهی چهی... دامیم

 هی به تن کردم،دی روشن وشلوارکتان سفي قهوه اي پالتوهیاش  دلدار و وسواسي نظرابا
 . شاپ رفتمی به کافی تاکسهیشال تقرببا هم رنگ پالتوم سرم کردم وبا 

 نی اانهیمش:گفتمی شدم،به خودم ممونی پشي بودم که لحظه ادهی شاپ رسی کافبه
 خواد احساست،قلب وذهنت دست خورده بشه ؟حاال ی دلت نمیگفتی که می؟توهستییتو
 ؟يری شده که سرقرار میچ

 دیمن اول با... پارسا همون باشهدیشا: پارسا اومد جلوم وگفتمي همون لحظه چهره اما
 .شهی بارمالقاتش که قلب واحساسم دست خورده نمهیبا ...رمی بگمی بعدتصمنمشیامروز بب

 قرار زیتا م5،6يدم،درست روبه روم با فاصله  پاپ شی و وارد کافدمی کشیقی عمنفس
 مونی پالتوم پشدنی از پوشدمشی دنکهیبه سمتش رفتم وبه محض ا.داشت درست کنج بود

 لبخند هی کت اسپرت به همون رنگ تنش بود،اون که متوجه شد هیشدم چون اونم 
 :زدوگفت

 . پورمنشانهیسالم مش-

 : آروم جوابش دادمیلیخ
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 .سالم جناب دلجو-

 نکهیبعداز ا. خودشم درست روبه روم قرار گرفتنم،ی تا بشدی روبرام عقب کشیصندل
 . با اشاره اون گارسون اومد وسفارشمون روگرفتمینشست

 زدی حرف نمی پارسا کالمشدمی آب مکردم،داشتمی مي بود با انگشت دستم بازنیی پاسرم
وبلند کردم،به  سرمکردمی نگاهشواحساس مینیسنگ.کردی معذب مشتری منو بنیوا

هردو هم زمان ...مثل شب... کاملیاهیس... داشترهی رنگ تهی... شدمرهیچشماش خ
 .نیی پامیسرمونوانداخت

 که گذشت پارسا شروع کرد به ی سکوت اعصاب خرد کن سفارشمونوآوردند،کمبعداز
 :گفتن

واحتماال با خودت ... همه اصرار؟نیچرا ا... چرا تو؟یگیاحتماال با خودت م... دونمیم-
 بهی من فري همه عالقه وتمام حرف هانی همه اصرار،انیا... دروغهیکنیفکرم

 زل زد وسپس ادامه کردمی مي شکالت داغم بازوانی لي قطع کرد وبه من که با لبه حرفشو
 :داد

 ي براطی شراي سرهی چه کار چه ازدواج نده،ی آيتمام انسان ها چه دخترچه پسر همه برا-
 خوام وخالصه ی مي همسرنگونهی ازدواج من اي براگهیمثال م...کننی منییخودشون تع

 امی روي ذهنم بوده ،توي مثل تو توی کسشهی همندمی آيمن هم برا... گهی ديزای چیلیخ
 گفتی مامانم می وقتشهیخوام،همی که می هستی اونشترازی بیلی خیراستش حت...بوده

من ... نه فقط از نظرظاهردمی دی ذهنم مي مثل تو توی شخصنمی ببتویدوست دارم داماد
 یعش ق به مادرت،شجاعتت دربرابراتفاق...عشقت،شجاعتت،...زتوشدمیعاشق همه چ

 تو یدم،وقتیارود هنی من تمام اانهیمش.انتی درمورد اطرافتی وبزرگواررمنتظرهیغ
 مادرتو ي هی پول هدادخوی موکهی ودزدیکنی مسکی که ري مادرتودوست دارنقدرعاشقانهیا
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 من انهیمش...یکنی اونو صددرصد خوشبخت می بشي عاشق مردی پس وقتیزنیبدزده روم
 . من عاشق تمام توشدم،عاشق روحت شدم... تونشدمي چهره ییبایفقط عاشق ز

 رونی بادی بخواستی روکه دلش می قطره اشکیحت...چشماش دروغ نداشت... کردمنگاهش
همون جور که نگاهش .شدیرمی که با نه گفتن من حتما سرازیقطره اشک...دمیهم د

 : گفتمکردمیم

 ... بگم مجاب کننده هم بود امادی بود وبابای زدی که زدییتمام حرف ها-

 : بزنه اماسرفرو برد وسکوت کرد،من ادامه دادمی سخنم نگران شد،خواست حرفي ازادامه

 . ترفکرکنمشی بی کمدیاما بگذار-

 : بغض گفتبا

 د؟یخوای بپرسم چقدر زمان متونمیم...ه البته بل-

 : جام بلندشدم وگفتماز

 .ذارمی منتظرتون نمادیاما ز...دونمیراستش نم-

 : بلندشد ومن ادامه دادماونم

 . برمگهیخوب من د-

 : گفتمعی سررسونمتونی االنه که بگه من مدونستمی مچون

 .لطفا...رمیخودم م-

 : زد وگفتيلبخند

 .کنمیچشم ،اصرارنم-

 : گذاشتم ازپشت سرصدام زدرونی رفتم تا پاموبی کردم وبه طرف درخروجیخداحافظ

 انهیمش-

 : به طرف گرفت وگفتي دسته داربرگشتم،پاکت
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 ی عسلي باچشماي دخترياما االن مطمئنم برا... چرادونمی گرفتم،نمنوی اشی وقت پیلیخ-
 . شمابودهيبرا...بوده

 : وگفتمدمیوعقب کش اما دستامرمشی خواستم بگي الحظه

پس ... که جوابم به شما مثبت باشه واگرنهنی بهم بدی باشم زمانهی هدنی اقیاگرمن ال-
 . باشهي ترقی شخص الي برادیبا

 : پاسخ دادپارسا

 هی هدنی باشه،ای اگر جوابتون به من منفیحت.ستی نهی هدنی اقی کس به جز شماالچیه-
 . پنهان خواهد ماندي شما گوشه ايهم مانند خاطره 

 . گرفتم وبه سمت خونه رفتمی تاکسهی رفتم ،ابونی طرف خبه

 ...صداش...التما س درون حرفاش...چشماش...کرد،نگاهشی رهام نمي لحظه افکرپارسا

 : من جلو اومد وگفتدنی بود به محض ددهی مامان که تازه رسدمی به خونه رسیوقت

  رفت؟شیچطورپ-

 : ندادم،دستاموگرفت وگفتیپاسخ.می مبل نشستي روکنارهم

  شده؟يزی چزمیعز...انه؟یمش-

 : کردم وگفتمنگاهش

 نی بهش جواب بله دادیوقت... بابا عاشقتون بودنیگفتی بهم مشهی همادی مادمیمامان -
 ... ازترسم،منیسال دووم داشت،مامان من م18اماعشق شما فقط .نمازشکرخوند

 : حرفموقطع کرد وگفتمامان

 دیدخترم االن شا. ومن االنم عاشق پدرت هستممیمنوپدرت عاشق هم بود...آره دخترم-
دل ...یشی عاشق مه،باهاشیبی عجزهیعشق چ... ستمی نمونیتنها باشم اما پش
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 برگردم باز پدرتو شی ومن اگه دوباره به اون سال پيزیریاشک م...یشیدلتنگ م...يبندیم
 .کنمیانتخاب م

 :ادامه داد مکث کرد وی کممامان

 نوخدایا...ای باشه ونی انتخاب تو ممکنه بهترری بگمیدخترم خوب فکرکن وبعد تصم-
 .دونهیم

 هرچه دیبه خودم گفتم با. اتاقمي به گونش زدم ورفتم توي بغـ ـلشو بـ ـوسه اي تودمیپر
 ی ومن تازمانفتمی ازدرسام عقب بشدی هام باعث می دودلنی چون با ارمی بگمیزودتر تصم

 . درس بخونمي کلمه اتونستمی نمکردمیکه به پارسا فکرم

 . زنگ نزنه ومزاحم فکرکردنم نشهی کردم تاکسموخاموشیگوش

سرم دردگرفته ... فکرکنمخواستیدلم نم... خسته شدم گهی فکردم اونقدرکه دیلیخ
به طرف کمدم ...وسط اتاقم نشسته بودموزل زدم به اتاقم .شدمی مونهیداشتم د...بود
 . انداختم تا ازنومرتب کنمرنی بنیی که توش بود،ازباال تاپایموهرچرفت

 رونی باتشی ومحتونیی افتاد پاشونیکی که کردمی کمدمومرتب مي باالي جعبه هاداشتم
 يجمشون کردم ودرون جعبه .پاکت نامه ها،کارت پستاال،همه روبابام فرستاده بود.ختیر

 ... کاشيدم که ا روباز کریکیبنفش رنگ قرار دادم ودر آخر 

 خوش ی کردم درونش بابام باخطم،بازشی سالگ14 به تولدشدی پستال مربوط مکارت
 که بکوشد ی تاچه اندازه عاشق است،مگرزمانفهمدی هرگز نمزادیآدم:نوشته بود

 (چراستوی بتیهر.( نباشدگرعاشقید

 بود ی کافنیهم... بودی بهانه کافکی نیهم... بودی تلنگرکافکی نیهم... بودی کافنیهم
 داشته باشم رومفت ازدست ندم،به تونمی روکه می گرفتم عشقمیتصم... رمی بگمیتامن تصم
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 نکرده بودم ،رفتم رهی پارساروذخيشماره .گذشته بود10ساعت از... رفتم میطرف گوش
 . کردمداشی وپشده  پاسخ دادهي تماس هايتو

 ...گریت ود روبرداشیواوگوش...بوق دوم...بوق اول...دی تردي الحظه

 : ناراحتای دونست خوشحال باشه یدم،نمی شنصداشو

 ...الو...انهیمش-

 :دمی شنی ذهنم مدام متو

 .نه عاشقته...دهی مبیاون فر... دارهقتینه حق....گهی دروغ ماون

 راه نی راهوبروانیا: از ذهنم گذشت،به خوداومدم ودرردل گفتمهی ثانکی ي برانهای اتمام
 .یکنی مدای که بره توراهتو پییبه هرجا

 : رومحکم به گوشم چـ ـسبوندم وگفتمیگوش

 سالم...پارسا-

  مني برايلبخند: پنجمفصل

 :دی گوی ومکندی به رهام نگاه مانهیمش

 نیزداشتم،پول،خونه،بهتریهمه چ... نداشتممی درزندگی وقت حسرتچیه-
اما حاال تنهاحسرتم . نداشتمي باوجود نبود پدرم اما بازکمبودیمادر،حت...زهایچ

 دمی خندی ناراحت بودم اما باز می وقتیتنهاحسرتم لبخند گذشتست که حت...گذشتست
 . ـبم بخندمـ کاش مثل گذشته از ته قلگمی باخودم مشهیوحاال هم

 : زد وگفتي لبخندرهام

 یحت. تااالن شده بسهی بسه،هرچمی وبگمی به خودمون استراحت بددی اوقات بایگاه-
 گذشته نقدربهی ادی نبایم،گاهی انگارتازه متولدشدمی فکرکندی باقهی چند دقي برایاهگ

 دربزرگ هی اگه به گنی میدونیم.می همون قدربخندمیری بگادی ازش دیبا...میفکرکن
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 هیبهتره گذشتتو مثل .واربودی باز نشه به جاش دبود  ناراحت نشوچون اگه قراريدیرس
 .واری دهی نه ینیدربب

 : به ساعت کناردستش نگاه کرد وگفتانهیمش

 ن؟یستیبعدازظهره گرسنه ن4ساعت -

 ازروده بزرگه یچی هکهی بگم روده کوچدیبا... شدیراستش االن که حرف گرسنگ-
 .نذاشته

 انهیبه محض ورودش مادرمش. رفتنیی وبه طبقه پارونی بلند وازاتاق بشی ازجارهام
 :ان رفت وگفت خودبلند شدند،رهام به طرفشيوثناخانم ازجا

 ... حالش خوبه فقطدینگران نباش-

 : گفتعی پورمنش سردرنا

  دکتر؟ي آقایفقط چ-

 :دی گوی مي با لبخندرهام

 . وگرسنشهستیفقط معده هامون حالش خوب ن-

 : گفترفتی زدندوثناخانم که به طرف آشپزخانه مي لبخندهرسه

 .کشمی غذا معیاالن سر-

 آن ها ي آشپزخانه رفتند و روکی نزدي مبل ها به همراه درناپورمنش به طرفرهام
 : درنا پورمنش قرار داشت گفتيرهام که روبه رو.رندیگیقرارم

  بپرسم؟ی سوال خصوصهی تونمیخانم پورمنش م-

 .دمیبله،اگه بتونم جوابتونوم-

 ان؟ی نمدنشونی چرابه دانهیپدرمش...همسرتون-

 : وگفتدی بلند کشی آهدرناپورمنش
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 . خارج ازکشورای رانهیا. االن کجاستدونمی نمیمن حت-

 : متعجب گفترهام

 شه؟یچطورامکان داره؟مگه م-

 يبرا: راحت؟فقط درجواب گفتنقدری چرا ادمی شد وپرسیی حرف جدای هست وقتادمی-
 .محافظت ازشما

 ...ه؟نکنهیمگه شغلشون چ-

 :دی گوی ومکندی به رهام نگاه می بانگراندرناپورمنش

 .فتهی بی خوام اتفاقینم...دی ودنبالش نباشدی نپرسيزیبهتره درموردهمسرم چ-

 : برداشت ورو به رهام گفتزرای مي روی گوشسپس

احتماال االن .ستی نیابی که قابل ردیخط...هی گوشنی ما با اون فقط همیتنهاراه ارتباط-
 جا فراموش نیهزارجورفکر درمورد ما وگذشتمون به ذهنتون خطورکرده اما لطفا هم

 .دیکن

 وبعداز آماده شدن غذا رهام دهدی بحث خاتمه مگربهی سکوت درناپورمنش رهام هم دبا
 :دیگوی برد ومی را به اتاق مانهی خود ومشيظرف غذا

  نداره؟ی اشکالنجاباتوغذابخورمیاگه ا-

 ؟ی منکی منوتحري باخوردنت اشتهاي خوایامی غذابخورم ی مجبورم کنيخوایم-

 : لبخند زدرهام

 .هردو-

 . نبرمنی شماروازبي حداقل اشتهارمدوایام-

 : کنارش نشسترهام

 .رهی نمنی ازبرنشهی من سرجاشه وفعال تاسياشتها-
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 برد تا فکر ی غذاخوردن تمام تالشش را به کارمنی به خورن کردند،رهام حهردوشروع
 را درست شی عال منحرف کند تا بتواند غذاگرفیزدی را ازگذشتها،پارساوهرجانهیمش

 .وحساب بخورد

 ي گردد،کنارش روی برمانهی اتمام غذا رهام که قصد رفتن کرده بود به طرف مشبعداز
 : قرارگرفت وگفتیصندل

 ... پاهاتي برمت چکاپ برای ومامیم8فرداصبح ساعت-

 : حرف اورا قطع کردانهیمش

 .رمینه من نم-

 درد ی کمروزی دفتگیمادرت م. چکاپ از کمـ ـرتههی فقط نیکنم،ببیخواهش م-
 مارستانی بمارستان،اسمی ازبدونمیم.ستی اصال خوب نی دردا عادت کننی ادبهی،نبایداشت
 اد؟ی خوشت مي از چه عطرنمیبب. راه حل دارمهی اما من ادی بدت ممارستانی بيوبو

 ی راآماده مانهی شود،مشیصبح رهام سرحال وخندان واردخانه پورمنش م8 ساعتراس
 :دیگوی ومرودی طرفش مند،بهیب

 ؟ي روآوردی که دوست داشتيعطر...سالم-

 : عطررا به طرف رهام گرفت وگفتي شهی شانهیمش

 ؟ي خوای می چي براینگفت-

 .يجواب سالمم رونداد-

 : کالفه گفتانهیمش

 .کیعل...خوب-

 وسپس به پاشدی مشی از عطررا روی آورد،کمی مرونی رابی کتش ماسکبی از جرهام
 : گرفتانهیطرف مش
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 . وبه جاش پرازعطردلخواهتهتینی بي تورهی نممارستانی بي بوگهی دن،حاالی ازانمیخوب ا-

 انهی گرفت رهام متوجه نگاه نگران مادرمشي عقب جای صندلي روانهی مشنکهی ابعداز
 : طرفش رفت وگفتشود،بهیم

 .دیخانم پورمنش نگران نباش-

 :دی گوی ودرناپورمنش مرندیگی فاصله ملی ازاتومبی وکمهرد

  نبرمش؟دش؟چرامنی ببرنی خوایچرا شما م-

 به انهی مشنی رو بدشنهادی پنی اگه شما امیدونیخانم پورمنش هم من وهم شما خوب م-
 .دی کنشی شما همراهکنهی وجه قبول نمجیه

 آخه چرا؟-

 : نگاه کرد وپاسخ دادانهی وسپس دوباره به مادرش مشانهی به مشی نگاهرهام

 دونه،بهی خوب مانهی مشنوی درد وانی شما بدتري ومثلما درد فرزند برادی مادرهستهیشما -
 . نگرانتون کنهخوادی نملی دلنیهم

 : آسوده خاطر شد وگفتی پورمنش کمدرنا

 .نی گفت بهم بگیقول بدبن دکترش هرچ-

 : دهدی سرش را تکان مرهام

 .نی ازخودتوت ضعف نشون ندانهی مشي گاه جلوچی هيزی چهیفقط .دمیحتما،قول م-

 :دیگوی مانهی بعد مشیکم.کندی رود وحرکت می ملی وبه سمت اتومبکندی میخداحافظ

 ؟يچراروانپزشک شد-

 نی گرفتم امی تصممنمی ببی تخـ ـت جراحي رو رومارمی مرگ بتونمی نمدمی فهمیوقت-
 .تخصص روانتخاب کنم
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 روانپزشک هی ردستی زی تاحاال کسیعنی،يچه استدالل مسخره ا: دردل گفتانهیمش
 .نمرده

 : رخ رهام نگاه کرد وگفتمی به نانهیمش

 ؟ی بشمونیتاحاال شده از روانپزشک شدن پش-

 : زندی لبخند مرهام

  منه آره؟هیی پورمنش انگارامروز روز بازجوانهیخانم مش-

 . فقط کنجکاوبودمي جواب ندیتونیم-

 :دیگوی جمله دردل منی بعداز گفتن اانهیمش

 .یمونی پشمیلیسکوتت نشون داد که خ...رانی جناب امستمیمن احمق ن-

 است دهی تخصص رابرگزنی انکهی اواز اای داند آی نمشی کس به جز رهام وخداچی هاما
 ر؟ی خای است مانیپش

 ی آرام گوش میقی نزد ودرسکوت به موسی حرفکی چیگرهی دمارستانی به بدنیتارس
 دهند و او ی ملچرقراری وي را روانهی به کمک پرستارمشمارستانی به بدنیبعداز رس.داند

 وارد اتاق پزشک نکهی قبل از اانهی شود،مشی نوبتشان معی سریلیخ. برندیرابه داخل م
 :دیگویشود روبه رهام م

 راست،پس اگه ی وکگنی دروغ می که کدمی اطرافم فهمي مدت از لحن دکترانی ايتو-
 ي به بهبوديدیمن ام... بگم الزم نکردهدی بادی بزنی من حرفی دلخوشي برادیاالن خواست
 .گهی می دکتر چدی ببندی بردی داخل بعدا اگه خواسترمیدرضمن االن تنها م.پاهام ندارم

 .دیگوی نميزیگرچی دهد ودی سرش راتکان مدیی تاي به نشانه رهام

 . کشدی طول ممی ساعت ونکی حداودمارستانی بيکارها
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 ي که از در ورودی کند،هنگامی متی گرفته است وآن راهدالچررای وي دسته رهام
 کی نزدی دارد واز پشت،سرش راکمی شدند،رهام آن را نگه می خارج ممارستانیب
 :دیگویکندومیم

  منم؟مهمونیای که از خجالت معده هامون دربیی جامیبر...يمطمئنم صبحانه نخورد-

 ساله، 30 حدودایمرد جوان. اش به روبه شدرهی نگاه خي نداد ورهام متوجه ی پاسخانهیمش
  شدکی کرد، نزدی رهام هم درك می را حتی تفاوتی که بیبا چشمان

 ی مکتری وبه اوکه هرلحظه نزددهدی قرار مشی پاهاي دستان مشت شده اش را روانهیمش
 . اومدمی نمی لعنتمارستانی بنیکاش امروزبه ا:دیگوی ودردل مکندیشد نگاه م

 يزی خم شد ودر گوشش چانهی به طرف مشی شود وکمی ترمکی جوان به آنها نزدمرد
 .کندی رامحکم ترمانهی که مشت مشکندیرازمزمه م

 انهی مشيرهام روبه رو. شودی دورمعی بزند اما مرد جوان سری به طرف اورفت تاحرفرهام
 :قرار گرفت وگفت

 حالت خوبه؟... بود؟یاون ک-

 : است جواب دادتیخشم وعصبان که پراز ی باحالتانهیمش

 .فقط منو ببرخونه-

 .کندی اطاعت می بدون حرفرهام

 سرخ ودستانش هنوزگره تی چشمانش از عصبانانهی وجود دارد،مشي سکوت بدنیدرماش
 : انداخت وگفتانهی به مشی نگاهنهیرهام از آ.کرده است

  کرده؟تینقدرعصبانی گفت که ایچ... بود؟یاون پسره ک-

 ناتوانت ي پاهانی هم با اادیانگارز: آوردی مادی بارهزارم درذهنش به ي براانهیمش
 .ی خودت تورکنيوبرایکی یتونست...ست،خوبهی بدنتتیوضع
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 : شدرهی خنهی باچشمان سرخش به آانهیمش

 . هم دربارش صحبت نکنگهی نبود،دی کسیاون عوض-

 ی که به قلبش خنجر متتفاوی درفکر آن نگاه بانهیمش. گفته نشدی به مقصد سخندنی رستا
 را دگرگون انهی آنقدر حال مشتواندی می کسست؟چهی آن شخص کنکهیزد ورهام درفکر ا

 کند؟

 مارك ي ،لباس ها185ساله،قد30حدودا:اوردی درذهنش به خاطربکندی می سعرهام
 نیامکان ندارد ا:دیگوی افتد وباخود می پارسا مادیهمان لحظه به ...اهیچشمان س...دارو

 از آن انهی باشد که مشي اشهی عاشق پي اش همان پارسای تفاوتیشخص باآن نگاه و ب
 ودردل دی آی مرونی موضوع بنیا  از فکرلی دلنیبه هم. کندیصحبت م

 داستان ي منتظر ادامه دی باهی شخص چه کسنی بخوام بدونم ادمنتظربمونم،اگریبا:گفت
 . بمونمانهی مشیزندگ

 نی ماشنیا: خانه شان پارك شده است نگاه کرد وگفتيو که جلینی به ماشانهیمش
 .اوردهی طاقت نگهیپس امروزد...دلداره

 : که متوجه شده است گفترهام

 ...هی برمتی مياگربخوا-

 : سخنش راقطع کردانهیمش

 ترحم هی فقط نی باورکنم دوستام منودوست داردوادیبا. قراه فراموش کنمگهیمن د...نه-
 .ستین

 کندی کمک مانهیثناخانم به مش. بردی را داخل ملی شود ورهام اتومبی باز منگیدرپارک
 : گرفت وگفتلچررای وي چرخ هاانهیمش. دهدی ملچرقراری ويواورا رو

 .رمیخودم م-
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 ي به وروددنیقبل از رس. کندی متی هدالچررای کنندواوخود وی نمی وثناخانم مخالفترهام
 ی منیی تراس پاي اندازدواز پله های مانهیش به می نگاهدی آمد،باتردرونیدلدار ب

 :ندی نشی زانو مي روانهی مشيجلو.دیآ

کتکم ...سرم داد بزن... بکن،فحش بدهيخوای که مي هرکارکنمیخواهش م-
 .دلم برات تنگ شده...نمتیفقط بذاربب...فقط...بزن

 : دهدی جواب مي کند و همراه لبخندی به چشمان دلدار نگاه مانهیمش

 . همتون تنگ شدهيدلم برا...انی بیگفتی وگلناز هم مبا،زهرهیکاش به فر-

 ...اتفاقا-

 :دی آی زهره مي دلدارتمام نشده بود که صداي جمله

 .شهی بدون ما کامل نمیضلع5چون...میماهم هست-

 ی مي رادرآغـ ـوش خود جاانهی مشیکی یکی وندی آی جلومباوگلنازهمی زهره،فربعداز
 .دهند

 
 دای رود،او را درتراس پیبعدازظهر،درنا پورمنش به اتاق دخترش م4 حدودساعت

 کندی رخ دخترش نگاه ممی نند،بهینشی می صندليبه سراغش رفت وکنارش رو.کندیم
 :دیگویوم

 دخترم؟...انهیمش-

 : زندی می گردد،لبخند کم جانی به طرف مادرش برمانهیمش

 . متوجه شما نشدمدیببخش-

 :ت وگفت دخترش راگرفدستان

 . افکارنشونقدرغرقی اگهید-
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 : کشدی مآه

 که با دوستام گذرونده بودم یی به روزهاکردم،داشتمی فکرنمکمی تاريمامان به گذشته -
 ... اما االنمی بودم،شادیدیخندی که باهم مییبه روزها.کردمیفکرم

 : دخترش را فشرد وگفتدستان

 .ی وخودتومقصرندونی به گذشته فکرنکنهی کاف،فقطی شا دباشیتونیدخترم تواالن هم م-

 : شدرهی دوست داشت ختی نهای که بي نقطه ابه

 به لی باز خنده هام تبدترسمی کنم بخندم وشاد باشم،می بازسعترسمیم...ترسمیمامان م-
 . روندارمگهی درده دهی تحمل کهید... تحمل ندارن گهیمن د.اشک وغم بشه

 :ردی گی حرف درد منی ادنی از شنقلبش

 که به خاطرشون شاد ییزای که قدرچنهی اشیخوب... دخترم ترس هم خوبه هم بدیدونیم-
 نی ممکنه تمامش رو از بشیادی که زنهی اشی دونست و بدی ترخواهشی روبیوخوشحال

 ي از دست بدي روکه بدست آوردی شاد بودننی که ممکنه االن ایاگه فقط بترس.ببره
 . مونده وبسی ازش فقط آه وحسرت باقینیبی وميای به خودت میوآنقدردست دست کن

 برگونه ي خودبلند شد،بـ ـوسه اي دهند،درناپورمنش ازجای ملی تحوي به هم لبخندهردو
 . رفترونی بزندوازاتاقی دخترش ميها

 ی وگوشکندی آن رابازميکند،کشوی متی هداوترشیزکامپی رابه سمت ملچرشی وانهیمش
آن را روشن . داردی به اوپس داده بود برمدی خط جدکیخود را که روز گذشته مادرش با 

 اسم مورد نظر داکردنی رود وبعداز پی شده مرهی ذخي شماره هاستی کند،به سراغ لیم
 :بوق ارتباط برقرارشد3بعداز. ماندی ماسخ زند ومنتظرپی تماس رامي نهیگز

 دییبله بفرما-
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 ي به صفحه انهی مشدی آی نمیی کند،ازآن سوهم صدای دهد وسکوت می نمی پاسخانهیمش
 .بردی که هنوز قطع نشده دوباره آن را سمت گوشش مندیبی ومکندی نگاه میگوش

 . نفس ها توفراموش نکردميمن هنوز صدا... پورمنشانهیسالم مش-

 : زد وگفتي پوزخندانهیمش

 . کردی وقت هم فراموش نخواهچیه-

 . اومد زبونت سرجاش باشه،اما نه خوشم اومد سرجاشهی بهت نمدمتیامروز که د-

 .درسته من پاهامو از دست دادم اما زبونم رواز دست ندادم... رفتهادتی يزی چهیانگارتو-

 ی است را احساس مزاری از آن بتی نهای را که بي خط پوزخندي از آن سوانهیمش
 چون کنمیفعال تحمل م:دیگوی ودردل مدی آی به خود معی شود اما سری می عصبیکند،کم

 .رسهینوبت منم م

 :دیگوی که مدی آی مشیصدا

  درسته؟ی تماس نگرفتی دلتنگي مدت برانیمطمئنا بعداز ا-

 .یستیخوبه که احمق ن-

 : شنودی محکمش را مجوابش

 .از اول هم نبودم-

 ي هم احمق بودیلی که خدمی نشونت م،امايآره جون خودت نبود: باخود گفتانهیمش
 .یوهست

 :دهدی ادامه ماو

 ؟ی گفت وگوروبگنی افتخارالی دليخوایخوب نم-

 : وگفتدی کشیقی نفس عمانهیمش

 . خبردارمدی سفيمن ازپروژه -
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 انهی مشقی لبخند عمي باشد براي شود بهانه ای که باعث مدی آی نمیی خط صداي سوازآن

 . که دوستش دارمی هستیتو کس: ششمفصل

ساعت است که 1 به ساعت انداختم ومتوجه شدم ی تلفن به خودم اومدم ،نگاهي صدابا
 . بپوشم درجنگمی چنکهیباخودم وا

 اومد رفتم وطبق معمول دلداربود،بدن سالم ی باردوم صداش درمي که برامی طرف گوشبه
 : گفتکیوعل

 ؟ی بپوشی چیدونیهنوز نم-

 : وگفتمدمیخند

 ؟يدیازکجافهم-

 : کرد وگفتیدلدارپوف

 .ياز بس خر-

 : کرد وگفتی مکثهی نگفتم واونم يزیچ

 .ادی خشکله بهتم میلی که خالت برات آورده بود روبپوش،خییاون پالتو-

 رکمـی نرم،اززیلی با کاله خزدارخي سورمه اي پالتوهی انداختم ،ی نگاهنهی آي خودم توبه
 ي به همون رنگ،چکمه هانی داشت،شلوارجی گشاد بود حالت دامنی زانوم کميـرتا باال

 . پاشنه دار،کال عاشق ست کردن بودمیمشک

 : کردم وگفتمکی تلفونو به گوشم نزدهیگوش

 .اتفاقا االن تنمه-

 : حرص گفتبا

 .گهی خوب بروديری بميا-
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 دوشم انداختم ي روفموی براش فرستادم وشالوسرم کردم،کي پشت تلفن بـ ـوسه ااز
 به محل قرارم ی تاکسهیبا . کردمیبه اتاق مامام رفتم وخداحافظ. رفتمرونیوازاتاق ب

 باخودمم روشن فمیتکل....ندمی شوهرآدینه شا...ندم؟ینامزد آ...دوست پسـ ـرم؟...با
 .رفتمیبا پارسا م... پسرهی با م قرارنیخالصه به طرف اول.نبود

 هم رنگ پالتوم تنش نباشه که ی مثل بارقبل کتکردمی فقط خداخدا مدمی رسیوقت
 . بودی از جاش بلندشد وبه طرفم اومد پالتوش به رنگ مشکیخداروشکر وقت

 هی سفارشمون روآوردند نکهی ازام،بعدی سفارش دادی شکالتکی ترك با کي هردوقهوه
 : جلوم قرار داد وگفتی زرشکيجعبه 

 .قشهی شد که الیخوشحالم متعلق به کس-

 :تم وگفت انداخی جعبه نگاهبه

 .ادی خوشت بدوارمیام...بازش کن-

 ي رهی داهینگاهش کردم طرحش . بوددی سفي گردنبند طالهیداخلش . روباز کردمجعبه
 . شده بودزونی آوفی ظریلی ستاره وماه خهی شده که بهش نییتا الماس تز7،8 با کیکوچ

 : کردم وگفتمنگاهش

 .باستیممنون ز-

 : زدوگفتيلبخند

 نکهی بدون ادمیکشی طرحا منی ازاشهی چرا همدونمینم...راستش طرحش ازخودمه -
 طرح نیباخودم گفتم ا.دمی طرحوساختم بعدش تورودنی ای بار وقتنیازشون بسازم،اما ا

 . ساخته شدنی همي براداکردیصاحبشوپ

 : کردوگفتیمکث
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ون رونشون بدن  ماه وستاره خودششهی که باعث ميزیچ. چرافقط ماه وستاره؟یدونیم-
 .انهی مشی بشه تو هستانی ماه وستاره نمانی اشهی که باعث ميزیحاال چ. دهیخورش

 دهی که شنیی هافیمثل تعر...نگاهش واقعاعاشقانه بود... بار نگاش کردمنی چندميبرا
 . تو فکر هام بودشهی که همیمثل کس...داستان ها... هالمیمثل ف...بودم

 نکهیازا...اون عاشقم نباشد... عاشق بشم ونکهیاز ا... ترسوندی منو مزی چهی اون لحظه اما
 بود عشق بعد نیتمام دردم هم... واون مال من نشهرمی بگادی رویمن عاشق

 ...داستان ها... هالمیمثل ف... ییجدا...یدلتنگ

 رونمونی بی چه بسا با اردنگزدی دلدار زنگ نمد،اگهی طول کشمیساعت ون2 قرارمون
 ما ي فعال رابطه میدرآخرهردوتوافق کرد.اصال حواسمون به ساعت نبود چون کردندیم

 من بود ي ترخواسته شی بمونه وفقط مادرها اطالع داشته باشند که البته بی باقي جورنیهم
 .تا پارسا

 به سمتم برگشت میدی رسیوقت. خواست منو برسونه ومن خواستشو رد نکردمپارسا
 :وگفت

 ...انهیمش-

 : حرفشو مزه مزه کرد گفتنکهی حرفش شدم،بعداز اي ومنتظر ادامه  سمتش برگشتمبه

 رکرد؟یی شد نظرت تغیچ-

 : قطعه ازشاملودادمهی زدم وجوابشوبا یکی کوچلبخند

 ستی آن نيمرگ راپروا-

 شدی اندي ازهی به انگکه

 ستی آنقدرنی را فرصتیزندگ

  بنگردشی به قدمت خونهی درآکه



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 80 

 ستی نی رامجالوعشق

 دی آن قدرکه بگویحت

 . داردی چه دوستت ميبرا

 و واردخونه می کردیگرخداحافظیکدیاز.دی نپرسی سوالگهی وددمی لبـ ـانش دي رويلبخند
 .شدم

 : نشسته بود اومد سمتم وگفتونی تلوزي محض ورودم مامان که روبه روبه

 .؟ي شام خوردیه؟راستی شد؟خوب بود؟نظرت چیچ-

دستشو . ذاشت حرف بزنمی کرد ونمی مفی سوال ردي قطاردادمی به مامام اجازه ماگه
 :گرفتم وگفتم

 . حرف زدشهی که نمستادهی ادینیمامان لطفا بش-

 : که گفتمنهی بشرفت

 . وسطاش تشنم شد نخوام بلند شمارمی آب بوانی لهی من برم دینی بشدیشمابر-

التومو درآوردم  خودم آوردم وقبل نشستن پي براوانی لهی رفتم طرف آشپزخونه وعیسر
 :وگفتم

 .دی بپرسیکی یکیخوب حاال -

 : کردوگفتی نگاهمامان

 . اول تاآخرشوبگواز

 : وشروع کردم به گفتن تمام اتفاقات آن روزرمی پهنمو بگي خنده ي کردم جلوی سعیلیخ

به چشماش که نگاه ...نهیمت...آرومه...رهیسربه ز... نظراول واقعاخوبهيتو...پارسا دلجو-
 خواد تمام ی چشمام ميبا نگاه کردن تو... بله گفتن من شادههیبا ...گهی انگاردروغ نمکنمیم

 ...زهی بررپامی رو زایدن
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 پارساروبه مامان هیهد. نداشتی نگفت وسواليزی مامان چگهی وگفتم که دآنقدرگفتم
 آخرآبم ي قصد رفتن به اتاقم کنم جرعه نکهیقبل ازا.نشون دادم وخوشش اومد

 : و روبه مامان گفتمدمیروسرکش

 .گهی دزهی چهیمامان فقط -

 دی صحبت من شد ومن هم با تردي به خود گرفت ومنتظرادامه ي حالت متفکرانه امامان
 :گفتم

 ی رسميد،فعالخواستگاری باره بدوننی شد که فقط شما ومادرش درانیمامان قرارمون ا-
 . اون بشمینامزد رسم ودوست ندارم قبل ازاعتماد کامل نسبت به پارسا خوامینم

 : مامان گفتزدمی طور که حدس مهمان

 ...گنی میمردم چ...شهی که نمينجوری اانهیاما مش-

 يزی خودموگرفتم که چي جلویلی متنفربودم که بخوام به حرف مردم توجه کنم،خواقعا
 : وگفتمدمی کشقی نفس عمهی باره نگم ،نیدرا

 نیی شمابره،ازحاال خط قرمزاروبراش تعي که آبروکنمی نمي کاردیمامان نگران نباش-
 . بهترهينجوریاتفاقاا...کردم

خسته . باهاش صحبت کنمی مدتدی اون شب بس نخواهد بود وبای دونستم فقط سخنرانیم
زمان .گفتمی مزوبراشی ازاول تا آخر همه چدی دلداربود و بانبارنوبتیبه اتاقم رفتم که ا

 اتاقم شدم زنگ زد ومجبورم کرد ازاول تا  واردنکهی هم داشت،به محض ای درستيبند
 .آخر،همه روبراش بازگوکنم
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 ی داد وخداحافظتی هردوگوش هامون از زور صحبت آتش گرفت رضای وقتبالخره
 رود وراحت نی ام ازبی از خستگی دوش آب گرم گرفتم تا کمهیبه حمـ ـام رفتم و.کرد

 .بخوابم

 ي شدم،داشتم به اون روز و روزهارهی تخـ ـت انداختم وبه سقف خي طاق بازروخودمو
 دمی کشیقی تخـ ـت نشستم ونفس عمي که پارسا تماس گرفت،روکردمی فکرمندهیآ

 :دیچی گوشم پي تونشی دلنشي پاسخ رو زدم که صداي نهیوگز

دلم برات تنگ ...یادولی وخوابت مي خسته ادونمی زنگ زدم،مدیببخش...انهیسالم مش-
 .شده

 هی نی همدنیبا شن. شدن،قند تودل آب شدنیلی ویلی قنی بيزی چهی... شدمي جورهی
 خوددارباشم یلی خدیبا... کهقتی حقدمیاشای فکرهی... به سراغم اومدی احساسهیجمله 

 زود عقلمو فراموش یلی برم خشی واگه بخوام براساس قلـ ـبم پفمیاحتماال من ضع...چون
 .ستی نی کافیی وحکم دل به تنهاکنمیم

 : باشه ومنولونده وپاسخ دادمرنکردهیی صدام تغدواربودمیام

 .راستش خواب نبودم...سالم-

 : کرد وگفتي اخنده

 ... وگرنهي خسته ایاما بهتره بگ-

 : نزد،گفتمی شدوحرفساکت

 ؟یوگرنه چ-

 : خنده گفتبا

 . من تازه بدستت آوردمانهیمش...زنمیوگرنه تاصبح برات حرف م-

 :صداش اومد. چراتند زددونمینم... ـبمقلـ
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 ...انهیمش-

 : جواب دادمآروم

 بله؟-

 :گفت

 ؟يبامادرت صحبت کرد-

 : دادمجواب

 .بله صحبت کردم-

 : گفتدی تردبا

  بود؟ی کردم،نظر مادرت چشی نبود اما راضی راضادی زنکهیمن هم صحبت کردم با ا-

 : دادمجواب

 .کنمی اما من نظرشوجلب مکشهی طول متشی رضایکم-

 : کردم گفتی که احساس مي لبخندبا

 . که نگرانت باشههیعی طبنی ایتو تنها دخترش...حق داره-

 : سکوت برقرار شد وگفتنمانی بیکم

 انه؟یمش-

 بله؟-

 :صداشو صاف کرد وگفت... دوبارامادمی شاای دمی بارشنهی نکهی گفت با ای چادمهی هنوزم

 یانکنی یادکنیتومرا-

  گربشود،گرنشودباورت

 ...!اما...ستی نیحرف

 .ستی توني که نفس هایی درهواردیگی منفسم
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 زدم يلبخند. بودي شعروشاعرخوند،عاشقی مي بود که برام قطعه اي بارنی شب سوماون
 :وگفتم

  مال خودت نبود درسته؟گهی دنی بهت دست داده پارسا دلجو؟مطمئنم ايبازحس شاعر-

 : وگفتدی خنداونم

  بود؟بایز...هی از سهراب سپهرزمی عزانهیبله مش-

 : لبخند جواب دادمبا

 . نبشهبای زشهیمگه م-

 : کردوگفتی مکثدوباره

 انه؟یمش-

 : مطلب مهم روبگه،جولب دادمهی خوادی شده بود که انگارمي جورصداش

 بله؟-

 : گفتدوباره

 انه؟یمش-

 : رولـ ـبم نشست وگفتمخنده

 بله پارسا جان؟...بله؟-

 : گفتشی جدي صدااهمونب

 .ستی تو ني که نفس هایی درهواردیگیچون نفسم م...؟ی مانی کنارم مشهیهم-

 یتی ذهنچی وهنمشی شده بودم ببی سوال رونداشتم چون من تازه راضنی اانتظار
 بدم ی باره پاسخنی زوده درایلی خدیپارسا که فهم.درموردش وجواب سوالش نداشتم

 :گفت

 . دوستت دارمانهیمش... سوال مثبت بشهنی که جوابت به اکنمیتمام تالشم رو م-
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 فکر ينجوری من اای ننیری بارا شنی اولشهیهم... بودنیریش...گرگرفتم... بارنی اوليبرا
 که برام ناآشنا بود اون هم يکلمه ا... پروبودم چون دوست داشتم بازم بگه یلیکردم؟خیم

 . جنس مخالفهیاز زبان 

 : لحظه دوست داشتم بازم بگه واون گفتاون

 .ریشب بخ... دوست دارم انهیمش-

 : سرخ شده گفتمي با گونه اومن

 .ریشب بخ-

 تماس يبرا...فتمی ازدرسام عقب بذاشتینم...میرفتیبه مالقات هم م... خوب بودیلی خپارسا
ساعتا  نی ايفقط تو: گفتی باربه شوخهی یحت. کرده بودنییهاش واس ام اساش وقت تع

 ی گرفتی کمي نمره ي روزنمی اگر ببی درس بخوندی اش روباهی بقیبه من فکرکن ول
 .دمیخندیاز ته دل م...دمیخندی مد؟ومن شرفهمیکنم،شی مختیخودم توب

 شرط که فقط تا بعداز امتحان کنکورم نی به اد،البتهی هفته طول کشهی کردن مامان یراض
 ...یعروس...عقد...ينامزد... و بعدی رسمي خواستگارهی باشه وبعداز اون نطوریا

  زودیلیخ...رسندی مانی زود به پایلی ها خی کردم که خوشزوفراموشی چهی روز اون

 که انگارازقبل یمی من وپارسا باعث شده بود مادرامون مثل دوتا دوست صمارتباط
و  کرد ی گلم خطابم مدعروسی دیمادرپارسا هروقت منو م. شناسند بشندی مگرویهمد

 کردم که فقط ی با تمام وجود نگاهشوحس مشدمی مرهی پارسا خي به چشمایوقت
 اما زود بود مگه نه؟...ر؟یاخی هست ي عالقه اای وجودم روکنکاش کنه که آخوادعمقیم

 اول با مامان میذاشتی مي قراری جنتلمن کامل بود،وقتهی درنظرمامان هم پارسا گهید
 کاراش باعث شده بود مامان اعتماد الزم روبهش نی واگفتی کرد وبعد به من میصحبت م

 . کنهدایپ
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 ی وسرقرار،عشق رانندگرونی بمی برنشی مامان خونه نبود قرار شد باماشي پنجشنبه اهی
 بزنم نامهی ومثل خودش بدون گواهرمی بگادی رو یدلدارباعث شده بود منم رانندگ

 ي بود دلدارمدام پس کوچه هاادی مسافتش زم،یخالصه اون روز با ترس ولرز رفت.رونیب
 ي فاتحه دی بامیوفتادیرمی چون اگه گمیوفتی نسایرپلی وقت گهی تادادیمختلفونشونم م

 بود یباخلوتی تقرابونی خهی به محل مورد نظرکه نکهیبعد ازا.میخوندی رومی ورانندگنویماش
 : اومد سمتم وگفتی پارك کردم که پارسا با نگراني گوشه انوی ماشمیدیرس

 وفتاد؟ی که نیاتفاق-

 : گفتعی که کنارم بود سردلدار

 م؟ی سالمینیبی افتاده نمیبه نظرت اتفاق-

تا 5،6 حدود دمی نگاه کردم ودابونی خيبه گوشه . چشم غره بهش رفتم که ساکت شدهی
 : رنگ ووارنگ پارك شده که بازدلدارساکت نشد وگفتنیماش

  چه خبره؟نجای ایــــــــیوا-

 : وگفترونی بدی پسره از پشت پارسا پرهی دفعه هی

  باشه خوبه دلدار خانم؟یچ-

 : کرد وگفتي خنده اهی دلدار

 د؟یدونی اسم منو از کجا میراست...محاله اون باشه-

 : داد وگفتنیی ادب پاي به نشانه ی سرشوکمپسره

 .دمی خانم وشماشنانهیازپارسا درمورد مش...رمیمخلص شما خانما ام-

 :روگفتی امي زد پهلوپارسا

  تمام شد؟ی معرفگهیبسه د-

 : گفتمزدمی که تا اون لحظه مثل چراغ راهنما فقط پلک ممن
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 ه؟یپارسا خبر-

 : نداد وگفترمحلتیام

 . دورهم جمع شدن که مسابقه بدننایامروز بعد مدتهاعشق ماش-

 : گفتجانیدلدارباه

 .منم هستم...کردمیواقعا؟فکرشونم-

 : وگفتدی دست منو کشپارسا

 .دی ندارنامهی گواهرشماهاینخ-

 : درآورد وگفتی شکلکدلدار

 .اما دست فرمونم حرف نداره ازعشقت بپرس-

 : دخترا درخطره، رفتم کناردلداروگفتمي آبرونجای نه ادمی کنم که دعشی ضاخواستم

 .میکنیهم من وهم دلدارشرکت م...موافقم-

 : بود کرد وگفتستادهی که کنارش اری روبه امتی باعصبانپارسا

 .ری دست من امانته آقا امانهی؟مشي دقم بدادیخوشت م...ری بگلی تحوایب-

 :دلدارگفت

 ن؟ی همه ماشنی با انی چرا دورهم جمع شدنی کاروانجام بدنی انیخواستیواشماکه نم-

 : نگاه به دلدارکرد وگفتهی بعد رکردی به امنی نگاه خشمگهی پارسا

 اس ام اس انهی کش رفته بود که به مشبمی ازجممیگوش...ده دابی آقاهمه کاراروترتنیا-
 .ادی بنجای تا انامهی بدون گواهانهی نبودم مشیبده وگرنه من اصال راض

 : شد وگفتکمونیرنزدی دوسـ ـت دخترامدمی که فهمي دخترهی

 .دی بگدی شدمونی اگه پشمیی آمادست ها فقط لنگ شمای همه چانی نمونیآقا-

 : گرفت وگفتردستشویام
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 .میری اول مي طبق نقشه رکردیینه قربونت فقط برنامه تغ-

 : دستاشو بهم زد وگفتدختره

 . به خودم برم به دختراخبربدمنیآفر-

 کردی باهاش صحبت متی گوشه برد وداشت باعصبانهی روی که رفت پارسا امدختره
 :خواستم برم پارساروآروم کنم که دلداردستمو گرفت وگفت

 کجا؟-

 : گفتمدادمی که پارساروبادست نشون میحالدر

  وقت دعوانشههی؟ینیبینم-

 : روبازوموگفتدلدارزد

 .زنهینگران نباش پارسا جوش توروم-

 :رگفتی رفت سمتشونو خطاب به امدلدارم

 ه؟ی دوم چي نقشه رخانیخوب ام-

 : شدند،پارساگفترساکتی وامپارسا

 ؟ی ماجرابشالیخی لطفا بشهیدلدارم-

 : گل کرده بود گفتممی که فوضولمن

 . به خدامی بلدی رانندگی ولمی ندارنامهیبابا ماگواه...نه چرا؟-

 : پارسا گذاشت وگفتي روشونه هاردستیام

 ي وبعدم برنده دنی که اول پسرا بعد دخترا مسابقه منهی فقط نقشه استی نیچیه-
 .هردوطرف باهم

 : زده گفتمجانی همن

 .اقعا هستم وگهید...هی که عالنیا-
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 : دستشو توموهاش کرد وگفتپارسا

 انه؟یمش-

 افتاد اون بازخواست ی برام می حقم داشت چون اگه اتفاقکردی داشت دق مچارهیب
منم رفتم .هی تنهامون بزارن رفتند سمت بقدی متوجه شده بودند بارکهیدلداروام.شدیم

 : داده بود وگفتمهیوارتکیکنارپارسا که به د

 . افتهی نمینگران نباش اتفاق-

 : گفتی باحالت مظلومپارسا

 نی که شما تابه حال انهی مساله اگهی دزیاچی ستی خوب نتی بگم رانندگخوامی نمانهیمش-
 . وخطرناکهدیکاروانجام نداد

 : روشونش زدم و گفتمدست

 .نهیشی شروع کنم،نگران نباش دلدارکنارم میی جاهی ازدیبالخره که با-

 : وگفتدی کشی نداره آهي ادهی فادونستی که مپارسا

 . نکنی اول شدن رانندگيتروخدابرا-

 : لبخندزدم وگفتمهی

 .اما ازآخر...یاول-

 .هی سمت بقمی وباهم رفتدی خندپارسا

 ي بود دوسـ ـت دخترای جالبيتا،صحنه 6 شدند ی با پسرا بود،پارسا با دوستاش مدوراول
 : بودم که دلدار گفتستادهی که من باز مثل چغندراکردندی مقیپسرا داشنتد تشو

  پارسا اول بشه؟يخوای نمنمیبب-

 : کردم وگفتمنگاش

 .شهیاتفاقااول هم م-
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 : نگام کرد وگفتبد

 .شهی که نمیخشک وخال... بزنيزی چی،دستی کفهیپس -

ع مسابقه شرو.کنندهای میی پسراهم عجب کارانی رونگاه کردم وباخنده شروع کردم ،اهیبق
 : کنارم بود گفتمرکهی پنهون شدن به دوسـ ـت دخترامدهی ازدنای ماشنکهیشد بعد ازا

  چقدره؟کشه؟مسافتیچقدرطول م-

 : لبخندزدوگفتهی

 .شکوفه هستم-

 : لبخند زدم وگفتمهی منم

 .انهیمش-

 :گفت

 . هاي ماروبردي داداش پارسانی عقل ای گفته انگارحسابادی زردرموردتونیام-

 : لبخندزد وگفتهی دوباره

 . کمترش کننددی که باقستیدق15رحدودایمس...می منحرف شدی ازحرف اصلنیبب-

 : وگفتمدی دفعه به ذهنم رسهی

 . خبرندههی ازهمسایکس-

 : گفتشکوفه

 که فقط يدی دمیکنی سروصدا نمادی ماهم زدهی هم نمیتی اهمی تازه سازه وکسبای تقرنجایا-
 . محلستنی مال همرهمی رفت بگم امممادیآهان ... می اولش دست زديبرا

 : بره سمت بقه دختراکه باز برگشت سمتم و گفتخواست

 . بگمروبهتی رفت مسادمی پسراعقل مارم بردند نینگاه کن ا-
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 ی وقتا دلدارازش میلی بود خی خوبریمس. لبخند شروع کردبه گفتنهی اونم با دمیخند
 : گفتجانی دفعه شکوفه به آخرکوچه اشاره کرد وباههی که میگفتی ممیداشت.گذشت

 . اولهی کییوا....دنیرس-

 به دست می پارسا مثل برق گذشت ومنودلدارشروع کردنی ماشتاسرموبرگردوندم
 شدودستشو باال آورد ادهی پنی محل موردنظرنگه داشت ومثل قهرمانا ازماشيپارسا تو.زدن

 : بودند گفتدهی که رسنای ماشهیروبه طرف بق

 .رسهی من نمي کس به پا چیه-

 حالتش دوباره نگران شد،اومدسمتم رن،پارسای بگلیناروتحوی تا ماشهی رفتندسمت بقدخترا
 :وگفت

 ... کهستی نيازی نگهیمن اول شدم د...نظرت عوض نشد؟-

 : کردم وگفتمحرفشوقطع

 .بهم اعتماد داشته باش-

 نی مامان انی ماشهیخوب.نی بزنه ومنوبرد سمت ماشي اگهی نداد حرف ددلداراجازه
 ازومثلی شد امتی من مي خودش برانی باهاش راحت بودم وایبود ومن حساب206بودکه

 مدل دوست پسـ ـراشونوبردند که احتماال تابه حال باهاشم نی آخرنی نبودم که ماشهیبق
 . نکردندیرانندگ

 غی گازگذاشتموباجي پاموروعیسر.وع شد فراوان پارسا شري ماهم بعد گوشزدهاي مسابقه
مدام راستو . بود وبعدهم سمت چپمی مـ ـستقهیمتر100ری مسهیدلدارحرکت کردم اول 

 خلوت ي کوچه هی وسط،وارد ادی نيزی چي رهگذرینی که ماشکردمیچپوعقبمو نگاه م
 پاترول ازپشت سرم هی دمی دلم گفتم که دي توخودم  بهولی اهی.می ما اولدمی که دمیشد

 محکم کوبوند نشوی ماشرهی تا بهش راه دادم اومدازسمت من سبقت بگزنه،یداره چراغ م
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 دفعه کنترلمو ازدست دادم وزدم به هی دوباره بهمون زد نهی زد،که ماشغی جهیدلدار.بهم
 ـی پي روم وخون روبود ختهی طرف من ري شهی شدند،تمامیپارساودوستاش سررس. درخت

 :درسمتم بازشد وپارسا گفت.کردمی ماحساسمویـشون

 ؟يچرابه حرفم گوش نداد... شد؟یچ...حالت خوبه-

 : وگفتدی توان حرف زدن نداشتم ،دلداربه دادم رساصال

 .اما پاتروله ازعمد زد بهمون... منم تعجب کردم امای حترفتی می عالانهیپارسا،مش-

 وفقط دمی شنی نمیچی هگهیشدند،دی ترمفی وضعفی نبود صداها ضعمی حالیچی هگهید
  پارسامي تو دستادمید

 متوجه شدم دی سفي های الـ ـکل وکاشي چشمامو باز کردم از بویوقت
 هاشو ماساژ قهی بود و شقنیی نشسته وسرش پای صندليدلدارسمت راستم رو.مارستانمیب
 ی مرونیدا ب اومد و نفسشو با صی رفت ومی هم روبه روم مدام طول اتاق رومداد،پارسایم

 : به سمتم اومد و گفترسادستمو که تکون دادم با حرکت دلدار،پا.داد

 .؟خداروشکریخوب...يدارشدیب-

 : نگران هردو کردم وگفتمي چهره روبه

 ... کهدونمی شد؟من چرا غش کردم؟کمـ ـربندکه بسته بودم،میچ-

 : رو نداد وگفتشتری حرف زدن بي دلداراجازه

 هازخم شهی به خاطر برخورد با خورده شتمی ـشونـیپ.يدآره کمـ ـربندبسته بو-
 .خدا بهت رحم کرد. بودهی افت فشار ناگهانلیازحال رفتنتم به دل...شده

 : پاترول افتادم وگفتمنی تصادف وماشادی

 که به درخت نخورده بودم ول نکرد انگار ی بود،تاوقتوانهید... پاترول چش بوديراننده -
 . خواست حتما تصادف کنمیم
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 : به حرف اومد وگفتپارسا

  بود؟ی شکل؟چهيدیچهرشو د-

 : فکرگفتمیبعدازکم

 به چشم داشت وکاله ی آفتابنکی وجود نداشت اما عی غروب بود وآفتابکی نزدنکهیبا ا-
 ...یسرش بود ول

 : گفتعی به سمتم خم شد و سری کمپارسا

 ؟ی چیول-

 : کردم وگفتمنگاهش

 شخندی نهی... بود که کچلهدای کاله داشت اماپنکهیباا...م سرش مونداشته مطمئنیول-
 . لبش داشتيمسخره هم گوشه 

 : موهاش کرد و زمزمه وارگفتي دستاشو توی سرجاش راست شد،عصبنکهی بعدازاپارسا

 رمسخرستی امنیهمش به خاطر ا...می شدی کورس مسخره منی ای پاپدیاز اولشم نبا-
 ...که

 : صحبتشو قطع کردم وگفتملی دلنی به همدم،ی اماشنگفتی آروم منکهی بااحرفاشو

 کردم ی من خوب رانندگدکهی وهم دلدار دیدونی وهم خودت مدونمیپارسا هم من م-
 .نی زد به ماشي بود که عمدوانهیواون د

 : سرجام نشستم وروبه دلدارگفتمکدفعهی

 ...کشهیمامان منو م... داغون شد؟یلیخ...نی خداماشيوا-

 : جواب داددهی نگران تراز من بود باصورت رنگ پردلدارکه

خدابهمون ...نی ماشي هم جلویاما درسمت راننده داغون شدوکم... خوام بهت بگم اماینم-
 ... کهکنهی سرت نگران مادرتم نباش اون درك ميرحم کرد،درضمن فدا
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 : قطع کردم وگفتمحرفشو

هستم،مامان فقط به 206من عاشق اون...ده ی دستم نمنی ماشگهی اما دکنهیآره درك م-
 . دارهنی ماشهی بودش وگرنه خودش دهیخاطر من خر

 بگه که با آمدن دکتر و ی دادم،پارساخواست کالمهی وبه بالشت پشت سرم تکدمی کشیآه
به .فتادی ني اگهی نبود واتفاق دي وکاريادجدیواقعا خداروشکرکه ضربه ز. نزدیپرستارحرف

 . رو دادصمی ترخي پزشک اجازه لی دلنیهم

 زخم دنیباد. وارد اتاق شدمهی که مامان سراسکردمی سرم مرتب مي شالم رو روداشتم
 : گونش زدگفتي که روی درحالمی ـشونـی پيرو

  شد؟یچ...خاك به سرم دختر-

 : به پارسا افتاد وگفتبعدنگاهش

 د؟ی بود که کردي چه کارنیمن ازشماتوقع نداشتم،ا-

 : بزنه گفتمی پارسا حرفنکهی از اقبل

 خودش روکشت تا منو منصرف چارهیب. نداره مقصرخود من هستمیمامان پارسا که گناه-
 روانجام بدم انجام ي من اگه بخواهم کاردیدونی نکنم اما خودتون که میکنه ورانندگ

 . داغون شدنیفقط ماش... نشده فقطمیزیتازشم مادر من،من چ...دمیم

 : اخم کرد وگفتمامان

 .ي دارشدنت واقعا بچه انی ماشي هنوز برادمی کارت فهمنیبا ا-

 ی داشت سکته مگهی دچارهی نشه،بی عصباننی تراز اشی نزدم تابی حرفگهید
 به همراه دلدار ومامان درسکوت کامل به سمت می کردی از پارسا خداحافظنکهیبعدازا.کرد

 می و تو راه دلدار رو هم رسوندمیخونه رفت
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 که یدرحال. نشستم روشدموی روکشی توالتم،صندلزی وارد اتاقم شدم رفتم سمت میوقت
 پانسمان روباز کردم که مامان آومد داخل اتاقم و کردمی به زخمم نگاه منهی آيازتو
 : من گفتدنیباد

 ؟يداری پانسمان روبرمي؟چراداریکنی کار میچ-

 : قرارگرفتم و گفتمشی بلند شدم وروبه روازجام

 .شهی نمنی با ادمی درمی دوش بگهی نشده،خواستم برم يزیمامان نگاه کن به خداچ-

 : وگفتدی کشی آهمامان

 ادمی زری دوش بگعیفقط سر. اتاقم برات دوباره ببندمشای باشه برو بعد بي خویلیخ-
 .کنهیسراپا نباش دوباره فشارت افت م

 دوش هی مامان ي خواسته طبق. گفتم وبعدبرداشتن حوله م رفتم داخل حمـ ـامیچشم
 مدادم نچ چارهیب... لباس هام،به اتاقش رفتم تازخمم رو ببندهضی گرفتم وبعد از تعوعیسر

 .کردینچ م

 تماس برقرارشد یوقت. زنگ خورد،دلداربودمی ازاتمام کار مامان رفتم بخوابم که گوشبعد
 : گفت بود ناراحتهدای که کامال پی صداش نگران بود،باحالتشهیبرخالف هم

 ؟ی ،خوبانهیسالم مش-

 : لبخند پاسخ دادمهیبا

  کرده؟ختیتو چته؟نکنه مادرت توب...سالم خوبم-

 : گفتی آروميباصدا

 .گفتمیکاش ازهمون اول بهت م-

 : آوردم گفتمی سردر نميزی که چمن

 ؟یگی میدلدار زده به سرت؟چ-
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 : ارتباط قطع شده گفتمکردمی دلدار من که فکرمی طوالنبعدازسکوت

 ...دلدار...الو-

 : رو شکست وگفتسکوتش

 ؟ی روبگادتهی پاترول ي از اون راننده ی هرچگهی بار دهی خواهش کنم شهیم-

 : وگفتمدمی کشیآه... تراسي تخـ ـت بلند شدم ورفتم توي رواز

 م؟یاری بادی داره به یمعلوم هست چته؟چه لزوم-

 : گفتی عصبي با صدادلدار

 ؟ي که خواستم انجام بدوی کارهشیم-

 : به نرده ها کردم وگفتمپشت

 به چشم داشت وکاله نکی مردان جهان بود،عنی تري قونی مثل ایکلی مرد ههی...خوب-
 . اومدادمی االن نویمطمئنم کچل بود آهان ا... سرشيرو

 : گفتعی سردلدار

  اومد؟ادتی یچ...؟یچ-

 : دادمجواب

 داشت،البته طرحشو ی شد از مچ تاآرنج،خالکوبیدست راستش که سمت من م-
 ؟یخواستی می چي روبرانای انمیحاال بگو بب...دمیند

 : گفتی بعد از سکوت نسبتا طوالندلدار

 .دمی مشخصات دنی با اویحاال مطمئنم قبال شخص... حاالیاول شک داشتم ول... راستش-

 :گفتم نشستم ی صندلي رونکهی نرده ها فاصله گرفتم وبعد از ااز

 ؟یکجا؟ک-

 : وگفتدی کشیآه
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 دمش،سرکوچهی بود که دشی پيهفته 1 اما فکرکنم باراول ستی نادمی قایخوب دق-
 داره ی کمدی خونتون از سرکوچه دنکهیبا ا. بودوازهمون جا زل زده بود به خونتونستادهیا

 قای دقلشیشکل وشما.نهیبی داخل خونه رو هم می شده بود که انگار حترهی خياما جور
 به اژدها هی بود که نظرمو جلب کرد آخه شبشیخالکوب قایدق...ی بود که گفتیینایهم

 ی هم به سرداشت و پاترولشی پي هفته کی که ی با کالهدمشیباربعد امروز صبح د.بود
 دی ندادم گفتم شایتیاولش اهم... مدرسهکیکه امروز زدبهمون البته نه درخونتون بلکه نزد

 خواد بهت ی که مي دشمن دارهی مکنی من فکر مانهی با اتفاق امروز،مشی باشه ولیاتفاق
 . بزنهبیآس

 يزی از دلدار و گفتن چي از چند دلداردم،بعدی لرزکبارهی لباس گرم تنم بود اما به نکهیباا
 دی از تراس که دیاز سرجام بلندشدم و رفتم سمت.می دادانی حرفا به تماس پانی و استین

 دونمی شکمم بود گذاشتم،نمي که تارویی نرده هايدستانم رو رو.تمکامل به کوچه داش
 پاترول رو شناختم اونم که انگار متوجهم نی ماشیکی تاري کوچه، توبه چرا اما زل زدم

 . رفتعیشده باشه باچراغ عالمت داد وبعدشم سر

ر به  آخر دلدايمدام جمله . اتاق و در تراسو بستمي ،رفتم تودمی ترس خودمو عقب کشاز
 . بزنهبی خواد بهت آسی که مي دشمن دارهیفکرکنم : اومدی مادمی

 ی بودم که حتدهی چه کاره بودم؟آنقدرترسای بودم یمگه من ک...؟ی چياما برا...دشمن؟
 . پتوهم سردم شده بودریز

 اسم پارسا ترسم دنی نگاه کردم با دی گوشي به صفحه ی جاخوردم اما وقتمی گوشيباصدا
 کنم فشی توصی چدونمی حس خوب که نمهی...نی دلنشي گرماهی شی بردم وبه جاادیرو از 

 رومحکم به گوشم چـ ـسبوندم وصبرکردم اول پارسا صحبت کنه یگوش.به سراغم اومد
 :وصداشو بشنوم
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 ...نکهی به خاطر امشب وادیببخش... عشقم؟يداریب-

 : گفتملی دلنی خودش روگناهکاربودنه به همنی از اشتری بنذاشتم

 . که الزم به بخشش من باشهي نکردی ودر ضمن تو اشتباهداربودمیب-

 : وگفتدی کشیآه

 .دوست دارم...عشق من...انهیمش-

صحبت با . که آرام بخش بودیی گرماهی گرما از نوك پا تا پس سرم رو فراگرفت بازم
 پارسا يانگارصدا... دلدار رو فراموش کنمي قبل وحرف هايپارسا باعث شد چند لحظه 

 دشمن هی بود باعث شد اون شب بدون ترس از یهرچ...یی الالهی... مسکن بودهیمثل 
 . بگذارم وبخوابمنی،سربربالیاب آفتنکی مرد باکاله وعهینامعلوم،

 صورت مثل دنی که با دي هنوز هم نگران حالم بود جوردمی روز بعد پارسا رو دیوقت
البته تو . به اون بگم منصرف شدميزیر چ دلداي درمورد حرف هانکهی امیگچش از تصم

 گهی دگم،کهی مزوی همه چدمی مشخصات رو دنی با اي مردگهیدل به خودم گفتم اگر بار د
 وانهی رفت که دادمی دشمن اما هی بوده نه وانهی حتما دمفکرکرد...دمی رو ندي فردنیهمچ

 . از دشمن هم خطرناك تر باشهتونهیم

 ایانگار تمام دن...دشی سپيعاشق کوه بودم اون هم با برف ها. کوهمی بود،قرار شد برجمعه
 ... کهفیاما ح...پاکه

پارسا از همون اول کوه مدام دورو برم .تادختر9پسرو9 قای دقمی نفره بود18 که پی اکهی
 :دیپرسی ومگشتیم

 ...؟ي بخوريزی چهی میبر...؟يخسته نشد...گرمت نشده؟...ست؟یسردت ن-

 : بگهی به شوخریفت که باعث شد ام دم گوشم گآنقدر
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 اهل کوه دونمیمن که م. زبونت بشهانهی مشيخوای ومي خودت خسته ادی شاگمیپارسا م-
 .یستین

 : بهش رفت وگفتي چشم غره اپارسا

 بهت نشون بدم من قبل تو ی چشمهی ،خواستمي مدال داري کوهنوردي تو تونکهینه ا-
 .مدال داشتم

 : وگفتاوردی کم نرهمیام

 ...ادی اونم زمی مدال داري اگهی دزهی ما،در چزمیعز-

 جمله هاش تمام شد زد نکهیبعدازا. نشنوهی گوش پارسا آورد که کسکی نزدسرشو
 : دور شد به پارسا گفتمی کمرکهیام. سرخ شدتی که پارسا از عصبانرخندهیز

 ؟ي شدی عصباننقدری گفت که ایمگه چ-

 : کرد و گفتری به امنی نگاه خشمگهی

 .چرت وپرت-

 . نشدمی پاپادی گفتنش نداره منم زي براي اصراردمی دیوقت

 ی کممی دادتی نفس نداشت رضای کسگهی ودمی رفتمی خواستی که میی تاجایوقت
 می صخره نشته بودهی يمن وپارسا کنارهم رو.می برنیی صبحانه به پاي وبرامیاستراحت کن
 شده بود رهی همان طور که به جلو خم،پارسای شده بودرهی روبه رومون خيوبه منظره 

 :گفت

 .ستادی ای جا منیکاش زمان االن،هم-

 را از عمق نگاهش متوجه شدم،اون ی بار نارحتنی اوليبرا... نگفتميزی کردم،چنگاهش
 ...انگار... نداشتینگاه ناراحتش حس خوب

 : کامل به طرفم برگشتو گفتپارسا
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 ؟ی که بهت دادم رو دوست نداشتي اهی هدانهیمش-

 : پاسخ دادميبالبخند

  خاص رو دوست نداشت؟ي هی هدشهیمگه م-

 :گفت

 ؟ی گاه گردنت ننداختچیپس چرا ه-

 : گفتمی ناراحتش کرده؟بدون معطليزی چنی همچیعنی خودم گفتم به

 . گردنم بندازمي روز مناسب توهی خوام یوم... خوام گمش کنمیچون نم-

 .ترسوندی تر مشی منو بنی راحت شد،اما باز نگاهش نگران بود و االشی خیکم

 که درکنارپارسا داشتم رو یهفته حس خوب4آنقدرمغروربودم که بعداز...شدی نمباورم
 .االن زوده...نه زوده:گفتمی ومکردمیسرکوب م

 دمی ناراحتت کرده؟،اما ساکت شدم،شای موضوع؟چهی داشتم بپرسم چرانگراندوست
 . بشنوم که دوست ندارميزی چدمیترس

 نیمتوجه شدم منشا ا...انگار که سرد نبود... مرتبه داغ شدمکی به روبه رو بود که نگاهم
 میگرما دستان بدون دستکشم است،دستان که پارسا اون رو گرم کرده، درست روبه رو

 : شده است گفترهی خمی که به چشمهایبود ودرحال

 ؟ي باور دارنوی دوستت دارم اشهی من همانهیمش-

 : کردم واو ادامه داددیی تاباسر

  ببره خوب؟نی باور رو از بنی ایپس نذار کس-

به دستان گرمش نگاه کردم .دمی رو دزهی اشک برتونستی می رو که حتی وضوح چشمانبه
 : لبخند گفتمهیوبا 

 .دمیقول م-
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وسوت  کف زدن ي صداکدفعهی...از تماس لبـ ـانش با دستام داغ شدم... زدلبخند
 مارو تماشا ي عاشقانه ي همه اون لحظه دمی که دمی به سمت صداها نگاه کرددم،هردویشن

 : ساکت باشه وگفتاوری طاقت نردوبارهیام.کنندیم

 .يکردیخاك تو سرت پارسا خوب کاملش م-

 : وگفتدی دندان هاش رو به هم سابپارسا

 . من زنده بزارمتاریتو خفه،شانس ب-

 که یدرسکوت. وبه سمت تخـ ـته ها رفتمنیی پاهی سرخ شده بودم جلوتر از بقی که حسابمن
لحظه .می مشغول خوردن شدزنندی نمی حرفیمشخص بود همه گرسنه هستند و ازگشنگ

 : دلدار به کنارم آمد وگفتيا

 .ي جنبه ایبسه بابا چقدرتو ب-

 : نشدم وگفتممتوجه

 ها؟-

 : به پهلوم زد وگفتآهسته

 ؟یرخ سنقدریچرا ا-

 ينجوریچرا ا... گونه هام سرخهدونستمی تنم مي از گرماگفت،خودممی مراست
 کردمی بود حال خودمم درك نمبیعج...بودم؟

 وارد خونه شدم نکهی به اتمام رسوندم،به محض اتی امتحان ترم اولم رو با موفقنیآخر
 : رو برداشتم که گفتی گوشعیسر.پارسا تماس گرفت

  نه؟گهی دیال عنمی؟ايسالم نفس،چطور-

 : کردم وگفتمي اخنده

 ؟ی انتظارداشتنی ارازیمگه غ-
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 : وگفتدی خنداونم

 . برهی نمادی که هدفش رو از یکس... انتخاب کردموی که خوب کسدونمی من مزمینه عز-

 تماس روقطع ی خداحافظهیبا . که زنگ خونه به صدا در اومدمیکردی صحبت ممیداشت
 : رو برداشتم وگفتمی رفتم،گوشفونیکردم وبه سمت آ

 ه؟یک-

 : قرار گرفت وگفتنی دوربي گفتم جلونوی نبود،تا ادای پرشیتصو

 . هستمکیپ-

 .احتماال بازم از طرف بابامه:  دلم گفتمتو

 بسته رو با گفتن پولش پرداخت شده داد هیکیپ. شال سرم گذاشتم و رفتم دم درهی عیسر
 نداشت،فقط ي آدرس ونشونه اچیه. بودامضا زدم و رفتم داخل،تمام بسته زرد رنگ.دستم

 هی با شهی اومد بابا همادمیبه . پورمنشانهی نوشته شده بود مشیروش باخودکار آب
 .ستی بسته از طرف بابا ننیا: گفتم م با خودنوشتی می مشکسیخودنو

از پارسا دور : شده نوشته بودپی برگه آچار بود که باخط تاهیدرونش . رو باز کردمبسته
 .شهیبمون وگرنه به ضررت تمام م

چه بچه ...واقعا که: رو به همراه برگه مچاله کردم ودرون سطل زباله انداختم وگفتمپاکت
 .گانه

 دهای تهدنجوریا. گفتم ونه به پارسا چون واقعا مسخره بوديزی نه به مامان چهی قضنی ااز
 ي که مطمئن بودم صداییهم بهش اضاف شد،تماس ها ی تلفنيادامه داشت که هشدارها

 بود که شخص هشداردهنده خودش بیبرام عج.ستی شخص نیقی حقيپشت تلفن صدا
 .دادیرو نشون نم
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 ي پارسا که باالي چرا جمله دونمی درموردش به پارسا بگم نمگرفتمی ممی که تصمهروقت
 لی دلنیبه هم. باور رو از ذهنت پاك کنهنی اینذارکس: اومدیکوه گفته بود در ذهنم م

 هشدارها داره ومن نی هم به ای پارسا ربطي های ومطمئن بودم تمام نگرانکردمیسکوت م
 .وتسک...کردمیمغرور سکوت م

 
 شهیبعد از ظهر بود که دلدار مثل هم. پاشنه بلنديآن هم کفش ها... عاشق کفش بودممن

 :پراز سرو صدا اومد خونه وگفت

 .دهی رسي که منتظرش بودییه همون مدل هابدو ک-

 : از دستم گرفت وگفتوی گوشرم،دلداری دستم بود تاخواستم با پارسا تماس بگمیگوش

 ست؟ی تهران نی نگفت؟مگهی به پارسا زنگ بزني خواینکنه م...وا-

 : لبخند گفتمهی اومده بود با ادمی که تازه من

 .رمیگیبا مامان تماس م-

 : شونم وگفتي روزد

 ی وباتاکسنی اجازتو گرفتم ومادرتون فرمودند بدون ماشامی بنکهیمن خودم قبل از ا-
 .دیریمی هم نی اضافي جاچی وهنیای ومدیریم

 : گفتی نگراني سمت کمد تا پالتو و شالم رو بردارم که دلدار با صدارفتم

 ست؟ی نياروخبری از اون انهی مشیراست-

 : سمتش وگفتمبرگشتم

 ارو؟یکدوم -

 : که نشسته بود بلندشد وگفتی صندلي رواز

 . که پاترول داشتیهمون-
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 چون ی وجود داشت،ولي وکاغذی تلفني نبود اما هشدارهاي خبرهی که از پاترولدرسته
 : لبخند گفتمهی بامی و ترس بگذرونی اون روز رو با نگرانخواستمینم

 . نگران نباشهگید... بود که گذشتوونهی دهی هم احتماال اروینه قربونت،اون -

 ي براشهی که همي لبخند جوابم رو داد وبعداز آماده شدن به سمت پاساژهی هم بادلدار
کفش .  می مورد نظر رفتي به مغازه می کفش دلخواهم مناسب بود رفته و مـ ـستقدیخر
دلدار هم اون روز بدجنسـ .رونی بمی و از مغازه زددمی مناسب زمـ ـستان رو خريبای زيها

هرگاه هم که اعتراض . کرددی طبقه رو گشت وخرنی کف تا آخرم هي نکرد و از طبقه یـ
 :گفتی مکردمیم

 از غارتون دل ی شما کستی معلوم نگهی روز کمال استفاده رو ببرم چون دنی از ادیمن با-
 .دیکنیم

 . ومن حق اعتراض نداشتمدیخندی جمله منی گفتن اوبعداز

 رفت ومن هم با ي شال رو روسري خسته شده بودم،دلدار به سمت مغازه ی حسابگهید
 : پراز خواهش گفتمیحالت

 باشه؟...يای تاتوهم بخرمی میدنی نوشهی اونجا رمی جان من می قربونت دليا-

 به ی نگاههی مغازه بود کرد وسسپس ي که درست روبه روی شاپی به کافی نگاهدلدار
 : خستم انداخت وگفتيچهره 

 .مهمون تو.. من هم آب پرتقال سفارش بدهيبرا.باشه تنبل-

 که سفارش داده ییآب پرتقال ها. شاپی کافي به سوشی زدم وپي خدا خواسته لبخنداز
 کردمی نگاه مدی درحال خرتیبودم رو آوردند وآرام آرام شروع به خوردن کردم وبه جمع

  آشنا افتادهیکه چشم به 
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 شد که یشی لوازم آراي مغازه هیشکوفه وارد . بودنددیر همراه شکوفه درحال خربهیام
 داره یی به داخل نرفت وبه جاش به سمت من اومد،باخودم گفتم چه چشارهمراهشیام

 : وگفتدی من رسربهیام.دیزود منود

 . خانمانهیسالم مش-

 : وگفتمبلندشدم

 سالم حالتون چطوره؟شکوفه خوب هستند؟-

 : که گفتمیرنشستی امي بااشاره

 .میهردو خوب-

 : لحظه ساکت وشد،بعدچندلحظه گفتهی

 بدون مقدمه نی همي براادی خوشم مهی ونه از حاشرمینه دوست دارم وقت شماروبگ-
 حرفام دنی با شندی بشم اما شامونی پشترسمی که تو دلمه نگم ميزیاگه چ...گمیم

 . اشکال ندارهی ولی کنری تعبي اگهیجورد

 : تازه کرد وادامه دادنفسشو

 من هم مثل شما ودوستاتون پارسارو اززمان درس ومدرسه یدونی جور که منیهم-
 داشته اما ادی دوسـ ـت دخترزگهی دي ازپسرهایلی که پارسا مثل خدیدونی منمیشناسم،ایم

 که هیی جوراهی که بگه آره منم دارم اما درموردشما خواستهی منی ايتمام اون هارو فقط برا
 شل ی درمورد تومحکمه وگاهیپارسا گاه... دشواره یبگم کم يچجور... وهمخوادتیهم م

 ...رهیگیم

 : شد،ازسکوتش استفاده کردم وگفتمرساکتیام

 د؟یدونی ميزیشما چ-

 : بلند شد وگفتازجاش
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 . بشکنتونی کسدی که نذارنوبگمی کمکتون کنم فقط انی ترازاشی بتونمیمتاسفانه نم-

 يبرا...اصال چرا؟...شکوند؟ی منومی کیعنی. گذاشت تنهايادی زي ومنوبا سواالنوگفتیرایام
 : شونم وگفتي به خودم اومدم که دلدارزد رویوقت...؟یچ

 ؟ییکجا...ياو-

 : گفتمی حواس پرتبا

 چرا؟...خوب...هان-

 : تعجب نگاهم کرد وگفتدلداربا

  خستته؟نقدری ایعنی-

 دهی که خری وشالي روسردنی وخودمو مشغول درنگفتمی درمورد اميزی زدم وچيلبخند
 .بود کردم

 نکهی زنگ خورد،قبل ازامی تراس نشسته بودم که گوشي توی صندلي روزبعد روچند
 : گفتمادی بییصدا

 . موندهقهیدق30 هنوز ي بار زود زنگ زدنیپارسا ا-

 : خنده اومد که بعد قه قه گفتي صداهی

 . نه پارسانمیمن تهم-

 : نداشتم،سکوت کردم که گفتی زنونه اصال احساس خوبي صدادنیازشن

 کی پارك نزديایب6 نداره نه؟اما بهتره امروز راس ساعت یتی برات اهمدامیانگارتهد-
 .دمی بهت نمی فرصتگهی ودکنمی مي کارهی ي جدي جديایاگه ن...خونتون

 اهمونی چون زن پشت خط دمی بار در اون مدت واقعا ترسنی اولي قطع شد،براتماس
 . بهش نداشتمی احساس خوبچی ومن هکردی صحبت منانی با اطمیلی خنهیتهم
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همون لحظه با پارسا تماس گرفتم . نداشتی چون لزومرمی بودم عصر به پارك نممطمئن
 . قرار گذاشتمیشگی کافه هميوهمون ساعت تو

 اس ام اس ي بود،تازه سفارشمون رو آورده بودند که صدادهی پارسا زودتر رسشهی هممثل
نوشته ... روشناختمنهی تهمي شماره عی سردمی که صفحه رودیتوق. بلند شدمیگوش
 سرقرار ی اومدن به پارك رفتي به جاي کردي بده؟کاری من توخالدی تهدیکنیفکرم:بود
 . خانمانهیمش

 ی صندلي شد،اومد و رومیپارسا متوجه نگران. تمام کافه رو از نگاه گذروندمناخودآگاه
 : نشست وگفتمیکنار

  برات اومده؟ی شده؟مگه چه اس ام اسيزی حالت خوبه؟چانهیمش-

 کامال مشخص شینگران بود،نگران...نگاهش کردم... بگم،اما نگفتمخواستی مدلم
 به خودم،احساسم وپارسا اعتماد داشته باشم نکهیجرات ا...داکنمیباعث شد جرات پ...بود

 .آره بچه گانه... بچه گانستی شوخهی نیودردل گفتم ا

 حالم سرجاش ی کمنکهیبعدارا. نگفتمنهی تهمي درباره يزیچقدراصرارکرد،چ هرپارسا
 ادی تا دم درخونه بخواستمی وپارسا منو تا سرکوچه رسوند نممی اومدرونیاومد ازکافه ب

 ونقل نندی ها ما روباهم ببهی همساخواستمی نشده بود ونميچون رابطمون هنوز جد
 .میصحبتاشون بش

به خونه . گرفتمشی کردم وراه خونه رو پی خداحافظکردی که با نگاه نگران بدرقم مازپارسا
 نکهی شدم اماقبل ازااطی قفل چرخوندم ودروباز کردم،واردحي روتودی کلدمیکه رس

 ياونا دروبستند،زن جلو. زن وارد شدندهیتامرد گنده با 2دربسته بشه با شدت باز شد و
 :من قرارگرفت وگفت

 . هستمنهیمخوشبختم،ته-
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 : گفتنهیتهم. اما به خودم مسلط بودم،دوست نداشتم جلوشون وا برمدیلرزی تنم متمام

 . ست منتظرتمقهیاما من چنددق... نه؟يمنتظرم نبود-

  هاوونهیمثل د...دی جمله بلندبلند خندنی ابعدازگفتن

 نخورم  که همراهش بودند،جلواومدندوبازوهاموگ رفتند که مثال تکونيتا مرد گنده ا2
 هی مثل مدال قدم قدم جلواومد،نهیتهم. جم بخورمتونستمی متر هم نمیلی مهی ی بگم حتدیوبا

 :پوزخند زدمو گفتم

 ؟يتا گنده باخودت آورد2 که ي زور ندارهیچ-

 :دوگفتی مسخره خنددوباره

 .یخوبه زبون دراز هم هست-

 : گرفت و گفترگلوموی درست روبه روم بود با دست راستش زگهی که دنهیتهم

 شونویکیقبالنم ... محوکنندنی زمي که تورو از رویی هستند کسای که بفهمناروآوردمیا-
 ادته؟یراننده پاترول که ...يدید

 ربرنجی بودم اما مثل شدهی ترسنکهی اما من باانهی بود بهم تا واکنشم روببي زدزل
 : کردم وگفتمينشدم،صدامو عاد

 ؟يخوای می پس بگوچي کاروندارنی فعال قصدادونمیم-

 : لبخندجواب دادهیبا

 .دست ازسرپارسا بردار...قبال بهت گفتم-

 : گفتمنهیتا غول نگاه کردم وروبه تهم2 اون به

 .می متمدن صحبت کنيتا بگوولم کنند تا قشنگ مثل آدما2نیبه ا-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 109 

 راحت شدم به سمت نکهیبعدازا. باچشم بهشون اشاره کردو اونا هم ولم کردندنهیتهم
 روبه روم ی نشستم،بادست به صندلی صندلي روي عادیلی رفتم وخاطی حي تویوصندلزیم

 : گفتمنهیاشاره کردم وبه تهم

 .نی بشایب-

 هی. اومدم اما کورخونده بودنیی پاطونی ازخرشکردی اومدونشست،فکرماونم
 : زدم وگفتمزیلبخندتمسخرآم

 پارساخبرنداره نه؟-

 یلیخ.دمی چشماش دي به وضوح ترسوتوی که نشون نده ولکردی تالش میلی خنکهی ابا
 : پاش گذاشتوگفتي پاشورويعاد

  نه؟می من کیدونیفکرکنم هنوز نم...شهی روز به ضررت تمام مشه،اونیخبر دار هم م-

 : درآوردوروبه روم پرت کردوگفتفشی پاکت از کهی نهیتهم

 .نگاه کن-

 پارسا يعکس ها... پارسايکس هاتوش پربود ازع... روبرداشتم وبازش کردمپاکت
 ..شیماه پ7سال قبل تا3از...رانهی مختلف اي که مشخص بود جاهایینه،عکسهایکنارتهم

 :زوگفتمی مي نباختم،عکسارو انداختم روخودمو

 . اطرافش هستنديادی زيپارسا گفته بودمگسا-

 : جاش بلند شدوگفتازسر

 ستمی براش نبودم ونهیاما من مثل بق...یگیآره درست م-

 : گفتمشدمی که ازجام بلند میدرحال

 . وانداختت دورياما انگارله شد-

 : قدم جلو اومدوگفتهی
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 . دور خشکلهندازهی ومکنهیتورم له م-

 زی مي عکسها هنوز رودمی چمن ها ولوشدم،سرم رو چرخوندم دي رفتند رونکهی از ابعد
 اتاقم ونشستم ي ،رفتم توعکساروجمع کردم... بود؟ی کنهی نه؟تهمای کردمیباورم...پخشه

 بار کلمه نی گذشت،پارسا تا اون زمان چندی منو پارسا میماه ازدوست2 بایتقر...فکرکردم
به ... نه؟ای دوسش داشتم یمن چ... بودینیریحس ش...کرده بود  دوستت دارم روتکراري

 ي که پارسا توی فکرکننی به ادی؟بایکنی که تودربارش فکرمهی چنیا:خودم اومدم وگفتم
 . درموردش بدونمخوادی که نميراز... داره ي رازشیزندگ

پارسا ...نهیروز تمام فکرم شده بود تهم2... تحمل نداشتمگهید... داغ کردکلم
 روبرداشتم وباپارسا تماس یگوش... زدی نمی که پارسا دربارش حرفيگذشته ا...نهیوتهم

 : گفتي شاد وپرانرژشهیگرفتم،مثل هم

 ؟يچطور...سالم نفسم...قمسالم عش-

 : زدموگفتميلبخند...نفسش بودم... من عشقش بودمآره

 ؟یی باهات صحبت کنم کجادیبا-

 : شد وگفتيجد

 ... افتاده ؟کجای شده؟اتفاقيزیچ...خونم-

 : کردم وگفتمحرفشوقطع

 .امیاالن م-

 : کردوگفتتعجب

 نجا؟ی ايایم-

 ی بارخواسته بود آپارتمانش رونشونم بده که قبول نکردم ولهی... داشت تعجب کنهحق
 باهاش ي سرخرچی وبدون هی دور از شلوغیی جادیاما من با. به اونجابرمخواستمیحاال م
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 به قهیدق30 وکم تراز دمی لباس پوشعی روازش گرفتم،سرقیآدرس دق.کردمیصحبت م
 .دمیاونجارس

 که منو ی لبخند از لبش محوشد،درحالدی د منودهی دروبرام باز کرد وصورت رنگ پریوقت
 :کردگفتیبه داخل دعوت م

 .يدی شده؟مشخصه درست نخوابيزی چانهی من مشيخدا-

 : مبل دم دستم نشستم وگفتمنی اوليرو

 .نی بشایخوبم فقط ب-

 پاکتوباز کرد دیباترد. پاکت رودرآوردم وروبه روش گذاشتم ی نشست،بدون معطلکنارم
 از ی عصبیلی خدیتا عکسود3 نکهی رفت ،بعداز ای اخماش تو هم مدیدی که میوباهرعکس

 : نامرتبش کردکه گفتی موهاش برد،کميدست راستشو تو...جاش بلند شد

  بهت داده؟ی رو کنایا-

 : وگفتمبلندشدم

 .نهیتهم...ت-

 : ثابت شد،به طرفم اومد وگفتسرجاش

 ش؟یدید...تو-

 : دادمجواب

 .دمشیآره د-

 :ت گرفت وگفبازوهامو

  وقته نه؟یلی؟خی نگفتيزیپس چرا چ-

 : نگفتم،بازوهامورهاکردوگفتيزی کردمو چسکوت

 ...کنمیدرستش م...نهی که ساکت نشزدمیحدس م...زدمی م،حدسیخوبه که گفت-
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 : چشماش نگاه کردم وگفتميستادم،توی اجلوش

 ه؟یاون ک... خوام اعتمادموبهت از دست بدمیپارسا نم-

 :ب کرد وگفت دستش صورتمو قابادوتا

 که ی هستی توکسانهیمش... مزاحمت بشهزارمی نمگهید...ی بهم اعتماد داشته باششهیم-
 .ارمی بادشی به خوامی که نمستیاون گذشته ا...دوسش دارم

 نهیتهم...آره: نزدم،به خودم گفتمی منو ساکت کردوحرفدی که ازچشماش چکی اشکقطره
 . روگهی نه کسه دخوادیپارسامنو م... که مزاحمنهییهمون مگسا

 بشم ادهی پنکهی بشموقبل از اادهی باراجازه نداد سرکوچه پنیا... منو تاخونه رسوندپارسا
 :دستم روگرفت وگفت

 ؟يبهم اعتماد دار-

 : بار گفتمنی چندمي کردم وبرانگاهش

 .بله دارم-

 : گفتي بالبخندهمراه

 .مطمئن باش...شهی مزاحمت نمگهید-

 ...ایاما من احمق بودم ... راحت شده بودالمیخ. وبه خونه رفتممیکرد ی خداحافظگریکدی از

 راحت شده بود اما گوشه المی خنکهیباا. نداشتدوجودی وتهدنهی تهمگهیهفته گذشت ،د1
 وندانستم ستی نی خوبي نشانه کبارهی سکوت نی اگفتمی از دلم نگران بود وبه خودم ميا
 . آرامش قبل از طوفانهنیا

 هی هفته قبل پارسا اعالم کرد که قرار کیاز . اسفند ماه و روزتولدممهین...دی ماه رساسفند
 آپارتمانش برگذارکنه،اول مخالفت کردم اما بالخره ي به مناسبت روز تولدم تویمهمان

 . شدمیراض
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 يبرا.دیروز طول کش4 تولدم نی بهتري ومناسب برابای بود،انتخاب لباس زیی روزاچه
 شد،یرمی من قافلگدنی روز تولدم از ددی لباسم با دلدار رفتم وبه اعتقاد اون پارسا بادنیخر

 دمشی نگاه اول پسنديتو... خوش رنگ بودیلیلباسم خ.رشدمیاما من بودم که قافلگ
 ی اسکقهی... بود نه روشنرهینه ت...ی به رنگ زرشکیلباس...دمشیوبدون چون وچراخر

 داشت پراز سنگ ییبایباالتنه ز... شونه هام بودي تاروناشیآست... ـنمـی سي تاروریحر
 که يودر آخرگردنبند... زانومي طوردار تاروهی چندال،دامنشمینیی تزکی کوچیلی خيها

 .پارسا بهم داده بود

 گهی شد ودرهی چند لحظه بهم خي برادی پارسا منو دیوقت...دمیدرخشی می اون مهمانيتو
 بالخره فرصت شدوپارسا منو تنها گذاشت دلدار یوقت.تا آخرمجلس ازکنارم جم نخورد

 :کنارم اومد وگفت

 .دستی لحظه بادوستم خلوت کنم انگاردخترندهی ذارهی نمیــــــــیوا-

 : گفتمي بارطنتی لبخند شبا

 .دهیخوشکل ند-

 : پهلوم وگفتي توزد

 .ای ازخود متشکرشدیلی خيگردی با پارسا میازوقت...واه واه-

 : لبخند خوشکل زدوگفتهی شدوساکت

 ؟یکنی می معرفکنهی که االن داره با پارسا صحبت مپهیمنو به پسرخوشت-

 : پس کلش وگفتمزدم

  شد؟یخاك برسرت پس بهرام چ-

دلدار . بله آقا همون بهرامهدمی نگاه کردم ودکردی که با پارسا صحبت مي به پسردوباره
 : پهلوم وگفتي زد توگهی دیکی
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 .ده شپی چه خوشتنیبب-

 : پهلوشو زدم وگفتممنم

 .دهیند...واقعا که-

 : که پارسا کنارم اومد،دست راستشو به طرفم گرفت وگفتمیدیخندی مهردو

 ؟يریپذینفره م2 رقص هیدعوت منو به -

 ی وهمراههی بققیباسوت وکفوهورا وتشو.  چپش که جلوم قرار داشت روگرفتمدست
به ... بودمیغرق دراون خوش...دمیخندیمن م...دیخندیپارسا م. وسط سالنمی رفتکیموز
 هم هی رقص رو که بقي دور بعدی که تمام شد بدون خستگکیموز... شادبودمی واقعيمعنا

 از داخل ی کوچکيپارسا،جعبه ... ساکت بودندهمه،دور دوم تمام شد...بودند قبول کردم
 : داخل کتش درآورد وگفتبیج

 .تولدت مبارك عشقم-

 طرح مدال مانند هی که وسطش دی سفي طالفی دستبند ظرهیکرد، پارسا جعبه روباز خود
 : بست گفتی که اونو دور مچم میپارسا درحال.داشت

 ...نفسم...دمیخورش...ی طرح توهستنیا-

 ...بـ ـوسه...بـ ـوسه :گفتندی همه بلند شد وومدام مي مرتبه صداکی

لبـ ـاش رو ... بـ ـوسه زدمویشانی چشمام نگاه کرد وپي بادستاش صورتم رو گرفت،توپارسا
 :کنارگوشم آورد وآروم زوزمه کرد

 .دوست دارم عشق من-

 ... ها،رقص آخرهی هدک،ی کدنیبر... گذشتعی سرزی چهمه

 يداشتم دکمه ها. کنمضی اتاق پارسا تا لباسمو تعوي بود ووقت رفتن،رفتم تویآخرمهمان
رفتم سمت .ه خودش کرد جروبحث نه چندان بلند منو متوجي که صدابستمیمانتومو م
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 رخشون مین...دمیپارسا رود...دمی رو دنهیتهم.... اومد ویبالکن اتاق که صدا از اونجا م
 .دمشونی داطی حییوشنا ريسمت من بود اما من تو

 کی... شد نهی تهمکی قدم نزدهیپارسا ...دمیفهمی نمی ولدمیشنیم... کردندی مجروبحث
 کیپارسا نزد...خواستم برم اما نه...ها برداشتم نرده يقدم عقب رفتم ودستامو از رو

 ... نابود شدزیهمه چ....شدی وباورم نمکی نزدیلیخ...ترشد

 که تازه شروع یمن...ومن نابود شدم...  یلیخ... شدنکی بهم نزدیلی خنهی و تهمپارسا
 ...کردم به عاشق شدن

هردوبرگشتند وپارسا ... شدکی نزدنهیپارسا دوباره ودوباره به تهم... هم جداشدنداز
 ی مای رفتمی مدیبا... قدم عقب رفتمکی...چشمش به من که تو بالکن بودم افتاد

 دیبا... رفتی مجیسرم گ...حالت تهوع داشتم...نفسم گرفت...قفل شدم...خنگ شدم...موندم
با قدم . از اتاق خارج شدمعی قدم برداشت ومن هم سريدپارسا به طرف درورو...رفتمیم

دلدار متوجه . بار تا مرز سقوط رفتمنی پاشنه دار چندي اون کفش هارفتم،بای تند ميها
 :دلدار که آماده بود نگاه کردم وگفتم...دیپارسا رس...میدم دربود...حال بدم شد،کنارم اومد

 .ي مادرت اومدنی با ماشدونمی؟مي منو ببرشهیدلدار م-

 : بود کرد ودوباره به من زل زدوگفتستادهی حرکت ای صدا وبی به پارسا که بی نگاهدلدار

 .میباشه بر-

 از جلوم ی حرفچی هکردم،بدونیپارسا روبه روم بود ومن نگاهش نم... نداشتمی خوشحال
من ... ندارهقتی بگه حقخواستی مگرفت،دلمی اون موقع جلومو مخواستیدلم م.کنار رفت

 .دمیمن که خودم با چشمام د... نداره؟قتیبگه حق!... جمله خوش بود؟نیاحمق دلم به ا

به خونه که . زدی ونه حرفدی پرسی نه سوالگهی ندارم دی بود حال خوشدهی که فهمدلدار
 : مامان شاد وخوشحال اومد استقبالم وگفتدمیرس
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 صبح به تو شهی چون من همینیبی رو متی هدی بشداریفردا صبح که ب...تولدت مبارك-
  که هست؟ادتی دمی مهیهد

 : گفتمی جونی کردم، همره لبخند بنگاهش

 . هستادمیآره مامان -

 : دلخور شد وگفتیکم

 . دخترمو خسته کردهنیبب... هاارتی پارسا گفتم زود ب؟بهيخسته ا-

 : گرفتم وگفتمدستاشو

 مامان برم بخوابم؟-

 خواست اول یدلم م... بدونهيزی فعال چخواستیدلم نم. نگفت واجازه داد برميزی چگهید
 اما هر چقدر دمی خودم کشي اتاقم،لباسهامو عوض کردم،پتو رو رويرفتم تو...دونمخودم ب

اون ... از پارسای اس ام اسیاحتیمنتظربودم،منتظر تماس پارسا ... کردم خوابم نبردیسع
 ی بیدونی می،وقتی بده انتظار بکشیلیخ... بدهیلیانتظار خ دمیزمان بود که فهم

 .اشتباه...ي اشتباه کردیبدون...دستیفا

مامان .کردی درد می خوابی وبی بودم،چشمام از زور خستگداری شد ومن همچنان بصبح
 وضع نی خواست منو با ایصبح به اتاقم اومد که من خودم رو به خواب زدم،دلم نم

 . که رفتدمی رو شننشی ماشي بعد صداقهی وچند دقزی مي گذاشت رومویهد.نهیبب

 ي برانمیبازم تولدت مبارك دخترنازن: که نوشته بوددمی مامان رو دادداشتی شدم وبلند
 ( مادرت(ناهارهستم

 رو که در سرم بود انجام ي کارتونستمی راحت مالی نبودومن با خخداروشکرمامان
 نگاه کردم با دوتا چشم قرمزوپف نهی آي خودم رو تویلباس هامو عوض کردم،وقت.بدم

 فمویک. داره؟یتیما بعد گفتم نه چه اهم کنم اشی آرایاول خواستم کم.کرده روبه رو شدم
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 برسم زنگ زدم که بابوق سوم نکهیقبل از ا. پارسارتمان آژانس رفتم آپاهیبرداشتم وبا 
 : گفتمعیبرداشت وسر

 .ی آپارتمانت،بهتره همون جا بمونامیدارم م-

 به نکهیواحد پارسا طبقه سوم بود،بدون ا. بعد اونجا بودمقهیدق30. گفتم وقطع کردمنویا
 ی که چنیبه ا...؟یبه چ...کردمیداشتم فکر م.آسانسور نگاه کنم سمت پله هارفتم

 واون درست دمیرس...تحمل دارم؟...دهی میچه جواب... بدمیچه جواب... شنومی میچ...بگم
دلم . مبل انداختمي جلوم کنار رفت ومن خودم رو روم،از نگفتیروبه روم بود،سالم

 يبرا... رفتیاما رژه م... وخاطرات شب قبل جلوم رژه برن به اطراف نگاه کنمخواستینم
 ؟يپارسا تو با من چه کرد:با هزارم به خودم گفتم

 دلم گفتم ي تفاوت بود ومن اون لحظه تویب...نگاهش کردم...روبه روم...کنارم نه...نشست
 .یلیخ... پارساادی بدم میلیخ...ادی تفاوت پارسا بدم میچقدر از چشمان ب:

 دیبا. پاهاش قرار دادي قالب کردشو روي پاش گذاشت ودستاياشو رو پپارسا
 ذهنم مرتب کرده ي رو که تویگفتم؟هرچی میاما چ... اماکردمی من شروع مدیگفتم،بایم

 دی که تو بای وچقدر سخت بود وقتکردمی شروع مدیاما با. ورفتدیبودم که بگم پرکش
 دادم رونینفسمو باصداب.هی چیدونی داره ومیلخ تانی پایدونی میوقت...یشروع کننده باش

 :وگفتم

 ...نهیتهم... معناستی دروغ بگهی ودداستی واضحه وپزیهمه چ-

 .شروع کرد به خردکردن تمام من... چقدربرام سخته وخودش شروع کرددیفهم

 رابطمو باهاش قطع کردم ی مدتيبرا. منهغهیساله ص2 وشناسمیساله که م4 رو نهیتهم-
 مسافرت بود که با تو آشنا شدم نهی شده ودوسش ندارم،تهمي برام تکراردمکیچون فکر م

 که فقط ي بوديزی من چيتو برا. نداشتیتی دختر پولدار که پول براش اهمهی
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 ی ازدواج کنم؟اما خوب وقتاردریلی مي افاده ار دختهی داشت با ی اشکالخواستمش،چهیم
 خواستمی عاشقت نبودم،نمیتورو دوست داشتم ول... هنوز عاشقشمدمی اومد فهمنهیتهم

 نی اي مگه نه؟تویستی برات آسونه چون تو عاشقم نیی جدادونمی البته می بفهمينجوریا
 .دمی خوب فهمنویماه ا3 بایتقر

 نیاز ا... هاشی تفاوتی بنی اخورد،ازی تحمل نداشتم،حالم داشت بهم مگهید... شدمبلند
 ...شیسرد

 : به سمت در برگردم گفتمنکهیاز ا قبل

 .ی بگي راحت وقت بهتریلی خیتونستی؟مي کارو روزتولدم انجام دادنیچرا ا-

 : شد و گفتبلند

 دارم ي اومد وفکر کرد بهت عالقه انهی کاروانجام بدم،اما تهمنی خواستم روزتولدت اینم-
 .يدی خودت فهمگهی ودستی ننطوری راحت کردم که االشویکه برات تولد گرفتم اما خ

  نداشت؟همه دروغ بود؟چرا؟ي عالقه ابهم

 : سمت در که گفترفتم

 برات مهم نبودم چون ي ذره ای اما انگار حتی بهم نداشته باشي عالقه ازدمیحدس م-
 .ي نگفتم وراحت قبول کرديزیچ

 : وگفتمبرگشتم

 هی به نکهی قبل از ادمی زودفهمنوی وخوشحالم ای نگفتم چون تو ارزششو نداشتيزیچ-
 .داکنمی پي کار عالقه اانتیدروغگو وخ

 : مکث کردم وادامه دادمي الحظه

 دادن بی فريشماها فقط تو... بودی کوه چي اون روز توری منظور دوستت امفهممیحاال م-
 . مدالو بهت ندادمنیخوشحالم که ا... نه؟دیدخترا مدال طال دار
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 نیی به حالت دو از پله ها پايادی کردم ومحکم پشت سرم بستم وبا سرعت زدروباز
چون که عاشقم : ذهنم بودي جمله توهیفقط . شدمی تاکسنیاومدم،رفتم سرکوچه وسواراول

 .یستین

عسلم گفتناش من . ..دمیخورش...زمیعز...نفسم... عشقمنی بااشهی عاشقش نبودم؟مگه ممن
نگ  مگه من سایخدا... من عاشق نشم؟اشی عاشقنی با اشهیعاشق نشم؟مگه م

 دوستم نداره چه دونمیحاال که م... حاال من که عاشق شدم چه کارکنم؟ایخدا...بودم؟
 خوردم ؟پس چرا عاشقم بی کارکنم؟من فرچه  درغگوستدونمی حاال که مایکارکنم؟خدا

 کرد؟چرا؟

 : سرشو برگردوند وگفتی تاکسي نفسم به شماره افتاده،راننده دمی خودم اومدم دبه

 ه؟ شده؟حالتون خوبیچ-

 نی ترکی به نزدعی بودوسردهی ترسیلی خچارهیراننده ب. جواب بدمتونستمی نمومن
 پرستار اومد کنارم،دستاشو گرفتم وفقط هی میدی رسمارستانی به بیوقت. رفتمارستانیب

 :تونستم بگم

 .نم...ماما...ما-

دلم ...نمی اون زمان پارسا رو ببخواستی پارسا ودلم نمي پربود از تماس هامیگوش
 چقدر دوسش ستی ندونمی بفهمه حاال که مخواستمینم... بفهمه مدال طال روبردهخواستینم

 دارم
 

  بدون درد؟ق،یزخم عم: هفتمفصل

 :دیگوی آوردو می ،اورا به خود مردیگی را مانهی مشي شانه رهام

 ... دستاتانهیمش-
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 دردستانش خرد شده وانی لی آوردچه زمانی نمادی کند وبه ی به دستانش نگاه مانهیمش
 واصال چرا؟

 : به سخن آمد وگفترهام

 .گردمیدست بهش نزن من االن بر م-

 : مچ دستان رهام را گرفت وگفتعی سرانهیمش

 نی اشهی که می جا با هرچنی داره،لطفا همازی نهی زخم به بخنی ادونمی ومستمیمن احمق ن-
 .کارانجام بده

 ...انهیاما مش-

 :دی گوی مکندوی قطع م عاجزانه حرفش راانهیمش

 بگو دستش ری باند بگهیفقط برو ازشون . خوام مامان نگران بشهی کنم،نمیخواهش م-
 نخ وسوزن نجایمن ا...انی نمی بگنوی ای خوام وقتی من نمان،بگوی بنجای شده نذار ایزخم
 .دارم

 ی را مهی اولي کمک هالی رود واز ثنا خانم وسای منییبه طبقه پا. کندی ناچارا قبول مرهام
 نروند که آن انهی خواهد که به اتاق مشی از ماجرا از آن ها می از گفتن قسمتردوبعدیگ

 :دی گوی می بدون معطلانهی مشگرددی رهام دوباره برمیوقت.رندی پذی میدوبانگران

 دند؟ی که نفهميزی شد؟چیچ-

 : پاسخ دادکندی ت جعبه نگاه مای که به محتوی در حالرهام

 بزنم،آخه هی خوام بخینگفتم که م... شده نگران شدندیفتم دستات زخم که گنیهم-
 مارستان؟ی بي بري خوای نم؟چرای کنیدخترتو جرا لج م

 : شد وگفتی عصبانهیمش
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 ی کنم که دم به ساعت دارم خودموزخمتی مامانمو اذادی خوشم مينکنه فکرکرد-
 . دستم گرفتمی کوانوی لدونمی شد،اصال نمی چدمینفهم... خودم نبودکنم،دستیم

 :دهدی وادامه مشودی آرام میکم

 . نخ وسوزن هستار،داخلشی جعبه هست اونو بهی کمد ي قفسه کتاب خونه تونییپا-

 .ستی نیاما سوزن بهداشت-

 : آورد وگفترونی را بتی کوچک کبري جعبه شی کناری پاتخـ ـتزی از مانهیمش

 . داشتمنوی روشن کردن شمع ها ايخوبه برا-

 از یی صداچی زدن رهام ههی بخنیدرح.گرداندی سرش را برمانهی کند،مشی شروع مامره
 ی مشهیچرا هم:دی گوی وبا خود مندیبی او را مي شنودوفقط دستان مشت شده ی نمانهیمش

  نشون بده؟يخواد خودش رو قو

 :دی گوی شود رهام می پانسمان که تمام مکار

 .تمام شد-

 : زد وگفتي لبخندانهیمش

 .يخوبه جراح نشد-

 :دی گوی مهی زندوبعد از چند ثانی ميند،لبخندیبی را مانهی بار لبخند مشنی اولي که برارهام

 ؟ی نگفتی آخو اوخچیچرا؟درد داشت؟پس چرا ه-

 .ستمی چون بلد ندیشا-

 . بودنفی ضعیعنی نشون دادن درد یکنی چون فکر مدیشا:دی گوی در دل مرهام

 که یبه خاطرات...کردی به خاطراتش فکر مانهی آن لحظه هردو سکوت کرده بودند،مشدر
 زی دانست اما حاال رقت انگی منی زمي دختر رونی با آن هاخود را خوشبخت تريروز

 .کندی باز هم به آن ها فکر می گذشته اش درد دارند ولنکهی دختر شده که با انیتر
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 ی به حالت نفس تنگانهی است که مشي بارنیه،اولرکردی که ذهن رهام را درگيزی چاما
 حمله بهش دست داده نی که اي بارنیپس اول: گفتیاو با خود م. دچار شده استیعصب
  بوده که از پارسا جداشده؟یزمان

 حالت دچار شده واصال نی به اانهی بار نبوده که مشنی اولنی دانست ای کس نمچی هاما
  بوده؟ی بار چه زماننیاول
 

 طرف اتاقک کنار اتاقش ند،بهی آی به سراغش مشی در اتاقش تنهاست وباز فکرهاانهیمش
 افراد نیباتری وزنی بهتری طراحدنی کشي در آن لحظاتش را براي که روزیی رود جایم

 . کردی صرف مشیزندگ

 ی را که همراهش آورده بود را در قفل ميدی در قفل بود،کلزدی طور که حدس مهمان
 ی،نقاشی طراحي اتاق که پر بود از تابلوهايبه گوشه گوشه . کندی باز مچرخاند وآن را

 پرتره در آن جا نصب شده نی که اولی را به سمتشی صندلانهیمش.شودی مرهیوبوم ها خ
 :دی گوی کند ومی مادرش نگاه ميرد وبه چهره ی گی قرار مشی به روبرد،رویم

 .ممنون...ي وترکم نکردي کنارم بودشهیممنون که هم-

 يچقدر برا: کندی کند وبا خود زمزمه مینگاهش م... رودی پرتره منی سراغ دوبه
 در اصل زدمی که میهررنگ... تا زود تمامش کنمدمیشب نخواب...دمی زحمت کشدنشیکش

 ؟یکنیبا من چه م...؟يبا من چه کرد...خودم رو رنگ زدم

 A3 يآورد، برگه  ی را در مشی رود گلهای مي کنار گلدان استوانه اسپس

 ودر ذهنش شودی مرهی پارسا خي وبه چهره کندی مدار،بازی داده بود را برمي در آن جاکه
چه اعتراف نفرت ... بود؟ی کگفتمی که عشق می احساسي جرقه نی بود؟اولیک:دیگویم

 ي بهم زل زدی وتو با نگراننتی ماشي تودمی که پریوقت... برام شد آرزو؟یک...يزیانگ
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 و وسوسه طنتی ونگاهت پر از شدمتی بار دوم ديکه برا یزمان...ي دستم دادوهیوآبم
من ...هـ ـوس نبود... نداشتطنتی وباز صدات شمی باهم باشی که ازم خواستیزمان...نبود

 همه دم از نیمن که ا...اصال عاشقت بودم؟...چرا عاشقت شدم؟... عاشقت شدم؟یک
 عشق نی من با ايایبختچرا تمام بد...دم؟ی جا رسنی پس چرا به ازدمینخواستن عشق م

  شروع شد؟ینینفر

 ی وزمزمه وار مزندی مي کند،پوزخندی را در ذهنش مرور مینی نفري کلمه انهیمش
 نداره اگه اول از تو شروع یپس اشکال...نیعشقت شد برام نفر...یطانیش...ینینفر:دیگو

 کنم؟نه؟

اوبلند ... همراه صدایدنیخند...دنی کند به خندی جمالت شروع منی از گفتند ابعد
 ي که چهره ي آورد،برگه ای داده بود را در مي جابشی را که در جی فندکانهیمش...خنددیم

 آن را دهد،سپسی آتش فندك قرار مي شعله يپارسا در آن حک شده است را رو
 : ها نگاه کرد وگفتشعله  دهد،بهی قرار می آهنيدرسطل زباله 

 که یعاشق آتش وسوزوندن...عاشق سوختن... گرمامنین عاشق اوم...سوختن شروع شد-
  منهيمنتظر اجازه 

. 

 تخـ ـت غرق در ي که لبه ندیبی گردد مادرش را می به اتاقش باز مانهی که مشیهنگام
 :افکارنشسته،کنارش رفت وگفت

 .يمامان باز که تو فکر-

 :دی گوی مي وهمراه لبخنددی گری دخترش را مي شده یچی دستان باند پمادر

 حالت خوبه؟...کنمیبه تو فکر م-
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 هم نگرانتون کردم وهم دیببخش... موندمی منجای از اول ادیچرا خوب نباشم؟مامان من با-
 . کردمتتونییاذ

 همه مدت به نی خواست از دخترش بپرسد چه شده که بعد از ای پورمنش دلش مدرنا
 شناسمت؟ی نمگهیچرا د... سرد شده؟نقدریچرانگاهش ا... رفته؟شیسراغ تابلوها

 :دی گوی ومندیبی مادرش را مرهی نگاه خانهیمش

 ؟ی بگي خوای هست که ميزی؟چي به من زل زدينجوریمامان چرا ا-

 .ندتی خواد ببیپدرت م-

 : زد وگفتي پوزخندانهیمش

 نند؟ی خوان دخترشون رو ببی کردن ومسکی شده جناب پدر ریچ...هه-

 ... کهی دونی صحبت نکن خودت بهتر منطوریدرمورد پدرت ا-

 : سخن مادرش را قطع کرد وگفتانهیمش

مطمئنا ... ما به صالح خودمونه،خوب حاال کجا قرار گذاشته؟دنی دونم ندیم... دونمیم-
 درسته؟...ستی نرانیا

 .يمالز-

 یگاه که به کتابها نی حالرود،دری سمت کتابحانه مردوبهی گی را ملچرشی وي دسته انهیمش
 :دی گوی اندازد میم

 . داشته باشمیی که بخوام سفرهواستمی نی حالي من االن تودیبگ...ستی نيازین-

 : دهدی ماندوادامه می مادرش پنهان مدی که از دزندی می کجلبخند

 .چه بخواد چه نخواد...می کنی رومالقات مگهی زود همدیلی خدیمامان بهش بگ-

 :  کنار دخترش رفتی پورمنش با نگراندرنا
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 ي تویی فکراهی دونمی ومستمی که من احمق نستی نيزی توفکرته؟نگو چی چانهیمش-
 .سرته

 :دی گوی کند ومی به مادرش نگاه مانهیمش

 انجام تونمی جونم چه کار می بي پاهانیآخه من با ا...ستی سرم ني توينگران نباش فکر-
 بدم؟

 : دهدیه م وادامزندی مادرش منانی اطمي برايلبخند

  بخوابمی کمخوامی مدی کمکم کنشهیمامان م-

 :دی گوی پورمنش متعجب شده و مدرنا

 . غروبهکی نزدگهیاالن؟االن که د-

 . خستم مامانیلیخ-

 کند تا ی آورد وبه دخترش کمک می خود نمي اما به روشودی پورمنش باز نگران مدرنا
 . شودی واز اتاق خارج مردی تخـ ـت قرار بگيرو

 ی او را به خود می زنگ گوشي که صداشودی مرهی به سقف خدهی همان جور که خوابانهیمش
 هی کند وبه تخـ ـت تکی شود،بالشت راپشت خود درست میصدا قطع م.آرود

 آشنا لبخند ي شماره دنی خورد وبا دی که دوباره زنگ مداردی رابر مشیزندوگوشیم
 :دهدی شودو پاسخ می مانیکجش نما

 .برام تنگ شدچه زود دلت -

  خاموشه؟تیچرا گوش-

 .ی دلتنگیلیآخه،انگار خ-

 :دی گوی که مشنودی دارد را می تن عصبی را که کمیی صداانهیمش

 .نمتی بخوام ببیکنی مي که کاري تو دلتنگم شددمیشا-
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 : هم پوزخندباز

 . نذاشتمیاما من قرار مالقات-

 : شنودی را مشی دندان هايصدا

 .نمتی ببدیبا-

 چرا؟-

 . خودتو به اون راه نزنانهیمش-

 :: شودی او خوشحال می از کالفگانهیمش

 .پاهام توان ندارن...یدونی خودت که مامی تونم بیاما من که نم-

 : شنودی را مشی عصبي هانفس

 .اردتی دلدار بخواه که بتیاز دوست جون جون-

  نه؟ي سوزی مي داریلیخ-

  نه؟ادی یتوهم بدت نم-

 : به لب جواب دادلبخند

 نرفته ادمیاما ...ریپس عواقبشم بپذ...ي کبرتو روشن کردنیمتاسفم اما خودت اول-
 . می سوزی همه مشی جرقه وآتنینگران نباش با ا... زد؟یجرقشو ک

 :دهدی وادامه مشنودی فشرد را می را که بهم میی دندان هاي صداانهیمش

 . زارمی م وقراررمیگیفردا اگه جور شد باهات تماس م-

 ...بهتره جور بشه وگرنه-

 نجا؟ی ايزاری پاتو م؟نکنهیوگرنه چ-

 ؟يشک دار-

 . جانی همای بپس
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 : کندشی که عصبدهدی نماجازه

 واحتماال ی کنی با من صحبت مي داردونهی وهم خودت که مادرت االن نمدونمیهم من م-
 .امی اونجا بيخوایپس نم.ي کردی وخودتو قاطی که با من تماس گرفتیبهش نگفت

 : اش را بفهمد گفتی کالفگنکهی از اقبل

 .رمی گیفردا باهات تماس م-

 که ردی گی با دلدار تماس می کند، بدن معطلی وتماس را قطع مدی گوی را منی اانهیمش
 : دهدی بوق پاسخ منیدلدار با اول

 . سوختمیگوش... خدايآ-

  قطه کنم؟هیچ-

 : کندی را متعجب مشی صدادلدار

 .می افتاده به گوشيزی چیروسیفکر کردم و...؟یی توانهیا مش-

 .ومدهی بهت نی،خوبي جنبه ای بیلیواقعا که خ-

 .ستی طمع نی کنه،سالم گرگ بریخدا به خ-

 .خدافظ-

 : دلدار آمد که گفتي تماس را قطع کند صداانهی مشنکهی از اقبل

 .ي داد؟خجالتميچطور...زمی عزانهیبه به مش...غلط کردم-

 : زد وگفتي لبخندانهیمش

 . تر خجالتت بدمشی خوام بیم-

  شده؟يزیچ... کنهری واقعا خدا بخگهید-

 . بعد ناهار مهمون منرونی بمی برکمی دنبالم ای بفردا

 م؟ی کجا بر،حاالیگفتی جان خوب زودتر ميا-
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 دی وقرار فردا را بگوردی تماس ها رفت تا تماس بگستی به سراغ لانهی گذاشته شد،مشقرار
 ومن با ی داره امشب تو نخوابیچه اشکال: را زد ودر دل گفتشی تفاوتیاما دوباره لبخند ب

  راحت بخوابم؟الیخ

 ی کامل خورد وحتي قبل درجمع مادرش وثنا خانم غذا را با اشتهاي برخالف شب هاانهیمش
 شناخت یمادرش هم نگران بود وهم خوشحال،او دخترش را م. را اضاف نگذاشتيذره ا

 ی روشني ندهی کاش دخترش آي بار در دلش دعا کرد انی هزارميبرا. شناختیوهم نم
 دهند ی که چشمانش گواه مي گذشته بخندد،خنده اانند افسرده نباشد،مگریداشته باشد ود

 سرد... شد گفتی تفاوت است ومی چشمانش بی خندد ولیشاد است نه مثل االن که م

 ی خود مي چرخ دارش نشسته وبه چهره ی صندلي روزتوالتشی مي نهی آي روبه روانهیمش
 کند به نوشتن ی وشروع مشودی مرهی که دردستانش است خشینگرد ،سپس به گوش

 ... پاركایب10ساعت :امیپ

دلدار با سرو .دهدی قرار مزی مي را روی گوشلی گزارش تحودنی وبعد از دفرستدی را مامیپ
 :دی گوی شود ومیصدا وارد اتاق م

 ز؟ی عزروسی ويخوب سالم به خودم،چطور-

 :دی گوی گرددومی به طرفش باز مانهیمش

 . حوصله ندارم هام،اصالی االن بگوتا نرنی از همياری در بي لوس بازيدلدار اگه بخوا-

 .طاقچه باال نزار. خورهی نمي دردچیخوبه من نباشم تفرحت به ه... اوه-

 ؟ي ساعت زودتراومدهیحاال چرا -

 :فت وگدیخند

 . لوازمشنمیا. بدمیی صفاهی مثل مردهات ي افهی قنیاومدم به ا-

 : داد انداخت وگفتی که دلدار نشان میفی به کانهیمش
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 ؟ی مثل عجوزه هاش کني خوای ميرآوردی مدل گهیچ... خوبهمیلیصورتم مگه چشه؟خ-

 : زد وگفتانهی مشي شانه ي آرام رودلدار

 وقته بهش دست ؟چندي نگاه کردنهی آيدر ضمن به خودت تو...ریمنو دست کم نگ-
 ؟ينزد

 چند انهی انجام مشنی کند به انجام کارش،در حی شروع مندیبی رامانهی که سکوت مشدلدار
 گهیابروهام د... خوامی ممیمال...یگفته باشم ها منو مثل دلقکا نکن:کندیبا گوش زد م

 ... نموندشیزیچ

 اندازد ی می نگاهنهی در آانهی شود ومشی هردو کار دلدار تمام مي بعد از غرزدن هابالخره
 :دی گوی می آراميوبا صدا

 .یشی ميزی چهی ي نخورینه بابا ترش-

 : آورد وگفتانهی صورت مشکی سرش را نزددلدار

 ؟ی تشکرکنهی ي مردیم-

 .ي مثل آدم درستم کردنیآفر-

 :دیگوی مانهی رود که مشی سمت کمد لباس ها مدلداربه

 وشال سورمه ی با شلوار مشکهیهمون مانتو مشک...ی مانتوم فکرتو خرج کني خواد براینم-
 .اری روبرام بيا

 :گرددی به سمتش برمدلدار

  مجلس ختم؟میری ممیمگه دار-

 خواهد انجام ی را که او مي شود وکاری ساکت مندیبی را مانهی مشي دلدار نگاه جدیوقت
 .دهدیم
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 انهی مشنگیبه محض خروج از پارک. کندی ودلدار حرکت مرندی گی مي جانی دودر ماشهر
 انهی ومشدی آی که نگه دارد،رهام به سمتشان مخواهدی دلدار مند،ازیبی رهام را منیماش

 :دی گوی و به رهام مکشدی منیی سمت خود را پاي شهیش

 گشت ی کممیری ممی با دلدار داررم،االنی رفت باهاتون تماس بگادمی دیببخش-
 ن؟یاری بفی نداره بعد از ظهر تشريمورد.میزنب

 :دهدی در چهره اش پاسخ مریی متعجب شده است بدون تغی که کمرهام

 .خوش بگذره. خوبهیلیاتفاقا خ... دارهینه چه اشکال-

 به پارك مورد قیدق10:15ساعت .رودی ودلدار راه خود را مردی گی فاصله منی از ماشرهام
 انهی مشی کند،وقتی متی و خود آن را هداردی گی ملچررای ويدلدار دسته . رسندینظر م

 :دی گوی ومردی گی دست دلدار را مندیبی مورد نظر را ممکتین

 . جا خوبهنیدلدار هم-

 ؟يخسته شد-

 ي های پارکه،از اون بستنهی ورودي که روبه روهی فروشی از اون بستي برشهیفقط م...نه-
 ؟يری بگیشگیهم

 : دهدی را باال مشی ابرودلدار

 . کت تنتههی وفقط ستی پالتو هم تنت نی سرما؟تو حتنی اي؟تویبستن-

 : را نشان دهد گفتتشی عصباننکهی ابدون

 .ومدهی زمـ ـستون که هنوز ني نگران نباش،چله ستیسردم ن-

 :دی گوی وبا خود مدهدی راتکان مشی شانه هادلدار

 .گستی دزی مطمئن شدم قصدت ازاومدن به پارك چگهید-
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 را که کنارش ي اهی ساشودی اش پنهان مدهی از دی کند و وقتی به دلدار نگاه مانهیمش
 هی تککتی که پشت به نندیبی چرخاند و اورا می کند،سرش را می است را احساس مستادهیا

 .داده ودستانش رادرهم قفل کرده است

 ؟ی معطلم کنادی یخوشت م-

 :  شودی مرهی خشی روي جلوگرداند،بهی سرش را بر مانهیمش

 ؟ینی منو ببی چراخواستیهنوز نگفت -

 ؟ی پارك قرار گذاشتيچراتو-

 .حرفتو بزن...ذاشتم؟ی شاپ قرار می کافي توی خواستی نکنه مهیچ-

 : کندی مکی سرش را به اونزدیگردد،کمی بر مانهی طرف مشبه

 ؟یدونی می چدی سفياز پرو ژه -

 رهی است خکشیسانت نزد10،15 ي که به اندازه ی چرخاند وبه صورتی سرش را مانهیمش
 :دهدی شود وپاسخ میم

 .ي ها بسوزنی تر از اشی بدی دونم که به خاطرش بایاونقدر م-

 : کندی نگاهش مي الحظه

 .ی وسط نکشنی تر از اشی به صالح خودته پاتو بانهیمش-

 : زندی مپوزخند

 . وسطادی انتخاب منه ومن دوست دارم پام بنیا-

 ه؟ی کارا چنیرت از امنظو-

 :دی گوی گرداند ومی را بر مشی روانهیمش

 ؟ی داره تو هم شبا کم بخوابیچه اشکال-

 : کندی کندو درگوشش زمزمه می مکی نزدانهی تر به مششی را بسرش
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بهتر کار منو خراب ... برهی داره دست خودتو می که دستت گرفتیی چاقونی اانهیمش-
 .ی نکنی عصبانوی انتقام کسي وبه بهانه ینکن

 : زد وگفتی لبخند کجانهیمش

 کار کنم،تو به ی چدی بافتهی بادمی شهی کنه باعث ممی تر زخمشی بی چاقو هر چنیا-
 .فکرخودت باش

 که از او ي اهی وسپس سادی را شنشدندی فشرده مگریکدی که به یی دندان هاي صداانهیمش
 ی حتگهی رو دانهی مشنیا...رد شناختنش می که همه مانهیاون مش:دور شد ودردل گفت

 شناسمیخودمم نم

 ی حرفچی شانه اش به سمت دلدار برگشت،دلداربدون هي روی با احساس دستانهیمش
 .دهدی مانهی را به دست مشرکاکائوداغی شوانیل

 رکاکائو؟یچراش-

 :دی گویندومی نشی ممکتی ني رودلدار

 . بخورنویهم...توندارمی سرماخوردگيحوصله -

 ی دلدار ملی خورند،سپس به طرف اتومبی را مرکاکائوی حرف هردو شبدون
 :شناسدی خودشان را مرخانهی مسانهی مشقهی کند،بعداز چند دقیدلدارحرکت م.روند

  خونه؟ي ری ميچرادار-

 پس کجا برم؟-

 : مشخص است نگاه کرد وگفتتشی به دلدار که خشم وعصبانانهیمش

 توچته؟-

 : را روشن کرد وگفتد،ظبطی گوی نمی سخنی کند ولی نگاهش مي لحظه ادلدار

 .به آهنگ گوش بده-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 133 

 ی نمچی کند وهی که در حال پخش است به دلدار نگاه می بدون توجه به آهنگانهیمش
 متوجه انهی فشارد،مشی هم مي را روشی است ودندان هانیدلدار همچنان خشمگ.دیگو

نگ، دوباره خواننده شروع به خواندن  دارد بعد از اتمام آهي تندتمی شود که ری مکیموز
 :کندی توجه مانهی بار مشنی کند وایم

  خوابههی توهم،هیروز،ی جوابه،دی سوال بهیروز،ید-

 ی اشتباه اون،چشماتو بستي به رو،روی قولت رو شکستروز،توید

  امروزهنی همی کن زندگباور

 : داد وگفترونی نفس خود را باصدابانهیمش

 . اومدی تند خوشت نمتمی با ري وقت از آهنگ هاچیدلدارمعلوم هست چته؟تو که ه-

 : گفتداستی کامال پتشی که عصبانی لحنبا

 . حرف نزن گوش بدهنقدریا.ادی ی عوض شده وخوشم مقمی سلینیبیحاال که م-

 :دهدی گوش مکی کند ودوباره به موزی سکوت مانهیمش

 . گذرهی می گذره،چی میهن تو بگو،چ ذي بره،تویگذشته تو رو تاکجا م-

  امروزهنی همی کن زندگباور

 ی وقت نداشتچی که هیشه،فرصتی که تکرار نمي الحظه

  امروزهنی امروزه،همنی تنها شانس تو همدیشا

 ي گذشته،تو خودت مقصرشی سوزن تو آتی هات مهی ثاناگه

 .ي بری م،باخودتي بری گذشته روتا کجا،با خودت منیبارسنگ

 :دی گوی کند ومی کند،رو به دلدار می را قطع مکی برد وموزی دستانش را جلو مانهیمش

 ؟ی گی م؟متلکی چیعنی کارت نیمثال ا-
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 گفتن راهی رود ،بدون توجه به بدوبی که داشت به سمت راست ميادی سرعت زدلداربا
 : کندی مانهی کند ورو به مشی پارك مي گوشه اگری ديراننده ها

  متلکه؟ی کنیواقعافکر م-

 : کرد وگفتی پفانهیمش

 تو چته ها؟-

 :دی گوی برد ومی را باال مشی صدادلدار

 .ی پارك قرار داشتي امروزتودمیفکر نکن نفهم-

 : کندی دلدار فهمده نمنکهی به ایتیاهم

 .قرار نبود-

 :دی گوی مي بلند تري با صدادلدار

خوب از ...ی کنی کارو منی اانهی ومخفي منو احمق فرض کردادی ی بدم میلی؟خيجد-
 ...دنی دي بري خوای می گفتیهمون اول م

 :دی گوی کند ومی برد،سخن دلدار را قطع می را باال مشی صداانهی بار مشنیا

 . بکنمي کاری خوام مخفیدر ضمن من نم...ستی نی کنی که تو فکر مياون جور-

 :شودی آرام تر می بلندشان شده است کمي که متوجه صدادلدار

 ه؟ی کارا چنیمنظورت از ا-

 .کنمی نمی وازت مخفگمی بهت مزرویهمه چ...؟ی صبر کنی کمشهیدلدار م-

 : وگفتستی نی عصبانگرید

 .خوب االن بگو-

 : کردنگاهش

 . گمی اومد بهت میاد،وقتیفردابه گلناز بگو ب-
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 حاال چرافردا؟-

 : رو به رو چشم دوختبه

 مثل نگهبان باال سرمه،مطمئنم نرفته میگرام رفته االن که برم خونه روانپزشک ادتی-
 . مونهی خودمون منی بفهمه،در ضمن درمورد امروز هم بيزی چادی یخوشم نم.وخونست

  بفهمه؟ی کسي خوای که نمی کار کنی چي خوایمگه م-

 : کندی می پوفانهیمش

 .گمی م؟بهتی نکنی بازپرسنقدری اشهیم-

 کند وبه طرف ی را روشن ملی فعال قصد بروز دادن ندارد اتومبانهی فهمد مشی که مدلدار
 . کندی حرکت مانهی مشيخانه 

 
 تا با ردی گی را مونی کند،لی شدند نگاه می بلند مشی چاوانی که از لیی به بخارهارهام
 شود ی اومکی چرخ دارش نزدی با صندلانهیمش. بدنش فروکش کندي آن سرمايگرما

 :دی گویوم

 د؟ی جا هستنی شما ارانیجناب دکتر ام-

 : زد وگفتي لبخندرهام

 . روگوش بدمهی زودبقیلی خوام خی برم،مومدیراستش دلم ن-

 نکهی اي پارك برای دونم رفتیم...من دنبالتون کردم:دی خواست بگوی دلش میلی خرهام
 یکس...هیبان عصیلی آمد خی که به نظر میکس...هی دونم کی که نمی سرقرار اونم با کسيبر

 .ي آروم بودیلی که دربرابرش خیکس...ی گی به من نميزیکه دربارش چ

 :دی گوی آن مي زند وبه جای نمی مورد حرفنی کند ودر ای رهام سکوت ماما

 .یزود برگشت-
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 .حوصله نداشتم،زود خسته شدم-

 : تکان داد و گفتي سررهام

 ؟ي گذشتتو داري هی گفتن بقيحوصله -

  براتون جذابه؟یلی من خیداستان زندگ-

  کندی شروع مانهی روند و مشی مبای وتراس زانهی کنند ،به سمت اتاق مشی سکوت مهردو

 ی سرنوشت رنگي برایربان مشک: هشتمفصل

 به ی نگاهیرچشمی کردم زی که داشتم به خارج شدن آنژوکت از دستم نگاه میدرحال
به محض . کردی بود واصال نگاهم نمنیی سرش پایپارسا انداختم،درست روبه روم بود ول

 : کارپرستارتمام شد مچ دستشو گرفتم وآروم گفتمنکهیا

 مگه نگفتم فقط مامانم؟-

 : جا خورده بود گفتمی که از حرکت ناگهانپرستار

ساعت زمان 2 گفتند خارج از شهر هستند وچارهی که بمیما هم با مادرتون تماس گرفت-
 ... کهمیری دلجو تماس بگيند با آقا برسند وفرمودنجای تا به ابرهیم

 : حرفشو قطع کردم وگفتمیعصب

 گه؟یمرخصم د...دمیباشه فهم-

 : گرفت وگفتگشی مچ آزاد شدشو با دست دپرستار

 .دی ببرفی تشردی تونی مدیبله مرخص-

 تخـ ـت نشستم ودنبال يبدون توجه به پارسا لبه . رفترونی گفت واز اتاق بنوی اپرستاره
 دستاش ي که توفموی شال وکی حرفچی گشتم که پارسا جلو اومدوبدون هی مفمیشال وک

 کنم احساس ضعف کردم وسرم یشال رو که سرم کردم تا خواستم حرکت.بودجلوم گرفت
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 شد منم دستمو باال آوردم کی نزدی که پارسا کمم تخـ ـت رو گرفتي رفت ،لبه جیگ
 :وگفتم

 .برو عقب...ستی نيازین-

اما من واقعا حالم . عقب رفت واجازه داد آروم آروم حرکت کنمی حرفچی باز بدون هاونم
بغـ ـلم کنه ...نه...رهی بگاد،بازوهاموی بکمی خواست نزدیدلم م... چرا امادونمینم...بد بود

ومن ... دوست دارم نفسمیلیبگه همش دروغ بود ومن تو رو خ... برمتیوبگه خودم م
 . خوش بودهمات تونیاحمق دلم به ا

 ی مرفتمیقدم که م3،2پاهام توان نداشت وهر ... گرفتی ممی داشت گرگهید
 کاش ای ودی رسی گفتم کاش مامان می دلم ميتو. کردمی میهنوز احساس خفگ...ستادمیا

قدم دنبالم 10 ي آن ها پارسا پشت سرم با فاصله ي نبودند وبه جاچکدومیدلدار بود اما ه
 خارج مارستانی تمام شد واز بیاتاق تا درخروج ی طوالني فاصله نیبالخره ا. اومدیم

 :شدم،صداش اومد که گفت

 . رسونمتیم-

 نی ومن چقدر عاشق اشی مشکيچشما...نگاهم رفت سمت چشماش... کنارم بوددرست
 . زاریب... زار بودمی نگاهش بی تفاوتی بنیرنگ بودم ،اما چقدر از ا

 کردم اصال ی وقت قبول نمچیاون لحظه با خودم گفتم کاش ه... نه؟ای بودم قبول کنم مردد
...  جا کشوندنی بشم که منو به اینی بار آخر سوار ماشي داره که برای وحاال چه فرقنمتیبب

 .  بار شکستنی اولي که قلـ ـبم برايبه روز

 یتی اهمدنی زود رسای ری نبود،انگار به دادیسرعتش ز... شدم وحرکت کردسوار
دست راستم که مشت بود ... دادمهی تکیسرمو به صندل... خواستم نگاهش کنمیم...دادیمن

 خواست اون ی افتادم،چقدر دلم منشی حضورم در ماشنی اولي خاطره ادی... کردممیرو قا
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مشتمو محکم ... بشهری خواست سرازی به جاش اشکم مما اون خاطره بخندم اادیلحظه مثل 
سکوت ... شدن به اشکام ندادمي جاري اجازه قیم نفس عهیتر کردم وهمراه 

 اولشو ي کهی آهنگ از شادمهر، فقط تهی...چشمام بسته بود...کی موزهیبا ...روشکست
 :دمی تا همون جا شندمیشا...ادمهی

 دی خندی نگات می شب وقتتی نهایتو ب-

 دی دی من اندوهتو نمي رهی خيچشما

  بودم با غربت نگاهتبهی غرچرا

  گناهتی تو چشم بدمی ندرمویتصو

  ساختمی آسمون مهی قلب پاکت ي برایکاشک

  کردی مهی گرنهی شناختم،آی بزرگ تورو چرا نمروح

  تورو شکستم،ستاره پشت در بودیوقت

  درارو بستمیوقت

 ...دونهیآره م... دونه چقدر بد قلـ ـبمو شکسته؟ی االن پارسا میعنی خودم گفتم با

 : خونه تا خواستم درو باز کنم گفتمیدیرس

 دونمی ميچرا نفست تنگ اومد؟آسم ندار-

 : سمتش وگفتمبرگشتم

اما . خوردمبی شدم که فریعصب... از تو بوده نهیی شدم،البته فکر نکن به خاطر جدایعصب-
 . کرده باشم ازت جداشدمي اشتباه بزرگ ترنکهی خوشحالم قبل از اه؟االنی چیدونیم

 : که گفتبرگشتم

 ...انهیمش-

 : برگردم ونگاهش کنم منتظر شدم ادامه بده که گفتنکهی ابدون



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 139 

 ؟ی وقت دوستم داشتچیه-

 : گفتمی معطلبدون

 . وقتچیه...نه -

 گردنبندو دستبند افتادم،هردو رو ادی قفل درو باز کنم نکهی شدم اما قبل از اادهی پنی ماشاز
 ي شهیز حرکت نکرده بود،دستامو از شاز گردن ودستم باز کردم ورفتم سمتش،هنو

 :کنارش بردم داخل وگفتم

 .اتیادگاری نمیا-

 : کرد و گفتنگاهم

 . نبودهي مطمئنم عالقه اگهید...آره-

وارد سالن ... شدماطیرفتم داخل،وارد ح. آورد وانداختم کف دستشدستاشوجلو
 مامان دی جواب دادن نداشتم اما گفتم شاي زنگ تلفن بلند شد،حوصله يصدا...شدم

 :نگران... رو برداشتم ،خودش بودیباشه،گوش

  خاموشه؟تی چرا گوش؟دختری خوبانهیالو مش-

 : صاف کردم وگفتمصدامو

 د؟ییشما کجا. احتماال شارژنداشتهدیخوبم،ببخش... مامانسالم

 : صداش آرو تر شد وگفتیکم

 .يخص شد حالت خوب بوده ومرمارستانم،گفتندیب-

 یدوباره اشکام م... رو قطع کردم وگذاشتم سرجاشی مکررگوشي هانانی از اطمبعد
 .زود بود...اما هنوز نه....زهیخواست بر
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 دلم گفتم کاش ي رو نگاه کنم توشی نماي صفحه نکهی تلفن بلند شد،قبل از اي صدادوباره
 ی گوشنمیه رو بب شمارنکهیچشماموبستمودستمو دراز کردم تا بدون ا...پارسا باشه

 روبردارم

 اون خانم دلجو يپارسا نبودوبه جا...دیدلم لرز... خنده اومديصدا... رو برداشتمیگوش
 : گفتی خندانيباصدا

 .ی شکرخونه هست؟خدارويسالم درنا جان،چطور-

 ...الیچه خوش خ...هه... خواد با مامان قرار شام بگذارهی خودم گفتم حتما باز مبا

 . هستمانهیمش...سالم خانم دلجو-

 داشت حالم از گهید ...خوشکلم...عروسم...زمیعز... کرد به قربان صدقه رفتن منشروع
 : نباشه وگفتمیخودمو کنترل کردم که صدام عصب. خوردی همه دروغ بهم منیا

 درسته؟...دی پسرتون خبرداري از کارهاشهیخانم دلجو شما هم-

 : متعجب شدوگفتیکم

  افتاده؟یاتفاق...لبتهبله ا-

 : تحمل نداشتم وجواب دادمگهید...واقعاکه...اتفاق؟...هه

  درسته؟د،ی هم خبردارنهیپس حتما از تهم-

 دی بانهیچرا تهم... نگفته بود،چرا؟چیخبرداشت وه... بلهیعنی سکوت نی کردواسکوت
 نهی از تهمی گاه اسمچی پارسا گفته بود اما هی قبلي از دوسـ ـت دختراادمهی موند؟یپنهان م

 ي ادهی فاچی هگهید... خواست بدونم اما نهی بود،دلم مي وسط رازنیچرا؟ا...برده نشد
 :سکوتو شکستم وگفتم... خوش تمام شديداستان ها... تمام شد...نداشت

 نی بهتون اعتماد داشتم اما شما وپسرتون ادوی بودزیخانم دلجو شما مثل مادرم برام عز-
 بدونم ي پنهان کارنی اي برایهی وتوجلی دلچی خوام هینم...دی بردنیاعتماد رو از ب
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 د،منیری شما با مادرم تماس بگستی نيازی من وپارسا از امروز تمام شد،نيرابطه ...دیوبگ
 يزی مورد چنی شما هم درادوارمی وامنهیگم اما نه در مورد تهم ی مزویخودم همه چ

 تمام گهید... به خاطر غرور خودمهنی استی لطف، در حق شما وپسرتون ننیا.دینگ
 .خداحافظ...شد

 خواستند، اما نه ی رو باشدت سرجاش قرار دادم وباز اشک هام اجازه می وگوشنوگفتمیا
 اطی حيرفتم تو... افتادیباز نفسم داشت به شماره م... اجازه رو ندادمنیهنوز زود بود وا...

 ی اتفاقچیه...فتادهی نیاتفاق...ی تونی تو مانهیآره مش...بازدم...وبا خودم تکرار کردم،دم
 .فتادهین

 : به طرفم آمد وگفتدی شد وتا منو داطی وارد حمهی سراسمامان

 .ي جونم کرد؟نصفیخوب...انهیمش-

 : لبخند جواب دادمکی با

 فتادهی نی اتفاقچیه... خوبمنیمامان بب-

 یه شده؟اتفاق گفتند چیدند،می پرسیهمه سوال م...کند گذشت... گذشتروزها
 دی ازاون نگگهی ومن جواب دادم ددندی پرسیاز پارسا م... گفتم نهیافتاده؟ومن م

 ی ملیهمه دل...ستی من وخانوادم ني برای شخص مناسبدمی فهمد،چونیونپرس
 نی ازاشتری غرورم رو بنهی تهميااما من نداشتم ودوست نداشتم با گفتن ماجر...خواستند

 ... بود که داده بودمیاما باز جوابم همان... هیدلدار وبق... شدیمامان پاپ.خرد کنم وبشکنم

 ی داد،ادعا میفقط نگاه ها منو عذاب م... نبودي از سوال وجواب خبرگهیدودی فرا رسدیع
 یاما احساس م... نکردميریی تغچی نه من هگفتمی مالمی کرده ام ومن به خرییکردند من تغ

 ... گم شدهزدی مي اگهی دتمی رو که با ریقلب... در من گم شدهيزیکردم چ
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رفتم قسمت ...رمی گفتنها به اتاقم رفتم تا بادلدار تماس بگکی بود بعد از تبردی عاول
 چرا هنوز پاکش دونمینم...هنوز بود...هنوز شمارشو داشتم... شماره ها،اسم پارسا ستیل

قلـ ـبمو گرفتم وگفتم ... تماس رو بزنمي نهی گزخواستمی ومدی لرزیدستام م...نکرده بودم
 کار نی آخرنیا... کردم،آرهی تمامش مدیبا... تمام شدهزی چ،همهی تونی موتحمل کن ت...نه

  کردم؟ی چطور پاك مدی کردم؟اونو بای چه مادشیبا ...یشماره رو پاك کردم ول...بود

 يدرس ،مدرسه ورشته  کردم،شب و روزم شده بود ی با درس خواندن سرگرم مخودمو
 ی میوقت. کرده بودمی خودم رو زندانی وبه عبارترفتمی مرونی کم تر بگهی دیحت.دلخواهم

 .کردمیگفتند چرا؟من درس رو بهانه م

 بار نی رو که چندي برخوردم و شعري خوندم که به اسم سهراب سپهری ماتی ادبيروز
 : آوردمادیپارسا برام خونده بود رو به 

 ی نکنای ی کنادیتو مرا -

  گر بشود ،گرنشودباورت

 ...!اما...ستی نیحرف

 .ستی تو ني که نفس هایی در هواردی گی منفسم

ما آنقدردر 3 شداون ی باورم نم؟هنوزییپارسا تو کجا...رهیگی خودم گفتم نفسم داره مبا
 ی کاش باورت نمي وادمتی دی کاش،نميا... کاشيمن اثرکرده باشه وباز با خودم گفتم ا

 .ردمک

 غی دلدار تماس گرفت وبا هزار جنکهی از اد،بعدی رسجیروز اعالم نتا... خوشحال بودندهمه
 مورد عالقه اش روداد،به تراس رفتم وزل زدم به ي در رشته یوداد خبر از قبول

 یعنی مثل پارسا عبور کرد با خودم گفتم نی ماشهی ی ووقتکردمی نگاه منارویماش...کوچه
 : نشستموگفتمی صندلي اتاق،روي سرم وبرگشتم تويتو زدم... پارسا باشه؟شهیم
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 .يتو که آنقدر احمق نبود...خجالت بکش-

 نی دستام نگاه کردم وگفتم االن به ايبه پاکت تو...فکر به پارسا بس بود... بس بودآره
 ی خواستی که ميزی به چدتیفکر کن به سرنوشت جد

 زی مي وارد اتاقم شد،جعبه رو گذاشت روینیری شي  جعبههی شاد وخوشحال با مامان
 :توالت،نشست کنارم وگفت

 .نمیخب بگو بب...دمی خرینیری خودم شنی همي براي دونم که قبول شدیم-

 : کرد گفتی که بازش می رو دادم دستش،در حالپاکت

  فرستند به خونه؟ی رو مجی تاحاال نتایاز ک-

 : گفتتی از جاش بلند شدوبا عصباندی پاکت رو داتی محتونکهی بعد از ااما

 ؟ی به من نگفتيزی چ؟چراي فکر بودنی تو ایاز ک-

 : جام بلند شدم وجواب دادماز

 . دوست دارمیلی رشته رو خنی وقته تو فکرش بودم در ضمن مامان ایلیخ-

 : هم از سرجاش بلند شد،شونه هامو گرفت وگفتمامان

 به خاطرپارساست؟-

 : شدم وگفتمیعصب

  به اون؟نیدیچرا ربطش م-

 : گفتادی باال بردوبا فرصداشو

چون ...ی بهم خوردن رابطت با پارسا نداشتي براي قانع کننده الی گاه دلچیچون ه-
 .ي وبعد از اون ساکت تر شديچون قبل از پارساساکت بود...ي کردرییبعدپارسا تغ

 : آرام تر شدوگفتیکم

  تو چت شده؟انهیمش-
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 :ب دادم وجوادستاشوگرفتم

 ومـ ـستقل شدنم هیمامان با رفتنم به ترک... باشميدقویارتباطم با پارسا بهم فهموند با -
 خواست ی وقته دلم میلیست،خی از پارسا نییباورکن به خاطر جدا. بشمي قوشهیباعث م
 ی طراحي در رشته لی تحصي خاطر برانی رو ادامه بدم که دوست داردم وبه هميرشته ا

 رو انتخاب کنم چون به شما هم هی داد ترکشنهادی بود اما بابا پرم مدنظسیون،پاریدکوراس
 . ترمکینزد

 : فوران کردوگفتتشی اسم بابا عصباندنی با شنمامان

 .يدادی وبه تماساش جواب نميکردی تاحاال؟تو که به زور سالم میاز ک...بابات؟-

 : تخـ ـت نشستم وگفتمي رورفتم

در ضمن خاله هم که .دی ری مهی به ترکادی که زد،شمای نشی عصباني خودیمامان ب-
 د؟ی کار من حساس شدنی به انقدریچرا ا...اونجاست

 : مهربان شدوگفتمامان

 .زنهیدلم شور م...یتو تنها دختر من هست.دخترم من نگرانتم...انهیمش-

 : وگفتمدمی گونه هاشو بـ ـوسرفتم

 رم درس بخونم تازشم خاله اونجاست یم... جنگ کهرمی بزرگ شدم،نمگهیمامان من د-
 .دهی بهتون مقیواطالعاتم رو دق

 : زد وگفتي لبخندمامان

  هست؟ی کي براتتیحاال بل-

 : لبخند جواب دادمهمراه

 .گهی ديهفته 3-
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 منصرفم کرد اونم من شدی تالش کرد تا منصرفم کنه،اما مگه میلیهفته خ3 دراون مامان
 یول...رهی تونست جلومو بگی نمی مانعچی هگهی انجام بدم ديم کار خواستیرو که اگه م

 .گهی دونستم نه کس دی موضوعو فقط خودم منیا

 به کوه هی هفته قبل از رفتنم به ترککی.که البته بادست مصدوم...دی وقت رفتنمم رسبالخره
ما قبل از  سقوط کردم ايادی خورد وبا سرعت ززی پرتگاه پاهام لکی کیرفتم که اونجا نزد

 . بشمهی ترکی روگرفتم که باعث شد کتفم در بره ومصدوم راهي صخره افتمی کامل بنکهیا

 نوی ای وقتمی خارج شدرانی نشسته بودم که خلبان اعالم کرد از امای هواپي توادمهیم،یبگذر
 : تو دلم گفتمدمیشن

 دی کنم چون ازامروز بای تو رو فراموش مگهیخداحافظ پارسا دلجو،من از امروز د-
 چیه...ي نداریی که تو در اون جایسرنوشت... خودم رقم بزنمي رو برايدیسرنوشت جد

 .ییجا

 که ختمی دونم چقدر،اما آنقدر اشک رینم. شدي صدااشکام جاری لحظه بود که باون
 . اشک ها سبک شدمنی داشتم که سبک بشم که با اازیواقعا ن... کردمیاحساس سبک

 عشق مغرور ي بود اما من تويادی زیکمی از پارسا یی جداي حالت من برانی ای بگدیشا
 ی بزرگ به حساب مي فاجعه هی من ي به اون صورت برای از پارسا حتییبودم وجدا

 هارو نیمن تمام ا... شناختمیلرزش قلب واحساس رو نم... شناختمیمن عشق رو نم...آمد
 کم داشتم وآن هم قلـ ـبم بود که يزی عاشق چيسابا پارسا شناختم وحاالبدون پار

 .فراموشش کرده بودم

سال از من 8 که نایفرزند داشت،س3خاله. رعنا به همراه دخترش به استقبال من اومدندخاله
 الی من با خشدی باعث منی در مقطع دکترا به سوئد رفته بود والی تحصيبزرگتر بود وبرا
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 داشت،فرزند دوم خاله لمی محل تحصکی نزدينه ا خانایراحت در فکر خانه نباشم چون س
 .سال از من بزرگتر وکوچکتر بودند3و2 بی که به تر تند بودنای سوم ماویدن

 داد ياول خاله منو در آغـ ـوشش جا. سال،به سمتشون رفتمي توای خاله ودندنی محض دبه
به ...بدون اجازه ونا خواسته...هی گرری مرتبه زدم زکی... عطرشي مامان افتادم،بوادیکه به 

 نی اولي براای زمیری اشک منگونهی از مامان اي دوري برادونمی نمدمیخودم اومدم ود
 می سرنوشت رنگيابرایشکستم در عشق و

 : شونه هامو گرفت وگفتخاله

 . مادرت تنگ شدهي دلت براومدهیهنوز ن... خداقربونت برميا-

 زدم تا بگم خوبم که ی لبخند زورکهی.ونهیر اون هم گي چشمادمی کردم که دنگاهش
 : سمت خودش ،بغـ ـلم کردوگفتدی منومحکم کشای دندمی دکدفعهی

 . نداشته باشی تو دلت تنگ بشه،تا من هستم غمذارمیمگه من م-

 از دلدار هم بدتره،آخه اون عاشق ای دندونستمی خودم رو خوندم،چون مي جا فاتحه همون
 تی موضوع شکانی آمد از ای که خاله به تهران می گاهیبود حت ها ینی ها وشب نشیمهمان

 . کردیم

 کردوخاله ی می رانندگایم،دنی شدنی وخاله سوار ماشای دني های با خنده وشوخمیبگذر
 رفتی آرام می کمای کنه،که دنی خواست حواسشو جمع کنه وآروم رانندگیمدام ازش م

 : گفتمدمیمن که جروبحث اونارو د. دادی بعد دوباره کار خودش رو انجام میول

 قدر هم نی دوست دارم وهنوز درسام مونده،تروخدا آروم تر اندمویبه خدا من آ...ایدن-
 . دستاتو قرندهی رانندگنیح

 : بهم انداخت وگفتی نگاه چپهی نهی آي از توایدن

  رفع شد؟تیدلتنگ-
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 : وگفتمدمی خودم رو جلوکشیکم

 . نبودی دلتنگي ها براهیاون گر-

 : برگشت نگاهم کرد وگفتخاله

  بود؟ی چيپس برا-

 : زدم وگفتميزی آمطنتی شي خنده هی

 شن؟ی جا هم استادا عاشق دانشجو ها منیا-

 : متعجب شد وگفتخاله

 ه؟ی چه سوالنیوا ا-

 : دادم وگفتمهی تکی صندلبه

 نگو،همه هی اکهی تهی گهیده،می از استاداشونو دیکی گفت ی من باختم؟آخه دلدار میعنیاه -
 .کاش تهران مونده بودم... دخترا دنبالشني

 ـرتبه با هم کمـی که تازه متوجه شدند دست انداخته بودمشون ای که گفتم خاله ودننویا
 : خنده وخاله گفتریزدند ز

 .از دست تو دختر-

 : گفتای از اون دنبعد

 . دست انداختنشنی نه به اهینه به اون آبشار گر-

 ي برمت تا همه ی گفت می ،مي گردشگري از مناظر ومکان هافی شروع کرد به تعرایدن
 دارم که یحاال خاطرات...یول... وقت از ذهنت پاك نشنهچی تا خاطراتش هینی هارو ببنیا

 کنم فراموششان کنم اما ی که تالش میخاطرات...ستیگر...پر از خندست...باستیبرام ز
 .رندی چشمام رژه مي کنند وجلوی می دهن کجبهم  بدیلی خاطرات خنیشه،اینم
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 وشوهرخالم که نایا،می وارد خونه شدم خاله،دننکهی محض ام،بهیدی رسنای منزل خاله ابه
 احوال نای که داشتم با عمو ومی گفتم شروع کردند به دست زدن،درحالیعمو بهش م

 : کردم گفتمی میپرس

 ه؟یتولد ک-

 : که کنار دستم بود جواب دادنایم

 .رهی خواد جشن بگی مي به هر بهانه ایشناسی رو که مایدن...ستی نیتولد کس-

 : هم اضافه کردخاله

 جشن نی شد که انی،ايامدی ندنمونی به دنجای امی که آمدشیسال پ5 از گه،توهمیبله د-
 .می تا بهت خوش بگذره وخوش آمد بگمی دادبی روبرات ترتکیکوچ

 دستشو دور گردنم حـ ـلقه زد وبردم ایدن. واز همه تشکرکردمدمی خاله رو بـ ـوسي گونه
 خوشکل زی که روش پر بود از شمع رکی کهی نای نشوندم،بعدش می صندليزورویکنارم
 ای گذاشت دنزی مي رونکهیبه محض ا...تولدم... اون شب انداختادی که منو یکیک...آورد
 :گفت

 . آرزو کنهینه،اول ...خوب فوت کن-

 : نداشتم گفتمي لبخندگهی کردم ودی در حال سوختن نگاه مي که به شمع های حالدر

  با شمع؟کیحاالچرا ک-

 تلفن زنگ خورد،خاله به طرف ی بگه گوشی کالمای بشه ودني اشک هام جارنکهی از اقبل
 : به سمت من گرفت وگفتویتلفن رفت وبعد از سالم وخوشوبش گوش

 .زم،مادرتی عزانهیمش-

 تا با مامان ي خاطره ام جداشدم ورفتم گوشه انی بدترنی دوميادآوریاز  بهانه نی ابا
 : نکرده بودم که مامان با بغض شروع کردکی رو به گوشم نزدیهنوز گوش.صحبت کنم 
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 ... همنجای؟ای بشمونی پشي خوایهنوز نم...؟یخوب...قربونت برم...انهیمش-

 : اون ها ببره گفتمی تهران وخوبي مامان صحبت هاش رو به سمت دانشگاه هانکهی از اقبل

باور کن آنقدر بزرگ شدم که مراقب ...هی جا عالنی قربونت بشم من خوبم وایمامان اله-
 .خودم باشم،تروخدا نگران نباش

 بار نوبت نی رو به دست دلدار داد که ای مامان گوشمی دادنانی هر دو بهم اطمنکهی از ابعد
 :اون بود که سر من غر بزنه،تا گفتم الو شروع کرد

 ؟ی به من نگفتيزی چرا چي شعوری بیلیخ... خائنی عوضيا-

 :دمی حال پرسنی با استی دونستم مامان کنارش نیم

 ست؟یمامان کنارت ن...دلدار-

 : شدوگفتیعصب

 زنم؟ی خوشکل باهات حرف مينطوری من کنار درناجون ايفکر کرد-

 : وگفتمدمیخند

 ؟ی هستیحاال تو چرا عصبان-

 : بار صداش پراز بغض شد وگفتنیا

 م؟ی ارزش شدی وببهی ما برات غرنقدری ایعنیانه،یمش-

 هی به دلدار وبقی موضوع حرفنی مطرح شده بودبه مامان گفتم راجب اهی موضوع ترکیوقت
 کار منصرف کنه اما نی تونست منواز ای نمدی شناختمش،شاینزنه خصوصا دلدار چون م

 یطی هرچند دلدار در هر شراشدمی می راهمهی که با مغز نصفه ونزدیآنقدر به جانم غر م
 زدناش بدتر اعصابم غی هم از پشت تلفن باشه که جیبده،وقت  کارو انجامنی تونست ایم

 موضوع نی ايادآوریبا .فهی وصداضعیستی کرد کنارش نی کرد چون فکر میرو خرد م
 :ستم وگفتمچشمامو ب
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  مگه نه؟یدلدار تو خواهرم-

 : بغض دارش گفتي همون صدابا

 . کارت مطمئن شدمنی رفته باشه،که با اادتی تو نکهیمگه ا...آره-

 که یکی فاصله گرفتم،هرچند با موزگهی دی بودند نگاه کردم،کمزی که دور منای خاله ابه
 : کردم وگفتمفی حال صدامو ضعنی با ای ولدندی شنیدرحال پخش بود صدام رو نم

 .شکستمیم... موندم تهرانیدلدار اگه م-

 : متعجب شد وگفتدلدار

 ه؟یمنظورت چ-

با ... وشمعکی اون کدنی وبا دطیاما در اون شرا...گمی دارم می دونستم چی نمخودمم
 بگم،درموردش با مامان ی داشتم به کسازی نگهی بهتره بگم فاجعه دای اون خاطره يادآوری

 ی هم که نمدونست،بابای تونستم صحبت کنم چون صد درصد خودش رو مقصرمینم
 نفر بود که نی موندند که دلدارانگار اولی می باقم فقط دوستانطیدونست پس در اون شرا

 : کردم وگفتمفیصداموتا حدامکان ضع.دیفهمیدرمورد رازم م

 که با اجازه یخودم رودر برابر عشق... کردمی مفی موندم تهران خودم روخواروخفیاگه م-
 ستی کردم،پارسا خوب نی خوار مکردی من رشد مي من شرع شده بود وبدون اجازه ي

عشقو ... بودمدهی که ازش دیانتی با خی حتدادمی ذهنم خوب جلوه مي اونو توموندمیواگه م
 . کردمی مییازش گدا

 صداش رو کرده يباز دلم هوا...کرده بودمباز هواشو رو ... شدندری اشکام سرازبازم
 : آرام شدم ودلدار گفتیکم... گوشم بوديصداش مدام تو...بود

  افتاده؟ی چه اتفاقانهیمش-
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 دونمینم...دمی که دییزهای بودم وتمام چدهی که شنییتمام حرف ا... رو بهش گفتمزی چهمه
نقدر احمق نبودم که  آد،منیلنگی وجود داشت که می کردم مطلبی احساس مشهیچرا هم

 با ی که حتي شکسته بود،گذاشته انگونهی نامعلومش منو اي گذشته لینفهمم پارسا به دل
 .موندی می راز باقکید یشکستن دل من باز هم با

 کردم،هرچند قلبو ی مي ترشی بی باز گو کردم احساس سبکموی راز مهم زندگنی اولیوقت
 کردمی احساس مي سوخت اما باز راحت تر شده بودم ودرد کمتریاحساسم م

 یکی من ونزدی راحتي مامان گفته بود که برانای ومنزل خاله اهی قبل از آمدن به ترکنکهی ابا
 اما باز خاله اصرار داشت از اون ها دور نشم وهمان ستی نادیبه دانشگاه اقامتم در آنجا ز

 هی نداشت اما مرغ من يبه رفتن من از منزل خاله اصرار ادی زگهی مامان هم دیجابمونم،حت
 داد ومن شنهادی رو پنای ودر آخر همان طور که حدس زده بودم خاله آپارتمان ساشتپا د

 .رفتمی در آخر با جان ودل پذی ناز کردم ولیاول کم

 گشمی حسن دهی کنم،ی پر از خوراکچالوی داشت خازی بودوفقط نزی مبله وتمنای سآپارتمان
 خاله کردمی خداخدا مهی بودم ترکدهی که رسی از وقتنی همي به دانشگاه بود برایکینزد

 : به آپارتمان نقل مکان کردم خاله بهم گفتیوقت. منو راحت کنهالی رو بده وخشنهادی پنیا

 اگه يای وبي بری با تاکسدیبا... يای وبي برادهی پیتونی دانشگاهته مکیفکر نکن چون نزد-
 رو از خواهرم پنهان یچی که من هیدونیدم،می به درنا گزارش ميالفشو انجام داد خنمیبب
 .کنمینم

 رفتند،من هم ای خاله ودننکهیبعد ازا. راحت کردمالشوی گفتم وخي چشم بلندهی هم من
 ای که دني تازه اینیری نسکافه آماده کردم،داشتم نسکافه داغم روبا شهی خودم يرفتم وبرا

برش داشتم ومنتظر شدم شخص پشت . که تلفن زنگ خوردکردمی ملی بود مدهیخر
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به محض قطع . نداد وقطع کردمی شدم جوابمنتظر  اول صحبت کنه که هر چقدریگوش
 : از پشت خط گفتیکی عی بار سرنیکردن دوباره زنگ خورد که ا

 ؟یکنی صاحب خونه قطع مي رو روی ادب چراگوشیب-

 : بخندم گفتمنکهی ابدون

  جناب؟ی باشیشما ک...؟صاحب خونه-

 : اومد که گفتصداش

 ي خانمانت کنم،صبر کن فکر نکن من برای بومدمی اگه نسای،وای نشناسدمی باگهیآره د-
 . جاموندگارمنی اشهیهم

 : وگفتمدمیخند

 . ها،همون جا بمونيای مرگ من ننایس-

 : کرد وگفتي جدصداشو

 شما؟-

 : گفتمنی همي براستی ول کن نگهی دنده حرص درآوردن دي روفتهی اگه بنای سدونستمیم

 ...ی فرنگهی خوب ه،یرانی اونم ادمی چه خبر؟ شندتی جان ازدوسـ ـت دختر جدنایس-

 : حرفمو کامل کنم وگفتنذاشت

 . رازو نتونست نگه ارههینم،یچی ماروی دننیآخرش من زبون ا-

 کرده دای که پهی به خاطرکار خوبشتری بنای سوئد موندن سدونستمی بود،می شوخنی االبته
 میی راهنمای کمنای سگهی دیبعد از چند شوخ.لهی دلنیواحتمال موندگار شدنش هم به هم
 : کرد ودر آخر گفتهیکرد وچند مکان خوب رو بهم توص

مطمئنم ... داره حتما بروی دنجي خوبه،فضایلی کافه هست که خهی دانشگاه وآپارتمان نیب-
 .یشیعاشقش م
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 وچه خوب رفتمی وبه آن کافه نمکردمی عمل نمشنهادی پنی وقت به اچی بهتر بود من هدیشا
 رو ی ربان مشکنی کاش من ايوباز ا...دادی رو نمشنهادی پنی وقت اچی هنای اگه سشدیم
اما مگر ... ممنوعکرد،ورودی جور اعالم مکی که به دور سرنوشت من بود ویربان...دمیدیم
  قهوه گذشت؟دنی تلخ قهوه از نوشطعم  شودفقط به خاطریم

 کنهی که اون رو انتخاب مستی آدمنی سرنوشت انسان رو خداوند نوشته واگنی منکهیا
 کردمیاگه من همون سرنوشت شکستن دلم رو قبول م. محضهقتهی حقرهیوهمان راه رو م

 دیشا... نشده بودممیاگه من آنقدر عاشق زرق وبرق سرنوشت رنگ... رفتمی نمهیوبه ترک
 .حداقل االن پاهامو داشتم

 همون قای اول دبستان چون دقرفتمی اما انگار داشتم میکنی نمد،باوری اول دانشگاه رسروز
من که عاشق رشته م بودم از همون روز اول .ی ترس وخوشحالنی بيزی چهیحس روداشتم،
 وی دکوراتنی داشتم بهترمی کردم چون تصمی ذهنم ظبط مي روتودی اساتيتمام حرف ها

 .بشم

 زنگ می رفتم که گوشی مادهی خاله رعنا راه برگشت رو پي داشتم برخالف حرف هاامهی
 : تماس برقرار شد گفتنکهی دلدار بود به محض ازدمیخورد وهمان طور که حدس م

 درسته؟... يگردی برمي دارادهیمطمئنم پ-

 : وگفتمدمیخند

 ؟يدیتو از کجا فهم-

 : وگفتدی خنداونم

 .آخه دختر من تو رو تروخشک کردم-

 : شد وگفتي جدبعد

  نداد؟شنهادی بهت پی کسی روز اولنمیبب-
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 امی وگرنه می دختر دوست بشهی با نمی قبل بهم گفته بود نبه،روزی منظورش چدونستمیم
 : گفتملی دلنیبه هم.هیترک

 . خوشکالست که نگونی داد،از اشنهادی بهم پیکیچرا اتفاقا -

 : گفتزدی حرف میکی که انگار داشت با دلدار

 . ببرهادی مارو هم از ستی ندی بعنه،اصالی زمری دخترنصفش زنیا... نگفتمایب-

 : گرفت و گفتمخندم

 ؟یزنی با خودت حرف ميدلدار دار-

 : رودستش گرفت وگفتی جروبحث اومدکه بعدشم زهره گوشي طرف صداازاون

 ؟يطور روولش کن،چوونهی دنیا...انهیسالم مش-

 : رو گرفت وگفتی جواب نداده بودم که بازدلدار گوشهنوز

  بود؟ی اون دختره کنمی ببستم،بگوی نوونهیمن د-

 دوستام دوستم داردند وفراموشم ي جدي خودم گفتم خدارو شکر انگار جدبا
 : وگفتمومندی کنم اما دلم نتشی تر اذشی بکنند،خواستمینم

 . پسر بودهیبابا دختر نبود،-

 حال صداش نی رو از دهنش دور کرده بود،اما با ای شد،انگار که گوشفیداش ضع صیکم
 : اومدیم

 ... دوست بشه فرداست کهی پسر فرنگهی خواد با ی ،ممیبچه ها خاك تو سر شد-

 : گفتمي بلندي با صداستوی نی کسدمی حرف بزنه ،اطرافمو نگاه کردم ودشتری بنذاشتم

 . شوم هایم....یهـــــــــــــــــــ-

 : گفتدیخندی که می در حالدلدار
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 دی شرط، هنوز نباهی فقط به ی باهاش دوست بشدمیبهت اجازه م...يشنویمگه من گفتم نم-
 .یبا دخترادوست بش

 : کردم وگفتمنی خشمگصدامو

 .خاك تو سرت دلدار-

 : وگفتدی بلند تر خنددلدار

 اون ور آب با ي اونوقت بريشدی با پسرا دوست نمرانی تو،تو اي بلوف زددونمیبرو بابا م-
 .محاله...ی دوست بشی فرنگهی

 تر به شی بنکهی بود با ادم،خودشی درموردش گفته بود رسنای که سي به همون کافه اگهید
 .کافه محبوب: بود اما سردرش رو نگاه کردم که نوشته بودهی رستوران شبهی

 . کردم و وارد کافه شدمی غرغر دلدار ازش خداحافظی کلبا

 یزوصندلی نبود،مری اصال دلگی بود ولی ومشکرهی تي از رنگ قهوه ای کافه مخلوطنکهی ابا
 وصندل زی درست وسط بود و مشخوانی داشت وپیلی حالت مـ ـستطهی ،کافهیها همه چوب

 لبخند هی با شخدمتی پهی کردم که ی میداشتم همه جارو برس. گرفتیها اطراف قرار م
 :فت گی لبش اومد و به ترکيور

 د؟ی آمدجای باره انیاول-

 : پاسخ دادمیمن هم به ترک. بودمادگرفتهی رو به لطف پدربزرگم ی که ترکخداروشکر

 ن؟یدیاز کجا فهم-

 : زدوگفتي پهن ترلبخند

 .دمتونیچون تا به حال ند-
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 يآنقدر کافه : افتادم که گفته بودنای حرف سادی که يدی باز بگم از کجا فهمخواستم
 شد ی اون خواهمی داي هاي از مشتریکی و یکنی بار آمدن اکتفا نمکی که به ستیخوب

 :متوجه پشخدمت شدم که بادست به پله ها اشاره کرد وگفت

 .دمی مشنهادیبالکن رو بهتون پ-

 هیون نسبت به بق دادند چی محی زدم واز پله ها باالرفتم،انگار همه بالکن رو ترجيلبخند
 قهوه با شخدمتی خود پشنهادیرفتم وکنار نرده هانشستم وبه پ. کافه شلوغ تر بوديجاها

 . ترش رو سفارش دادمالسی گی شکالتکیک

 که از ییبای زي چونم و زل زدم به منظره ری بود گذاشتم ززی مي راستم رو که رودست
سفارشم رو که .اهی پربوداز انواع واقسام درخت ها وگل وگنیی بود،اون پاانیاونجا نما

 بگم مزش معرکه بود،طعم شکالت،خامه دی روخوردم وباکی از ککهی تهیآوردند با چنگال 
 از یکی بودوبه خودم گفتم از امروز ی واقعا عالرفتی دندون مری که زی ترشيالسایواون گ

 . اون جا خواهم شدیشگی هميمشتر

 زیم4 ي که بافاصله یی هاي از مشتریکی رو که خوردم نگاهم به کی تکه از کنیآخر
 شدن به رهی گوشش بود وهنگام خي توي که هنذفري شد،پسررهیدرست رو به روم بود خ

 کرد،به خودم اومدم وسرم ی برگشت ونگاهمون باهم طالقکدفعهی.دیکشیمنظره مدام آه م
 تشکر از هی سفارشم روحساب کردم ونکهی وبعداز ادم انداختم ،از جام بلند شنییرو پا

 سوم و واحد ي به طبقه نکهی به طرف آپارتمانم رفتم،به محض اعیسر. رونیکافه زدم ب
 : گفتدمی دم دره وتا رسای دندمی ددمیخودم رس

 ؟ییمعلوم هست کجا-

 : درآوردم وگفتمدویکل

 .دانشگاه...معلومه-
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 سالن يلباسمو که عوض کردم،برگشتم تو. داخلمی نشد وبا هم رفتریگی پادی زخوشبختانه
قهوه ها که .هیی خبراهی همون جا حس ششمم گفت کنهی داره قهوه درست مای دندمیکه د

 هی وآورد،کنارم نشست وبعد چند ثانختی خودش ري من وهم برايآماده شد،هم برا
 :گفت

 انه؟یمش-

 : لبخند جواب دادمهی دلم گفتم خدارحم کنه،با تو

 جانم؟-

 : سمتم وگفتبرگشت

 .يای بیی باهام جادیبا-

 : وگفتمدمی کشی آههی درست بود،حدسم

 .محاله-

 : گرفت وگفتز،دستموی مي قهوشو گذاشت رووانیل

 شه؟ی میچ...انهی باره مشهی-

 : وگفتمدمینال

 .ادی خوشم نمی به خدادوست ندارم من اصال از مهمانای دنییوا-

 : دادوبا اخم گفتهی به کاناپه تکمحکم

 بار با تو هی دوست دارم ان،منمیبابا همه م... کنه؟ریی بارم نظرت تغهی شهی میاه مگه چ-
 ...  رفت توهمشهی که نمنای م،بای منم دوست داشتم تو باشرنیبرم همه با دوستاشون م

 : قطع کردم وگفتمحرفشو

 .خوب تو هم با دوستات برو-

 : صاف نشست وگفتدوباره
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 کنندی منو فراموش منندیبیتاپسر خوشکل م2 یکی تا رمیبااونا که م-

 : اما حرفمو خوردم وگفتم؟يری پسرا نمدنی دي خودم گفتم مگه تو برابا

 ؟يری می چيخوب مگه تو برا-

 : زد وگفتکی لبخند کوچهی

 .  عشقمدنی ديبرا-

 که هم کنهی برگزار مي پسرهی رو همه رهی که میی های مهماننی برام گفت اایدن
 رو ای اما رو نداره بره جلو واونم که انگار دننتشیبی وعشقشم دوست اونه، مشونیدانشگاه

 : نگاه مظلوم بهم کردوگفتهی حرفاش تمام شدیوقت.نهیبیاصال نم

 ؟يای جون میمش -

 وبهش رمی بارمهی:با خودم گفتم.دادی بهش شماره مشدوپسرهی می با اومدن من فرجانگار
 :نگاهش کردم وگفتم. بار آخرهگمیم

 . بارهی نیفقط هم-

 خواستم ی که فقط می صوتموگرفتومراسم ماچ وبـ ـوسه روبرگذار کرد،در حالبادستاش
 :خودمونجات بدم گفتم

 .ي آبم کردسی خگهیبسه د...اه-

 : گفتاونم

 .قربون دختر خالم برم-

 ي وباهم برامی بردی کنه ،البته اونم گفت که باي کردم اون شب بمونه وبرام آشپزمجبورش
 آخرهفته بود وتا اون زمان ي برای وخداروشکر که مهمانمی لباس مناسب بخرهی یهمانم

 .گهیروز د2 شد دی خري وقرارمون برامیروز وقت داشت4
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 اومد،رفتم شخدمتهی وارد شدم همون پنکهی بعد ،بعد دانشگاه رفتم به کافه به محض اروز
شستم ودوباره دستم رو  نزیپشت همون م. بالکن وهمون سفارش روز قبل رودادميتو

 در بالکن بسته بود وچون زنگوله لی دلنی چانه م ،هنوز شلوغ نشده بود به همریگذاشتم ز
 که کردمیداشتم به منظره نگاه م. اومدیزنگوله به صدا در م  شدی واردش میداشت تا کس

 ي تويست،هنذفریروزی همون پسر ددمیصداش در اومد، به اون سمت نگاه کردم ود
به محض . روزقبل نشستزی شلوارش،رفت پشت همون مبی جيگوشش ودستاش تو

  ازش گرفتمد،نگاهموی من بود نگاهش سمت من چرخي نشست چون روبه رونکهیا
من که فکر . سرمهي باالیچند لحظه بعداحساس کردم کس. مناظر شدمي تماشاومشغول

 يسره پرو پرو اومده باال نه بابا پدمی لبخند برگشتم که دهی با شخدمتهی کردم پیم
 : گفتهی کرد بعد چند ثانی طور که نگاهم منیهم.سرم

 نم؟ی کنار شما بششهی مدییمن تنهام،انگار شما هم تنها-

 : کنم انگار ازش خوشم اومده،اخم کردم وگفتمی من نگاهش مدهی خودم گفتم آقا دبا

 .انی که همراهم بیی خواستم تنها نباشم بودن کسایاگه م-

 : نگام کرد وگفتهی چند ثاني برارهدوبا

 همون طور که د،چونی عادت نکنیی خواستم مزاحم بشم اما بهتره به تنهای نمدیببخش-
 . بدترهیی از خود تنهایی عادت به تنهاگنی ها میلیخ

 که انگار شده یی تنها بودم ،تنهاشهیاون خبر نداشت ،من هم. و رفت سرجاشدی کشراهشو
 ازش دور بشم اون بدتر به کنمی که هر چقدر تالش میی تنهاهی... از من،دوست منییجز

 نگاهش رو ینی نگاهش نکردم اما سنگگهی سفارشو آوردند دنکهیبعد ا.شهی مکیمن نزد
 کردمی خوب احساس میلی خودم خيرو
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 اون  بای وقتشهیهم... ذهنم يپارسا اومد تو... دوباره تنها شدمیوقت... خونهدمی رسیوقت
 که يزی چچیه.می نداشتي غصه اچیه... میشادبود...میدیخندیم... تنها نبودمگهیبودم د

 اوردهی که پربود از عکس هاش رو نی گوشی پارسا باشه نداشتم ،حتيادگاری
 اون ساعت دونستمیم.شماره رو حفظ بودم...برداشتم  تلفنویگوش...وسوسه شدم...بودم

 :بود که برداشت5 ای4با بوق ...شروع کرد به بوق زدن...شماره رو گرفتم...خونست

 دییبله بفرما-

 :اما گفت... دوست داشتم صدام بزنهیلیخ

 .ادی یصدا نم...الو-

 ي کاردیبا. شماره نداشتشی نماي تو اتاق پارسا صفحه ی کردم وخداروشکر که گوشقطع
 . اومدعی واونم سرشمی پادی تماس گرفتم و ازش خواستم بای کردم،با دنیم

 قرار ونی تلوزي ،هردو رو به رومی درست کرده بود خوردای رو که دنی شامنکهی از ابعد
 : گفتای که دنمیدیدی ملمی وفمیگرفت

 تر دوست داشته شی رو بدهی تر عذابت مشی که بي تا به حال شده خاطره اانهیمش-
 ؟یباش

 نی حال دوست نداشتم درموردش صحبت کنم به همنی جوابم مثبت بود اما با انکهی ابا
 : گفتملیدل

 ؟ي داري خاطره انیمگه تو چن...نه-

 : نشست گفتی کاناپه مي که چهارزانو روی ودر حالدی بلند کشیآه

 ست اما من حدس يبهم نگفت چه خاطره ا... گفتهنوی از دوستام ایکی من نه،اما يبرا-
 . باشهیجرا عشق مازنمیم

 : گفتمای روشن بود،خاموش کردم و رو به دنهودهی رو که بونیتلوز
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 ؟يدیتو از کجا فهم-

 : به طرفم برگشت وجواب داداونم

 نامزدش بود،اما از چند یی جوراهی گشت،انگار که ی میکی باشی وقت پیلی خادمهیآخه -
 .دهی نمتی اهمي پسرچی از همون روزها به بعد، به هقایدق. دمی اصال پسر روندشیماه پ

 : ابروهامو باال دادم وگفتميباکنجکاو

 کنه؟یخوب،االن چه کار م-

 : شد گفتی که از سرجاش بلند می در حالایدن

 .کنهی بهش نداره ازدواج مي عالقه اچی که هی با کس،دارهیچیه-

 : وگفتم هم از سرجام بلند شدم وهمراهش به داخل اتاق رفتممن

  طرفو اصال دوست نداره؟يدیحاال تو از کجا فهم-

 : ابروشو باال داد وگفتي تاهی سمتم وبرگشت

 شی ده رو بی تر عذابش مشی که بي خاطره اگهی مشیهفته مونده به عروس2آخه آدم -
 تردوست داره؟

 : گفتممنم

 ... کنه؟چرای که دوست نداره ازدواج میخوب چرا داره با کس-

 : رفت حرفمو قطع کرد وگفتی میی که مسواك به دست به طرف دستشوی در حالایدن

 گرفت ی مادی دیگه،بایحتما مغز خر خورده د...ی کنی چقدر چرا چرا مانهی مشییوا-
 . رو فراموش کنهستی رو که مال خودش نیعشق

 که يحتما عاشق نشد: کرد؟تو دلم گفتمی رو فراموش مستی رو که مال خودش نیعشق
 . دارهی چه حسی فهمی اما اگه عشقت ولت کرد مينه چرا عاشق شد...یگی منویا
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 یعنی: و تو دلم گفتمدمی تخـ ـت خوابي اتاق خودم وطاق باز روي ورفتم تورونی اتاق باز
 کنه که نتونم فراموشش ي ممکنه عشق اون کاریعنی...اد؟ی سر منم بیی بالنیممکنه همچ

حاضر بودم تا آخرعمرم ... کنم؟ی که دوسش ندارم ازدواج می روز باکسهی یعنی...کنم؟
 . بدبخت نکنمنی چننیا مجرد بمونم اما خودمو

 روزنحس ادی که منو ي ،کارمی رفتی لباس مناسب مهماندی خري براای بعد به اجبار دنروز
 : هم رفت وگفتي اونم اخماش تودی هم دي اخمامو توای دنی انداخت،وقتیتولدم م

 . سال خونهبرمتی چته؟انگاردارم می بگشهی مانهیمش-

 : زدم وگفتمي زور لبخندبه

 .ارمشی بادی که دوست ندارم به ندازهی روز نحس مهی ادی منو ی لباس مهماندیآخه خر-

 : زدوگفتی گرفت،لبخند بزرگدستامو

 ي که توی کن امشب رو خاص کنی،سعی کن به اون خاطره فکر نکنی سعزمیخوب عز-
 يزای چیتونی نمی کنی فکر واصرار مي که دوست نداريزی به چیتا وقت...ذهنت بمونه

 .ینی رو ببدیجد

 دیآره شا. کردمی بدم اصرار مي خاطره ي من بودم که رونی ادی گفت،شای راست مدیشا
 دهی بار احمقانه رفتار نکنم وبه جاش سنجنی که ای بود، به شرطدوشادی شد باز هم خندیم

 .عمل کنم

 لباس هی ومن هم دی گرد رو پسندي قهی وي حـ ـلقه انی سارافون کرم رنگ با آستهی ایدن
 رو انتخاب د،یرسی هم تا آرنجم میکی بود واون ی خفاشنشی آستهی که رهی تیبه رنگ آب

 رو ی ساپورت مشکهی دی رسی لباس که به زور تارون پام میکردم البته به خاطر کوتاه
 دمی پاشنه دار که به رنگ لباسم بود رو خري هاکفشباهاش ست کردم ودر آخر
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 کردکه ی مشغول درست کردن خودش بود ومدام به من گوشزد ماید،دنی رسی مهمانروز
 ی و چشم مدادمی ومن هم مدام سرتکان مکنهیمن هم به خودم برسم وگرنه پوستمو م

 موهاش فرم داد به سراغ من اومد وطبق خواستم  تمام شد وبهای کار دننکهیبعد از ا.گفتم
 . سرم بستي باالو کرد وموهامشی آرامیصورتمو مال

 که ی در حالمیدی به اونجا رسیم،وقتی رفتی به محل مهمانی وبا تاکسمی آماده شدهردو
 : نگاه کردم وگفتمای با خشم به دنمی شدی مادهی پیهردو از تاکس

 .هی به هرکی کالبه وهر کهی که نجای توخونست ای مهمانیتو که گفت-

 : بازومو گرفتوبا التماس گفتای رفتم که دنی می به سمت تاکسداشتم

 . شدهنجای دوستم گفت اروزی خورم اول قرار بود خونه باشه اما دیقسم م-

 : از دستش رها کردم وگفتمبازومو

 ؟یخوب چرا بهم نگفت-

 : روم قرار گرفت وگفتروبه

 ؟يای بشهی مانهیمش...يایچون مطمئن بودم نم-

 کرد با ی چرا فکر مدونمیسال بزرگ تر بود اما نم2 از من ای گرفته بود، حاال خوبه دنخندم
 : گفتدی که خنودمو دایشه،دنی میبودن من فرج

 ؟يای یم-

 : کرد،گفتمشدی نميکار

 . بارهی نیهم-

 .می وداخل شدي سمت در ورودمی و اومد بغـ ـلم کرد،با هم رفتدیخند

 ي دخترمی داخل رفتنکهیبه محض ا. شلوغ بود،انواع واقسام دختر ها وپسرها بودندیحساب
 : گفتای بود سراغمون اومد و به دنایکه دوست دن
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 . اونجا؟بدوبروییپس کجا-

 یی هامکتی ني ورومی اشاره کرده بود رفتای که دوست دنیی به سمت آخرسالن جاهردو
 ای دوباره اومد،کنار دنای همون دوست دنمینشستتا .می بود نشستدهی چسبواریکه به د

 :نشست وگفت

 . ست که آمدهقهیدق10اونم -

 : وگفتدی آروم خندبعد

 .یکنی چه کار منمی نتونسته مخش رو بزنه،ببي دخترچیهنوز ه-

 : به پهلوم زد وگفتایدن. اشاره کرد و رفتی گفت به سمتناروی انکهی از ابعد

 . اونجاستاناری...اوناهش-

 : برگشتم وگفتمای سمت دنبه

 درست بگو کجا...اوناهاش شد آدرس؟-

 : اخم سمتم برگشت وجواب دادبا

 ؟يدی رد نگاهمو ندیعنی انهیاه مش-

 : و گفتمدمیخند

 . خنگمزای چنی ايراستش من تو-

 : هم فشار داد وگفتي دندوناشو از حرص روایدن

 روشن ي قهوه اي تنشه وموهادی سفراهنی با پي کت خاکسترهیهمون که ...روبه رومون-
 .داره

 هی آدرسشو داه بود گشتم وبعد چند ثانای که دنی رو به روم نگاه کردم ودنبال شخصبه
 تفاوت در حال ی بیلی بود،خبشی جي که دست راستش توی در حالایعشق دن. کردمداشیپ

 : وگفتمای دني گل کرد،زدم به پهلومیبدجنسـ ـ. دختر اجق وجق بودهیصحبت با 
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 .زنهی دختر داره مخش رو مهی یه-

 : نگاه به من وبعد به اونا انداخت وگفتهی اول ایدن

 . بده که تا االن صدتا زن گرفته بودتی عجوزه ها اهمنی خواست به ای اگه ماناری...هه-

 : سمت من برگشت وگفتبعد

 ... فدات بشمی الهیمش-

 :م خواد بگه،حرفشو قطع کردم وگفتی می دونستم چی که ممن

 .محاله-

 : گرفت وگفتبازومو

 خواهــــــــش-

 خواست ی مای که دنیی های تمام مهماني تودی اگه االن بهم نرسند بادی لحظه به ذهنم رسهی
 : حال ناز کردم وگفتمنی همراهش برم،اما با ادیبره منم با

 .نه-

 : از دستش گرفتم وگفتموانوی داد،لهی تکی برداشت وبا ناراحتیدنی نوشوانی لهی ایدن

  الـ ـکل داره؟نیا-

 : کرد وگفتنگاهم

 پس نه شربته؟-

 : جام بلندشدموگفتماز

 . ندارمی مـ ـستيحوصله ... رمیم-

 :دوگفتیخند

 ...یـــــــــــــیوا-

 : قطع کردم وگفتمحرفشو
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 . بذارشوهرت که شد بگو ممنونمی ممنونم هستدونمیم-

آخه : وبا خودم گفتمستادمی لحظه اهیانار،ی و رفتم سمت ازهی از میکی ي گذاشتم رووانویل
 .زدمی ملی فکر کردم؟من اگه باغبونم باغ خودم رو بیمن با خودم چ

قدم مونده بود برسم 3. برگردماناری باعث شد دوباره طرف ای که نگاه ناراحت دنبرگشتم
 قای شده بود چون دقری فکر کردن دي براگهیاما د... بگم؟یحاال اصال چ:که با خودم گفتم
متوجه شدم کف . لبخند کج زدم که اونم لبخندم رو با لبخند جواب دادهی.رو به روش بودم

 نفس هی لحظه احساس کردم تمام صورتم از خجالت سرخ شده اما اوندستام عرق کرده و
 : وگفتمدمی کشقیعم

 د؟ی برقصبای دختر زهی با دیدوست دار-

 : گفتی تعجب باال داد وبه ترکي به نشانه ابورهاشو

 .متوجه نشدم-

 گفته بودم وخداروشکر که متوجه نشده بود چون جملم واقعا احمقانه ی احمق به فارسمن
 : گفتمیبود،دوباره لبخند زدم وبه ترک

 د؟ی وبا وقارآشنا بشبای خانم زهی با دی بگم،دوست داریدوست ندارم طوالن-

 :دوگفتیخند

 با شما؟-

 کردم ی اشاره مای که به سمت دنی شد درحالی داشت پرو ميادیردم،چون ز محو کخندمو
 :گفتم

 .ایدن...ریخ-

 : اون سمت نگاه کرد،بعد دوباره روبه من برگشت وگفتبه

 ومدن؟یچرا خودشون جلون-
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 : کوجولو دروغ بگم ،گفتمهی بود موقش

 چون دمی دنین چنی کنم وشما رو ای آدم خوب ومتشخص معرفهی رو با ایدوست دارم دن-
 .دی باشي با هر دختردیستیمتوجه شدم حاضر ن

 : ابروشو باال داد وگفتهی

 د؟یچطور متوجه شد-

 : ،اما گفتمگهیاه خوب برو د: خودم گفتمبا

 اما شما دی زدی لبخند مهی که قبل من اومدند حداقل يتا دختر3نی به ادی خواستیاگر م-
 . دی اعتنا بودیکامال بهشون ب

 .تروخدا کشش نده: دلم گفتمتو

 ی صندلنی ترکی نزدي و رودمی کشقی نفس عمهی ،من ای لبخند زد و رفت طرف دنهی
 . بود چور شدهدای مشخص نبود اما از تماس نگرفتنش پای که بودم دنییاز جا.نشستم

 وعشقش در ای دندمی ساعت گذاشت ومن مثل مجسمه نشسته بودم،از جام بلند شدم دمین
 گفت که يزی چای گوش دنانارتوی. هستند ودخترا با حسرت بهشون زل زدنددنیحال رقص

 . هست بهتر من برمی تا آخر مهماننیا:  بخنده،با خودم گفتمایبا عث شد دن

به . خونه وبراش فرستادمرمی نوشتم که من مای دني اس ام اس براهی درآوردم ومویگوش
 اون نکهی شداما قبل از اخیسرجام م آشنا ي چهره دنی رفتم که بادی میسمت در خروج

 گهی کس دچی شد برم سمتش وهی مشغول بود ونمای دوباره برگشتم تو سالن،دننهیمنو بب
 که همون پسره دادمی مثل مرغ به راست وچپ حرکت مرموداشتم س.شناختمی رو هم نميا

لبخند  هی نداشتم رفتم سمتش وي بلند نشسته،چاره ايزهای که پشت مدمی کافه رو ديتو
 : وگفتمدمی تا آخر سرکشوشوی آبموانیزدم ،ل

 م؟یآشنا بش-
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 : داشت گفتتی عصباني که رگه های با لحناون

 ...؟چرایکنی کار میمعلوم هست چ-

 : ـامو جمع کردم،حرفشو قطع کردم وگفتملبـ

 . بودهاوهی آبموانی لهی...وا-

 : کرد وگفتکی سرشو نزدیکم

 ...آره اما-

 شونه هام قرار گرفت جا ي که روی شد،از دسترهی قطع کرد وبه پشت سرم خحرفشو
 : لبش بود وگفتي لبخند روهیخوردم ،سمتش برگشتم،

  هست؟ادتی جا کجا؟منو که نی کجا اانه،تویسالم مش-

 : لبخند گفتمبدون

 . خان،فکر نکنم به شما مربوط باشهریبله ام-

 : کرد وگفتکی سرشو به گوشم نزدریام

 .می که تنها صحبت کنیی جامیبر-

 : وگفتمرانداختمی نگاه به امهی نگاه به پسره که با تعجب به ماچشم دوخته بود وهی

 ؟بگوي داريامر-

 : پسره به حرف اومد وگفتبالخره

  افتاده؟یاتفاق-

 : جواب دادریام

 . صحبت کنمشونی با ادی باقهی چند دقير،برایخ-

 خواد در مورد اون صحبت کند منو وسوسه کرد،به ی مری امنکهی پارسا افتادم وفکر اادی
 لحظه سرم هی باال بردم واز جام بلند شدم اما ستی نيزی چي دستامو به نشانه لی دلنیهم



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 169 

 تر بود بازومو کی به من نزدری سمتم اما چون امانی رفت که باعث شد هر دوشون بجیگ
 :گرفت وپسره گفت

 ...حالت خوبه؟ من-

 : بزنه گفتمي اگهی دی حرفنکهی از اقبل

 .خوبم-

 تونستم درست راه برم،اونجا بود که ی رفت ونمی مجیسرم گ. رفتمری گفتم وهمراه امنویا
 بود ی اتاق پرو بود چدونمی برد که نمی منو تواتاقریام. بودهيزی چوهی حتما تو آبمدمیفهم

 دی چرخی حال خودم نبودم وتمام اتاق دور سرم مي شلوع بود، اصال تویلی بود خیاما هر چ
 :رگفتی نشستم،سرم رو گرفتم که امداکردمی که اون جا پيا  تخـ ـتهيرو

 ؟ي شد که از پارسا جدا شدیچ-

 : کنارم نشست،گفتماومد

 ...هه...پارسا-

 : دستمو گرفت وگفتریام

 ؟یمـ ـست-

 ری تعادلم رو از دست بدم امنکهی از جام بلند شدم اما قبل از ای کردم وبا بدبختنگاهش
 : گفتری اماستم،بازی پاهام درست بي روتونستمینگهم داشت،اصال نم

 ؟ی با من باشيدوست دار-

 : آوردم باال وگفتمدستامو

 یستیاون ن...تو مثل...باتو؟-

 : وگفتدیخند

 .يمن بهتر از اون هستم اگه تو بخوا-
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 : جواب دادم هوا خندم گرفت،تو همون حالتی چرا بدونمینم

 چطور؟-

 : کمـ ـرم احساس کردم،تو گوشم گفتي که دسشو رویدرحال

 ؟ی خاص داشته باشي تجربه هی يدوست دار-

اومدم .هی قصدش چدمی گونه م احساس کردم،تو همون حال فهمي دستش رو رويگرما
 کردم خودمو کنترل کنم ی متر هم نتونستم جا به جاش کنم،سعیلی مهی یهلش بدم اما حت

 :وگفتم

 .کن...ولم-

 : وگفتدی کسافت خنداون

   بهت بگم؟وی رازهی... بهت خوش بگذرهدمیقول م-

 : قاب کرد وگفتصورتمو

 .ی دوست داشتم با من باشدمتی که دياز اون روز -

 چند قدم دی لرزی که میی با دستاش منو نگرفته وتونستم با پاهاگهی ددمی آورد ودکتشودر
 که يزی که احتماال ازچیی داشتم،با چشمای چه حالیدونیوار،نمیقب برم اما خوردم به دع

 کیداشت بهم نزد... کردی بد وپر از هـ ـوس بهم نگاه میلیخورده بود سرخ شده بود خ
 که دستم به گشتمی می دنبال چدونمی که کنارم بود گذاشتم ونميزی مي روشد،دستامویم
 ي درست رو به روم بود،دوباره گرماگهی خرد،دکی کوچي چاقوای سوهان هی شبيزی چهی

 کیصورتش هر لحظه نزد... کردمی گونم وکمـ ـرم احساس مي دستش رو روزینفرت انگ
 گفت یآخ... بود زدم به بازوشم که تودستيزی مو جمع کردم وبا چرویتمام ن...شدیتر م

 قدم هم هیکنم اما هنوز خواستم از فرصت استفاده کنم وفرار ... قدم عقب رفتهیو
 :برنداشته بودم که منو گرفت وگفت



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 171 

 . تر بخوام داشته باشمتشی بشهی باعث مينجوری،ای شجاعیلیپارسا گفته بود خ-

 شعوری بری امنکهی روخوردم،همون لحظه قبل از اوهی خودم لعنت فرستادم چرا اون آبمبه
 تو اون وضع روی شد وتا منو امداشی بکنه در باز شد واون پسره تو چارچوب در پيکار

 : گفتدید

  افتاده؟یاتفاق-

 : مهلت نداد وگفتریام

 .دی بردیتونینه،شما م-

 من قرار داشت اون پسره ي خاطر چون درست جلونی قدش از من بلندتر بود به همریام
 لی به سمت چپم متمای به خاطرپنهان کردن زخمش کمری امدمی دی نداشت،وقتدیبه من د

 :صت استفاده کردم واز سمتم مخالف سرم رو کج کردموتونستم بگمشد از فر

 ...کمکم کن...کمک-

 . شدمهوشیب.... گفتم ونویا

 يدستامو جلو... اتاقهيانگار آفتاب تو...پر از نور...ینه طوس... بودي جا خاکسترهمه
اشت سرم،انگار د... زنهی از پشت دستم با اصرار به چشمام می اما نور حترمیگیصورتم م
 ری زرمی راحت مالی وباخکشمی سرم مي نرمو رويپتو.... نداشتي ادهینه فا...شدیمنفجر م

 سر نمیشی مخی پتو سری همون حال زيتو.غلتمی پهلوم مي رونور پتو وبه سمت مخالف
 عطرو نیمن ا... من آنقدر راحت ونرم نبوديپتو...کنمیپتو رو دوباره لمس م...جام

 : رنگ گفتمدی وسفی اتاق طوسدنی وبا دکشمی سرم ميآروم پتورو ازرو...ندارم

  کجاست؟نجایخاك تو سرم ا-

 تو زنمیشه،می بازنمکنمی سمت در اما هر چقدر تالش مرمی ومشمی تخـ ـت بلند مي رواز
 :گمیسرم وم
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  کار کنم؟یحاال چ...در قفله-

 ده،بای کلدمی کردم درپام،نگاهشی شئ سرد رفت زهی قدم از در فاصله گرفتم که هی
 هی رفتم و وارد رونی از اتاق بدی در باز شد،با ترددمی قفل زدم که دي تودوی کلیخوشحال

 سالن هی يمتر15 حداداي اومد،بعد از راهروی نمییهمه جا ساکت بود وصدا.راهرو شدم
رفتم سمت در . بوددهیچی فضا پي قهوه که تويبوبود وسمت راست آشپزخونه و

 قهوه بخوربا کمیبرو: نوشتهدمی کاغذ بود،برداشتمش دهی در يدم،رویوکفشمواونجا د
 .شهی خوب مي که داري اپن گذاشتم سردردي که روییداروها

 رو که یی رفتم سمت آشپزخونه وقرص هادی قابل تحملم افتادم،با تردری سردرد غادی تازه
 دزودیبود وبا نه تا االنشم اوضاع بد داد،امای قهوه بدجور قلقلکم ميبو. کردمدایگفته بود پ

 ي آسانسورو زدم،آسانسور طبقه ي رفتم،دکمه رونی کفشامو پام کردم وبعیسر.رفتمیتر م
 دی دستش خارج شد وتا منو دي توسهی کهی شد واز شانس بد من پسره با از ودربستادیا5

 :گفت

 ؟ي؟بهتريچطور...سالم-

 : گردنم گذاشتم وگفتمي رودستمو

 .خوبم...سالم-

 : گفتمعی در آسانسور بسته بشه خودمو توش جادادم وسرنکهی از اوقبل

 .خدافظ-

 واز مجتمع خارج رونی وتا در آسانسور بازشد خودمو پرت کردم بدمی نفس راحت کشهی
 یدامی پی کردم ومن هم که شانس نداشتم مگه تاکسی مدای پی تاکسهی دیبا.شدم

 دم،بهی دی تاکسهیازدور ...دمیدوی چرا مدونمی پاشنه بلندمو در آوردم ونميشد؟کفش ها
 . بار شانس آوردمنیعجب ا:خودم گفتم
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 فمی وکهی دستم خالدمی نشستم آدرس آپارتمانم رو دادم که دی داخل تاکسنکهی محض ابه
 : دادم وگفتمهی تکی به صندلست،محکمین

 . از شانس مننمی اایب-

 : گفتدی نفهميزی که چچارهی بي راننده

 بله خانم؟-

  برگردم؟یعنی... پسره جا گذاشتميحتما تو خونه : دلم گفتمتو

 . بودفمی مگه چقدر پول تو کستینه مهم ن: فکر کردم وگفتمیکم

نفسم رو . آوردم چطور سر از اونجا در آورده امی نمادی به نکهی اتاق افتادم واادی بعد اما
م کرده بود وبه خودم  که سواریی دادم واز راننده خواستم برگرده همون جارونیباحرص ب

 .ارمی سر در بدینه من با:گفتم

 . که انگار فکر کرده بود زده به سرم ازم پول نگرفت،پول هم نداشتم که بخوام بدمراننده

تا .شدم5 ي و وارد طبقه دمی نفس عمسق کشهی آسانسور سرو وضعم رو چک کردم،تو
 : که نگاهم کرد گفتهیزنگ زدم درو بازکرد وبعد از چند ثان

 ؟ي اومدفتی کيبرا-

 : کردم وگفتمنگاش

   سردرآوردم؟نجای ازايمن چطور-

بعد از . رفت کنار ومنم رفتم توهی ابروشو باال داد وبا تعجب نگاهم کرد،بعد چند ثاني تاهی
 : رو آورد داد دستم وگفتفمی نفره نشستم کهی مبل ي رونکهیا

 . کم نشده باشهشیزی چنیبب-

 : رو بازکردم وتوشو گشتم،بعد از چند لحظه گفتمفمی کیستی بدن رودربامنم

 . کم نشدهيزینه چ-
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 : داد دستم وگفتیکی قهوه برگشت،وانی دوتا لبا

 .بخور برات خوبه-

 : وگفتمزی مي خودموگرفتم،گداشتمش روي بود اما جلوزی هـ ـوس انگیلی خبوش

  اومدم؟نجای ايمن چطور-

 : پاش گذاشت وگفتي پاشو روهی

 ست؟ی نادتیمن آوردمت،-

 ...اتاق پرو...ریام...وهی آبموانیل... فکر کردمگهی دکمی... اومدی نمادمیاصال ... بودمکالفه

 : بهم زدم وگفتمدستامو

  بود؟یتوش چ...آره...وهیاون آبم-

 : تعجب نگاهم کردوگفتبا

 برد چه ی منی منه مردو از بياری بود که هوشي مقدار الـ ـکل قوهیتوش ...ادته؟یهمون -
 .ي نزدزای چنیبرسه به تو که احتماال تا االن لب به ا

 : کردم که گفتی فکر مداشتم

  هست؟ادتیداخل اتاق پرو رو -

 : اون کسافت افتادموگفتمادی

 ... شرفیاون ب...آره...آره-

 : قطع کرد وگفتحرفمو

 .ي هوش افتادی بدمی من رسدم،تای من سر رسي آوردشانس

 آوردم،نگاهش ی نمادمی هی اومد اما بعدش رو اصال ادمی اتاق پرو ي توي اتفاق هاي همه
 :کردم وگفتم

 وبعدش؟-
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 : داد،صاف نشستوجواب دادزقراری مي رووانشویل

 ... گفت دوست پسـ ـرتهی شدم،مریارودرگیبا اون -

 : وگفتمدمی حرفش حرفش پروسط

 هه... چه برسه به دوست پسـ ـرستی دوستم نیغلط کرده،اون حت-

 : که ادامه دادنیی انداختم پاسرمرو

 ناراحته و شی از دوریکی که گفت هی چنی اه،گفتمی که زخمدمی منم بازوشو دگهی دیچیه-
 دی بکنه،منم از مامورا ترسوندمش اونم که دی خواسته چه غلتی مدمیفهم. کردهشیزخم

 دهی اما فا سرت، صدات زدمياومدم باال.رونی ورفت بدی ترسي حال افتادی وبي شدهوشیب
 ي کم کم داردمی صورتت دي رودمی پاشی آب آوردم،کموانیل هی رونیرفتم ب. نداشتيا

 . ي نبوداری اما هوشی کردم بلند بش،کمکتيای یبه هوش م

 : تازه کرد وادامه دادینفس

 رو وهیآخه توچرا اون آبم... اما اصال حواست نبوددمی پرسن،آدرستویبردمت تو ماش-
 ؟يخرد

 : آخرو تلبکارانه گفت ومن هم جواب دادمي جمله

 دیخب تو با...دی که دنهی خواستم اون کسافت منو ببی مرتبه تشنم شد،بعدشم نمکیآخه -
 .یگفتیبهم م

 : همون لحن گفتبا

 .ی خواست با اون پسره تها باشی دلت میلیانگار خ...؟يمگه تو مهلت داد-

 : شدم وگفتمیعصبان
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 ی نفر ازش بپرسم،تازشم شما که مهی خواستم درمورد یفقط م.ستی ننطوریاصالنم ا-
 با اون مردك یذاشتی مدی که نباای بخورم یذاشتی مدی نباای هست ی چوانی تواون لیدونست

 .تنها بمونم

 : بهم انداخت وگفتیهی نگاه عاقل اندر سفهی

 دونستمی مدیدر ضمن من از کجا با...يدی نفس سر کشهی رو وهی؟آبميمگه تو مهلت داد-
  نبودنت سواستفاده کنه؟اری از هوشخواستی ماروی

 : گفتدیاون که منو ساکت د. اومدادمی میکردی جرو بحث ممی طور که داشتنیهم

  اومدادتی-

 نگه داشت کنه،کنارجادهیسرعتش رو کم م...کالفست...کنهی میرانندگ...می بودنی ماشيتو
 :وگفت

 .ادی ی مادتی آدرس خونه ی کن؟فکری فکر کنکمی شهیم-

 : افته،گفتی روش ندارم ومی کنترلی باال ولارمیدستامو م.زنمی زل مبهش

 ؟ي رو خردوهیچرا اون آبم-

 : گمی ومزنمی بهش زل مدوباره

 من چم شده؟...وه؟یآبم-

 : حرکت کرد وگفتدوباره

 .یستی ناریهوش-

 : وگفتمدمیخند

 چرا؟...ستم؟ین-
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 سمت ظبط و روشنش برمی چون دستامو مرمی نداره که جواب بگیتی برام اهمانگار
 چه فهممی به خوندن،تو اون حال اصال نمکنهی زن شروع مي خواننده هیکنم،یم
 :خاموشش کرد وگفت.گهیم

 . قسمت تو شدی تا منو مـ ـست کنه ولختی ري الـ ـکل قووهی تو اون آبمیکی-

 لرز شمی مادهی که پنیاز ماش...دوست دارم برم کنار ساحل... نگه دارهخوامی مازش
 : شونم قرار داد وگفتي عقب بر داشت وروی صندليکتش رو از رو...سرده...کنمیم

 حاال چه وقت رفتن کنار ساحله؟-

 : وجواب دادمدمی خندبهش

 . افتمی میکی ادی...دهیحال م... حالنی ايتو-

 .نهیشی کنارم مشونه،خودشمی کنار ساحل ميمکتای از نیکی ي ومنو روکنهی مکمکم

 شهی خوام برم جلو،اونم بلند می مشمیبلند م. خاطره هاادی پرنده ها،ي موج آب،صداياصد
 ي عطرش با بويبو.شهی گاهم مهی وتکدمیهمون قدم اول تعادلم رو از دست م. کنارمادیوم
 : ـگار مخلوط شده،به چشماش نگاه کردم وگفتمـیس

 ترکم ي دوست ندار؟چونيدی ـگار کشـیبه خاطر من س...؟ي دی ـگار مـی سيچرا بو-
 ؟یکن

 : ازحرفام جواب دادمتعجب

 .ستیتو حالت خوب ن-

 : انداختم وگفتممکتی ني خودم رو روشمی جدا مازش

 .ستمی تو خوب نيمن به خاطر چشما...ستم؟یخوب ن...هه-

 : نشست وگفتکنارم

 .اری بادی آدرس خونت رو به کنمیخواهش م-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 178 

 : کردم وگفتمنگاهش

 م،چطوره؟یاون جا باهم حرف بزن...رتمان تو آپامیبر...خونه؟-

 فکر کنم تونمی آدرس خونه،اما نمگهیدوباره م...بازم کالفست...میریگی جا منی ماشداخل
 کنهیکمک م... امبهی غرهی ي خونه ي بار تونیا...بندمیدوباره چشمامو م...ارمی ی نمادیوبه 

 :بازوشو با دوتا دستام گرفتم وگفتم...ذارهی تخـ ـت ميومنو رو

 ؟ي با من بخوايدوست دار-

 :کنه،گفتمی نگاهم ممتعجب

 ؟ی بار کنارت بخوابم،تو دوست نداشتهی دوست داشتم یلی خشهیهم-

 : نشست وگفتکنارم

 .ی اشتباه گرفتي اگهیتو منو با شخص د-

 ی گونه اش رو احساس ميدستام گرما...نمیشی مکشینزد...کنهینگاهم م...نمیشی مسرجام
 :کنه،گفتم

 رم؟ی تو رو اشتباه بگشهیمگه م-

 : از جاش بلند شد وگفتعیسر

نگران ...کنمی رد مری هم از زدروی،کلی که شب راحت بخوابکنمیمن درو از پشت قفل م-
 .نباش زاپاس ندارم

 : گفت اون کهيبعد صدا... قفل دريصدا...ادی ی در ميصدا...شکمیدراز م... ناندارمگهید

 تا ي نبرادی کن اتفاقات رو از یسع. گردمی اما بر میی برم جادیشب راحت بخواب،من با-
 . من ازت سو استفاده کردمی وقت فکر نکنهی

 .گرمه...آرومه...همه جا ساکته...شنومی نمیی صداگهید
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 قهوه هم يوانایست،لی رو به روم نیکس.شنی مطالب گونه هام سرخ منی اي آورادی از
 ينمش،تویبی ومرنی وزش باد کنار ملی پرده ها به دلکنمیسمت راستم رو نگاه م.ستندین

بلند شدم ورفتم کنارش که .کشمی نرده هاست،ازش خجالت مي روستاده،دستاشیتراس ا
 :متوجه م شد وگفت

 .يمثل مجسمه شده بود-

 : لبخند زدم وگفتمهی

 . خوامیبابت رفتارم متاسفم ومعذرت م-

 : تراس شد وگفتنییا پي منظره محو

 ؟ی اشتباه گرفتی بپرسم منو با چه کستونمیم-

 : جوابشو بدم اما جواب دادمدینبا

 . که دوست داشتنش اشتباههیبا کس-

 : گفتملی دلنی بپرسه به همی دوست ندارم سوالگهید

 . برمگهیمن د... زحمتتون دادمیلی من خدیببخش-

 : سمتم وگفتبرگشت

 . رسونمتونیم-

 .کنهی نمیکرکردم وازش خواستم که خودم تنها برم واونم مخالفت تشدوباره

  شمی آپارتمانم می که برام گرفته بود شدم وراهی سوار تاکسی عذرخواهی کلبا

نکنه از نبود من با خبر : تلفن بلند شد،با خودم گفتمي وارد خونه شدم صدانکهی محض ابه
 . آبروم رفتییوا...شدن؟

 : اومدای دني رو برداشتم که صدای ترس ولرز گوشبا

  خاموشه؟تیبار زنگ زدم،چرا گوش100؟ییمعلوم هست کجا-
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 : بودم،ذهنم رو مرور کردم وگفتمدهی ندفی تو کموی اومد گوشادمی

 تلفنم رو میس. آنقدر سرم درد گرفته بود که تا خود صبح خواب بودمشبیا،دی دندیببخش-
 . اومد و وصلش کردمادمی االن نی بودم که همدهی کشزیهم از پر

 : صداشو کم تر کرد وگفتایدن

 ؟ي دلخورشبینکنه بابت د-

 : وگفتمدمی بحث رو عوض کنم خندنکهی ايبرا

  شد؟؟رامي با عشقت چه کردنمیبگو بب...نه گلم-

 : وگفتدی خندبلند

 م،انگاریبار با هم صحبت کرد15 کی تا االن نزدشبی د،ازی نگو،رام شد اونم چه رامییوا-
 نظرش رو دهی که منو دیی های تمام مهماني نبوده وتولی می نسبت به من بیی جوراهیاونم 

 دوست ایآ...هی واکنش من چنهی خواسته ببی جلو،مادی بدهی کشیجلب کردم اما خجالت م
 . راحت شدالشی خشبی دارم که ديزی،چي،نامزديپسـ ـر

 : گفتملی دلنیبه هم کردم ی مکالمه رو کوتاه مدی کرد وبای هنوزدرد مسرم

  خونش؟ی رفتشبید-

 : وگفتدی کشیغی جایدن

 دوستم که يرفتم خونه . زود وا بدهدینه بابا،دختر که نبا... من هولم؟انه؟مگهیمش-
 اناری به ی چطونی شیراست. خواست تمام ماجرا رو بشنوهی چون ول کن نبود ومشیدید

 . ندادی جواب درستدمی ازش پرسی چ؟هریگفت

 : مزخرفم افتادم وگفتمي حرفاادی

 . نشمی دختر خالم دوست شو که از دستش رواننی فقط گفتم تروخدا برو با ایچیه-

 : وگفتدی کشغی دوباره جایدن
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 ؟ی گفتنوی اي جدییوا-

 حالش سو استفاده نی از ادی شد ونبای سرش نمیشوخ...  کردی رسما داشت خلم مگهید
 : گفتمنی همي کردم، برایم

 . خلم،از خودش بپرسنه بابا مگه-

 تخـ ي کردم،رفتم سمت اتاقم وخودم رو انداختم روی آه وناله وخواهش ازش خداحافظبا
 ادی پتوم منو ي هاکی پالستيصدا...دمی سمت راستم چرخي به پهلوقهیبعد از چند دق.ـت

 گونم وبه ي نشستم،زدم روخیتخـ ـت پسره انداخت،انگار که هنوز تو تخـ ـت اون باشم س
 رو قورت وهی آبميمردیم: زدم و در آخر بلند گفتمسرم خودم لعنت فرستادم، تو

 کنه؟ی فکر میحاال با خودش چ... رفت؟آبروميدادینم

 روباز کردم فی افتادم،کمی گوشادی برداشتم که موی دستفی تخـ ـت بلندشدم،کي رواز
 رو که به يدم و فقط لحظه ابه مغزم فشار آور. کردم اما نبودی توش بود رو خالیوهرچ

 هلم داده بود تو شعوری اون بیحتما وقت: داشتم،با خودم گفتمادی اس ام اس دادم رو به ایدن
 . نذاشتم وتو دستم بودهفمی چون مطمئنم تو کدهاتاق از دستم افتا

بار تماس گرفتم 4 تماس گرفتم که خاموش بود،می تو سالن و از تلفن خونه با گوشرفتم
 دست وپا له شده به ریگفتم حتما تو اتاق پرو ز. نداشت همش خاموش بودي ادهی فایول

 دوست داشتم چون خاله یلی رو خیگوش. افسوسی شدم،البته با کلالشی خی خاطر بنیهم
 . تک بوديای از گوشیکی بود ودهیبودم برام خر  به استانبول اومدهیرعنا وقت

 از نکهیبعد از ا. ودوباره رفتم تو اتاقم،حوله رو برداشتم ورفتم حمـ ـامدمی آه بلند کشهی
 دم یی خودم چاي به غذا نداشتم براییحمـ ـام خارج شدم وموهام خشک کردم چون اشتها

 رو براداشتم ودوباره یگوش. مشغول خوردن شدمتییسکوی کاناپه لم دادم وبا بيکردم،رو
 :کمال تعجب روشن بود،تا تماس برقرار شد گفتم بار در نی وافتم تماس کرمیبا گوش
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 . مال منهی گوشنی ادیببخش-

 : اومد که گفتیکی يصدا

 . مال شماستی گوشنی ادونمیم... جانانهیبله مش-

 : هم فشار دادم وگفتمي بود،دندونامو روری امي نکره يصدا

 کنه؟ی کار می من دست تو چیگوش-

 :دوگفتی خندبلند

 ست؟ی نادتی رو شبیمگه د-

 گهی دی گوشهی ي بری تونی در حال انفجار بودم،به خودم گفتم ولش کن متی عصباناز
 اون ي کارانی با اگه،ی دوست داشتم واز طرف دیلی رو خی طرف اون گوشهی اما از يبخر

 یی کارامی گوشي وچه بسا با شماره هاهیکسافت مطمئن شده بودم آدم سواستفاده گر
 .گهیم ي وري خواد ودری که دلش مکنهیم

 : مهربون تر شدم وگفتمیکم

 .میتا آدم متمدن حرف بزن2 مثل ای بنیبب-

 : و گفتدی خنددوباره

 .گذرهی بهترم خوش مي جورنیصد البته،ا-

 : بهت نشون بدم،خودمو کنترل کردم وگفتمی خوشهی: دلم گفتمتو

 .رمی رو بگی گوشامیآدرس بده تا ب-

 : وگفتدی خندزی نفرت انگدوباره

 . کناداشتیحتما گلم -

کسافت آدرس . کردمی که رو به روم بود آدرس رو نوشتم وخدافظیی از کاغذایکی يرو
 دی از دوستاش باي چه انتظارهی آدمنی پارسا همچیخونه رو داده بود،به خودم گفتم وقت
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 یحاال چ: کاناپه لم دادم وتو دلم گفتمي به کل اشتهامو از دست دادم،روگهید.داشته باشم
 کار کنم؟

 تو ی حتری امشی بار برم پنیمطمئن بودم اگه ا. اما افتادم تو چاهامی خواستم از چاله دربیم
از جام بلند شدم ... بود که کردم؟ی چه غلطنیاصال ا... نخواهم شدفشی هم حرياریهوش

اما ...کالفه شدم... دادمی مرونیمدام نفسم رو با صدا ب... آمدمی رفتم ومیوعرض هال رو م
 اسمش رو ی که حتیکس...اون پسره...آره...دی به ذهنم رسيکر مرتبه فکی

 شدم وبه خودم مونی فکر پشنی بعد ازاياما لحظه ... تونست کمکم کنهینمدونستم،حتما م
  کم رفته؟ششی شب قبل آبروت پیلینه خ:گفتم

 دمیو د شدم داریبا سوزش بد معدم از خواب ب. کاناپه لم دادم که خوابم بردي رودوباره
  بود که خوابالودم کرده؟ی چه کوفتنیا: عصره،به خودم گفتمکینزد

 ي ادهیفا.ادی هنوز خوابم مدمی غذا خوردم که دکمی دست وصورتم رو شستم ورفتم
 ی هدف می جور بنیهم.رونی رفتم بي روادهی پي کردم وبراضینداشت لباسام رو تعو

.  منو کشوند سمت کافه وبالکنکی کي کافه هستم وبوي جلودمیرفتم،به خودم اومدم که د
 تو گوشش ومشغول نگاه ي بود،بازم هنذفرنشسته زی مزی بدون اسم پشت ميهمون پسره 
 : زدم وگفتمی لبخند زورکهی رو که از گوشش خارج کرد رفتم جلو،يهنذفر...کردن منظره

  بشم؟تونیی مزاحم تنهاشهیم-

 :ه کرد وگفت رو به روش اشاری به صندلبادست

 .دییبفرما-

 : نشستم تو دلم گفتمی که می حالدر

 .شهیآدم معذب م...ستم؟ی مزاحم نگفتی مرد میم-
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 سفارش داد و بعد از رفتن گهی دي قهوه هی اومد وسفارشمون رو گرفت،اونم شخدمتیپ
 : گفتشخدمتیپ

 د؟ی تنها باشدی خوایامروز نم-

 نکهینه ا... دارهازی نی پس گردنهیگفتم  شکر آنقدر پرو نبودم چون اون لحظه خدارو
  جاشو تنگ کردمنه؟انگاری نبود کنارم بشلی میخودشم ب

 : زدم وگفتملبخند

 ... بگميچجور...راستش-

 : مردم که مثال کمکم کرد وگفتی از شدت خجالت مداشتم

 که دی بوديزی چری تحت تاثد،شمای وخجالت نکشدی رو فراموش کنشبیلطفا د-
 ی اگر من بودم اون دختر به هدفش مدی شاد،ی هم خود دار بودیلی بگم خدی بایدحتیخورد

 . اومدی نمادمی یچی کرد وبعدشم هی ومنو اغفال مدیرس

 :به چشماش نگاه کردم وگفتم. خواستی میلی سهی کمکم کرده بود،جدا الشی خبه

 ...تو اتاق پرو،همون پسره که...ادتونه؟ی رو که شبید-

 : وگفتدی بار فهمنی اخداروشکر

 خوب؟-

 : مزه مزه کردم وگفتمی آوردند،کمقهوهامونو

 د؟یری وازش پس بگدی کمک کنشهیم... دستشهمیگوش-

 : گفتدی از قهوشو رو که نوشیکم

 .دی گمش کرددید؟فکرکنیری پس بگهیازیچه ن-

 : کردم وگفتمیپوف
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 ی که دلم نمی هست به کسمی که تو گوشیی خوام با شماره های سواستفاده گره،نمهیاون -
 .رهیخواد تماس بگ

 : از قهوشو خورد وگفتگهی دکمی

 .رهیخوب تماس بگ-

 : رو حفظ کردم وگفتممی شدم،اما خونسردی کم کم داشتم کالفه مگهید

 . هستيزی من و اون سواستفاده گرچنی خوام اون شخص فکر کنه بیمن نم-

 : داد وگفتهی تکی تمام شد،به صندلقهوش

 ... فکر کنه چهدیبذار-

 : حرفشو تمام کنه وگفتمنذاشتم

 نداشت که فکر کنه شما دوست پسـ ـر من یتی جا بود برام اهمنیاگه االن اون شخص ا-
 . بکنهی مزخرفي خوام درمورد من و اون کسافت فکرای نمد،امای نامزد من هستیوحت

 به سکوت نمونی رفت نگاه کردم،بی که به خواب مي دادم وبه منظره اهی تکی صندلبه
 : از جاش بلند شد،به سمتش برگشتم که گفتقهیگذشت بعد از چند دق

 به دی که بادی بشه،مهم خود شما هستتی باعث بشه فکرتون اذي هر مساله ادینذار-
 بوده االن چه تونی در گذشته در زندگی که شخصنیا.دی داشته باشمانیخودتون اعتماد وا

 .ستی ن اصال مهمکنهی درموردتون ميفکر

 : وگفتمبلندشدم

 د؟یکنیکمکم نم-

 : گذاشت وگفتبشی تو جدوتادستاشو

 د؟ینی ببگرویکجا قراره همد-
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 شلوارم گذاشته باشم بی آخرتکه کاغذ رو در جي که لحظه دی امنی زدم وبه ايلبخند
 تکه یبا خوشحال. بودبمی ودر جدنشدی نا امدمی گذشتم که خداروشکر امبمیدستام رو تو ج

 : به آدرس انداخت وگفتیکاغذ رو به دستانش سپردم،نگاه

 .آدرس خونست که-

 : زدم وگفتميشخندین

 .ستی بد ندی هم بدشی گوش مالکمی دی خواد بهش خوش بگذره،اگه تونستیم...آره-

 : باال داد وگفتابروشو

 کتکش بزنم؟-

 : موضوع دلم قنج رفت وگفتمنی فکر ااز

 .شهی مشه،براوردهی کردم براورده نمی که فکر مییاز آرزوها یکی دی کارو کننیاگه ا-

 : گذاشت وگفتبی گذاشت دستاشو هم تو جبشی که آدرسو در جی حالدر

 .ادیمنم بدم نم-

 : کج کرد تا بره،رفتم سمتش وگفتمراهشو

 د؟یدونی اسم منو نمدی توجه کردچیه-

 : مثل عالمت سوال شد وگفتافشیق

 ؟يجد-

 : زدم وگفتملبخند

 انهیمش...ن؟یری بگنی خوای رو می چه کسی گوشدی بگدی خواستیاون وقت م...بله-
 .پورمنش هستم

 : نگاهم کرد وسپس گفتهی ثانچند

  هستمایسام-
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 :ره،گفتی به رفتن بگمی تصمنکهی از اقبل

  بدم؟لی رو کجا تحوتونیگوش-

 : فکر کردم وجواب دادمیکم

  سراغش؟دیری میشما ک-

 : گفتی معطلبدون

 .ردا صبحف-

 :گفتم

 .نجاهستمی ساعت انیپس فردا هم-

 .يگردی راه خود رو رفت،هر کدوم مخالف دکی وهر می کردی خداحافظگهیکدی با

 شب وستاره یکی لباس هام رفتم کنارپنجره،به تارضی تعودم،بعدی به خونه و اتاقم رسیوقت
 که يبار3 نی ايتو: وبا خودم زمزمه کردمدمی کشقیچند بار نفس عم.ها زل زدم

 نهی لبخند بزنه،انگار که غمگکی بارم کوچکی ی حتدمی مالقات کردم ندارویسام...پسره
 .کنهیکنجکاوت م  وبرعکسستی ننی نگاهش غمگیول

 خودم يبرا.ارمی از عذا دربی رو رها کردم،رفتم آشپزخونه تا دلای درمورد سامفکر
 دوست داشتم رو با شهی که همینی زمبی سي هاگی درست کردم اما در آخر ته دیماکارون
 . سرم وجود داشت سوزوندمي که توییفکرها

 اما مهی خواب آلود بودم که فکر کردم آالرم گوشدارشدم،آنقدری زنگ بي با صداصبح
 هی دست می آوردم گوشادی نکردم وتو خواب به دای بردم پی پاتخـ ـتيهرچقدر دستامو رو

 زنگ در،بدون ي صدا،صدادمی هال که ديم توبه زور از رختخواب دل کندم و رفت.هیعوض
 تو بغـ دی پریکی که به محض باز شدن کردم  نگاه کنم بازشوی چشمنکهیا
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 داشتم از گهی که ددمی تونست باشه؟در کمال تعجب مامان رو دی می کیعنیجاخوردم،.ـلم
 :م وگفتمیبالخره از هم جدا شد...رفتی قربان صدقم مشدم،مدامی آغـ ـوشش خفه میسفت

 د؟یکنی جا چه منید؟اییمامان شما-

 : کرد وگفتی اخم مصنوعمامان

 . دخترمدنیسالمت کجا رفته؟ بعدشم آمدم د-

 : خاروندم گفتمی که سرم رو می حالدر

 ... وقتنجا،اونی ماه هم نشده من آمدم اکیمامان هنوز -

 : حرفمو قطع کرد وگفتمامان

 .ی که بدونیستیساله،تو مادر ن2 من انگاريهفته برا2 نی ماه هم نشده اما همکیآره -

دوباره . مادرانهي رفت سراغ نکته های بحثو کشش ندم بهتره وگرنه مامان مدمید
 هی اون روز کالس دارم برام دی مامان فهمیوقت. داخلمی وبا هم رفتمیدی بـ ـوسگرویهمد

 گهی دزی چهی بودن مامان میاز حق نگذر. دانشگاه شدمیصبحانه مفصل آماده کرد و راه
 ی با بودن مامان بدست می داشته باشیخواستی میدرس تی که با مشغولی آرامشهیبود،

 ي انرژی بگم کلدی آروم بودم،البته بایلی بودخشمی ومن در اون مدت که مامان پيآورد
 . غرزدناشي شده به واسطه یهم گرفتم حت

 دانشگاه شناختم،رفتم کی رو نزدای دننیرون،ماشی از ظهر که کالسام تمام شد و زدم ببعد
 : مامان همراهشه،تاسوارشدم مامان گفتدمیسمتش که د

 شم؟ی من نگران میگی چراخاموشه؟نمتیگوش-

 ی تونستم برم کافه چون نمی نمای افتادم،آه از نهادم بلند شد،با بودن مامان ودنای سامادی
مامان که منو به تهران  ي شد برای مي بهانه انی ارایخواستم از موضوع باخبر بشن ز

 : گفتدیمامان که سکوتمو د.برگردونه
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 ؟ییکجا...انه؟یمش-

 : کردم وگفتمنگاهش

 . کجاستمیفراموش کردم گوش...یچیهان؟ه

 : با تعجب گفتمامان

  کجاست؟یدونی؟نمی چیعنی-

 : وسپس به مامان نگاه کردم وجواب دادمای به دناول

 .چرا،احتماال خونست-

 : بگه گفتمي اگهی دزی مامان چنکهی از اقبل

 د؟ی رفتیخب شما دوتا کجا م-

 : جواب دادایدن

  دنبال مامان بندهمیری گردش،البته اول ممیریم-

 موافقت کردم،اما تا شنهادشونی به کافه نخواهد رفت با پای اون روز سامنکهی ادی امبه
 مامان ینداشتن گوش لی بود اصالنتونستم به کافه برم،چون به دلشمیهفته که مامان پ1

 هم خونه ی فرستاد دنبالم و وقتی رو مای که کالس داشتم دنییروزه ها.حساس شده بود
 شدی اصال نمگهی درفتمی مرونی هم که بی تکان بخورم وقترش گذاشت از کنایبودم نم

 ی رو قرض گرفتم تا حداقل مامان به نداشتن گوشای دنیهفته گوش1در اون .چوندشیپ
 مزخرف گم کردم و قراره برم ی تو اون مهمانموی هم گفته بودم گوشایحساس نشه،به دن

 ای از پاسخ گفتن به دنلی دلنیهم  وبهرمی کرده پس بگداشی از کارکنان اونجا که پیکیاز 
 .هم راحت شدم

********************** 
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 ید من شروع م کری که مامان رفت دوباره اشک ها شروع شد،مامان تمام مي روزصبح
 کردومن چشم ی بخرم،تکرار می گوشهی کرد حتما یمامان گوشزد م... اونیکردم و وقت

 ...گفتمیم

خداروشکر کالس . بلند شد،ازفرودگاه دل کندم وبه خونه برگشتممای هواپبالخره
 هم نشده بود که قهیدق1 اما هنوزدمی تخـ ـت دراز کشي خسته بودم رفتم وروینداشتم،کم

 . آبروم رفتي جدي جدگهید: تخـ ـت نشستم وبا خودم گفتمي افتادم،روای سامادی

 دمیکشی خجالت مگهید...صبر؟... کردم؟یچه م... اومدم وفکر کردمنیی تخـ ـت پااز
 آپارتمانم کی برم خونش،آدرسشو از بر بودم چون نزددیبه ذهنم رس.توصورتش نگاه کنم

 نه چون ای ناهارخوردم دونمی گرفتم صبر کنم،نممیتصم. بودبهی غرهی حال نیبود اما با ا
 عصر هزار بار خودم رو لعنت کردم که چرابه اون يکاینزد تا. مشغول بودیفکرم حساب

 حرف دنی شني دادم وبراتیزاهمی همه چی بری رفتم واصال چرا به اون امیی کذایمهمان
 . مزخرف تر از خودش باهاش رفتميها

 رفتم کافه،آنقدر تند شیهفته پ1اعت زودتر از قرار سکی ودمی پوشد،لباسی رسعصر
 شهیوبود،مثل هم... که باشهکردمی دعادعا مدمی رسیوقت.رفتم که تمام تنم داغ کرد

 دنی ومشغول دگهی دي پاي پا روکینش،ی شلوار جبی تو گوشش،دستاش تو جيهنذفر
 : انداختم وگفتمنیی پارو ز،سرمیرفتم کنار م... بالکننییمنظره پا

 .واقعا شرمندم-

 : صافش اومد وگفتي اماصداشنوهی کردم صدامو نمی مفکر

 .دمیشنی آهنگ تمام شد وگرنه صداتون رو نمدی آوردد،شانسینیسالم،لطفا بش-

 :نشستم وگفتم... هم نبودیعصبان...لبخند نداشت... کردمنگاهش
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 آمدم ی چون اگر مامی شدکه اصال نتونستم بنیدنم،ایهفته آمده بود د1 نیمادرم ا...سالم-
 شد براش تا منو از بودن در استانبول ی مي بهانه انی موضوع باخبر و انیمامانم از ا

 .منصرف کنه

 : پاش قرارداد وگفتي در آورد،به هم گره زد،روبشی از جدستاشو

 د؟ی بموننجای براتون مهمه ایلیخ-

 : گفتمی معطلبدون

 ...بله چون-

 به ی که چسب خورده بود جملمو ناتمام گذاشتم،کمشی ـشونـی پي زخم رودنی با دبا
 شی ـشونـی با پنکهیطرفش خم شدم،انگشت دست راستم روبه طرف زخم بردم اما قبل از ا

 : وگفتدی کنه سرشو عقب کشدایتماس پ

 د؟ی کنیچه کار م-

 : شدم،سرجام نشستم وگفتمسرخ

 ...ا اوننکنه به خاطر برخورد ب... بوديرارادی حرکتم غنیا...دیببخش-

 : جملمو کامل کنم وگفتنذاشت

 شیهفته پ1 زخم مال امروزه،من نیا.ستی نی هم به عذرخواهيازید،نینگرا نباش-
 . پس گرفتمتونویگوش

 سفارش دادم رو ی اومد کی نمادمی رو که یی به سکوت گذشت،قهوه هانمونیب
 قرار زی مي رو روبه روم روی قهوه بودم که گوشدنی بود و مشغول نوشنییآوردند،سرم پا

 :داد وگفت

 کی نی خاموشه روشنش نکردم،احتمال دادم سرتون شلوغه که ادمیفقط د. وسالمحیصح-
 .دیامدیهفته ن
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 : بودم که گفتی رو برداشتم،مشغول نگاه کردن به گوشیگوش

 . رو پس دادی گوشعیآنقدر جاخورد که سر... بهش زدمیلی سهیاز طرف شما -

 : داشته خندم گرفت وگفتمي اافهی موضوع که چه قنی فکر ااز

 ن؟یگی ميجد-

 يزی چهی... به سکوت گذشتنمونیدوباره ب... جواب مثبت تکان دادي رو به نشانه سرش
اما من ... شد بخوام نگاهش کنمی باعث ميزیچ...حالتش...نگاهش... بودبی عجایدر سام

 :شدم وگفتماز جام بلند ...که اهل نگاه کردن به پسرها نبودم

 .خدافظ...دی منو ببخشدوارمی خوام،امیبازم عذر م-

 هی...الیباز خ...باز افکار...باز تنهاشدم... خونهدمیرس...رونی جوابش نموندم وزدم بمنتظر
خودم رو ...غلط بود نه؟... گفت درسته امای که مي فکرهی... رفتی مدام رژه ميفکر

 ای بودم هم به سامای کنارسامیوقت...بازم اون...چرا؟... شدی مشغول کردم،اما نمیباطراح
 گفتم نه ی بعد مي گفتم کاش االن اون بود،اما لحظه ایبه خودم م...نه  کردم همیفکر م

کالفه ... بعدي افتادم ولحظه ی پارسا مي عاشقانه هاادی لحظه هی... کردهانتیاون خ
 برم دانشگاه دمیلباس پوش...وصبح... شبمهین...شب شد... خواستم کلمو بکنمیم...شدم

دستام رفت ... پنجمي طبقه دمیرس... بودمانسور آسيتو...ای ساميرفتم سمت خونه ...اما
پشت در ... بوددهی کشهی کارم به گرالی همه فکروخنیاز ا...سمت گونه هام که نم ناك بود

 آسانسور و رفتم يبرگشتم تو... گفتم؟ی میاصال چ... بودم،اما جرات نداشتمایواحد سام
 از اشک سی صورت خدنی دبا... درست رو به روم بودایدر آسانسور باز شد،سام...نییپا

 :من متعجب وارد آسانسور شد وگفت

 خانم پورمنش حالتون خوبه؟-

 : گفتمیخواستم بگم آره خوبم ول... من محتاج بودم آروم بشمرون،امای خواستم بزنم بیم
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 .ستمیاصال خوب ن...ستمیخوب ن...نه-

 نفره کی مبل ي رو به روم روایسام...تو خونش بودم...طبقه پنجم... حرکت کردآسانسور
 :به حرف اومد وگفت... کاناپهينشسته بود ومن رو

 اد؟ی ی از من برمیچه کمک-

 ي اون آنقدر رونکهی اومد،از ای بودن خودم بدم مفی ضعنیازا... نه؟ایبگم ... بودممردد
 :نگاهش کردم وگفتم... آمدی گذاشته بود بدم مریمن تاث

دورغ ...ستیاز از جنس من ن...ستی رو که مال من نیکمکم کن فراموش کنم کس-
 ادی ی مردها بدم ميازهمه ...ادیاگه فراموش نکنم بدم م... فراموش کنم چون اگهدیبا...بود
نشم تنفر تمام  خوام عاشق بشم چون اگه عاشق یومن م... تونم عاشق بشمی نمگهیود

 .چون اون زمان مردم...  کنمی نمیزندگ گهی و اونوقت درهی گیوجودمو م

 : عمر گذشت گفتکی که برام هیبعد از چند ثان... کردم،او هم سکوت کردسکوت

 تونم؟یچطور م-

  حال گفتمنی احمقانه بود امابا افکرم

 .مثل دوست... باشکنارم

 : در هم قالب کرد وگفتدستاشو

 گر؟ی دي با پسری آن هم از راه دوستدی رو فراموش کني پسردی خواهیشما م-

 : دادم وگفتمسرتکان

 د؟ید؟همسرداریشما نامزد دار-

 : نه تکان داد و من ادامه دادمي رو به نشانه سرش

 یحت... در کنارتون هستم آروممی حرفام براتون مضحک باشه اما من وقتدی شادونمیم-
 . آروممنقدری مجرد هستم ابهی مرد غرهی ينه  چرا االن که تو خودونمینم
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 : جا داد وگفتبشی جاش بلند شد،دستاشو در جاز

 . بوده اشتباههتونی که در زندگي فراموش کردن پسريراهتون برا-

 : شدم وگفتمبلند

 چرا؟-

 : کردم وگفتمدای بدهد،جوابم رو پی جوابنکهی از اقبل

 . افتمی ازچاه به چاله مدی کنی فکر مدیشا-

 : رو تکان داد و گفتسرش

 . طورهنیبله هم-

 : روبه روش قرار گرفتم وگفتمدرست

 .نیفتی شما در چاه بدیشا-

 : ابروشو باال داد وگفتي تاهی

 . فکر کنمی تونم به عاشقی خودم غرق شدم که نمییمن آنقدر تو تنها-

 : رفت،رفتم سر جام نشستم وگفتمی مجی گسرم

 گریکدیچون قراره فقط دوست ... ونه شما عاشق منشمیپس نه من عاشق شما م-
  افته درسته؟ی اتفاق نمی که درش عاشقیهر دوست.میباش

 : به روم نشست وگفترو

 دی دارده،ضعفیرنگتون پر-

 : زدم وگفتميپوزخند

 ...من... با معدمم جنگ دارمیحت...روزه درست غذا نخوردم2االن -

 از جاش بلند شد و بعد عی سرای رفت،سامی میاهیچشمام س. حرف زدن نداشتمي ناگهید
 : به سراغم اومد وگفتوهی آبمکیاز چند لحظه با 
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 .بخورش فشارت افتاده-

 ها وانهی دوباره مثل ددی ترسی خاطر که فکر منیحتما به ا...نگران بود... کردمنگاهش
 : گفتملی دلنی کرد،به همی قبول مدیامابا...فتمی دستش بيرو

 .رمی پس همون بهتر که بمفتمی حال واحوال بنی به ایاگه قرا باشه با فکر درمورد فراموش-

 در رو باز کنم به نکهی گرفتم،اما قبل از اشی از جام بلند شدم و راه خروج رو در پی سختبه
 :سراغم اومد و گفت

 .يریمی مزی فقط رقت انگينجوریا-

 : شدم وگفتمیعصبان

 خوام یمن نم...رمی کشونه همون بهتر که بمی حال منیمن رو به ا ي مساله انی همچیوقت-
 . بشمي قودیمن با... باشمفیضع

 : رو روبه روم گرفت وگفتوهیآبم

 باشه؟...فقط دوست-

 : رو تا ته خوردم وگفتموهی زدم،آبميلبخند... بوديجد... نگاهش کردمهی ثانچند

 .فقط دوست-

 : گفتمی رودستش دادم وبه شوخوانیل

 ؟یختی که توش نريزی چنمیبب-

 : گذاشت وگفتبشی آزادش رو در جدست

 . بندازمادتی رو تی مـ ـستينذار خاطره -

 : اون حالتم گفتدنی اون خاطره سرخ شد،با دي آورادی هام از گونه

 .يبهتره صبحانه بخور...مثل لبو سرخ نشو-

 : دانشگاه افتادم وگفتمادی اسم صبحانه از
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 . رسمی به دانشگاه مری امروز د خدا مرگم بده،منيوا-

 : در رو باز کنم گفتنکهی از اقبل

 .ي امروز صبحانه رو با من بخوريپس مجبور-

 : گونه ام سرخ شد وگفتمدوباره

 . باشهرونی بنکهیبه شرط ا-

 : باال داد وگفتابروهاشو

 ؟ی من هستي که تو خونه يدیاالن مثال خجالت کش-

 : رفت گفتی که به طرف اتاقش می حالن،دریی رو انداختم پاسرم

 . مهمون منیباشه قبوله ول-

 ي از رستوران هایکی صرف صبحانه به ي رو برداشت وبه همراه هم براشی کت مشکایسام
 صبحانه رو کامل یستی رودربایآنقدر گشنه بودم که ب.می دانشگاه رفتکینزد

 متنفر ي بدون چاي هم سفارش داده بود چون من از صبحانه يخداروشکر که چا.خوردم
 .بودم

به فنجان ... افتادای اومد،نگاهم به سامشی صبحانه تمام شد وعقل وهوشم سرجانکهی از ابعد
 ی وکفش مشکنی ،شلوار جرهی تی گرد آبقهی راهنی با پی کت مشکهی... بودرهی خشیچا

 انداخت که ی کم پشتش آدمو به اشتباه مي نداشت،ابروهایبی عچیصورتش ه...تنش بود
 بهش فرم بای زیلی داشت وخی خالصی که رنگ مشکیی موهاصه کرده وخالزشونیانگار تم

 : بودم که گفتشی مشکيتو فکر موها...داده بود

  مناسبم؟ی دوستيبرا-

 : رو به اون راه زدم وگفتمخودم

 ؟ي کرده،رنگشونی مشکیلیموهات خ-
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 : شد گفتی که از جاش بلند می حالدر

 . نشهریهت ددانشگا...نه-

 : بلند شدم وگفتمدستپاچه

 .گهی شده درید...ییوا-

 شد گفت ی کرد ونه آروم،می مینه تند رانددگ. تعارف اجازه دادم منو برسونهبدون
 ی نمي سکته اراژی شدن دانشگاهم وری کرد وبه خاطر دی میقشنگ وبا کالس رانندگ

 ترجمه يچون حوصله ... زنهی ي آروم در حال پخش بود،صدابای تغرکی موزهی.داد
 محو دمی شدم،دقی چهرش دقبه  لحظه برگشتمهی نکردم اما ینداشتم توجه

 : داد رو شکستم وگفتمی داشت آزارم مگهی که دیسکوت.ترانست

  کرد؟ریی شد نظرت تغیچ-

 : دادجواب

  با تو؟یدر مورد دوست-

 : گفتهی گفتم،بعد از چند ثانیاوهوم

 باشه که نتونه باور کنه فی پسر آنقدر ضعهی از یی دختر به خاطر جداهی ادی یخوشم نم-
 بهتر باشه،در نیری عذاب شهی تونه از ی سخت میی جداهیبه نظر من . هم هستییجدا

 .کنهی رو باور مقتی سخت حقیی اما در جداکنهی آدم تمام توهمات رو باور منیریعذاب ش

 : سکوت کرد وسپس ادامه دادیکم

 کنند،آدم ی می در اون زندگيادی زي بزرگه وآدم هاای،دنینیقط خودت روبب نکن فیسع-
 ي هم ازت فاصله دارند،منظورم از فاصله ،فاصله یلی چه بسا که خستندی که مثل تو نییها

 به تو هی به اهدافشون خودشون رو شبدنی رسي افراد برانیا.ی نه طبقاتستیی وفکریعقل
 واون ی اگر تو خوب باشی حتی خواهند تو مثل اون ها باشی میت وبعد از مددنینشون م
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 کنه نی تورو بهتردی کارو انجام بده بانی خواست اینذار تو رو عوض کنند،اگر هم کس. بد
 با ی دوستدیشا... سازهی مری نظی شاهکار بهی دی سفي تابلوهی که از ی نقاشن،مثلینه بدتر

 .تو باعث بشه من هم عوض بشم

 :م،گفتمی بوددهی رسگهید

 ؟ی عوض بشي خوایچرا م-

 : کردوگفتنگاهم

 ي من هم به واسطه ی بشبای زيخوای داره اگر تو می اشکالست،چهی کامل نی آدمچیه-
 . بشمبایتوز

 که در زدی مي تکراري حرفادی واقعا برام لذت بخش بود،شاای حرف زدن با سامجالبه
در اون لحظه دلم . بودبای زحتی بدون نص از اوندنی بودم اما شندهیگذشته هزاران بار شن

قبل . و به دانشگاه نرم،اما با اکراه قصد رفتن کردمنمی بشی صندلي خواست همون جا رویم
 لی دلنی من رو داره نه من شمارشو،به همي آوردم نه اون شماره ادی به  بشمادهی پنکهیاز ا

 :گفتم

 ؟يدیشمارتو نم-

هنوز عدد اول رو وارد نکرده بودم که . سمتم گرفت تا شمارمو براش وارد کنمشویگوش
 : حالتم گفتنی ادنی با دستادیانگشتام از حرکت ا

 ؟يشمارتو فراموش کرد-

 : رو بلند کردم،به چشماش نگاه کردم وگفتمسرم

 . پسر شماره بدمهی کردم خودم به ی وقت فکر نمچیه-

 :ه دستش دادم وگفتم رو بی رو وارد کردم،گوششماره

 . کشمیاز خودم خجالت م-
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 : باال داد وگفتابروهاشو

 چرا؟-

 : بود،صداش اومد که گفتنیی پاسرم

 انه؟یمش-

 گونه رم،بایهنوز منتظر بود که سرم رو باالبگ... خوندی بار بود که منو به اسم منی اولنیا
 : دونستم از شرم سرخ شده نگاهش کردم وگفتی که مییا

 به باال شهی کن همیسع.ي بندازنیی باعث بشه سرت رو پای ارزشی بي مساله نگذار هر-
 ادتی تا پرواز به ینی پرنده هاروببی تونی نمگهی دی کنی نگاه منیی به پای،وقتینگاه کن

 .ادیب

 که ي بعد از اون مساله ای نگاه کردن به او باعث آرامشم شد،حتی لبخند نداشت ولنکهی ابا
 شدم وبه سمت دانشگاه ادهی پنی زدم،از ماشيلبخند. ارزش وکوچک بودیبه گفته اش ب

 می تصمی کردم ولی رو حمل مییلوی چند کیی بود که انگار وزنه هايرفتم،قدم هام جور
 محکم ي کمـ ـرم رو صاف کردم،سپس با قدم هالی دلنی هماشم،به نبنگونهی اگهیگرفتم د

 ومطمئن وارد دانشگاه شدم

 مورد کی به موزیوحت...می کردیبحث م... خوندمیدر اون جا درس م...ا شد پاتوق مکافه
 .می دادی گوش مای ساميعالقه 

 خاطر که فکر نینه به ا. ارتباطمون رو پنهان کنمنی داشتم امی تصمای سامي دهی عقبرخالف
 کس چه خانواده ام وچه دوستانم چی خواستم هی خاطر بود که نمنیکنم اشتباهه نه،به ا

 درموردم نخواهند کرد اما همون ي دونستم فکر بدیم. درموردمون کنندیقضاوت نادرست
 . فکر از ذهنشان بگذره رو دوست نداشتمنی ابود  هم که ممکنهی ثانکی
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 ای گفت سامی داد و می واکنش نشون معی گفتم سری موضوع به مامان منی در مورد ااگر
 دختر وپسر هرچقدر هم ساده کی یاز نظر آن ها مطمئنا دوست. و مشکوکهردبست،مجیغر

 که آنقدر به ای گفت خوب چراسامی کردم مامان می مانیباشه غلطه واگر موضوع رو ب
 دختر کی با ی پنهانی با دوستای اگر سامایاد؟ی ی تو نمير با تو موافقه به خواستگایدوست

 من دوست ی ولگهی دي در سر داره واگر و اماهاي اگهی چه بسا که فکر دشهی میراض
 کردم ی تمام تالشم رو ملی دلنی بمونم وبه همای با سامی فکر غلط وقضاوتچیداشتم بدون ه

 . خبر بمونهی بی دوستنی زد ازای به من سر مشهی که همای دنیتا حت
 

احل  وبه سمی نشسته بودمکتی ني کنار ساحل روای بود،من وسامسمسی جشن کرکینزد
 افتاد،جراتم رو ای نگاهم به سامي ام،لحظهی کردی رفت نگاه می که به خواب میوآسمون

 :جمع کردم وگفتم

  بپرسم؟ی سوالهی تونم ی مایسام-

 : سمتم وگفتبرگشت

 . بپرسي دوست دار؟هرچندتایکیچرا -

 نی با ای ولدهی نشون می دونستم چه واکنشی اما نمشهی دونستم از سوالم ناراحت نمیم
 :دمیحال پرس

 به کی لبخند کوچهی ی حتمی باهم دوست هستی از وقت؟آخهیزنی وقت لبخند نمچیچرا ه-
 .دمیلبت ند

 : رو به سمت ساحل برگردوند وگفتشیرو

 . بخندمستمی چون بلد ندیشا-

 : تر کردم وگفتمشی بجراتمو
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  بود؟ی کيدی که خندي بارنیآخر-

 : سرشو برگردوند سمت من وجواب داددوباره

 .ی کنیبهت بگم باورنم-

 : تکان دادم وگفتمنیی رو به باال وپاسرم

  بود؟یک... کنمیچرا چرا باور م-

 : چشمانم نگاه کرد وجواب دادبه

 . باشمدهی تا به حال خندادی ی نمادمیاصال -

 : سکوت رو شکست وگفتهیبعد از چند دق. وسکوت کرددی برگردوند،آه کشسرشو

  سوال بپرسم؟هیحاال من -

 : خوشحال گفتمبا

 .چندتا بپرس...بله البته-

 : کرد گفتی که به من نگاه می حالدر

 هی تونم برم ی وقته هـ ـوس کردم،میلی؟خی درست کني قورمه سبزي بلدانهیمش-
 . هـ ـوس کردمشویرستوران بخورم اما خونگ

 : وگفتمدمیخند

 .بله بلدم-

 : باال داد وگفتابروهاشو

 .ي بگردي تو کتاب آشپزيه بر ها نی بگیستیاگه بلد ن-

 : وجواب دامدمی صدا خندبا

 رم،خصوصای بگادی رو ي نشد اما باعث شد آشپزيزی من تو خونه اگه باعث چییتنها-
 . دادادی بود،اکثرغذا هارو بهم شمونی پشهی مممی شه گفت دای که ثنا جون که میزمان
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 : گفتیجانی پر هي صدابا

 ؟ی برام درست کنی خونگي غذاهی يدیپس افتخار م-

 : ابرومو باال دادم وگفتمهی

 . بدم من به توي چه افتخارنیحاال بب-

 ی که چه زماندمی فهمی بلد نبود بخنده اما در اون مدت از طرز نگاهش مدی شاایسام
 . سپاس گذارهی خوشحال وچه زمانیناراحته،چه زمان

 ي عالمه سبزکی آمده بود با خودش دنمی که به ديبار3،2 مامان دراون خوشبختانه
روز بعد مثل . هستمي دونست عاشق قورمه سبزی آورده بود،چون میخشک شده خورشت

 مرتبه کیتازه شروع کرده بودم که .ي کدبانو صبح بلند شدم وشروع کردم به آشپزهی
 ی کردم می خودم که نگاه مشد،به  که کم کم خنده ام بلنديخندم گرفت،طور

 کنن ومنتظر ی که غذا درست مي شوهر داريشده بودم مثل زن ها دم،آخهیخند
 ی افتادم بلند می موضوع منی اادیواقعا خنده داشت ومن هر گاه که .شندیشوهراشون م

 .دمیخند

 ای دننیحاال ا...اه: روتازه بار گذاشته بودم که زنگ خونه به صدا دراومد،تو دلم گفتمبرنج
  بفرستم بره؟يرو چه جور

 دی شانمشی دونست اگر ببی که نگاه کردم پشت در نبود،بدجنس می داخل چشماز
 شخص دنی کردم ودر روباز کردم که از دیپوف. گل کنه و درو براش با زنکنممیبدجنسـ ـ

  کاسه شديرو به روم چشمام اندازه 

 : داد گفتی به دستم میکی که پالستی در حالایسام

 نه؟ به مهمویی چه طرز خوش آمد گونیا-

 : بدون تعارف اومد داخل،در روپشت سرم بستم،رفتم سراغش وگفتمایسام
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 ؟ی کنی جا چه منیتو ا-

 : کاناپه نشست وجواب داديرو

 .ی به رخم بکشتوی رفت؟قرار بود آشپزادتیوا -

 : روش نشستم وگفتمروبه

 ...اما قرار نبود که-

 : قطع کرد وگفتحرفمو

 کرد،تازشم من کارتو ی مخی غذا ينجوری خونه م؟اياری بلی غذا رو با زنبیخواستینکنه م-
 .راحت کردم

 : سمت جلو خم شد وگفتیکم

 ؟ی معذبنجاینکنه از بودن من ا-

 : که تعجب کرده بود گفتای صبحم افتادم،ناخواسته آروم خندم گرفت،سامي هاادخندهی

 .دمی منم خنددیبگو شا-

 : ناخواستمو گرفتم وگفتمي خنده يجلو

 م؟ی شدیالن مثل چ ای دونیم-

 : داد وگفتهی داد به کاناپه تکی که ابروهاشو باال می فکر کرد،بعد در حالهی ثانچند

 . گرسنمهیلی خانم ناهار آمادن؟من خنمیبب-

 رو برداشت ومشغول تماشا برنامه ها شد،به دستام ونی جمله کنترل تلوزنی از گفتن ابعد
 :وگفتم شدم،نگاهش کردم لونینگاه کردم و متوجه نا

 ه؟ی چنیا-

 : شد وگفتونی تلوزي انداخت سپس مشغول تماشالونی به نای نگاهاول

 . تند دوست دارمی با ترشویمن قورمه سبز...یترش-
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 : تا برم آشپزخونه گفتمشدمی که از جام بلند می حالدر

 وه؟ی آبمای يارم؟قهوه،چای برات بيخوری میچ-

 : بود که جواب دادونی سمت تلوزنگاهش

 شه؟ی غذا آماده می کدوم،کچیه-

 : پهلوم گذاشتم وگفتمي دستم رو روهی

 .آقا...گهی ساعت دهی-

رومو برگردوندم . لحظه برگشت وبا تعجب نگام کردهی گفتم که ظی غلي جورهی آقارو
 .ورفتم داخل آشپزخونه

 ی من در کنارش احساس نمیول...پسر بود... بودبهی که غریکس... من بودي تو خونه ایسام
 کرده بود که من ي در اون مدت کارایسام.آروم بودم...حساس نبودم...کردم که نگرانم

 .کامال بهش اعتماد داشتم

 زنگ خونه بلند شد،هردو باتعجب به هم ي کردم که صدای ساالد ناتمامم رو تمام مداشتم
 از دمی نگاه کردم ودی اومدم،رفتم سمت در و از چشمرونی آشپزخونه بم،ازی شدرهیخ

 لب زمزمه ری رفتم زی مای که به طرف سامیدر حال.نای جز سستی نیشانس بد من کس
 .م دلم بذاريحاال تو رو کجا:کردم

 : از جاش بلند شد وگفتایسام

 ه؟یک-

 قرار گرفتم وبا ای سامي روبه روی نگراند،بای دوم زنگ در، رنگم به وضوح پري صدابا
 : گفتمی آروميصدا

 .ییپسرخالم،وا...صاحب خونم...ناستیس-

 : با تعجب نگاهم کرد وگفتایسام
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 . در روباز کن؟خوبی نگراننقدریچرا ا-

 : دادم سمت اتاقم گفتمی هلش مبای که تقری حالدر

 ازفردا پشت سرم ي خوای کنم؟می می رفته من دخترم وتنهازندگادتی... موندهنمیهم-
 حرف بزنند؟

 اومد ی در هم مدنی کوبي سوم زنگ بلند شد که همراهش صداي که صدامی اتاق بودتو
 : بود نگاه کردم وگفتمستادهی که وسط اتاق اای ـنه نداشتم،به سامـی تو سی قلبگهیومن د

 . هاادی کنم بره صدات در نی ردش مي جورهی-

 وسپس در دمی کنسول دنهی کردم،خودم رو تو آی برسنا،سالنوی رو بستم ورفتم سراغ سدر
 : متعجب گفتي با چهره نای بازکردم،سرو

 ؟ییمعلوم هست کجا-

 : نشون نده،آب دهنم رو قورت دادم وگفتميزی دعا کردم رنگ صورتم چفقط

 .خواب بودم-

 : داخل وگفتاومد

  ساعت؟نیخواب؟ا-

 : تکان دادم وگفتمدیی تاي رو به نشونه سرم

 . خسته بودمیلیآخه خ-

 االنه دمی نشسته بود،دای قبلش سامي که چند لحظه یی کاناپه،درست جاي ونشست رورفت
 : لبخند پهن زدم ،رفتم رو به روش نشستم وگفتمهیکه لو برم،

 ؟ي اومدی ورا؟کنیاز ا-

 : شد وگفتقی چهرم دقبه

 . اومدمشبید-
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 : گفتمباتعجب

  بهم نگفت؟يزی چای دنشب؟چراید-

 : گذاشت وگفتگشی دي پاي روپاشو

 . کنمرتیخواستم قافلگ-

 حاال اگه حالتو نگرفتم: دلم گفتمتو

 : ببرم،صداش اومد که گفتوهی لبخند از جام بلند شدم،رفتم تو آشپزخونه تابراش آبمهی با

 ؟يمهمون دار-

 : کردم نلرزه گفتمی می که سعیی ـنه نداشتم،با صداـی تو سی قلبي جدي بار جدنیا

 مهمون؟نه،چطور؟-

 : اپن اومده بود که گفتکنار

 .ی مهمون داشته باشدی شا،گفتمی بار گذاشتيزقورمه سب-

 : ودادم دستش،رفتم سراغ غذامو گفتموانی تو لختمی رو روهیآبم

 . خودم بپزمي برای حسابي روز غذاهیمگه من دل ندارم -

 امروز فقط روز شانسم نباشه من هی ایخدا: سمت اتاق ها،با خودم گفتمرهی داره مدمید
 نیخوابه بود به هم2 نایآپارتمان س. رفته تواتاق خودشدمی رفتم سمتش که دعیسر!مردم

 که من هم ی حالدم،دری نفس راحت کشهی. مونده بودی دست نخورده باقنای اتاق سلیدل
 : رفتم گفتمیداخل اتاق م

 
  اتاقتو تصرف کنم؟ي بوده؟نگرانیچ-

 : تخـ ـتش لم داد وگفتيرو
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 یکی کوچير از اتاق من که پنجره ها خاطنی وبه همی دونم عاشق اتاق پر نور هستینه،م-
 .ی کنی وانتخاب نمادی یداره خوشت نم

من که پشت . رفترونی خواد بخوابه که خدار شکر از جاش بلند شد و بی کردم مفکر
 ست،بای تو هال ندمی که درونیزدم ب.دمی نفس راحت کشهیبهش داشتم چشمامو بستم و

 : با تعجب گفتدی که حالم رو دنایوحشت رفتم سمت اتاقم،چپ وراستو نگاه کردم،س

 ه؟یچ-

 : دهنم رو قورت دادم وگفتمآب

 ؟ینی ببدی باشه که تو نبايزی چدی شای گی؟نمی کنی اتاق من چه متو

 با يواری رفت سمت کمد دست،نگاهمی نای سامدمی نگاه به اتاق انداختم که دهی دوباره
 : جلو اومد وگفتنایخودم گفتم حتما اون جا رفته،س

 نم؟ی ببدی رو نبایال چمث-

  بدم؟نی به ایحاال چه جواب: گفتمباخودم

 : کردم وگفتمیپوف

 . دخترهی تو اتاق رهی اجازه نمی بنا،آدمیخجالت بکش س-

 حس کردم،عطرش اروی عطر سامي که همراهش بودمی هام بلعهی تو رژنوی لحظه اکسهی
 حال نی با ای مردونه،ولای نبود که بشه گفت زنونست ي نبود،کال جورممیتند نبود مال

 . عطر رو بشناسهنی از شانس گند من اناینگران شدم نکنه س

 : دوباره به حرف اومد وگفتنایس

 .ی رسی مشکوك و دستپاچه به نظر میلی تو امروز خانهیمش-

 : اما گفتمگمی می دونستم چی بدم،نملشی جواب بودم که تحوهی دنبال

 . معذبمنجایاز بودنت ا-
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 : تعجب نگاهم کرد وگفتبا

 .ی من هستي تو دختر خاله ی ،ناسالمتي حرف ها نبودنیتو که اهل ا-

 ؟ی بود که گفتی چنیآخه ا: خودم گفتمبا

 : لبخند جواب دادمهی با

 . کردمدای حس رو پنی دونم چرا ای حال من نمنی با ایآره درست ول-

 حرکتش آنقدر جا خوردم که نی مرتبه دستمو گرفت،از اکی چشمام زل زده بود که تو
 اندازه ي سانت هم تکون بخورم،فقط با چشم هامی نی رفت و نتونستم حتنیتمام حسام از ب

 : گفتهی کردم که بعد از چند ثانی ودهان باز نگاهش می نعلبکي

 ؟ی کنیدوست دارم،با من ازدواج م...انهیمش-

 : لکنت گفتماد،بایه در ب خواست از حدقی جمله منی ادنی تونست با شنی اگر مچشمام

 ...تو...تو...نایس-

 فاصله نداشتم ،اونم کم کردم،زل زدم تو نای با سشتری قدم بهی... جرقه اومد تو ذهنمهی
 :چشماش وگفتم

 .با تمام وجودم بله...من هم دوست دارم...نایس-

با . از حدقه در اومده زل زده بود بهمي با چشمانای بار سنیم،ای شده بودرهی دو به هم خهر
 خندمو گرفتم ي جلوکمی شده بود،ی که دلم قلقلکي خنده،جورری حالش زدم زنی ادنید

 :وگفتم

  باور کنم؟اتوی هات وفوضولطنتی خنگم که شمی هنوز مثل زمان بچگيفکر کرد-

 : زد وگفتشخندی نهی خودش رو جمع وجور کرد،نایس

 . بدهيگری تست بازهیدختر -
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 از شهی همنای کردم،سی داشتم باورش مي جديجد. خندهری زمی دو باهم دوباره زدهر
 منو با شهیسال داشتم هم6،5 که ی هامون عادت داشت منو دست بندازه،زمانیزمان بچگ

 منو بخوره اما بعد که نوبت ی کرد حرفشو باور کنم وبگذارم اول با هم خوراکیحقه وادار م
 که بزگ تر ی زمانی کارش حتنی که ادی کشی کنار مدیس ری خودش مي هایبه خوراک

 . ادامه داشتمیبود

 نای کاناپه نشستم که سي که جلوتر بودم رفتم روم،منی دو با خنده از اتاق خارج شدهر
 :گفت

 ؟یچرا نشست-

 : که هنوز لبخند به لب داشتم گفتمی حالدر

  کنم؟کاریپس چ-

 : شد وگفتکتری نزدیکم

 . خونه ما،مامان منتظرتهمیبر-

 : شدم وگفتمبلند

 کن ی طرف من از خاله عذر خواهدم،ازی ناهار امروز زحمت کشي همه برانیا...تر خدا-
 .امی شام حتما ميوبگو برا

 : تر رفتم وادامه دادمکینزد

 باشه؟-

 سمت دمیدم،دوی کشی رفت،نفس راحترونی از خونه بیوقت. شدی کرد و بالخره راضیپوف
 : گفتمي تخـ ـت نشسته،کنارش نشستم وبا حالت مظلومانه اي روای سامدمی که داتاقم

 ؟ي شدتیاذ-

 : بلند شد وگفتازجاش
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 .شمی متی گرسنمه،اگه غذا بسوزه اذیلیمن خ-

 : شدم وگفتمبلند

 . غذاي به سوشیپ-

 نی تر بهت بچسبه،به همشی کرد تا بلی منی زمي رودی رو باي سبزا،قورمهی اعتقاد سامبه
 پهن ی کامال سنتي سفره هی فرش ي و رومیدی رو کنار کشي غذاخورزیخاطر با کمک هم م

 .میکرد

 : نگاه به من انداخت وگفتهی خودش پروتمام کرد،ي رو که برای بشقابنی اولی وقتایسام

   مونده؟يزی چگی هنوز تو دنمیبب-

 : کردم وجواب دادمنگاهش

 آره چطور؟-

 : کرد جواب دادی که دوباره ظرفش رو پر می حالدر

 تا با خودم ببرم شام بخورم،رو دستت ی ظرفهی رو برام بزار تو یدستپختت افتضاحه،مابق-
 . مونهیم

 با خودم یول. خوره هایحاال خوبه با تمام وجودش م: هامو باال دادم،خواستم بگمابرو
 .هیک ممنون گفتنشم زوریحت... ممنونم؟یعنی مثال نیا:گفتم

 ظرف ها رو شست ای سامم،خودی با کمک هم سفر رو جمع کردمی غذا رو تمام کردیوقت
 ی که عزم رفتن کرد،مابقیزمان. بسپارمیی ظرف شونیواجازه نداد اون ها رو به دست ماش

 ی می به هم راه قرص دل درد دادم دستش،وقتي گذاشتم ودر پاکت دسته داریرو در ظرف
 :رفت گفتم

 برات اطیالبته محض احت.مارستانی برمت بیرودت تاب خورد خبرم کن،مشب اگه دل و-
 .قرص دل درد گذاشتم
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 : در رو کامل باز نکرده بود که دوباره بست وگفتهنوز

 انه؟یمش-

 : تعجب نگاهش کردم وگفتمبا

 بله؟-

 : در برداشت وگفتي رهی دستگي از رودستشو

 ؟ی من کنارتم معذبیوقت-

 آوردم وگفتم نکنه اون هارو به خودش گرفته ادی گفته بودم رو به نای که به سیی هاحرف
 : خاطر جواب دادمنیبه هم

 ... گفتم راست نبود،مننای رو هم که به سییاون حرف ها... نه-

 : رو قطع کرد وگفتحرفم

 ؟یستی من کنارتم معذب نیچرا وقت-

 : جواب داشتم وگفتمهی ستم؟فقطی معذب نچرا

 هی شند که شبی مي آدم ها جذب افرادگنیم.یو هم مثل من هست کنم تیچون احساس م-
 ی تو بهم آرامش مي ندارم،راستشو بخواي کنارتم احساس بدیبه خودشون باشه ومن وقت

 . با سکوتتیحت...يد

 : تکان داد وگفتسرشو

 . ازتو دارمی درخواستهی-

 : نگاهش کردم که ادامه دادمنتظر

 .ی بگنای خوام در مورد من به سیم-

 : تعجب گفتمبا

  بگم؟نای و دلدار نگفتم اون وقت برم به سای به دنی نداره،من حتنا؟امکانیبه س-
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 : گذاشت وگفتبشی آزادشو در جدست

 ی کنند وچی مي چه فکرهی بقنکهیگران،ای نه افکاردیقبال هم بهت گفتم،مهم خود تو هست-
 . مهم وجدان توستستی گن اصال مهم نیم

 : مشت کردم وگفتمدستامو

  ما بدونه؟ی در مورد دوستی که کسيچرا آنقدر اصرار دار-

 : داد وگفترونی آروم بنفسشو

 .ی فهمی خودت می بگنای در موردم به سیوقت-

 موضوع با نی سوال رو که چرا جوابم رو با مطرح کردن انی و ارونی گفت و رفت بنارویا
  پاسخ گذاشتی کنم رو بدای تونم پی منایس

 ی مي کردی صبر مي مردیم: کاناپه انداختم و تو دلم گفتمي وخودم رو رورفتم
 .اه...دهی دستور میدم؟هیپرس

 یآخه چه لزوم: گفتمی وهمش با خودم مدمشی فهمی اخمام تو هم رفته بود،اصال نمیحساب
  بگم؟نایداره که حتما به س

 خاطر رفتم سراغ درس ودانشگاهم که نی به همشهی داره مشغول ميادی فکرم زدمید
 .امی برونی موضوع بنیحداقل بتونم از فکر به ا

 کرد که حتما به منزلشان برم که با عث شد دی تماس گرفت وتاکای عصر بود که دنکینزد
 ،اوني نشون بدنتی به والدي وبخوای گرفته باشي بدي نمره رم،انگارکهی بگياسترس بد

 . داشتمیس احسانی همچقایلحظه من دق

 ری از دي وتعارف وگله مندی از مراسم روبـ ـوسنا،بعدی ورفتم منزل خاله ادمی پوشلباس
از همون ابتدا . نشستمنای سي روبه روی مبليآمدن به منزلشان وکم آمدن رفتم و رو

 ی کسدمی دی رو مخم بود،وقتي به خودم شدم،بدجورنای گاه سی گاه وبيمتوجه نگاه ها
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 کردن شام هستند وعمو هم در اتاقش مشغول صحبت آماده  مشغولهی وبقستیکنارمان ن
 : نشستم وگفتمنای شمردم،رفتم کنار سمتیبا تلفن،فرصت رو غن

 .ی بگيزی چي خوای اومدم انگار می چته؟از وقتنایس-

 : زدم وادامه دادمانهی موزشخندی نهیست،ی نی کسدمی رو نگاه کردم داطرافم

 ؟ياراحت شدنکنه از جواب رد من ن-

 : وگفتدی خندنایس

 . تو بغـ ـلميدی پری میتو که داشت-

 : پهن تر شد وگفتملبخندم

 .تا جواب رد هم بدتر بود100 که من به تو دادم از ی اون جوابزمیعز-

 : رفت وگفتنی از بلبخندش

  کنم؟ی درموردت مي من فکر بدتری کنمی اگه دوست پسـ ـرت رو تو کمد قای دونیم-

 : بودن روم،با تعجب گفتمختهی رخی سطل آب هی رفت هم انگار نی هم لبخندم از بهمزمان

 ؟یگی میتو چ-

 : کرد وگفتکمی صورتشو نزدیکم

 .ی انکارش کنستی نيازی نانهیمش-

نه اون که پاش ...ا؟ی ساميکفش ها... من لو داده باشه؟تونهی می چیعنی خودم فکر کردم با
اون زمان ...اوردمی نای سامي برايزینه من که چ...گه؟ی دی ظرف اظافهی ای آب وانیل...بود
 : گفتنای افکارم غرق بودم که سنیتو هم... سفره روهم آماده نکرده بودمیحت

 .به خودت زحمت نده عطرش لوت داد-

خودم رو کنترل . زدمشی خورد می کنارم بود وتا مای زمان فقط دوست داشتم ساماون
 :کردم وگفتم



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 214 

 ...ه؟مالیلیعطر؟چه دل-

 : قطع کردوگفتحرفمو

 عطر هی عطر مال ي اون بونکهی وهم اهی عطرت چدمی دونم که عطر تو نبود،چون هم دیم-
 .مردونست

 : ندارم،گفتمي راه فراردمید

 ش؟یشناسی که می کنینکنه تو هم از اون عطر استفاده م-

کشم؟من که کار  خجالت بدی لحظه با خودم گفتم چرا باهیاما. بودنیی خجالت سرم پااز
 نگاه نای سي جرات ندارم تو چشمادمی که درمیخواستم سرم رو باالبگ. نکردمیاشتباه

 : که گفتدمیکنم،فقط شن

 قای که اسمش رو دقهی عطر فرانسوهی کنم،راستش اون ینه من از اون عطر استفاده نم-
 عطر مارك هی به فرانسه رفتم خواستم مثال شی چند ماه پی که وقتادمهی ست،فقطی نادمی

 نی بود به همی عالحشی عطر آورد جلوم گذاشت ومن بوش کردم،راهیدار بخرم،فروشنده 
 تر بود ونتونستم شی بیلی که همراهم بود خی پولاز متشی اما قدمشیخاطر پسند

 .ادمهی عطر خوشم اومد که هنوزم ياما آنقدر از بو.بخرمش

 .گهی شانس منه دنمیا: دلم گفتمتو

 : گفتدیم رو د که سکوتنایس

 خوب؟-

 : رو بلند کردم وگفتمسرم

 طرف هم هی از ی بدم ولحیآره اون روز براش غذا درست کردم،دوست ندارم برات توض-
 ي چون ارتباط ما از هر رابطه ی داشته باشای در مورد من وسامیدوست ندارم فکر اشتباه

 .نیهم... ودوستمی سالم تره،ما فقط کنار هم هستي اگهیدختر وپسرد
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 : بلند بشم که دستام رو گرفت،سرجام نشوند وگفتخواستم

  دوستانت؟ای دونه؟مادرت ی نمی دوستنی در مورد ایکس-

 : شد گفتمی تو ذهنم تداعای تکان دادم،حرف سامی نفي رو به نشونه سرم

همش اصرار داره در ... به تو بگممی رفت ازم خواست که درمورد دوستای سامیاما وقت-
 . کرده بود که حتما به توبگمدی کلگهی بگم بعد ناهارم که دیموردش به کس

 : سرشو تکان داد وگفتنایس

 .هیپس پسر عاقل...خوبه-

 : گفتمعیسر

 . به عاقل بودن دارهیچه ربط-

 : نگاهم کرد وگفتنایس

 چرا به من ؟وحاالی بگیکیداقل به  حتونی از تو خواسته درمورد دوستای چرا سامی دونیم-
  بهتره؟یبگ

 : تعجب نگاهش کردم وگفتمبا

 چرا؟...نه-

 : زد وگفتيلبخند

 ی جنس مخالف خودت معرفکی وحداقل به یکی خواد تو اونو به ی به خاطرخودته،منیا-
 .ی بمونی دوستش باقي ترشی بنانی تا تو با اطمیکن

 : باال دادم وگفتمابروهامو

  داره؟یوا چه ربط-

 : شونم گذاشت وگفتي رودستشو

 .ارهی سرت بیی ممکنه بالی کنی وقت فکر نمچی هي جورنیا-
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 پسر ایسام. شدمی رو متوجه منای وسای کردم منظور سامی نگاه مهی به قضدی دنی که از احاال
 ای بترسم نکنه سامنی از اي امکان وجود داشت که من روزنی دختر تنها واهیبود ومن هم 

 نی داشتم وانانی اطمایاما من به سام. کنهي درموردم داشته باشه وبخواد کاریلطفکر غ
 . رو صد چندان کردمنانیموضوع اطم

 : از جاش بلند شد وگفتنایس

 یی آشناي رو براي که راحت تر بودينم،روزی خان شما رو ببای سامنی دوست دارم ایلیخ-
 .ما بگذار

 : جام بلند شدم وگفتماز

 ...،نکنهي موضوع برحورد کردنی راحت با ایلیخ-

 : ادامه بدم وگفتنذاشت

 وانتخابت به خودت ی هستی کنم وندارم،تو دختر عاقلی در موردت نميمن فکر بد-
 . هم خبر دارماناری با ای دنی داره،من ازدوستیبستگ

 : گفتمباتعجب

 ؟يجد-

 :دوگفتیخند

 مونه اما ی مینند که غلطه پنهان باق دوی که غلط هستند ومیی اوقات ارتباط هاشتریب-
 که به ازدواج ختم ی دوستکی ای سالمه وي رابطه کی رابطه صرفا نی شخص بدونه ایوقت

 اناری با شی هم از دوستای گفتم ودنای به دنلوفری با نمی از دوستذاره،منی پنهانش نمشهیم
 تر شی موضوع بنی تا اعتماد تو نسبت به ای بگیکی خواسته که حداقل به و از تایوحاال سام

 . اعتمادهشهی مساله همنی اولینیبیم.بشه

 .هی سراغ بقمی ورفتمی دادلی تحوگریکدی به ي دو لبخندهر
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 ای بگم به سامنکهی داشتم،نه اي بعد که به خونه خودم برگشتم وتنها شدم احساس بهترروز
 .قبل شده بود تر از شی حاال بی نداشتم ،چرا داشتم ولياعتماد

 که نی از اون خوشش اومد، بهم گفت با ای واز همون روز اول حسابدی رو داینا،سامیس
 رسهی وبه نظر مستی بداخالق نای عبـ ـوس وی ولزنهی لبخند نمی تصنعی گاه حتچی هایسام

 . دارهی متفاوتيچهره 

 تماس ای تخـ ـت مشغول مرور درس هام بودم که ساميتو اتاقم رو.دی رسسمسی کرشب
 اومد که ای سامي بزنم صدای پاسخ رو فشار دادم وتا خواستم حرفنهی لبخند گزهیگرفت،با

 :گفت

 .نجای اای بعی سرانهیمش-

 وبا خودم ی چند لحظه مات ومبهوت زل زده بودم به گوشي گفت وتماس قطع شد،برانویا
  برم؟؟کجای چیعنی:گفتم

کم . گفت خاموش استی هر بار میردم ول گرفتم که خاموش بود،چند بار تکرار کشمارشو
 سرش یی نکنه بالگفتمیهمش م. مردمیکم دلشوره واسترس سراغم اومد،داشتم م

 یوقت. تر برسمعی رفتم آپارتمانش تا سری تاکسهی رون،بایاومده،پالتومو تنم کردم وزدم ب
 ی زدم جواب نمی صداش میرفتم داخل،هرچ... دربازهدمی پشت در واحدش ددمیرس

 شدم که از ی موانهی رسما داشتم دگهید... چراغ ها هم خاموش بودندي همه یداد،بدبخت
  تر شدشی بییروشنا... تر شدمکینزد... روشن شديزی چهیآخر سالن هال سمت تراس 

 ي درخته که پر از چراغ هاهی یی روشنانی متوجه شدم منبع ادمی رسیی کامل به روشنایوقت
 اونجاست وبه من که ای سامدمیه،سمت تراس رو نگاه کردم،د مختلفناتیجورواجور وتزئ

 : کنه،رفتم سراغش وگفتمی شده بودم رو نگاه مرهیبه درخت خ
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 نی اشه؟بای آدم نگران می گی جا؟نمنی ای کشونی منو می شکلنی جا چه خبره؟چرا انیا-
 . جانی اای بعیسر...لحنت

 : تر شد وگفتکی قدم نزدهی ای گفتم،سامای آخر رو مثل خود سامي جمله

 بابانوئل رفت ی وقتمی آرزو کنار درخت داشته باشهی اگه دی شاسمسهیامشب شب کر-
  داد نه؟هی هدهی هم بهی هاش،به ما دوتا غرهی هدستیسراغ ل

 فهممیچرا من نم: شدم با خودم گفتمقی روشن به چهرش که دقشی اون کم وبيتو
 ؟ي داریاس تونم بفهمم االن چه احسیتورو؟چرا نم

 : کردم وگفتمای نگاه به سامهی نگاه به درخت وهی

 .شهی تمام مستشی وقت لهیم،ی آرزو کنهی نشده ری تا دایپس ب-

 نگاه کردم ای شهاب سنگ ردشد،به سامهی دمی لحظه که به آسمون نگاه کردم دهمون
 :وگفتم

 .چشماتو ببند،امشب،شب آرزوهاست-

 : گفتای بستم که سامچشمامو

 . کناردرختمیبر-

 : دستاشو گرفتم وگفتمناخودآگاه

 . جانیهم... آرزو کنهینه چشماتو ببند و-

 اما بازم تو دلم هی بافالی خزای چنی دونستم ای نه،مهی اونم بست دمی بسته بود وندچشمام
تو اون ...مثل بچه ها شده بودم... امشب آرزوها برآورده شدهی شانسم گرفت ودیگفتم شا

 .یلیخ... دوست داشتم برآورده بشهیلی که خییآرزو...سکوت آرزو کردم

 : بازه،ابروهامو باال دادم وگفتمای سامي چشمادمی باز کردم که دچشمامو

 ؟يآرزو کرد-
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 : تکان داد وگفتسرشو

  نشد؟ادی آرزوت که زستی لنمی زود تمام شد،ببنی هميبله،آرزوم کوتاه بود برا-

 : وگفتمدمیخند

 . رو چند بار تکرار کردمیکینه،همون -

گونه هام سرخ شد،دستاشو رها . رو گرفتهای سامي دستادمی رفت سمت دستام که دچشمام
 رو نی من بودم که اولنی هم بود وباز اي بود که دستامون تو دستاي بارنی اولنیکردم ا
 : دادم،رفتم کنار درخت،اونم کنارم اومد،گفتمیانجام م

  ام وجود داره؟هیخت هد درنی اری فردا صبح زیعنی-

 : کردم،صداش اومد که گفتی نمنگاهش

  بود؟یآرزوت چ-

 : بودم که جواب دادمرهی درخت خبه

 .گهی باشه نه کس دیی خودت و اون باالنی آرزوست که فقط بیآرزو وقت-

 : بود که گفتستادهی کنارم اکامال

 . من بتونم برآوردش کنمدیشا-

 : نگاهش کنم گفتمنکهی بدون ادوباره

 آرزو برآورده شده که خودش برآوردش کنه نه بنده ش،اون زمان نگران از دست یزمان-
 .یستیدادنش ن

 : تجب گفتبا

 ؟ي خدا حلش کنه ممکنه از دستش بدي اگه بنده یکنیچرا فکر م-

 : کردم وگفتمنگاهش
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 نی اری در غهدی تو نخواسته باشه،اگر بخواد خودش بهت ميچون ممکنه خدا اونو برا-
 .يدی از دستش مي روزياری اگه به زور هم بدستش بیصورت حت

 ی دونستم هر اتفاقی می نه،ولای که زدم اعتقاد دارم یی حرف هانی دونستم به ای نمخودمم
 . افتهی سرمونه مي که باالی کسيبا اجازه 

 باشه يز خنده وشاد زمان پر ای بود که وقتنی باور داشتم واونم اقای هم عمگهی دزی چهی ابه
 به حال ياما وا...ای روکی ای خواب بوده هی نکنه ی کنی که فکر مي گذره،جوری معیسر
 ی که تمامیکابـ ـوس... کابـ ـوسهی وی مونی تو مگهید...ی که غرق در غم واشک باشيروز

  مني روزانی االنمثل ا...نداره

 کرد تا به تهران برم يادی خودش رو به بهار داد،مامان اصرار زي زمـ ـستون جامیبگذر
 بهتره بگم موندن در ای... دادمی محی رو اونجا باشم اما من موندن در استانبول رو ترجدیوع

 ی می احساس سرخوشابانی چند خي با فاصله ی بودم حتای کنار سامیوقت. روایکنار سام
وقتی مامان دید که به اصرارهاش توجهی . در خود نداشتمی ترساسحاس چی هگهیکردم ود

 ری وغمی که مـ ـستقدارهابودیتو همون د.نمی کنم،دست به کار شد و خودش به دیدنم اومد
 ممی منو در تصمی گردم و وقتی به تهران برنملمی تحصانی به او اعالم کردم تا پامیمـ ـستق

 .کرد ني نزد واصراری حرفگهی ددی ديجد

 بار در عمرم به مادرم،خاله نی اوليتابستون اون سال برا. نوبت تابستونهمی بهار که بگذراز
 . بود تا دروغي تر پنهان کارشی وخالصه همه دروغ گفتم،البته بایام،دلدار،دن

 از دوستانم یکی روستا ومن به دروغ گفتم با هی می خارج از شهر،برمی برای شد با سامقرار
 خونه هی.می قصد استراحت دارگهی چند نفر دیبا همراهکه اهل همان جاست و

 تی نهای که من بي سوار کارمیقرار شد بر... بودی عالزیهمه چ...دشت سرسبز...ییروستا
 : با تعجب کنارم اومد وگفتدی کار دیا منو کنار اصطبل بی سامیاز اون وحشت داشتم،وقت
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 . سوار شوای به اسب ها؟بي وزل زديستادی جا انیپس چرا ا-

 : که برام انتخاب کرده بود نگاه کردم وگفتمی رنگي است قهوه ابه

 . جا فقط نظاره گر باشم،تو برونی از همدمی محیترج-

 : لحظه نگام کرد وگفتچند

 ؟ی ترسیاز اسب م-

 : باال دادم وگفتمابروهامو

 ...راستش...نه بابا... داره که بترسمیوا مگه اسب چ-

 که ی منتظره تا حرفم رو بزنم در حالدمی دی از چند لحظه وقتم،بعدی سکوت کردهردو
 : بود گفتنییسرم پا

 .فتمی ترسم که بیم... ترسمیراستش از ارتفاع اسب م-

 نی به زمی سرکشي که پدربزرگم برایزمان.می گشت به زمان کودکی از ارتفاع برمترسم
 پدربزرگم شدم اما ي اسب هانی از بهتریکی زمان بود که سوار ران،اونیهاش اومده بود ا

 سوار گهی خاطردنی همن،بهیی پاکنهی نگذشته بود که اسب رم ومنو پرت مقهیهنوز چند دق
 . کردمدای اسب وحشت پارتفاع  ازدمیاسب نشدم و فهم

 : گذشت گفتنمونی که بی از سکوت نسبتا طوالنبعد

 . باالری سرتو بگنکهیاول ا-

 : رو باال گرفتم وادامه دادسرم

 ي از ارتفاع هاشهی کم باعث مي فاصله نی،همی نترسنی کن از ارتفاع اسب تا زمیسع-
 .ی از ارتفاع صعود هم بترسیحت... ی کندای هم وحشت پگهید
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 حادثه وترسم از ارتفاع اسب باعث گه،اونی راست مدمی کردم دی حرفاش که دقت مبه
ه چشماش نگاه کردم،در  هم کم کم وحشت داشته باشم،بگهی ديشده بود از ارتفاع ها

 : کرد گفتی که به اسب اشاره میحال

 .مراقبتم نگران نباش-

 که برام ي تخـ ـته ايرفتم رو...دمی کشقیچند نفس عم... ترس ولرز کنار اسب رفتمبا
 يصدا...زدیقلـ ـبم محکم م...چشمام بسته بود... رو گرفتم ورفتم باالنیز...گذاشته بود

 : که گفتدمیآرومش رو شن

 .کنهی اسب هم احساس میاگه بترس...نترس...چشماتو باز کن خانم-

 ـنم گذاشتم و رو ـی سيدستم رو رو...زدی قلـ ـبم هنوز محکم می باز کردم ولچشمامو
 :بهش گفتم

 .االنه که سکته کنم-

 : کردو گفتنگاهم

 .نگران نباش من مراقبتم-

 افسار قهیبعد از چند دق.م شدم بود که کم کم آرویصداش چه مسکن... دونم تو کالمشینم
 یهنوز م. با دستش آروم به اسب زد واسب حرکت کردایسام...اسب رو گرفتم

 قهی چند دقای هی چند ثاندونمینم...هنوز قلـ ـبم کامل آروم نشده بود...دمیترس
باورم . پرتم کرده باشهای رم کرده باشه هنکی کرد بدون ایاسب آروم حرکت م...گذشت

 ای آنقدر از حرکت اسب خوشم اومده بود که با خنده به سامقهیمون چند دق شد تو هینم
 گفتم

 . برمخوامی افسارشو ول کن،خودم مایسام

 : نگام کرد وگفتایسام
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 . بعدیآروم آروم بگذار کامل آماده بش-

افسار اسب . بردي حصار شده اي اسب روبه طرف محوته دی منو دي پرتمناي چشمایوقت
 :رو رها کرد وگفت

 .ي از همون اول بهش سرعت بدي نکن بخوایآروم برو،سع-

 . که به اسب زدم حرکت کردی حرفاش تکان دادم وبا لگد آرومدیی تاي رو به نشونه سرم

 : گفتی کرد ومدام می پشت حصار قرار گرفت،منو نگاه مایسام

 ی بهش مي انگار دارينجوری اسب رو نـ ـوازش کن،اکمیحاال ... جور آرومنیهم...خوبه-
 .نی آفریگ

 .نیآفر...نیآفر: گفتمی رو نـ ـوازش کردم وماسب

 : شد وگفتی اسب مشکهی سوار ای من تمام شد سامي سوارکارنکهی از ابعد

 . باالایب-

 : تعجب نگاش کردم وگفتمبا

 . کردم تو بروي من سوارکارینه مرس...؟ییدوتا-

 : به طرفم گرفت وگفتدستشو

 .می بري ترشی خوام با سرعت بیم-

 نه ای دونستم موفق شدم ی نمنکهی کنم،با امی لـ ـبم رو قاي گوشه ي کردم خنده ی میسع
 :گفتم

 . بغـ ـلت کنمی باال اونوقت مجبورم دودستامیاگه ب-

 : باال داد وگفتابروهاشو

 ؟ی کشی خجالت ميمثال دار-

 : سرخ بشم لبخندم پهن تر شد وگفتمنکهی ايا حرف به جنی ادنی شنبا
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 . بدهشنهادی پگهی راه دهی بغـ ـلت کنم خوب ي خوایم.. خجالت بکشایسام-

 : دستش رو به طرفم گرفت وگفتدوباره

 . بغـ ـل کردنو نشونت بدمنیی پاومدمی باال تا خودم نایب-

 بغـ ـلش نکهی قرار گرفتم البته بدون اای رو جمع کردم ورفتم باال ،پشت ساملبخندم
 : حرکت نشستم گفتی بدی دیکنم،اونم وقت

  جلو من بغـ ـلت کنم،چطوره؟ای تو بي خوایم-

 : رو گرفتم وگفتمراهنشی پنیطرف

 .پرونشو... خوبهي جورنیهم-

روز دوباره نشون 3 در اون ای بود،سامیروزواقعا عال3اون . نزد وحرکت کردی حرفگهید
 از او یی بار هم خطاکی یاتاق هامون جفت هم بود اما حت...می خونه بودهیتو ...هیداد عال

 .نه نگاه بد،نه حرکت بد ونه حرف بد...دمیند

 از نظر تو دی اما شارهی نظی که از نظر من جالب وبیخاطرات... دارمای با ساميادی زخاطرات
 . کنم منو بزرگ کردی که احساس میخاطرات...کسل کننده باشند

 
 ي افهی در رو براش باز کردم و قیوقت. اومددنمی به دای تو استانبول بود ،سامزمیی پانیسوم

 : گفتدیداغونم رو د

 ؟يومدی نرونیروزکه ب2 شده؟یچ-

 ختهی داخل امد وخونه رو بهم ریوقت. داخلادی جواب گذاشتم واجازه دادم بی رو بسوالش
 : با تعجب گفتدید

 ده؟ی بمب ترکنجایا-

 : کاناپه رو برداشتم وگفتمي رويکاغذا
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 .فکرم مشغوله-

 : رفتم که گفتیبه سمت آشپزخونه م. کردی کاناپه نشست وبا تعجب به کارام نگاه ميرو

 . بگو چتهایست،بی نییرای به پذيازین-

 : دادم و رفتم روبه روش نشستم که گفترونی رو باصدا بنفسم

 خوب؟چرا فکرت مشغوله؟-

 : گذاشتم وگفتمزی ميام بود رو رو که تو دستییکاغذا

 . که استادم دادههی مشغول طرح،فکرمیچیه-

 : به طرفم خم شد وگفتیکم

  مشغولت کرده؟نقدری که اهی چه طرحنیا-

 : دادم وگفتمرونی رو با حرص بنفسم

 . خونهارمی باروی دری طراحهی با دیبا-

 : بده ادامه دادمی جوابای بزنه ی حرفای سامنکهی ازاقبل

 . ونه قاب عکسی ماهوم،نهینه آکوار-

 : از سرجاش بلند شد وگفتایسام

 .پاشو-

 : تعجب نگاهش کردم وگفتمبا

 پاشم؟چرا؟-

 : داد گفتی که منو به طرف حمـ ـام هل می وبلندم کرد،در حالدستاموگرفت

 . کافهمی تا فکرت رو آزاد کنه وبعد برری بگعی دوش سرهی-

 : تو حمـ ـام بودم که گفتمگهید

 ... کافه ومی برستی نيازین-
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 : حرفم رو بزنم وگفتنذاشت

 .ع،بدوی دوش سرهی...ازهیچرا ن-

 ياصال حوصله .رمی دوش بگهی ورفتم تا نی رو زمدمی رو روم بست،مثل بچه ها پامو کوبدر
 از حمـ ـام نکهیبعد از ا. حرف زدن نداشتمي رفتن نداشتم واز همه بدتر حوصله رونیب
 دمی آماده شدم رفتم دی تنم کردم و وقترونی اومدم موهام رو خشک کردم،لباس برونیب

 نشی سرش،خم شدم روش،نفس هاش منظم بود وقفسه سيباال رفتم.آقا چشماشو بسته
 .خدا رو شکر خوابش برده: رفت،تو دلم گفتمی منییآروم باال پا

 جاخوردم،سرجام یم کردم که با باز شدن چشماش کی صورتش نگاه ميای به زواداشتم
 : عقب رفتم وگفتمیستادم،کمی اخیس

 ؟يداریب-

 : شد وگفتبلند

 . کردمیدلتو صابون نزن،داشتم به طرح استادتون فکر م... خوابم؟ي فکر کردآره

 يزهای پشت ممیدی به کافه رسیوقت.می کافه شدی ودر سکوت راهمی زدرونی خونه باز
 : گفتای رو آوردند وساممی رو که داده بودیسفارش.می قرار گرفتیشگیهم

 .چشماتو ببند-

 : خواستم بگم چرا گفتتا

 شه؟یم...ببند-

 : بستم وگفتچشمامو

  تو ذهنت؟ادی میچ...ی هستایاالن احساس کن وسط در-

 : طور که چشمام بسته بود تصور کردم وبعد از چند لحظه گفتمهمان

 ...ری زرنی آب ودوباره ميو رانی که میی هایماه...ای دريصدا...ایدر-
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 : اومد که گفتصداش

 ؟ینی بی می چای از درریبه غ-

 : فکر کردم وگفتمدوباره

 . خوابم وزل زدم به آسمونقیتو قا...قمی قاهیسوار -

 نزد ی حرفدمی دی از چند لحظه وقتم،بعدی زدی نمی وحرفمی دو سکوت کرده بودهر
 :گفتم

 چشمامو باز کنم؟-

 : دادجواب

 .آره اما رو به آسمون-

 ی مدای از ابر در اون پي بود و هاله ایآسمون آب... به آسمون چشمامو باز کردمرو
 :شد،نگاهش کردم،گفت

 ه؟ی چه رنگایبه نظرت آب در-

 : تعجب جواب دادمبا

 .گهی دهیخوب آب-

 : فنجان قهوش کم خورد وگفتاز

 رنگ ي آسمونه که جلوه ی آب،شهی ختم منی اول فکرم به اگهی دي هایلیمن هم مثل خ-
 .دهی مای رو به دریآب

 : ادامه داددی رو که دسکوتم

 ی افتی مای درادی اون به دنی با دشه،ی که رو به آسمون بازمستیمنظوراستادتون پنجره ا-
 . که دکور خونستیقیو قا

 : لبخند گفتمهی دستامو بهم زدم وبا هی نگاهش کردم وبعد از چند ثانیکم
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 .یگی آره راست مییوا-

 : داد وگفتي جابشی تو جدستاشو

 ؟ی به جواب برسی باعث شده که نتونیچ-

 نگفتم،مچم رو گرفت،واقعا دوست نداشتم درموردش صحبت کنم اما چی کردم وهسکوت
  کردم اگه بگم بهتره،نگاهش کردم وگفتمی طرف احساس مهیاز 

 . با بهرام ازدواج کنهدلدارقراره

 : باال داد وگفتابروشو

 ؟یرسی چرا ناراحت به نظرمه،پسی که خبر خوبنیا-

 : بود رو قالب کردم وگفتمزی مي رودستام

 . که از همون اول عاشق دلدار بودهیبهرام کس-

 : سکوت کردم وگفتهی ثانچند

 ... وي پارسا افتادادینکنه -

 : ادامه بده وگفتمنذاشتم

 . کنمی دونم چرا به دلدار حسادت می،نم کنمی وقته به پارسا فکر نمیلیخ...نه-

 : حرفم رو گرفت وگفتي ادامه ایسام

 . ازدواج کنه که از همون اول عاشقش بودهی خواد با کسیچون م-

 خبر حسود نی ادنی بود که دلدار خبر ازدواجش رو داده بود وحاال من با شني روزچند
 رو ندارم که ازهمون اول عاشقم باشه وبا ی گفتم چرا من هم کسیشده بودم،به خودم م

 .اون ازدواج کنم

 : افکار رها کرد وگفتنی منو ازاایسام
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 ی که ادعا می در کنار شخصی نتونستنکهی سرنوشت رو ندارند،اهی آدم ها ي همه انهیمش-
 رو بدون که نیا.ی دوباره طعم عشق رو بچشی که نتونشهی نملی دلیکرد عاشق توئه بمون

 فکر نکن که شهیهم... عشق تو رونداشتاقتی عشق رو ندارن،پارسا لاقتیم ها ل آديهمه 
 ی در کنارت مي دوسش داری گفتی اگر منکهی اای ووند که کنارت نميمقصر بود

 نکرد که دای تر ادامه پشی ارتباط شما بی خوشحال باشدی تو رو نداشت،بااقتیپارسا ل.موند
 دروغ رو راست ی حتی حاضر بشيدی نامی که اون رو عشق می که به خاطر احساسيروز
 . وراست رو دروغیبدون

 : سکوت کرد وگفتهی ثانچند

  مشغول کرده؟یلی خیلی فکرت رو خی چمی ها بگذرنیحاال از ا-

 ی بي کرد فکر های تالش میچقدر خوب بود وقت...دی فهمی خوب بود که منو مچقدر
 : وگفتمدمی کشیآه...ل کرده رو ازم دور کنه رو که ذهنم رو مشغوی ومزخرفيخود

من ... که دوستش داشته باشم ودوسم داشته باشه؟شهی مدای پیبه نظرت روزه شخص-
 بهم دهی انگ ترشنکهیدوست دارم عاشق بشم وازدواج کنم،دوست ندارم به خاطرترس از ا

 . عشق بدمی ازدواج بهیبزنن تن به 

 : قالب کرد وگفتزی مي رودوستاشو

 کن خوب فکر یسع...ی فقط خوب گوش کننکهی نه اانهی مشی کن خوب نگاه کنیعس-
 ي عاشق شدی با هر عاشقتم بگي اگر بخواانهیمش...ی فقط خوب احساس کننکهی نه ایکن
به احساس،به قلبت وبه ...ی به خودت هم رجوع کندی،بای کندای رو پیقی عشق حقی تونینم

 اصال من دوسش درم؟ بگوچرا اون دوسم داره؟چرا...عقلت

 : باال دادم وگفتمابروهامو

 . تونم عاشق بشمی برم که نمشی فقط با عقلم پشهیخوب اگر بخوام هم-
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 : تکان داد وگفتسرشو

 به پارسا يزی ها چدیچرا از همون اول در مورد تصادف وتهد... سوالهیدرسته،حاال -
 ؟ینگفت

 که سکوتم ایدوست نداشتم بگم،سام اما دونستمی ندادم،جواب رومی فکرکردم وپاسخیکم
 : گفتدیرو د

 جنس هی یتو فقط دوست داشت... نه خود پارساي پارسا بودي تو عاشق عاشقانه هاانهیمش-
 شد ی فقط احساسه اما اگر عقل هم بهش اصاف منیا. پسر بهت بگه دوست دارههیمخالف،
 .یستی که عاشق نيشدیمتوجه م

 دم گوشم زمزمه ی کسی نبود،وقتگهی که دی از پارسا جدا شدم،وقتی گفت،وقتی مدرست
 . پارسا شده بودمي خوند،متوجه شدم من عاشق گفتن دوستت دارم های عاشقانه نميها

 کاش من ي مسکن شده بود ومن باز با خودم گفتم اایباز هم سام. هم آروم شده بودمباز
 زدم و در ي لبخندلی دلنی،به هم مسکن بشم وآرومش کنمای سامي برايهم بتونم روز

 : شدم گفتمی که از جام بلند میحال

 .بلندشو-

 : تعجب بلند شد وگفتبا

 کجا؟-

 : شدم ودم گوشش زمزمه کردمزونی هوا از گردنش آوی شدم،بکی قدم بهش نزدهی

 رو بهت می تونم حس واقعی کارم منی با ادمیفقط د... حرکتم فکر بد نکننیدر مورد ا-
 .ممنونم...بگم

 ای بعد دستان سامهیچند ثان... تر احساسش کنمشی تر گرفتمش،دوست داشتم بمحکم
 :وکنار گوشش زمزمه کردم...رواحساس کردم
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 ممنونم...یممنون که هست-

 جواب استاد رو همان طور که یروز بعد وقت.دمی خوابی فکر اضافچی شب رو بدون هاون
 کی را ببندند وتصور کنند که در شانی گفته بود، اول خواستم تصور کنند،چشم هاایسام

در آخر هم . را بست شی استاد چشمهای شده بود که حتيجو کالس جور. هستندقیقا
 مهم دی را دای تون دری کوچک هم ماطی حکی از آسمان  با نگاه کردن بهیحت:اضافه کردم

 کنند دای را پی کنند همان حسی به تو نگاه میه وقت کی کنی زندگي جورای است مثل درنیا
 ،اونی باشی شخص آرامش بخششانی دهد،برای به آن ها دست مای دردنیکه هنگام د

 :ادم افتيری مشدونی از فري شعرادی برم سرجام نکهیلحظه قبل از ا

 ای زد دربینه

  مردکه

 ! وتاب آب مگردچی همه در پنیا

 ي،مپوي در بن خس وخاشاك هرزه پونیچن

  آسمان تماشا کننهیی در آمرا

  خود از آسمان واکني به رويدر

  گرددی تو می در پنی باز زمدهان

 ! کنای دردهی آنچه بر تو نوشته ست،داز

 ! باشی به خون تو تشنه ست،آسماننیزم

 ! کندای وخود را در آن کرانه پبگرد

 وکف قیاما آن چنان براشون با سوز گفتم که با تشو متوجه متن شعرم نشدند ادی زدیشا
 نی بهترياستاد همان جا ازم خواست در مسابقه .زدن اعالم کردند خوششون اومده

 است شرکت کنم ومن هم سی فشرده در پاري سفر وگذروندن دوره زشیطراحان که جا
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 ی اعتماد نداشتم اما در آخر گفتم مگه من چادی زدم ،البته اول به خورفتمیبا جان ودل پذ
 کم دارم؟

 سی گذروندن دوره به پارينفر برتر وتابستون برا3 شد که شرکت کردم وشدم جزو نیا
 من سرکالس بودم اون به کار خودش یوقت. بودسی هم پارای سامری بخادشی.رفتم

 یاحساس خستگاصال . بردی کردم منو به گردش می من تمام می کرد و وقتی میدگیرس
چقدر .می کردی پر مي اون رو جورمیداشت  هم وقتقهیدق10 اگریدرما وجود نداشت،حت

 حواسش ی من وقتی ولرمی بگی داد ازش عکس تکی اجازه نمای هرچند ساممیعکس گرفت
 کارم نی از اي ازش گرفتم،اون موقع چه ولوله المی کردم وچند تا عکس وفیطونینبود ش

 شی من بي  وخندهي خندی می گفت به چی واون مدمی خندیام آروم متو دلم به پا بود،مد
 ... شدیتر م

 . ما هم برگشت داشتسی داره وسفر پاری برگشتيهر سفر...اما...اما

 بشی غای ودانشگاه شروع شده بود که ساممی برگشته بودسی شد که از پاری مي هفته اکی
 ی به من چی دونینم...  خونه هم نبودی،حتی ونه جواب تلفنینه تلفن.روز تمام نبود12زد

 ایحس کنم سام... حس کنمویزی چهیروز باعث شد 12اون ...گذشت هم خوب بود وهم بد
 از ي قلـ ـبم به خاطر دوردمیفهم... زنهی از اون محکم مي دوريراقلـ ـبم ب...برام مهم شده

 روز در کنار تمام 12ون ا...نمی رو نبای سامگهیاون به وحشت افتاده،به وحشت افتاده نکنه د
من شروع کرده ...نکهی به سراغم اومده بود، انیری حس شهی که داشتم یی ترس هانیا

 .ایبودم به دوست داشتن سام

 ی مداری وترس از خواب بی وبانگراندمی خوابی مهی بود که شبا با گردهی رسیی به جاکارم
 یاول خواستم زنگ در رو بزنم اما م.روزدوازدهم شال وکاله کردم ورفتم خونش.شدم

 رو تو قفل دیکل. زاپاس داره،دستامو بلند کردم وبرداشتمشدی کلهی قاب در يدونستم باال
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همه جا ساکت بود،خواستم برم سمت اتاقش که . خونه شدموارد چرخوندم،در باز شد و
پشت به من داشت،دستاش .دمی رو دایرد،نگاه کردم وسام پرده طرف تراس تکان خودمید

دوست داشتم بدوم برم سمتش وبغـ ـلش ... شلوارش بود وزل زده بود به منظره هابیتو ج
 ذارهی دارم میبفهمه بهش احساس اگه...نه:کنم اما خودم رو کنترل کردم وبا خودم گفتم

 .عقل وقلب باهم...خوب فکر کن...پس آروم باش...رهیم

 د،بای بهش فاصله داشتم که برگشت ومنو ددنیچند قدم تارس. سمت تراس قدم برداشتمهب
 :تعجب اومد داخل سالن وگفت

 ؟ی کنی جا چه منی تو اانهیمش-

 ادمی مشت کردم اون قدر مشتم رو محکم کردم که از زور درد زخم کف دستم دستامو
 . وقت از دهنم در نره وبگم دلم برات تنگ شدههیباشه 

 : وگفتمدمی ـبم رو گزلـ

 .نگرانت شدم...يروزنبود12... ازت نداشتميخبر-

 یچی مونده بود که متوجه باندپگهیتا د3 بست،ی رو که باز بود مراهنشی پي دکمه هاداشت
 :دور شکمش شدم،با سرعت رفتم سمتش وگفتم

  شده؟یه؟چی چنیا-

 : آخر رو هم بست وگفتي دکمه

 . نشدهيزی،چیچیه-

 : از کنارم رد بشه که جلوشو گرفتم وگفتمخواست

  شدهیمنو احمق فرض نکن بگو چ-

 : داد وگفترونی رو با صدا بنفسش

 . جا برونی اصال حال وحوصله ندارم،از اانهیمش-
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 : وارد اتاق بشه راهشو سد کردم وگفتمنکهی گفت و رفت سمت اتاقش اما قبل از انویا

 ؟ی چیعنی ی نگرانی فهمیمعلوم هست چته؟نم-

 : گذاشت وگفتواری دي رو رودستش

 ؟ينکنه عاشقم شد...؟ی نگرانم بشدی با؟چراینگران-

 نکردم که نشان از ی دارم اما مطمئن بودم تا به آن روز حرکتی دونستم بهش احساسیم
 ی رو باال دادم،با حالت تعجب وعصبانمی خاطر ابروهانی من به اون باشه،به هميعالقه 

 :گفتم

 . نگذاری عشق وعاشقي رو پايزی چ؟هری چیعنی دوست ی فهمیتو واقعا نم-

با . رو از نگاهم بفهمهمی خواست صحت حرف های مم،انگاری شده بودرهی دو بهم خهر
 : پر از بعض گفتمیحالت

 هیسال تمام برام حکم 3،يسال تو ازمن مراقبت کرد3م،یساله با هم دوست3 بایتقر-
 تو حکم يحاال بگذار من برا... آرام بخشهی...یشتحکم مسکن رو دا...یپناهگاه رو داشت

 .مسکن وآرام بخش روداشته باشم

 : در سکوت گذشت وگفتنمانی لحظه بچند

 احساس نی من ایاگر ازدوست. بود که من دوستت بودمنی اي برای که گفتیی هانیتمام ا-
 هم برو ،حاالی وازم مراقبت کنی ندارم مسکنم باشيازی خوشحالم،اما من نیرو داشت

 . خوام استراحت کنمیخونه،م

دندونام رو بهم فشار دادم وزدم . خورد شده بودیاعصابم حساب. گفت ورفت تو اتاقشنویا
 .رونیب

 نگرانش بودم،از ی خورد بود ولشی که رفتم داروخانه بود،اعصابم از خودخواهیی جانیاول
 خواستم ی رو که مییزایتمام چ.رنگ صورتش وحالتش مطمئن بودم حالش بده وتب داره
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 ورفتم دمی کشقی نفس عمهی بود،در رو باز کردم،فمی تو کدیکل. ورفتم آپارتمانشدمیخر
 گذاشته بود،تا حضورم رو احساس شی ـشونـی پيرو رو تواتاقش،پشت مچ دست راستش

 :کرد دستش رو برداشت،چشماشو باز کرد وگفت

 .یتو که برگشت-

 : دادم گفتمی رو نشون مدمی خرسهی که کی تخـ ـت نشستم ودر حالي لبه

 . بخرمنارویرفتم ا-

 : بزنه گفتمی خواست حرفتا

 ضمن تا اد،دری ی لجباز خوشم نمي خودی بي آدم هااد،ازی ی خوشم نمماری بياز آدم ها-
 دم،پس بهتره ی رو انجام بدم،انجام مي من اگر بخوام کاری باشدهی فهمدیبه امروز با
 . کارم رو انجام بدمي و بگذاریساکت باش

اول . نگفت واجازه داد کارم رو انجام بدميزی چگهی که ددی دي حرف وحاالتم رو جدآنقدر
 یوقت. رو که بسته بود رو باز کردمی باند نامنظمیچی مسکن وتب بر بهش دادم ،بعد با قهی

 : گفتمدمی رودیسانت5 بایزخم تقر

  کار خودت بوده؟هی بخنیا فقط بگو ی افتاده ولی چه اتفاقی خواد بگینم-

 دادم ی کارم رو انجام میوقت. کردم وکارم رو ادامه دادمیپوف. کرددیی تکان دادن سر تابا
 : تمام شد گفتی کردم،وقتی خودم احساس مي رو رورشینگاه خ

  داده؟ادی رو هم ثنا خانم بهت یچیباندپ-

 : رو تکان دادم وگفتمسرم

 آره محکم که نبستم؟-

 : نگفت،از سرجام بلند شدم که گفتيزیچ
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خودت ...ادی ی اون جا خوشم نمطی چون از محمارستانی دزد بود،نرفتم بهی زخم کار نیا-
 .یدونیکه م

 : سمتش وگفتمبرگشتم

 . استراحت کنی کنم کمیتا سوپت رو آماده م-

ماده  سوپ رو آیوقت. از اتاق خارج شدم وبه آشپزخونه رفتمعی کنه وسری مخالفتنگذاشتم
 که کجا رفته،چرا تماس نگرفته نی داد،ای قلقکم مای سامبتیروز غ12 کردم مدام فکر یم

 . مانمی جواب می دونستم اگر هم بپرسم بی اما مه؟ی چيوحال االنش برا

 تخـ ـت نشستم ي خوابه،آروم رفتم کنارش رودمی که آماده شد رفتن سراغش دسوپ
 واقعا عاشق شدم؟چشمامو بستم واونو ه؟منی احساس چنیبه خودم گفتم ا.وزل زدم بهش

 ابراض ایتو دلم گفتم تا به حال سام... کردمسهی که به پارسا داشتم مقایبا پارسا واحساس
 جمله ادیدر اون لحظه . شده باشمای سامي هاعاشق،عاشقانه  تونمی نکرده پس نميعالقه ا

چشمامو بستم ). پنهان استدهیآنچه اصل است از د( از داستان شازده کوچولو افتادميا
 ی چشمام بسته بود ،وقتیوقت.نمی با چشم دل ببدی بانمی با چشم ببدیوبه خودم گفتم من نبا

 عات کی ای هـ ـوس کی تونهیم احساس ننی ادمی رو تصور کردم فهماینبودن سام
  تونه عشق باشه؟یپس م...باشه

بلند شدم و از . اومدهنیی پا گذاشتم که متوجه شدم تبششی ـشونـی پي رو آروم رودستم
 رو متوجه ای تر اونجا بمونم سامشی اگر بدمی ترسی جا بس بود،منی همرون،تایخونه زدم ب

 . کابـ ـوسم بودنی بدترنی واستی کنارم نگهی احساسم کنم واون لحظه ست که درییتغ

 یلیخ. نشهجادی در رفتار،حرفام وحرکاتم ايریی کردم مثل قبل باشم وتغی تالش میلیخ
 رو ای که من سامدمی رسی مجهی نتنی به اشتری گذشت بیسخت بود،چون هر روز که م
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 ی آغـ ـوش گرفتن بیصداش وحت...نگاهش...دوست دارم،محتاج شده بودم به بودنش
 .ایاجازه در رو

 ي شد که بهانه انی درسم تمام شد تمام تالشم ایوقت...یلیخ... گذشتعی سریلی خروزها
 دونستم ی کنه،چون مدای ادامه پشتری بی دوستنی بمونم واای در کنار سامشتریبجور کنم و

 ! مرگیعنی من ي برانی شه وای تمام می دوستنیبه محض بازگشت به تهران ا

 عی با خبر شد سرهی مامان از قضیوقت. کنمدای سال کار پکی ي خوب برای در شرکتتونستم
 جواب دادم کار ه؟ومنی موندنم چلی تهران؟دليای که چرا نمدادیداد وب...به استانبول اومد

 کسب تجربه خوب است وبعد از ي برانی کردم وادای شرکت ها پنی از بهتریکی در یخوب
به مامان قول دادم فقط . کنم دای خوام پی رو که مي کارنی بهترونم تیآمدن به تهران م

 .رد در آخر با تمام غرزدن هاش قبول کگر،کهی سال دکی

 تو مینشسته بود... مجرد نبودگهی استانبول اومد،حاال دنایس... سال تمام شدکی زود چقدر
 : که کنارم بود گفتنایخونه،س

  برگشتن به تهران برات کابـ ـوسه؟نقدری انم،چرایخوب خانم کوچولو بگو بب-

 يبرا...دمی کشی که از رازم خبر داشتم خجالت نمیبه تنها کس...نای به سقتی گفتن حقاز
 : گفتمنیهم

 یقلـ ـبم م.... من کابـ ـوسهي براایترك سام.ستی من کابـ ـوس نيبرگشتن به تهران برا-
 .گه دوسش دارم

 : دستم گذاشت وگفتي دستتش رو رونایس

 ؟ی گی میخودت چ-

 : کردم وگفتمنگاهش
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 به من نداره وعاشقم ي عالقه اچی دونم اون هیمطمئنم،اما م...دوسش دارم-
 . کار کنمی چدونمینم...ستین

 : زد وگفتيلبخند

 ؟ی گیچرا بهش نم-

 : گفتنای ندادم،سیجواب

 هم ای سامدی کنه،اما شای پسر اعتراف نمهی شی دختر که پی گی دونم با خودت میم-
 نکهی اای ونی که با هم داشتي اون هم به خاطر قراردیجرات اعتراف به تو رو نداره،شا

 از ي جورهی حداقل ای ی بهش بگدیتو با...ذارهی نمشینسبت به احساس تو شک داره پا پ
 .ي داری که احساسی بفهمونبهش  حداقلای ی زبونش بکشریز

 کرده بودم هی تهگهی ديهفته 2 ي رو که همون روز براطی که رفت،رفتم تو اتاقم وبلنایس
 ای تلفن رو برداشتم وبا سامیگوش. شدمرهی برداشتم،چند لحظه بهش خیرو از پاتخـ ـت

 : رو برداشتیتماس گرفتم،همون بوق اول گوش

 ؟یی ازت نبود،کجاي خبر؟امروزيچطور-

 :جواب دادم...شدیقلـ ـبم داشت منفجر م... ـنم قرار دادمـی سي رو رودستم

 ؟ی بپرسی حالدی ندادم تو نباي من خبر؟حااليخوبم،تو چطور-

 د،گفتمی به ذهنم رسي شدم همون لحظه فکری موانهی داشتم دگهید

 ؟يکاری بفردا

 : درنگ گفتیب

 . تونم نرم سرکاریم-

 : وجواب دادمدمیخند. شد فردا زمان رو نگه دارمی لحظه در دل دعا کردم کاش مهی

 . روز تمام به من وخودت خوش بگذرههی خوام یپس فردا رو کامل به من اختصاص بده،م-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 239 

 : رو گذاشتم وبه خودم گفتمیگوش. موافقت کردایسام

فردا ...ی بهش بگدیفردا با...ی وآه وناله کنيزی اشک بريحق ندار...ی کنهی گريحق ندار-
 . نهای هست ي عالقه ای بفهمدیبا

 .رونی کردم وزدم بشی آرابای وزمی لباسم رو به تن کردم،مالنیباتری وزنی اومد،بهترفردا

 که کنار در کمک راننده دمی رو دای از ساختمان آپارتمان خارج شدم،سامیوقت
 هی خودم گفتم رم،بهی عکس ازش بگهی کردم،دوست داشتم همون جا ستاده،نگاهشیا

 هی به همراه دی رسی که تا رون پاش می مشکي پالتوهی.رمیگی ذهنم ازش ميعکس تو
 ی مشکي سربازي وچکمه های مشکنی جهی ا سوخته به تن داشت،که اونارو بي قهوه اوریپل

 : رفتم گفتمی که به سمتش می زدم ودر حاليلبخند...کامل کرده بود

 .در رو باز کن که پرنسس اومد...سالم-

 در رو باز کرد،نشستم و اون هم نشست وحرکت ی حرفچی تعجب نگاهم کرد،بدون هبا
 .کرد

 . کنم آروم باشیخواهش م...آروم باش:گفتمی به خودم وقلـ ـبم ممدام

 افتاد تو ی نگاهم به نگاهش میوقت.میناهار خورد...يشهرباز...پارك...دی خرمی هم رفتبا
 نی بزرگترنی بخنده واای خواست سامی دلم میلیخ...يکاش امروز تو بخند: گفتمیدلم م

 .فتهی باشه اتفاق بدارمونی دنی آخردیآرزوم بود که دوست داشتم اون روز که شا

 داده بودم،چشمام بسته بود که هی تکی رو به صندلم،سرمی گشتیسمت خونه برم به میداشت
 :گفت

 .ي شدبی عجه؟امروزیخبر-

 ده؟ی فهميزینکنه چ: خودم گفتمبا

 : باز کردم وگفتمچشمامو
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 م؟ی بدی روز تمام به خودمون مرخصکی بشه که يزی چدینه،مگه با-

اون ... وگرم بشمرمیچقدر دوشت داشتم دستاشو بگ...دستاش... شدمرهی رخش خمی نبه
 ی م مهی داشت گرگهید... کار رو نکنمنی خودم رو گرفتم که اي جلویلیلحظه خ

 . کردی داشت خفم ميگرفت،بغض بدجور

 داخل می وبا هم رفتدمی کشقی نفس عمهی شدم،ادهی پنی از ماشعی سرمیدی رسیوقت
 وباز با میدی رو چزیل از اومدن گرفته بود رو گرم کرد،باهم م رو که قبیشام.آپارتمان

 خورم؟ی ست که در کنارت می شامنی آخرنی ایعنی:خودم گفتم

 ی که میی افسانه هاادیاون لحظه .می ومشغول خوردن غذا شدمی هم نشستي روروبه
 از قدرت ها یکی گفتم کاش من هم یتونستند زمان رو نگه دارن افتادم وبا خودم م

 رو ایرسامی دل سهی،ی شرم وترسچی تونستم زمان رو نگه دارم وبدون هیکاش م...روداشتم
 . پوچ بودگمی ديآرزوها  ازیلی هم مثل خنیاما ا.نگاه کنم

 لحظه آرزو هی ي کنارش قرار گرفتم برایوقت.می که تمام شد،با هم ظرف هارو شستشام
 .نارش باشم کينجوری اشهیکردم کاش همسرش بشم وهم

 من هنوز یم،ولی کردی ملی وآروم آروم قهوه هامون رو ممی هم نشسته بودي روروبه
 که وقت دادیساعت نشون م... نه؟ایبگم ...در دل ومغزم جنگ به پا بود.سردم بود

 نکهی اما قبل از امیبا هم تا دم در رفت...اونم بلند شد...بلند شدم...زدیقلـ ـبم محکم م...رفتنه
 در فمی بودم رو ازتو کدهی رو که همون روز براش خری سمتش،شالشتمدر رو باز کنم برگ

 :آوردم،رو به روش قرار گرفتم وگفتم

محبت ... دوست که بهم آرامش دادهی...ي بودی دوست واقعهیسال تمام برام مثل 5-
 ... دادزهای چیلیخ...گرما داد...داد
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 چی هی کرد ولیب به حرفام وحرکاتم نگاه م تعجچوندم،بای گردن رو در گردنش پشال
 :شال رو بستم وگفتم. گفتینم

 ي بودیهرگاه که نگاهت بهش افتاد بدون که تو کس. از من داشته باشيادگاری رو نیا-
 . من بهت دست بدهادی دمی شال وشانی گرما با انی ادوارمی واميکه بهم گرما داد

 : تازه کردم وادامه دادم شدم،نفسم رورهی سکوت کردم،به چشماش خیکم

 یم...مینیبی مگروی ست که همدي روزنی گردم تهران امروز آخری برمگهی ديهفته 2-
 . دوست خوب رو به خودم بفهمونم وبهش عادت کنمنیخوام از امشب نبودن ا

 : قدم به عقب برداشتم وگفتمهی

 .خداحافظ...ي کنارم بودیتی شکاچیسال بدون ه5ممنون که-

 رفتن با آسانسور يدر روپشت سرم بستم،حوصله ...رونی رو باز کردم و زدم ببرگشتم،در
هرچند تا ... حرکت کردمنیی آروم به سمت پايبه طرف پله هارفتم وبا گام ها.رو نداشتم

 ادی بای کردم سامیدعا م... کردمی گشتم وعقب رونگاه می رفتم برمیپله رو که م
 نیاز آخر...ومدیاما ن...امیبگه من هم همراهت م...اره دوستم دهبگ.. وبگه نروادیب...دنبالم

 ...ومدی نی شدم ولیوارد الب...پله هم گذشتم

 یتوبهم احساس...قدم دوم وقطره اشک دوم... اول و قطره اشک اول،خداحافظ عشق منقدم
قدم چهارم وقطره ... که دوسش دارمی هستیتو کس...قدم سوم وقطره اشک سوم...ینداشت

ممنون که عشق رو ... اشکنیآخر... اومدمرونیاز ساختمان ب...دوستت دارم...اشک چهارم
 هیچ  عشقي ونشونم داديبهم داد

 شد به طرف خونه حرکت ی مدهی کشنی زمي که روییمن با پاها.ومدی نایسام
 داخل اتاق بودم،دوباره یوقت... وارم خونه شدمیوقت...ومدی باز نی خونه ولدمیرس...کردم
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 یحاال با نبودنش چ... نداشتي به من عالقه اایسام:گفتمی شد وبلند با خودم مریاشکام سراز
 کار کنم؟

 داری پف کرده از خواب بیی صبح شد با چشم هایوقت.ختمی شب رو اشک رتمام
 ی باشه چک کردم ولای از جانب سامی اس ام اسای ی که تماسدی امنی رو با امیشدم،گوش

 رو ی تماس گرفتم که با بوق دوم گوشنای سدم،بای رو دانی سي نبود وبه جاش شماره یچیه
 :برداشت

 .ی خوش خبر باشدوارمی،امیسالم خانوم-

 : وگفتمدمی کشیآه

 . وجود ندارهگهی دای با خودم تکرار کنم سامدیتمام شد از امروز با-

 : تجب گفتبا

 ؟ی نگفت؟چرا؟بهشیچ-

 : جواب دادمی حوصلگی ببا

 نداشت در مورد ی لزومگهی به من نداره دی احساسنی کوچکترای دونم سامی میوقت...نه-
 .احساسم بهش بگم

 : داد وگفترونی بتی نفسش رو با عصباننایس

 ي عالقه ای گفتی بهش مي جورهی دیبا. در مورد تو دارهي فکرنی اونم همچدیخوب شا-
 .يدار

 : حوصله گفتمیب. به انفجار بودکی نزددی همه اگر و اما وشانی سرم از اگهید

 کشش نده،اصال حوصله نی تر از اشی بگهی دنای بود،سیاز اول قرار ما فقط دوست-
 .خدافظ...ندارم

 : به خودم زل زدم وگفتمنهیتو آ. گفتم وتماس رو قطع کردمنویا
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 بود؟پس چرا قلـ ـبم هنوز ناآرومه نی تمامش کنم؟همش همينجوری ادی من بایعی-
 زنه؟یومحکم م

 ی نمدنمی به دی رو نداشتم،خداروشکر اون روزها کسي کارچیکس وه چی هي حوصله
 چند دونمینم.شدی من می داغونم متوجه بدبختي افهی قدنیاومد،چون دراون صورت با د

به کافه .رفتمی کت کوتاهم بود وراه مبی تو جرون،دستامی هدف زدم بیروز گذشت که ب
 خدا يوا... کهییهمون جا...دمشی بار دنی اولي براه کییهمون جا.ای من وسامدم،پاتوقیرس
 ی مای سامادی منو دنی نفس کشی حتزیهمه چ...تمام بدنم سرد شد... تونستمینم

 رم یآره فقط م...گمی رم وفقط بهش میبه خودم گفتم م... داشتمازی نایمن به سام...انداخت
 آروم دیا من گفتم وشش نداشته باشه اما حداقلی اگه اون بهم احساسی حتگمیوبهش م

 . نگفتميزی که چرا چستمی نمونیبشم و پش

انگار خون ...قلـ ـبم دوباره به تپش افتاد. حرکت کردمای فکر به سمت ساختمون سامنی ابا
به ساختمون ... کردم گرممه و تب کردمیهرلحظه احساس م... افتادانیتو صورتم به جر

دکمه رو زدم که نگهبان صدام . رفتم سمت آسانسورمی شدم ومـ ـستقی البدم،واردیرس
 :زد،کنارم آمد وگفت

 د؟ی هستای شما دوست جناب سامدیببخش-

 : حوصله گفتمی اومدن آسانسور بودم که بنیی پامنتظر

 ...بله...بله-

 : نگران شد وگفتی کمصداش

 که از واحدشون نزدن شهیروز م5 هستم،االن درست ایراستش من نگران آقا سام-
 ی اما حاال حترونی قدم زدن بزنند بي برای بود شده بود حتفتادهی اتفاق ننیقبال ا.رونیب
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 ی نگرانم،نکنه براشون اتفاقیلیخ.ومدنی نرونی نان بای خونه وحتاجی مادی خريبرا
 ؟دی ازشون نداريافتاده؟شما خبر

 : گفتمی نگرانبا

 .نمی ببرمی االم مدمشی که ندشهیروز م5منم...نه-

 . خورد جواب بدهی که مدام زنگ می سرش رو تکان داد و رفت تا به تلفنننگاهبا

 هم يبالخره آسانسور طبقه . اومدن نداشتنیی پاالی بود که انگار خي به آسانسورچشمم
 قدم عقب هی... خشکم زدای خسته وناراحت سامي چهره دنی باز شد،با دستاد،دریکف ا

 : لب زمزمه کردمریرفتم ز

 ا؟یسام-

 تنش رو احساس ي در بسته بشه به سمتم اومد،گرمانکهی قبل از اایسام
 :همون جور که در آغـ ـوشش بودم گفت...محکم...کردم

 ...دوست دارم بهت بگم... منکرش بشمتونمینم... احساسم رو انکار کنمتونمینم...تونمینم-

 : از خودش جدا کرد اما دستامو گرفته بود،زل زد به چشمام وگفتمنو

با من ازدواج ...عشقت باشم... خوام همسرت باشمیم... خوام دوستت باشمی نمهانیمش-
 ؟یکنیم

 نیخوشبخت تر... آدم بودمنیخوشحال تر... داشتمی اون لحظه چه احساسی دونینم
 ایسام... منو دوست داشتایسام...آرزوم برآورده شده بود... بودستادهی اایانگار دن...بودم

 : گوشش زمزمه کردمریباره منو گرفت و من زدو... خواست همسرش باشمیم

 .بله... خوام همسرت باشمیم-

 : تو گوشم گفتاونم

 . دوست دارمیلی خیلیخ...انهیدوست دارم مش-
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 اشکامو پاك ایسام... ما پر از اشکهي هردوي شدم گونه هام،متوجهی از هم جدا شدیوقت
 : به چشمانم زد وگفتيکرد،بـ ـوسه ا

 .از حاال به بعد فقط بخند-

 سرد گهید... زمـ ـستون سرد نبودگهید... مال ما بودایدن...میشاد بود...میدی خندیم
 هی... تمام وجودم رو پر کرده بودی وصف نشدني گرماهی... گرم بودمگهیحاال د...نبودم
 به نکهیبدون ا... کلمه شاد بودمی واقعياون روز به معنا... احساس خاصهی... خاصيگرما

 م؟ی رسی مم فکر کنم ما به هنیا

 گهی دي که ستارهاش از روزهایداشتم از تراس به آسمان.ای سمت آپارتمان ساممی رفتباهم
 : کنارم اومد،دستانم رو گرفت وگفتای کردم که سامی تر شده بود نگاه مشیب

 روز به ،اونی بشي قوي خوای ومی هستفی ضعی وگفتي خونه اومدنی که به اي روزادمهی
 وکار حبس یی که خودم رو تو تنهافمیفم،ضعی من هستم که ضعنی ادمیبعد بود که فهم

تو ناخواسته ...ي تو منو عوض کردانهی مشه،امای روز تکرارهی که هر روز برام فمیضع.کردم
 ي هر روز برام تکرارگهید. کنمریی کنم وبخوام تغع من به خودم رجويباعث شد

 دمی دی مدمی خوابی شب می کنم و وقتی شد دوست داشتم زندگی شروع مینبود،صبح وقت
 که قلـ ـبم رو احساس ي کرديتو کار. نبوده و روزم رو هدر ندادمياون روز تکرار

 من نی،اي بودفی که سرد وضعي تو نبودانهیمش.. فراموش شده بودشهی که همیکنم،قلب
 ... بودم وبه خاطر حضور تو گرم شدمفیبودم که سرد وضع

 : وادامه داددی چشمانش چکي از گوشه ی اشکقطره

 که شیسال پ2 ادتهی...رمیمی من میاگه تو نباش... مردميروز که نبود5 نی اي توانهیمش-
 رفتم ي کار اجبارهی يروز برا12اون ...؟ي کرددای جا پنی ایروز نبودم وتو منو زخم12
 احساس زود هی احساس نی کنم وای اشتباه منمی خواستم ببی نگفتم چون مس،بهتیانگل
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اون ... تونم نفس بکشمی کنم بلکه نمی تونم زندگی تنها نمنه  بدون تودمیگذره،اما د
 ی دادم وبه خودم ميسال تمام عشقت رو تو قلـ ـبم جا5... ها شده بودموانهیروز مثل د12

 کنارم شهی خوام همی مانهیمش...ه؟ی پس چستیاما اگه عشق ن...ستی عشق ننیگفتم ا
 .یباش

 : خارج کرد،درش رو باز کرد،سمتم گرفت وگفتبشی رو از جیکی کوچي جعبه

 ؟ی کنیبا من ازدواج م... پورمنش عشق منانهیمش-

 خواب هی...انگار خواب بود... نبودمنی زميرو...خوشحال بودم... بزنمی تونستم حرفینم
 : تکان دادم وگفتمدیی تايسرم رو به نشانه ...نیریش

 .بله...بله-

دوباره قطره ... داد وبـ ـوسه زدي دست چپم رو گرفت،انگشتر رو تو انگشتم جاایسام
 : وگفتدی از چشمانش چکیاشک

 . خواب بودههی همه نمی شم ببی مداری فردا که بترسمیم... ترسمی مانهیمش-

 : شدم وگفتمزونی گردنش آواز

 .قتهی حقهی نیا...ستیخواب ن-

به ...به چشماش... جور که دستام دور گردنش حـ ـلقه شده بود نگاهش کردمهمون
 وجودم ی صورتش رو و داغیکینزد...دستاشو احساس کردم...دی خندی که مییچشما

 دستام ودستاش محکم يحـ ـلقه ...چشمام رو بستم وبا تمام وجودم احساسش کردم...رو
 احساس هی... کنمانی تونم بی نميکلمه ا چیه  رو که اون لحظه داشتم رو بایحس...تر شد

 کلمه دوست داشتن رو یقی حقیاون لحظه بود که معن...بای احساس زهی...ناشناخنه بود
 نی واایمن سام... رو دوست دارمایاون لحظه بود که به خودم گفتم من سام...درك کردم

 . رو دوست دارمبایاحساس ز
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 : گفتمنانینگاهش کردم وبا اطم...بودم که چقدر عاشق نگاهش ییوا... چشماشدوباره

 .دوستت دارم...ایسام-

 تو تراس ی راحتی صندليرو... دادنددی ستاره وماه جاشونو به خورشیتا وقت... خود صبحتا
 ی که بهم نگاه مییاز روز ها... احساس شروع شدنی که اياز روز...می وحرف زدمینشست
 به همه می خواستی که مییاز فردا...از فردا...می کاش مال هم بشمی گفتی ودر دل ممیکرد

 .میگریدکی عاشق میثابت کن

صبحانه ...ي احساس خواب آلودای وی احساس خستگچیبدون ه.رونی بمی با هم زدصبح
 ای شد تا سامدای پی کنسلطی بلهی بود که اری وشانس با ما ییمای شرکت هواپمیرفت..میخورد

 نای واحساسش به سشیا،خواستگاری در مورد سامیوقت.ادیهم تو همون پرواز همراه من ب
 . عشق خودش بهش جواب مثبت داده بودانگار گفتم آنقدر خوشحال شد که

 روز بودنم در استانبول هی که خاله مجبورم کرده بود برم خونشون بقيروز آخر2 جزبه
 گفت یآمد وم ی به کمکم منای سدی پرسی در مورد نبودم مای دنی بودم،وقتایفقط کنار سام

 . قرار دارممیبا دوستان دانشگاه

 ی نمهی گرگهید،دیسال وقت رفتن به تهران رس5بالخره بعد از .می بودفردگاه
 بدون جلب توجه چند قدم عقب تر ایسام...افسرده نبودم...ناراحت وغم زده نبودم...کردم

 دوست نداشتم ی داشت،دوست نداشتم قبل از مامان خاله با خبر بشه،حتیاز ما قدم بر م
 ی که داشتم لو مي گفتم با صورت خندان وشادی نموردش اگر در می بگم وليزی چنایبه س

 . خوشحالمنقدریرفتم که چرا ا

 بار آخر گوشزد کردم مبادا به مامان خبر بدن عازم ي کردم برای که خداحافظنای خاله ااز
 ی هم به شوخای زدند،دنی کنم و اوناهم مدام غر مرشی خواستم قافلگیتهرانم چون م

 :گفت
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 . خندهی اشک راه انداخت وحاال فقط ملی که اومد استانبول سينگاه تروخدا روز-

 : شونش وگفتي هم آروم زد روخاله

 . بخندهشهی دخترم همشاالیا-

 دستش رو تو ي کنارم آمد گرمااید،سامی دی ما رو نمی کسگهی عبور کردم ودتی از گیوقت
 :تدستم احساس کردم وگف

  رفتن به تهران؟ای ی خندوننقدری به خاطر من انمیبب-

 : وجواب دادمدمیخند

 به نظر خودت کدوم؟-

 : دادجواب

 .معلومه به خاطر من-

 : زدم رو شونش وگفتمآروم

 . مامانمدنی به خاطر رفتن به تهران ودرینخ...یچه اعتماد به نفس-

خندون .دیشوبلند تر کرد وبه من رس قدم برداشتم،اونم قدم هاای گفتم وجلوتر از سامنویا
 هجوم کبارهیهمه ...ینگران...دلشوره ...جانیه...استرس...می شدمایسوار هواپ

 ما به هم یعنی گفتم ی وبه خودم مدمی ترسیم...دی کوبیدوباره قلـ ـبم محکم م.آوردند
 م؟یرسیم

 بدتر از ایسام... ـنه نداشتمـی تو سی قلبگهی من دمیدی خلبان اعالم کرد به تهران رسیوقت
 آروم ای کردم آروم باشم ولبخند بزنم تا بلکه سامی می بود، سعیمن چهره ش پر از نگران

 : دستم رو گرفت وگفتای بود که ساممای نشستن هواپکینزد.بشه

 .زنهی دونم چرا قلـ ـبم تند مینم...انهیمش-

 : ودر گوشش گفتمدمیخند
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 . کنهی عشق چه منیبب-

 :ام نگاه کرد وگفت چشمبه

 ؟یاگه مادرت با ازدواجمون موافقت نکرد چ-

 : کم تر شد وجواب دادملبخندم

 . کنهی مطمئنم ما رو قبول مهیقی عشق حقهی عشقمون نهی ببیره،وقتیمامان واقع پذ-

 : وگفتدی لرزی کمصداش

 ...اما اگه-

 : خواد بگه،حوفشو قطع کردم وگفتمی می دونستم چیم

 که بهم اعتماد میمهم ما هست...ستی مهم نیچی هگهی که مادرم تو رو قبول کنه،دنهیمهم ا-
 .گذرهی می تو ق لبـ ـامون چمیدونی وممیدار

 :چشمامو آروم باز وبسته کردم وگفتم.شدندی مادهی نشسته بود وهمه داشتند پمای هواپگهید

 .يبه تهران خوش اومد-

انگار من به ...می هم رو محکم گرفته بوديادست.می رفترونی بمای گرفتم واز هواپدستشو
 رها گروی همدي دستامی قرارگرفتی تو تاکسی وقتی به من،حتای دادم وسامی مروی نایسام

 شد تا در صندوق را باز ادهی نگه داشت،راننده پی وتاکسمیدیبه خونه که رس.مینکرد
 :کردمون نگاه کرد وگفت  گرهي به دستاایکنه،سام

  که؟ی دونی کنم،می وقت رهات نمچیه-

 : تکان دادم وگفتمدیی تاي رو به نشانه سرم

 .دونمیم... کنمی وقت رهات نمچیه-
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 دم می شدم وبه همراه چمدان هاادهی پنیاز ماش.  گونه م احساس کردمي رو روگرماشو
دستانم رو . اشاره کردم تا بره،اونم به راننده اشاره کرد تا برهایخونه رفتم وبه سام

 : شاد مامان اومد وگفتي صداهیوزنگ رو فشار دادم،بعد از چندثانبلندکردم 

 نم؟یبی دارم خواب مای ی خودتانهیمش... مني خداییوا-

 : وگفتمدمیخند

 .خودمم مامان من برگشتم-

 . رفت در رو باز کنه وخودش تا دم دربه استقبالم اومدادشی ی از خوشحالمامان

 که چند متر جلو تر پارك کرده بود ی به تاکسی خونه بشم نگاهاطی وارد حنکهی از اقبل
 :انداختم ودر دل گفتم

  مگه نه؟میما مال هم-

 کرد که ی واعتراض مکردی غرق بـ ـوسه مد،منویخندی شناخت،مدام می سر از پا نممامان
 يبرا: گفتمی کردم ومی نگفتم ومن هم او را غرق بـ ـوسه ميزیچرا درمورد آمدنم چ

 . تماس گرفتمایمامان با دلدار،گلناز،زهره وفر. جالبهیلی خيری قافلگنکهیا

 دلبسته اش ي کنارم نبود متوجه شدم بدجورای که سامیقی همون ساعات ودقاتو
 مامان یوقت. کردمی ميدی شدی ودلتنگی که با نبودنش در کنارم احساس خفگيشدم،جور

 تماس ای به اتاقم رفتم تا قبل از آمدن بچه ها با سامعیمشغول آماده کردن ناهارشد سر
 تماس ای داشت رو برداشتم وبا سامییدا سوم رو که خط جي طبقه یگوش.رمیبگ

 : جواب دادایهنوز بوق اول تمام نشده بود سام.گرفتم

 .انهیدلم برات تنگ شده مش-

 : وگفتمدی از چشمام چکی قطره اشکاری اختیب

 ...ایسام-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 251 

 :صداش اومد وگفت...دی تپیقلـ ـبم محکم م... نا نداشتگهیـنم د ـی سي قفسه

  تونم؟ی میعنی. روتحمل کنمتی مدت دورنی تونم ای چطور مدونمینم-

 کی دیتا من رو د... هنوزاونجا بودایسام... شدیباورم نم...زل زدم به کوچه... تو تراسرفتم
 :قدم برداشت وگفت

 .انهیدوست دارم مش-

 :ند زدم وگفتم قلب لبخمی صماز

 .دوست دارم...ایسام-

 ریهنوز داشتم به مس. شد واز اونجا رفتی که سوارتاکسدمی ودمی کردی خداحافظباهم
 : وگفتمدمیه،خندی دونستم کی چشمام رو گرفت،می کردم که دستی نگاه میرفتن تاکس

 . که متوجه نشمي آوردیحداقل اون حـ ـلقه رو از انگشتت در م-

 : دلدار اومد وگفتي خنده يصدا

 .نمی دوست نازننی وفا تری وبنیسالم به بهتر-

 دمی دادم فهمي تکتکشون رو تو بغـ ـلم جای برگشتم ودر آغـ ـوش گرفتمش،وقتسمتش
شب مثل .رمی تماس بگای نتونستم با سامگهیاون روز تا خود صبح د. دل تنگشون بودمیلیخ

 می گفتیم،میدیوست کنار هم خوابد5 و می تشک پهن کردنیزمان درس ومدرسه رو زم
 که قصد داشت جواب مثبت به او دهد ياز خواستگار دلدار ازبهرام،گلناز.میدی خندیوم

 در دی رسی نوبت به من می گفتند و وقتی از خواستگاران بچه ننه خود ممایوزهره وفر
 .دمی خندیسکوت فقط م

 ي که صبح باصداییبایچشمام باز شد،انگار عادت شده بود،عادت ز6:30 ساعتصبح
 زهره دمیطرف راستم رونگاه کردم د. بشمداری از خواب بای سامالی وخایفکر سام..ایسام
 گلناز ودلدار هم خواب دمی غرق خواب هستند،طرف چپم رو نگاه کردم ودمایوفر
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 مامان دمی دنیی ودست ورومو شستم،رفتم پاییآروم از جام بلند شدم،رفتم دستشو.هستند
 نکهی به تن کردم وقبل از ارونیلباس ب.شهی نمداریب7:30 دونستم تا قبل از ی،مهنوز خوابه

 کی کرد و گفت تو پارك نزدرمیباز هم قافلگ. تماس گرفتمای باسامرونیازخونه بزنم ب
 . دورفتم پاركحالت  بهبای وتقررونی با عجله زدم بدمی که شننویا. ماستيخونه 

 : وگفتمستادمی اشی قدمکی...دمی به طرفش دودمشی دنکهی محض ابه

 ؟یینجای ایاز ک...سالم-

 : قدم کرد وگفتمی قدم رو نکی

 .6از ساعت -

 : شدم وگفتمزونی هوا از گردنش آویب

 ؟يدی خوابشبیاصال د-

 : گوشم زمزمه کردری گرفت وزمنو

 .  من خواب ندارمی تو نباشیوقت-

از . به دور از ادبهی شدن تو پارك کمزونی جور آونی وامیستی استانبول نگهی اومد دادمی
 :آغـ ـوشش جدا شدم وگفتم

 وقت قهیدق30 فقط شه،پسی نگران مستمی من ننهی بشه وببداری بیاحتماال مامان وقت-
 .میدار

 ی قلـ ـبم محکم مستمی نای بعد کنار سامگهی دقهیدق30 موضوع که تانی با فکر به ایحت
 : زدموگرفت وگفتخی يدستا.زد

 .می کنارهم قدم بزنایپس ب-

 رخ می بار به نکیهرچند لحظه .می حرکت کردي مساوي دو دوشادوش هم باقدم هاهر
 آشوب شده زد،دلمی بار قلـ ـبم محکم تر مکی هیهرچند صدم ثان. شدمی مرهیآرومش خ
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قفسه . ازدواج نشهنی به ای مامان راضنکهی نباشم،از اای کنار سامي روزنکهی فکر،ازاهیبود از 
 : وگفتستادی روبه روم اایسام... آوردمینفس کم م  ـنم رو گرفتم،داشتمـیس

 ؟ی خوبانهیمش-

 : بود اشاره کرد وگفتکمونی که نزدیمکتی نبه

 .نی بشایب-

 ی نمی گذره که کالمی می چگهی تو دل هم دمی دونستیانگار هردومون م.می ونشستمیرفت
 : که آروم تر شدم وگفتمیکم.میگفت

 .ارمی خوام کم بینم-

 : محکم تر گرفت وگفتدستامو

 .می باشي قودی دو بام،هریاری کدوم کم نمچیه-

 دی دونستم وقت رفتنه وبایم... خواست محکم بغـ ـلش کنیدلم م... کردمنگاهش
 :با اکراه بلند شدم وگفتم...برم

 . برمدیبا-

 : شد وگفتبلند

 ...ی ولي خواد بزارم بریدلم نم-

 : وگفتمدمیخند... شدساکت

 .من مال تو ام وتو هم مال من. کنمی نمداینگران نباش من بهتر ازتو پ-

دوست داشت تا خونه . گرفتمشی و راه خونه در پمی کردیخداحافظ...دیخندی مچشماش
 وهمون اول صبح برم وهمه ارمی طاقت نادی اگه تا خونه بدمی ترسی کنه اما میمنو همراه

  آوردمی طاقت مدی هنوز زود بود وبای رو به مامان بگم ولزیچ
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 من دنی رفت با دی و وارد سالن شدم مامان که به طرف آشپزخونه مدمی به خونه رسیوقت
 : شدو گفتخکوبیسرجاش م

 ؟ي بودرونیاول صبح ب...وا-

 : که خنده بر لب داشتم جواب دادمی حالدر

 . تونم بخوابمی نمادیعادته مامان ز-

 : تعجب نگاهم کرد وگفتبا

 ؟یستیدختر تو خسته ن-

 : وگفتمدمی رفتم،گونه هاشو بـ ـوسکنارش

 . ومن خوشحالمیستی خسته نگهی دی خوشحال باشیوقت-

 ی حس قلقلکم منی آنقدر ای داشتم،گاهی وحالی دونه من چه حسی کس نمچی هی دونینم
 . بزنم ودرموردش به همه بگمادیفر... بزنمادی خواستم فریداد که م

 : شدم وگفتمثی بله هنوز خواب هستند،خبدمی و آهسته وارد اتاقم شدم،دآروم

 چه وقت خوابه؟-

 play، رو برداشتمکی موزي هاي دی ازسیکیک،ی سمت پخش موزرفتم

 سرشون ينفرشون پتو رو باال4 هر کیبه محض شروع موز. کردمادی زدم وصداشو زرو
 داری غر زدن بیبالخره بعد از کل. گرفتند وشروع کردند به نق زدن قراررشیآوردند،ز

 ی که دلم براشون پرمطونی شوخ وشي شدن همون دوستاقهیشدن وبعد از چند دق
 یضلع5 وبعد از رفتن مامان،ما می خوردیصلاون روز با مامان ودوستام صبحانه مف.دیکش

 کار ی وکلمی خوردیم،بستنی ـنما رفتـیم،سی کرددیم،خریگشتیم.رونی بمینامتغارن زد
 داده بود شنهادی که دلدار پیی از رستوران هایکی ناهار رو در نکهیبعد از ا.گهید

 .خود رفت  وهرکس به خونهمی از هم جدا شدلمونی رقم می رو رسوندند وعلم،منیخورد
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 کردم می بودم رو وارد گوشدهی رو که خريدی خونه و وارد اتاقم شدم،خط جددمی رسیوقت

 : هنوز بوق اول کامل تمام نشده بود که جواب دادشهیمثل هم. تماس گرفتمایوبا سام

 .می فرد زندگنیزتریسالم به عز-

به خاطر ... صداشدنیبه خاطر شن... حرفاشنینه به خاطر ا...دلم قنج رفت...دمیخند
 : رو محکم تر گرفتم وگفتمیگوش...وجودش

 ؟ي من چطوریسالم به زندگ-

 : وگفتدی کشیقیم عنفس

  نهای دی آی دانم فردا میمن نم-

  شودی چه مگری دانم تا چند لحظه دی نممن

  دانمی حال را میول

 ی دانم تو هستیم

  عشقمی هستتو

  خواهمی که تمام فردا را با او می هستتو

 : آهنگ رو خواندمهی از ي زدم ودر جوابش قطعه ايلبخند

  ازتو بگذرمشهیتمام عمر نم-

  خرمی به جون ماشوی سختهمه

  عاشق ترمنکهی الی دلییتو

 تو..ییتو

 : بعد گفتیکم. بد خونده بودمیلی دونستم چشماش االن خندونه،چون آهنگ رو خیم

 .يتقلب کرد-
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 : وگفتمدمیخند

 . شعر بگمهی بتونم در آن واحد ستمیمن که مثل تو ن. دونمیآره م-

 سکوت رو نداشتم نی انی بيخودی بي که طاقت سکوت و فکر هام،منی سکوت کردهردو
 :گفتم

  دنبال خونه؟يری میچه زمان-

 : وسپس گفتدمی رو شندنی آروم نفس کشي صدااول

 ...ی ولیدوست دارم تو هم باش... سرزدمی امروز رفتم به چندتا بنگاهنیاز هم-

 : وگفتمدمی حرفش پرونی به معیسر

 ؟ی چیول-

 : کرد وجواب دادي سرفه اتک

 .می کنی قراره تو همون خونه زندگشاالی کنم چون ازتیام سوپرا خوی میول-

 : شد وگفتمیلی ویلی موضوع دلم قنی وفکر به اادی با

  کشه؟یبه نظرت چقدر طول م-

 : فکر کرد وگفتیکم

 صحبت ی تهران با چندتا بنگاهمیای بنکهی روز بشه،قبل از ا7 تر ازشی کنم بیفکر نم-
 که در حد دونمی که مورد نظرمه و می تا اوننمیبیکرده بودم واالن فقط دارم خونه ها رو م

 . منه رو انتخاب کنمي ندهی خانم آي قهیسل

 7 گفته بود در کمتر ازایهمان طور که سام.می تماس رو قطع کردگهی صحبت دی از کلبعد
 . از اونی دادن قسمتریی به تغ کرد وشروع کرددای رو که مدنظرش بودرو پيروز خونه ا
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 در اون اقامت ای که سامی رو هم دست به سر کردم ورفتم به هتلهی که شرکت بود بقمامان
 ی مشکنی ماشهی که به دمی رو دای شدم،سامادهی پی هتل از تاکسي روبه رویوقت.داشت

 : گرفتم گفتمي جای صندلي کنارش رویرفتم سمتش وقت. زدههی تککی شیلیخ

 .مبارك باشه-

 : حرکت نکرد ،جواب دادی رو روشن کرده بود ولنیماش

 .یمرس-

 : کردم گفتمی می رو بررسنی که داخل ماشیدرحال

 ؟206چرا-

 : کرد وگفتنگاهم

 .يچون تو دوست دار-

 که با اون ي بارنیداشتم هرچند آخر206 به ی همه مدت ارادت خاصنی بعداهنوزم
 به تهران برگشتم ی وقتلی دلنی مامان نداشتم به همنی با ماشی خوبي خاطره میرانندگ

 با ای دونستم سامی دونست،اما حاال می منوخوبی هم اای رو فروخته وسام206 مامان دمید
 به گفتنش نبود چون من يازی بسازم البته نگهی دي ره خاطهی خواد بگه ی کارش منیا

 لحظه خاطره رو با سرعت نور از ذهنم هی نیهم. گذشته روکال فراموش کرده وبودمگهید
 : خنده گفتمهیرد کردم وبا 

 .میخب،بر-

 : سمتم برگشت وگفتبه

 کجا خانمم؟-

 :ابروهامو باال دادم وگفتم-

 . خونه مایعنیالبته ...گهیخونه شما د-
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 : چشماشو گشاد کرد وگفتی ابروشو باال داد وبه شوخي تاهی

 ؟ی کنی خونه دعوت مهی منوبه يدار-

 : به بازوش وگفتمزدم

 ؟يدی نشونم می خونه رو که گرفتیخجالت بکش،مگه نگفت-

 : رو به حرکت در آورد وگفتنیماش

 که جلوه ينجوری کنم ای ومبلش مدمی مرشیی دارم تغاری هم طاقت بگهی دی کمیچرا ول-
 ری قافلگينجوری اما ای باشونشی دکوراسی دوست داشتم خودت ناظر طرحیلیخ. ندارهيا

 .یشینم

 : رخش زل زدم وگفتممی نبه

 ؟ي صحبت کردنای خوام امشب با مامان صحبت کنم،با خالت ایم-

 که در چهره يرییدم،تغی رو در چهرش دریی اما به وضوح تغدمیدی رخش رو ممی ننکهی ابا
همه وهمه شده بود هم ... هانیتمام ا...استرس... یدلواپس...ینگران...ترس... بوددای منم پي

 . منيایوسم وهم روکابـ ـ

 : که به دستام داده بود به خودم اومدم وگفتي فشاراز

 .می رسیصحبت کردم نگران نباش ما به هم م-

 : زدم وگفتميلبخند

 .شک نکن-

ظهر بود و مامان تا 2ساعت . منو رسوند خونهای ساممی ناهار رو با هم خوردنکهی از ابعد
 نا ي درست کنم،آخه دوست نداشتم فکراکی کهیخونه نبود منم دست به کار شدم تا 5،4

 مبل يمامان که اومد دست روشو که شست،کنارم رو. کننده به ذهنم خطور کنهدیام
مطمئن بودم . بودییتو دلم غوغا.می خردن شدومشغول می بردکی تکه کهینشست،براش 
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 دونستم بعد از اون ی اما نمشهی خوام بهش بگم خوشحال می که مي خبردنیمامان از شن
  مونه؟ی می باقیهم خوشحال و راض

 : رخ مامان نگاه کردم وگفتممی به نمی فارق شدکی هر دو از خوردن کیوقت

 .می خواستگارادی نفر بهی خوام اجازه بدم یمن م...مامان من-

 ي رو روشی چاوانی ل؟مامانی نداشتي بهتري ؟جملهی بودکه گفتی چنی خودم گفتم ابا
 :شت،نگاهم کرد وگفت گذازیم

 ،خوشحال ی باعث شده تو عوض بشيزی چهیمطمئن بودم ... زدمی حدس مدی؟بايجد-
 د؟ی وکجا با هم آشنا شدی هست؟کی آقا پسر کنیخوب ا...یباش

 ی ميداشتم با انگشتام باز. پاهام بودری که زی و زل زدم به نقش قالنیی انداختم پاسرمو
 قی نفس عمهی...؟يدی مثال االن خجالت کشی بگشمی بقدی باگهیکردم با خودم گفتم د

  ،آب دهنم رو قورت دادم وگفتمدمیکش

 کرد وگفت بهم ي تهران ازم خواستگارامی بنکهیقبل از ا. باهاش آشنا شدما،استانبولیسام-
 ...ومن... خواد با من ازدواج کنه ومنیعالقه داره وم

 :شمام زل زد وگفت چانه لرزونم روگرفت،سرم روباال آورد،تو چمامان

 .ي وجواب مثبت داديتوهم به اون عالقه دار-

 : رو تکان داد وگفتمسرم

 ...بله بهش جواب مثبت دادم و-

 : رو در آغـ ـوش گرفتم وادامه دادمد،مامانی ازچشمانم چکی اشکارقطرهی اختیب

 . خوام باهاش ازدواج کنمیوم-

 : پشتم رونـ ـوازش کرد وگفتمامان

 .هی که دل دختر من روبرده کي آقا پسرنی انمی قرار بزار تا ببهیپس -
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 : آغـ ـوشش جدا شدم وگفتماز

  آخر هفته خوبه؟نیا-

 : گفتدویخند

 . دلت روبردهیلیانگار خ-

 دونستم ی هوشم روبرده بود وميهمه ...قلـ ـبم رو...ذهنم رو...وجودم رو... دلم روآره
 . وجود ندارمگهیبدون اون من د

نفسم رو تازه ... تو دستم بودیگوش... مامان جدا شدم رفتم تواتاقم،در تراس رو باز کردماز
 : جواب داد گفتمنکهی محض ااروگرفتم،بهیکردم وشماره سام

 ؟ي آماده اگهیروزد3... آخرهفتهنیا-

 : گرمش اومد که گفتيصدا

 . من آمادمیهرزمان که تو بگ-

روز گذشته بود وهر دوخانواده 3 نی اشدمی ماردی بی بستم و وقتی داشتم چشمامو مدوست
 ي ها بگذره و روزنی اينه دوست داشتم همه ... شدندی با هم آشنا می وخوشیبه خوب

 . قرارگرفتم وعاقد منتظره تا من بله رو بگمایبرسه که من کنار سام

 خبر ندارن هی قضنی من دوستانم از اي خداي افتاد واادمی تازه می رو که قطع کردتماس
 رو برداشتم وشماره تک تکشون رو یدوباره گوش. کنندیواگر االن بهشون بگم کلمو م

 . روز بعد،ناهار قرار گذاشتميگرفتم وبرا

 قرار رو بگم ومن نی اصرار کرد که علت ایلی راه خنی به همراه گلنازدنبالم اومد،دربدلدار
 ی مشگونی هم مدام ازبازوم ن واونی تا رستوران صبر کندی گفتم نه،بایهم مدام م

نفرباهم سرم غر 4 هرچهارنفرشون رو به روم نشسته بودند،هری بود،وقتيچه روز.گرفت
 : مرتبه گفتمکی نی بنی ومن هم در اد کردنی زدند وسروصدا میم
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 . ازدواج کنمیکی خوام با یم-

د تا گارسون اومده بو. کردندی بهم نگاه مرهی خرهینفر ساکت شدند وخ4 هرکدفعهی
 اونا مثل خنگا به من زل زده ی ولدی دارلی میبار سوال کرد چ2ره،یسفارشمون رو بگ

 ازدواج من یعنیخندم گرفته بود،با خودم گفتم .سفارش رو دادم تا بره.بودند
 : دوم رو هم زدم وگفتمي به؟ضربهیآنقدرعج

 .نندی روببگریخانواده همد2قراره پنج شنبه -

 : بازوم وگفتي ترم به من بود محکم زد روکی که نزددلدار

 ؟ی زود تر نگفتم؟چرایحاال ما نامحرم شد...يری بميا-

 : گفتگلناز

 د؟یکجا آشنا شد-

 : که کنارش بود به پهلوش زد وگفتزهره

 .هی ترکگهیمعلومه د-

 : هم به حرف اومد وگفتمایفر

 د؟ی باهم آشنا شدیک-

 : دوباره آروم زد به بازوم وگفتدلدار

 پسر نی که رفت استانبول با ای مطمئنم ازهمون وقتنه،منی زمری نصفش زنی ادیباور کن-
 .آشنا شده

 : وگفتمدمیخند

 .دیشی خوام ازدواج کنم واز شرم راحت می که منهی نداره مهم ایفرق-

 ی صفحه گوشد،بهی رو از دستم قاپی بود،دلدار گوشایسام. زنگ خوردمی موقع گوشهمون
 : کرد وگفتی نگاه مهی که به بقینگاه کرد ودر حال
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 . نام داردای سامدی گل پسر سوار بر اسب سپنیا-

 از اونها فاصله ی پاسخ رو زدم وپاشدم تا کميدکمه . رو ازش گرفتمی وگوشدمیخند
 : که گلناز گفترمیبگ

 . اشکال نداره هامی گوش بدکمی خدا ؟بهيحاال چرا پاشد-

 : رو کنار گوشم گذاشتم وگفتمی خنده گوشبا

 .گفته بودم که.سالم،با دستامم-

 : گفترای آروم وگشهی هممثل

 .دلم برات تنگ شده-

 بهم زل دمی نگاه کردم که دمیتا تخـ ـت با هم فاصله داشت4 ي بچه ها که به اندازه به
م  کردیمنم بدجنسـ ـ.گمی می کنند که چی خواستند ازهمون جا لب خونیزدند،انگار م

 :وپشت بهشون گفتم

 . تنگ شدهشتریدل من هزاران بار ب-

 : اومد،گفتمی می مختلفيصداها

 ه؟ی چيصداها-

 : وگفتي آروم تري جارفت

 .ی نظاره کنیتونی که خودت نمفیح.نندی چی رو ملیدارم وسا-

 : وگفتمدمیخند

 . دمی مریینگران نباش بعدا خودم طرحشو تغ-

 : خاطر گفتنیبه هم. زدی از کارگرا صداش میکی

 . هايعکسمو نشون ند.مراقب خودت باش-

 : گفتمباخنده
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 . عکس از توئههی دنی خوان دی که االن ازم ميزی چنیمطمئن باش اول-

 : دادجواب

 .برو خوش باش-

 : نشستم گلناز گفتهی بقشیتا رفتم وپ.می کردی هم خداحافظاز

 .فتهی را می قتلهینگو نه که امشب -

 : کردم گفتمنگاهش

 و؟یچ-

 : آورد جلو گفتدستشو

 .مینی ببادیعکسو رد کن ب-

 :گفتم

 ؟یعکس؟عکس چ-

 از دلدار ی دست کمدمی هم نگاه کردم ودهی کرد،به بقی نگاهم مثانهی خبدلدار
 : وگفتمدمیخند.ندارند

 .عشقم گفته عکسشو به شما نشون ندم-

 : گفتزهره

 اونوقت چرا؟-

 : کردم وجواب دادمنگاهش

 . ترسم چشممون بزنندیآخه م-

 : عق زدن رو در آرود وگفتي ادازهره

 .ای لوس نبودنقدری قبلنا اانهیمش-
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 بدون کم وکاست هی به ثانهی خاطرات رو،لحظه به لحظه،ثاننی دونم چرا تک تک اینم
 .ادمهی

 داشته ادی رو به ییزای چه چمی وبهش بگمی کنترل کني جورمیتونستی مغزمون رو مکاش
 بود فکر کنم من يزی چنی کنم اگر هم همچیاما حاال که فکر م. رو نهییزهایباشه وچه چ

 . سپردمی بردم به خاطر نمی مادی رو از می تمام زندگدیبا

از نظر اون ...چرا پنهون کردم... غر نزدند گه چرا زودتر نگفتمگهی شب هم گذشت،داون
 خودش کنه که بدون خجالت يدای همه منو عاشق وشنی نفر تونسته بود اکی که نیها هم

  خوب وخاص باشهیلی آدم خدیبگم دوسش دارم با

 وبنفش رو سرم دی سفي به تن کردم،روسری مشکنی وشلوارجری به رنگ بنفش سییمانتو
مامان زودتر . رفتمرونی به خودم انداختم واز اتاق بی نگاهنهی بار در آنی آخريکردم،برا

 شدم نیی پاي وارد سالن طبقه نکهیبه محض ا. بود منتظرمنی رفته و تو ماشرونیاز من ب
 رو ی گوشیبا خوشحال. حدس زده بودماست،درستی سامبودم  زنگ خورد،مطمئنمیگوش

:  خواستم باز مسکنم بشهی داشتم،ماجی به صداش احتیلیخ.دم گوشم چـ ـسبوندم
 .رمی می م،دارمی دونی،نمیخوب شد تماس گرفت...ایسام

 ینی دلنشي وصدادمی استرس شده است رو شنری دونستم درگی رو که میی نفس هايصدا
 :که گفت

 . رو چه کار کنمقهیدق40 نی دونم ای بگم؟نمیپس من چ... منانهیسالم مش-

 کاش جلوتر ایخدا... او بود آروم بودمیوقت. پر از ترس ودلهره بودم،آروم شدمنکهی ابا
 می داشتهی که در ترکي ساده ایتکاش به همان دوس... بودم؟صیآخ خدا من حر... رفتمینم

 چیبدون ه...ی ترسچی خودم داشته باشم،بدون هي رو براای خواستم سامیاما م...قانع بودم
 .ی گناهچیه و بدون...یاسترس
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 ی منتظرم بود با حالتنی تو ماشقهی دق15مامان که حدودا.رونی وزدم بمی رو قطع کردتماس
 : بود وهم خندان گفتیکه هم عصبان

 . بهترهمی برگهیساعت د1م؟ی برستیاالن زود ن-

 : وگفتمدمیخند

 .می نکنری که دمینه بر-

 . زد وحرکت کرداستارت

 روپارك کرد قبل نی مامان ماشیوقت.می رستوران مورد نظر بودي بعد جلوقهیدق35 درست
 : گفتممی بشادهی پنکهیاز ا

  درسته؟دی عگهیماه د1 بایمامان تقر-

 :اد کرد وجواب دنگاهم

 درسته چطور؟-

 : زدم وگفتمای رو به دردلم

 ...تا اون زمان... خواد تا اون زمانیدلم م-

 : به کمکم آمد وگفتمامان

 ؟يری بگی تا اون زمان عروسي خواینکنه م-

 : وگفتدیمامان خند. رضاستي نشانه ندی گوی که مییازهمان سکوت ها. کردمسکوت

 فی تخفهی می بتوندی کرده شایی هوانقدری آقا پسر آنقدر گل باشه که تو رو انیاگر ا-
 .میبهشون بد

 آخر يلحظه .می رستوران رفتي طرف در ورودم،بهی شدادهی پنی از ماشهردو
 کاش يهزاران بار ا...آره خواستم برگردم وکاش...خواستم برگردم...دمیترس...ستادمیا
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 یاگر م... گشتمی افته برمی می اتفاقنی چننی اگهیماه د1 دونستم تا یاگر م... گشتمیبرم
 . بودمی راضیوعاشق  بدون عشقیدونستم،به همان دوست

 : شونه هام گذاشت وگفتي دستشو رومامان

  تو؟يایچته دختر؟نم-

 : نگاهش کردم وگفتمسردرگم

 .میچرا چرا بر-

 مونیی روگفتم،راهنماای نام سامشخدمتیبه پ.می و وارد رستوران شدمی دو قدم برداشتهر
 داشتم به مرز سکته یهر قدم که بر م... زدی داشتم قلـ ـبم تندتر میهرقدم که بر م.کرد

 که می فاصله داشتزیم3... پشت به ما داشتندهیبق...دمی وشوهرخالشو دایسام...دمی رسیم
 بلند  همهی باعث شد بقنیاز سر جاش بلند شد که ا...دی هم منو دایام ستون سهیبعد از 

روبه رومو ...ستادی اي قدم عقب افتاد وقدم بعدکی رو که برداشتم مامان يقدم بعد...شوند
 با نگاه دمیبرگشتم د...ومامان... کردندی همه متعجب نگاهم مای از سامرینگاه کردم،به غ

 داد وبه استقبال ی به طرف ما اومد،با سر سالمایسام. منه سر شار از تعجب زل زده بییها
 : زد وگفتيلبخند.از مامان رفت

 . هستمایسام...سالم خانم پورمنش-

 : گفتمدندی شنی ومامان مای که فقط ساميستادم،جوری اکنارش

 ... کهی خوام باهاش ازدواج کنم،کسی است که می کسایمامان سام-

از شوهرخالش  ریبه غ. وپشت سر اوهم نگاه کردای باخشم نگاهم کرد،سپس به ساممامان
 :مامان به حرف آمد وگفت. کردندی با خشم نگاهم مهیوخالش بق

 .میبر-
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آنقدر . مامان مچ دستم روگرفت ومنو با خودش بردي اگهی از هر حرف واعتراف دقبل
 رونی به دنبالمون اومد وتا بایسام. رو نداشتمي بود که جرات گفتن کلمه انیخشمگ

 : وگفتستادیا کنار مامان ای ساممیدیرستوران رس

 ... بدم،لطفاحی توضدیخانم پورمنش بگذار-

 : حرفش روقطع کرد وگفتمامان

 ي مسخره بازنی االن انیبهتره از هم.داستی پزی چست،همهی نیحی گونه توضچی به هازین-
 .دیرو تمام کن

 از تمام حاالتش تونستمی رو متشیعصبان. ومامان حرکت کردمی گرفتي جانی ماشتو
 ی منو به وحشت منی بودم وادهی ندی وعصباننیتا به آن روزمامان روآنقدر خشمگ.نمیبب

 .انداخت

 پارك کرد،منم نگی رو در پارکنیماش. رد وبدل نشدنمونی بی کالممیدی خونه رستابه
به . نشستمییرای مبل سالن پذنی اولي شدم ورفتم داخل خونه و روادهی پنی از ماشعیسر

 هی که ی از مبل ها انداخت ودر حالیکی ي رو روفشی مامان وارد سالن شد کنکهیمحض ا
 : گفتود پهلوش گذاشته بيدستش رو رو

 ... با اوني مدت که استانبول بودنیفقط بهم نگو تمام ا...؟یاز ک-

 : جام بلند شدم وگفتماز

سال تمام 5.دیکنی بودم،اما نه اون جور که تصور مایسال تمام با سام5آره مامان درسته،من -
 . فقط مثل دوستمیکنار هم بود

 : دست آزادش رو باال آورد وگفتمامان

 اون عاشقته؟دوست ی کنیتو فکر م. کنهی نمحی اشتباهت رو توجنی ازی چچیساکت،ه-
 ... کهیهمون...؟يدیمگه خانوادشو ند...داره؟همش دروغه
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 : ادامه بده گفتمنذاشتم

 من بودم که نی دونستم،ای رو از اول مزیمان،من همه چ وجود نداره ماي الهی مکر وحچیه-
 دهی من بودم که اول به طرفش کشنیا... دادی دوستشنهادی من بودم که پنیا...دمشیاول د
 ... من بودم که اول عاشقش شدمنیا...شدم

 روزگار بخواد نکهیفکر ا... فردانکهیفکر ا... ماماننکهیفکر ا... تونستم ادامه بدمی نمگهید
بغض راه ... کردی مفمی داشت ضعگهید.... کردیما رو از هم جدا کنه کمـ ـرم رو خم م

 فرو ی بغض لعنتدیگلوم رو فشار دادم تا شا... شدمیداشتم خفه م...گلومو سد کرده بود
 : مبل نشستم وادامه دادميودوباره ر...بره

 .دیکاش درکم کن...تونمی نمایدون ساممامان من ب...د،منینی رو نبهیمامان فقط ظاهر قض-

 : کنارم اومد وگفتمامان

  خبر داره؟هی قضنی از ای کگهید-

 : کردم وگفتمنگاهش

 .بابا... ونایس-

 : پشت به من کرد وگفتمامان

 وصلته نی به ای ماجرا خبر داره وراضنی که پدرت از ای خوش نکننیبهتره دلت رو به ا-
 . کردی باخبر مانی جرنی بود من از انی اریچون اگر غ

 رو میگوش. رو برداشتم ومن هم به اتاقم رفتمفمیک. باال رفتي گفت وبه طبقه نوی امامان
 : جواب دادمعی بود،سرایسام.لرزهی داره مدمیدر آوردم د

 ... شدی چیدونینم...یدونینم...ای سامییوا-

وست داشتم آرومم  رو بشنوم،دای ساميفقط خواستم صدا... بزنمی تونستم حرفی نمگهید
 : گرمش اومديصدا. فکر نکنمزی چچیکنه،دوست داشتم به ه
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 چی برامون خاطره،هشهی وممی گذاری ها رو پشت سر منیما همه ا... منیزندگ... منزیعز-
 . ما رو از هم جدا کنه مطمئن باشتونهیکس نم

  هق هقم گفتمونیم

 . رسونهی که اون باالست ما رو به هم نمی کنم کسیاحساس م... تونهی میکی...چرا...چرا

 هم بگذارم ي پلک روي لحظه انکهیشب رو بدون ا.می گفتگهی به همدی چگهی دادی نمادمی
 دوش گرفتم وزدم هیمن هم . رفترونی از خونه بشهیمامان زودتر از هم.به صبح رسوندم

 رمی که میهر سمت به دمیاما د. خوام برم واصال کجا برمی دونستم کجا میاول نم.رونیب
 ... از وجودمیمی که شده بود نیباشه،کس  کنارمیکی خواد یدلم م

 : رو برداشتی تماس گرفتم،بوق اول گوشای رو برداشتم وبا سامیگوش

 .دی خورشریصبح بخ-

 نه،تمام تالشم رو به کار ای دونم تونستم ی باشم،نمي پر از انرژای خواستم مثل خود سامیم
 :بردم وگفتم

 . منی زندگریصبح بخ-

 : تر گفتي انرژپر

 .یرونی ب؟مطمئنمییکجا-

 : گفتمي با لبخندهمراه

 ؟ییکجا...رونیدرسته زدم ب-

 : بود گفتجانی که پر از هیی صدابا

 . گمی که بهت می به آدرسایب-

 یکی در ی برج مسکونهی. به اونجا رفتمعی سری تاکسهی که داد رو از حفظ کردم وبا یآدرس
 نیی پادمی به اونجا رسیوقت.ای خواست بشه مامن من وسامی که ميخونه ا... منطقهنیاز بهتر
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 کی شی به استقبالم اومد،با هم وارد البدی خندی که میبا چشمان.دمشیساختمون،منتظر د
 ایدر آسانسور که باز شد سام...15 يطبقه ... طبقه از برجنی وآخرسور آسانم،سپسیشد

 :گفت

 .ي خودت خوش اومديبه خونه -

 يرو به رو.ی طراحنی وبا بهترکی ساختمون کامال شهی.می رو گرفت وبا هم وارد شددستم
سمت راست . بودیدست مبل اما انگار هنوزم خال2 سالن وجود داشت که با وجود هیدر 

 دست مبل هی مجزا شده بود که در اون ییرای از قسمت پذي اشهیسالن که با بلوك ش
سمت چپ سالن هم .نفره وجود داشت6 ي غذاخورزی مهیو  ـنما خانوادهـیسنفره،6 یراحت

 که سمت راستم بود واحتماال اتاق ها در اونجا قرار داشت ییداشتم به راهرو.آشپزخونه
 : دستم رو محکم تر گرفت وگفتای کردم که سامینگاه م

 .ایب-

 یمعرکه بود تراس.می شدی بزرگيبای و وارد تراس زمی هم سالن رو رد کردبا
 هم ی خوبیلی خدی مشجر شده بود ودبای زیلیمتر که قسمت از اون خ100حدودا
 : برد وگفتي اشهی شي منو کنار نرده هامایسا.داشت

 عاشق یلی دونم که خی بود،چون مباشی تراس زنی خونه انی انتخاب الی از دالیکی-
 کنند،با ی میشهر در اون زندگ نی که مردم اینیبی رو میی که خونه هاییجا.یتراس هست

 که من دارم ی مشکلنی مردم؟انی غم اای غم که در دل منه،بزرگ تره نی ای گیخودت م
 ممکنه نکهی فکر ای کنه حتدتی نا امزی چچیانه نگذار هی مردم؟مشنی مال اایبزرگ تره 

 . خوادی اگه خدا نخواد،چون خدا بد بنده اش رو نمی حتمیبهم نرس
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 دمی داد نگاه کردم،لبخندشو در اون دی منانی دوسش داشتم وبهم اطمیلی که خی چشمانبه
 ای خونم سامي بدنم وتک تک گلوبولهايومن هم لبخند زدم وبا تک تک سلول ها

 .عشقم رو احساس کردم...رو

 مشغول کارش شد ومنهم رو به ایم،سامی نشستی راحتی صندلي جا در تراس روهمون
 پرتره از ی طراحهی دنید وکاغذ برداشتم وشروع کردم به کش مداهی.روش نشسته بودم

 :دمی کردم که صداشو ازپشت سرم شنی طرح کار مي آخرايداشتم رو.چهرش

 ؟ی طرحم رو بکشی نگاهم کننکهی بدون ای تونیچطور م-

 : وگفتمدمیخند

 . ستی نيزی چنکهی ایتو در وجود من هست-

 : از جام بلند شدم وگفتمعی کردم وسری دونستم االنه که طرحو ازم بقاپه،منم زرنگیم

 . کنرونی ازسرت بيری رو ازم بگی طراحنی ای بتوننکهیفکر ا-

 : اومد گفتی درحال که به طرفم مایسام

 .ارمی دست مارم،بهی رو که بخوام به دست بیمن هر چ-

 اتاق نیم،رفتم طرف راهرو و وارد اول رفتم وارد سالن شدی جورکه عقب عقب مهمون
 :شدم،در روبستم وآروم با خودم گفتم

 .شهی طرح مال خودمه ومال تو نمنیا-

 وروبه روش تخـ ـت يواریسمت راستم کمد د. قدم رفتم جلوتر وبه اتاق نگاه کردمهی به
 ی بهداشتسی راست سرو،سمتی ومشکیرنگ زرشک2 از ی مخلوطینفره با روتخـ ـت2

 .دمیدی پنجره موارفقطی دي توالت قرار داشت ورو به رومم به جازیام وموحمـ ـ

 : سرم احساسش کردم،به خودم اومدم وگفتمپشت

 .ستیقبول ن-
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 : گفتیطونی چشم ولحن شبا

 ست؟ی قبول نیچ-

 یمامان بود،با دلهره ودلواپس. زنگ خوردمی بزنم گوشی وتا خواستم حرفدمی خندبلند
 :جواب دادم

 .سالم مامان-

 : گفتتی عصبانبا

 ؟يداری رو برنمی زنم خونه گوشی زنگ می هرچ؟چراییکجا-

 : رو مشت کردم وگفتمدستم

 .ستمیچون خونه ن-

 : تر شد وگفتی عصبمامان

 ...نکنه که-

 : گفتمنی همي ناراحتش کنم،براخواستمی بشه،نمی عصبشتری بنذاشتم

 .با دلدار قرار دارم-

 ی با مامان خداحافظنکهیبعد ازا.ان قبلش با دلدار تماس نگرفته باشه کردم مامی دعا مفقط
 .کردم با دلدار تماس گرفتم وخبر دارش کردم

 جلوم ای داد قصد خروج از اتاق روکردم که سامی هم فشار مي که دندونامو روی حالدر
 :قرار گرفت وگفت

 . موندهيزی چهیهنوز-

 : زدم وگفتميلبخند

 ؟یچ-
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 شونه هام افتاده بود رو ي نگاهم کرد،شال رو که روطنتشی همون نگاه پر از شبا
 :برداشت،دورچشمام بست وگفت

 . خونه رو بهت نشون ندادمنی بخش انیمهم تر-

 : خنده گفتمبا

 ؟یحاال چرا چشمامو بست-

 اتاق برد،بعد رونی که پشت سرم قرار گرفت شونه هاموگرفت ومنو به سمت بی حالدر
 چشمام ي قدم رفتم داخل،شالو از روکی باز شدن در،يازاون سمت چپ وصدا

  اومدمجانی که رو به روم بود به هيزی چدنیبرداشت،آروم چشمامو باز کردم واز د

خندان به سمتش . زن وبچههی رخ می طرح ني با پانل هايواری بچه ودسی بچه،سرواتاق
 :برگشتم وگفتم

 ده؟ی به اتاق بچه هم رس،فکرتای من ساميخدا-

 : آرود وگفتکی که وجود داشت صورتشو نزدي فاصله انی کم تربا

  بچه باشه؟هی حسودم،پس فقط یلی من خانهیمش-

 : وگفتمدمی ته دل خنداز

 . حسودمیلیمنم خ-

 : زمزمه کرددرگوشم

 .برگرد وبه پانل دقت کن-

 : بزنم گفتی حرفنکهی وبا دقت به پانل نگاه کردم،قبل از ابرگشتم

 خدا که بهمون بچه داد فرزندمونم شاالی دارم اانه،دوستی رخ توئه مشمی طرح،طرح ننیا-
 . هم داشته باشهییبای زرتی داره سییبای زي چهره نکهیمثل تو عالوه بر ا
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 دلدار ناهار ي وطبق خواسته می رفترونی با هم بمی کردی خونه رو کامل بررسنکهی از ابعد
 ندموی همسر آی که هم به مامان دروغ نگفته باشم وهم دوستان گراممی کردلیرو باهم م

 کی ای ومن وساممایدلدار به همراه بهرام،گلناز همراه نامزدش وزهره وفر.نندی نظر ببهی
 .می کردحی مامان تفري وفکر غر زدن های وبدون نگرانمی دادلیک رو تشیمیجمع صم

 وارد خونه شدم مامان نهیبه محض ا. منو تا دم خونه رسوندایسام5 ساعت کی نزدعصر
 : مبل بلند شد،سمتم اومد وگفتي ازرویعصب

 ؟ی قرار داشتایبا سام-

 : کردم اعصابم رو آروم نگه دارم،گفتمیسع

 .می بچه ها،ناهار رو باهم خوردهی وهم با بقایهم با سام-

 :  باال برد وگفتی صداش رو کممامان

 هی تو ي براای،سامی کنی اشتباه مي داری فهمی نم؟چراي خودسر شدنقدریا ی از کانهیمش-
 ؟ی دونی درمورد خودش وخانوادش می از کنمیبگو بب.دهی مبتیاشتباهه،اون داره فر

 : مبل انداختم وگفتمي بود رولوشدهیک100 رو که انگار فمیک

 من بودم که اول نی داد،ای دوستشنهادی نبود که پایمامان سام...دونستمیاز همون اول م-
 ای خورم سامیمامان قسم م... من بودم که شمارمو دادمنیا.... دادمشنهادی و پدمیاونو د

 ... کههیهمون... خوامی که من مهیهمون

 : حرفم رو قطع کرد وگفتتی با عصبانمامان

ر  مگدی رسی گاه به هم نمچی های گم،تو و سامی بار مکی که فقط ی بهتره بدونانهیمش-
 نمیبی مندتوی من مرده باشم،من دارم آنکهی اد،مگری من رد بشي از رو جنازه نکهیا

 .ی بدبختیعنی ایومطمئنم بودن تو کنار سام
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 اشکام لیهمون جا افتادم وس. بزنم رفتی بذاره حرفنکهی گفت ورفت،بدون انوی امامان
 ی صبر مدیبا... کردم؟ی کار می چدی شد ومن بای نمی وجه راضچیمامان به ه. شديجار

 از ی مامان بگذاره کالمنکهیروزها گذشت بدون ا...؟یاما تا ک...میبازم صبر کرد...کردم؟
 ی سکوت آتش به جانم منی بزنه وای بابا حرفنکهی بدون اگذشت یروزها م... بگمایسام

 مامان یی بر حرف هادیی با سکوتش مهر تای انداخت وقتیبه جانم آتش م....انداخت
 يهزاران ا... کاشياما ا... گذاشتمی هم مي فردا چشم رودیومن باز به ام...گذاشتیم

 خواد ومن ی برام می فردا چتم دونسیکاش م... آمدی نمیی فردانی چننی گاه اچیکاش ه
 . بودمی توام با خنده راضي هاهی دونستم به همون گریاگر م

 ي فوق العاده ایمهمان. از دوستانش رو قرض گرفتیکی آپارتمان اید،سامی تولدم رسروز
 وبا می وارد آپارتمان شدی وقتی مامان شروع شد ولي هایهرچند اولش با بداخالق.بود

 . ها رو هم فراموش کردمنی خندان همه،اي هاافهی قدنید

 کنارش در یوقت.می رفترونی از مجلس بای بود که به همراه سامقهیدق8:45 کی نزدساعت
 :قرار گرفتم با خنده گفتم نیماش

 .کنهی فردا کلمو ما،دلداری سامییوا-

 : طرفم برگشت وگفتبه

ساعت 1 خوام ی،مینی ات رو فقط خودت ببهی کنند،من دوست دارم هدینگران نباش نم-
 .یاز امروز،تنها فقط کنارم باش

 ي خواست روزی که می آپارتماني جلونی بعد ماشقهیچند دق. کردم ولبخند زدمنگاهش
 بعد تو قهی دقم،چندیهردو دست در دست هم وخندان قدم برداشت.ستادی ما ايبشه خانه 
 که بزرگ وکوچک یی وبه خانه هامی بودستادهی بعد تو تراس اقهیچند دق...میخونه بود

 : دستش رو جلوم قرار داد وگفتای بعد سامقهیچند دق...می کردیبودند نگاه م
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 ؟يری پذی رقص دو نفره مکیدعوت منو به -

 : رو گرفتم وگفتمدستش

 .لیبا کمال م-

 چشم از من ي لحظه اای در حال پخش بود، سامی آرومکیم،موزی هم داخل خونه رفتبا
 .میدور دوم هم شروع کرد. داشت،دور اول تمام شدیبرنم

 هی... گفتی نمیچیه... زل زده بود به منایسام...میستادی دوم که تمام شد هردو اکیموز
 بعد احساس کردم شونه ام نم ناك ي هیوچند ثان... شونه ام قرار داديمرتبه سرشو رو

 دونم چند ینم... درست حدس زدم که اجازه ندادنمیخواستم سرشو بردارم تا بب...شده
 یصورتمو با دستاش قاب کرد ودرحال... شونه ام برداشتيو گذشت که سرشو از رقهیدق

 :که چشماش بسته بود گفت

 دی سفيدختر... منيحوا... مني انهیمش...تمامت رو... خوام تصورت کنمیم...انهیمش-
 گرد تا یصورت...ی کمانی وابرواندهی وکشی عسلیچشمان...ي به رنگ قهوه اییموها...رو
 ...نی کشند ایمنو به آتش م... و لب های از جراحازی نی بینیب...یضی بیکم

 : باز کرد وادامه دادچشماشو

 يحوا... منانهی که در ذهن وقلـ ـبم هست وخواهد بود،مشی هستی تو تنها کسانهیمش-
 .تولدت مبارك...من

 از اون خارج کرد ودوباره رو به روم ي رو باز کرد وجعبه ازی ميقدم به عقب رفت،کشو3
 : وگفتستادیا

 .ادی خوشت بدوارمیام-
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 ي از رنگ هایخلوط آن مي ـنه طرح پروانه که روـی سنجاق سهی رو باز کردم،جعبه
 شد گفت ی بود ومبایواقعا ز... وجود داشتدی سفینیی تزي والماس های،نارنجیصورت

 .منحصر به فرد

 : چشماش زل زدم وگفتمتو

 .باستی زیلیخ...هیعال-

 : بادستاش صورتمو گرفت وگفتدوباره

 .خوشحالم خوشت اومد-

با تمام وجودم ...حسش کردم...آتش گرفتم...سرخ شدم... صورتم بودکی نزدصورتش
 ... کهی که دوسش دارم حسی کردم حسیحس عشق ودوست داشتن رو درك م

 ...حوا...انهی مشمن

 ... را به آدم دادم تا او رابمی سمن

 ... بهشت خدا برانماز

 ...اما

 ...بی سنی ندانستم ااما

  راندیهشت آدم مهم از بهشت خدا وهم از ب... مرا

 : که زل زده بودم به خونه گفتمی نشسته بودم ودر حالنی تو ماشای سامکنار

 .شمی کم دارم خسته مم؟کمی کنار هم باششهی همي که براشهی میک-

 : کرد وگفتنگاهم

 خودم درست ي دردسرهم براهی ینی کنارم بشنجای اشتری بگهی دقهی چند دقياگه بخوا-
 .ونه آنقدر هم نگران نباشبرو خ. کنم هم خودتیم
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 نکهیبه محض ا. و وارد خونه شدممی کردی خداحافظگهی هام از شرم سرخ شد،از همدگونه
 :وارد اتاقم شدم مامان به اتاقم اومد وبرافروخته گفت

 بودن کنار اون پسر تولد رو بهانه ي براگهی د،بهترهی تمام کناروی مسخره بازنیبهتره ا-
فکر کنم تا .دمی من به شما اجازه نمی اعصاب من رو خرد کني هم بخوا،هرچقدرینکن

  ازدواج مخالفه درسته؟نی که پدرتم با ای باشدهیامروز هم فهم

تمام وکمال شبم . رفت ودر رو با شدت پشت سرش بسترونی گفت واز اتاق بناروی امامان
در ترس رو . تخـ ـت انداختمي رو روفمی دادم وکرونیرو خراب کرد،نفسم رو با حرص ب

 درآوردم بمی از جمویگوش...هنوز نرفته بود... هنوز دم در بودایباز کردم و رفتم داخل،سام
 :وشماروشو گرفتم

 ؟یچرا هنوز نرفت-

 :نگران شدم،گفتم...ساکت بود... نگفتيزیچ

 ا؟یسام...تروخدا جواب بده...ایسام...ایسام...الو-

 : اومد وگفتصداش

 . بزنبازم صدام-

 : وگفتمدمیخند

 ؟یچرا هنوز نرفت...؟ی کنیخودتو لوس م...ایسام...ایسام-

 : اومدصداش

 .جان دلم-

 ی وکنارش باشم،اما منیی خواست برم پای مم،دلمیدی خندیم،کلی باهم صحبت کردیکل
 شه،بهی ماری من هوشي صدانی شده که با کوچک ترزیدونستم مامان آنقدر گوشاش ت

 . به دستش بدمي اگهی دي خواستم بهانه ی نملی دلنیهم
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 وقت چیکاش ه. تماس بودنیاون آخر.می دادانی وتماس رو پامی شدی هردو راضبالخره
 .کاش... دادمی نمانیتماس رو پا

 پتوبودم ری رو همون جور که زی شدم،گوشداری از خواب بمی زنگ گوشي با صداصبح
 :برداشتم وگفتم

 .ادی به خدا خوابم مایسام-

 : وگفتدمی شنای سامي دلدار رو به جايصدا

 . سرمری تولد تو بود خد؟مثالی و رفتدی ما رو گذاشتشبی دی چي براشعوریب-

 : وگفتمدمیخند

 .ادیخوابم م... بعدي ترو خدا بزار برایدل-

 : زد وگفتغی جدوباره

 .نمیلنگ ظهره پاشو بب-

 : تعجب گفتمبا

 مگه ساعت چنده؟-

 : گفتغشی جي همون صدابا

-12:30 

 : سرم برداشتم وگفتمي رو از روپتو

 .دمی من چقدر خوابيوا-

 : بار صداشو نازك کرد وگفتنی ادلدار

 .شهی منی ادی زنی تا کله سحر با عشقتون فک می وقتگهیبله د-

 تخـ ـت بلند ياز رو. شد وتماس رو قطع کردی راض،دلداری غر زدن وعذر خواهی از کلبعد
 از حمـ ـام نکهیبعد ازا. برهنی خوابم از بیشدم،حولمو برداشتم ورفتم حمـ ـام تا کسل
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 ي که شالم رو روی اومدم وموهام رو خشک کردم،مانتو ام رو تنم کردم ودر حالرونیب
 نیبا ا. جواب ندادیبار تماس گرفتم ول3. تماس گرفتمایم کردم باسایسرم درست م

 مامان رو برداشتم،زدم نی ماشدیکل.ه از تماس گرفتن منصرف شدمفکرکه سرش شلوغ
 .ای ورفتم طرف شرکت سامرونیب

 ي رو گوشه انیزدند،ماشی گلها بهم چشمک مدم،انگاری دی گل فروشي دکه هی راه نیب
 ي رو روبه رونیماش. شدمی ودوباره راهدمی دسته گل نرگس خرهیپارك کردم ورفتم 

 عطر ينفسم رو با بو. گرفتميداخل آسانسور جا.طبقه شرکت پارك کردم7ساختمان
 بی عجیلیخ... شدمستاد،خارجیا7 ي طبقه  آسانسور درنکهیبعد ازا...نرگس پر کردم

 ي هم خبری ازمنشیحت... داخل شرکت نبودیانگار کس... اومدی نمیی صداچیه...بود
 باز رو مهی در نرهی که ته راهرو بود رفتم،تا خواستم دستگتیریبه طرف اتاق مد...نبود

 . منو متوجه خودش کردي مردي خنده هاي ودر رو کامل باز کنم صدارمیبگ

 ودر رمی باز رو بگمهی در نرهی که ته راهرو بود رفتم،تا خواستم دستگتیری طرف اتاق مدبه
 ایسام. در نگاه کردمياز ال. منو متوجه خوش کردي مردي خنده هايرو کامل باز کنم صدا

 دستشو گذاشت دی خندی که بلند ميدرست سمت چپ پشت به من وروبه پنجره بود،مرد
 :ت وگفای سامي شونه هايرو

 .ي خودت کردری اثی رو حساب،دخترهی رو هم از پشت بستطونیبه خدا تو دست ش-

 : رو گرفت وگفتی صندلي گشت،دسته ی که برمی در حالایسام

 نقط ضعفش استفاده نی فقط محتاج توجه ومحبته ومنم از اه،اونی دختر احمقانهیچون مش-
 .کردم وتو دستم گرفتمش

 : دوباره قهقهه زد وگفتمرده

 ؟ي به کار برده اي الهیراستشو بگو چه ح-
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 : نشست وجواب دادی صندليرو

م  اونو به طرف خودم بکشوني کردم چطوری با خودم فکر مشهیدم،همی نکشیمن زحمت-
 ي به نظر دختر مغروردمشی که تو کافه دیروز اول. شددهی اون خودش به طرفم کشیول
 ...  اونی کردم رام کردنش سخته ولی وفکر مومدیم

 : صحبتش اومد وگفتونی به ممرده

 .ي لفتش داديادی زگهی،دیبهتره زودتر تمامش کن-

 : شد وگفتنی خشمگکبارهی ایسام

 وتظاهر بهم ي لوس بازنی حالم از اگهیاد؟دی خوشم مای مسخره بازنی من از ايفکر کرد-
 خودم کار دختره گهی مطونهی نگو،شگهی هم که داد،پدرهیمادرش که اصال راه نم. خورهیم

 . کنم وبدم دستشونکسرهیرو 

 : گفتدم،مردی شنی هنوز صداشونو مینند،ولی از در فاصله گرفتم تا مبادا منو ببیکم

 مدت نی جا هم بفهمه تمام انی هم؟تاي برشی پي خوای کجا ما،تیبهتره دختره رو ول کن-
 جا هم نی شکست خورده،تا همهی شهی می بهش نداشتي واصال عالقه ایبهش دروغ گفت

 . انتقام گرفتن بسهيبرا

 : که در جوابش گفتای سامی عصبيصدا

 از من بچه دار دیبا... باهاش ازدواج کنمدیبا... زنم بشهدی باانهیست،مشینه بس ن-
 تونم از ی بهتر مينجوریا... شکست دادنش بهترهينجوری بفهمه چقدر احمقه،ادیبا...بشه

 .رمی احمق انتقام بگياون پارسا

 : گفتمرده

 . ماجراستنی اي پارسا کجافهممیمن هنوزم نم-

 : آرومتر شده بود وگفتی کمصداش
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 .انستیتنها راه شکست پارسا مش عالقه داره،انهیپارسا،اون هنوزم به مش...؟ی فهمینم-

 شد ی قلـ ـبم منفجر معی امان وسری ـنم که داشت از تپش بـی سي قفسه ي رودستم
 ی رو نمای ماجرا بود؟سامنی ايپارسا کجا.دمی فهمی رو نمیچیدم،هی فهمینم.گذاشتم

 ستم،تمامی تونستم بای نمگهی دییوا...ب؟یتظاهر؟فر... گفت؟ی مناروی اون چرا ادمیفهم
 :دمی شناروی پر از تنفر ساميصدا  آخر فقطيلحظه ...دی لرزیتنم م

 بگه من حاملم،بعدش منم بهش بگم،برو به جهنم ادیماه ب2 بعد از انهیفکرشو بکن،مش-
 .هم خودت هم بچه ات

 خواستم تمام ی که میکس...عشق من...ای شد،سامی سرم خراب شد،باور نمي روای دنتمام
 ... انتقام بود؟اما چرا؟ی بشم،فقط در پکی وشر رو باهاش بسازممیزندگ

 رو نگی پارکي تمام رفتم طرف آسانسور،دکمه یبا بدبخت. اومدی باال نمنفسم
 يگل ها... که هنوز تو دستام بود نگاه کردمیآسانسور حرکت کرد،به دسته گل...زدم

 ی رو هم احساس نمژنی اکسی حتگهی کردم،دی بوشونو احساس نمگهید...نرگس
 قدم که از در فاصله گرفتم با کیاومدند، یپاهام باهام راه نم...در آسانسور باز شد...دمکر

 من از ي لهی خواستند به وسی که میکس... ماجرا بودنی که تو ایپارسا رو به رو شدم،با کس
  چرا؟دمی فهمی ومن نمرندیاون انتقام بگ

 : گفتدی تا منو دپارسا

 تو مناسب ي براای سامی دونی بهتر م،خودتی رو تمام کني مسخره بازنی بهتره اانهیمش-
 ...ست،اونین

 ییبا صدا.نی زمي گل رو محکم به طرفش پرت کردم که خورد به شونش وافتاد رودسته
 : گفتمدی لرزیکه از خشم م

 ...چرا من؟...؟ی هستیتو ک...چرا تو؟...چرا؟-
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 گشتم که ی منمی به دنبال ماشنگی گرفته بود،نفس نداشتم،گلومو گرفتم وتو پارکبغضم
 که جون نداشتند چند قدم ییبا پاها. شرکت پارکش کرده بودمي اومد روبه روادمی

 که کنارم بود ی ستونيبرداشتم،خواستم سقوط کنم که پارسا طرفم اومد،دستم رو رو
 :گفتم  به پارساادی با فربایگذاشتم وتقر

 .ایطرفم ن-

 : گفتی ولستادی حرکت ااز

 ست؟ی شده؟حالت خوب نیچ-

 :  وگفتمدمی خندی اون حال،عصبتو

 .میعال...هه...ستم؟یخوب ن... شده؟یچ-

 دای پنویماش. اومدی پر از تعجب پشت سرم مي افهیپارسا با اون ق. حرکت کردمدوباره
 یحت. گرفتمي جانی مانتوم درآوردم وداخل ماشبی رو از داخل جدی کلیکردم،با بدبخت

 هیره،ی ام بگهی خواست گری روشن کنم،منویو درست جا بندازم وماش ردی کلتونستمینم
 نیپارسا در ماش. بالخره روشن شدنیماش.کنارش زدم ید،عصبیقطره اشک از چشمام چک

 :رو باز کرد وگفت

 .ی کنی رانندگدیست،نبای حالت خوب نانهیمش-

 : گفتمادی کردم وبا فردم،قفلشی رو با شدت بهم کوبدر

 ..برو گمشو... کسافتاریاسم منون-

 . حرکت کردنی که بود ماشی رو جا انداختم وبا هر بدبختدنده

 فقط دی رو تا آخر باز گذاشتم تا شاشهیش... رو فرمونگمی دستم رو گلوم بود ودست دهی
 ژنی اکسدمی کشی نفس مشتری هام بره اما هرچقدر بهی به داخل رژنی مولکول اکسهی

با ... افتادمی بود مختهی سرم ري که روي آوراد،یبا هر نفس ... شدی هام مهی وارد ريکمتر
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 شتری لحظه به لحظه سرعتم داره بدمید...حرفاش...افتادم ی مای سامادیهر نفس 
 ادی... افتادمای حرف سامادی... رفتمیفقط م... سرعتم نداشتمي روی تسلطچیه...شهیم

 ییبه جا... اومدی داشت به سرم می چی دونی خدا نمییوا... احمقانهیمش...انتقام...تظاهر
 يزیاما چ... افتادمی مای اون مرده وسامدایهمش ... رو ازم گرفته بوددمی که اشکام ددمیرس

 کردم با یومن احساس م... تظاهر کرده بود ومنایسام... دادی ها عذابم منی از اشتریکه ب
 هی ی حتگهیکه داون لحظه بود ... کردم؟ی موضوع حاال با نبودنش چه منیدونستن ا

پامو ... اومدی مض بغيبغض رو... هام بسته شدهیر... هام نشدهی وارد رژنیمولکول اکس
 .ستادی از حرکت اي بدي باره با صداکی 180 با سرعت نی ترمز گذاشتم وماشيرو

انگار فلج شده . طرفمادی داره منی ماشهی چهار راهم وهی وسط دمی رو نگاه کردم داطرافم
فقط چشمامو ... رو حرکت بدمنی تونستم ماشی تونستم تکون بخورم ونه مینه م...بودم

 دمی نفهمیچی هگهیبستم ود

با .دمی سرم دي دونم چقدر گذشت که چشمامو از زور سر درد باز کردم ومامان باالینم
 : بلند شد وگفتی صندلي من از رودنید

  دخترم؟ی خوبانهیمش-

 ی خودم بدم می بدبختنیاز ا.بونم قفل شده بود تونستم،زی خواستم حرف بزنم اما نمیم
 بغضم فرو بره دی که کنارم بود اشاره کردم،چند جرعه ازش خوردم تا شای آبوانیاومد،به ل
 شم ی مداری بی خواستم بخوابم و وقتی خواستم بخوابم،میم.دوباره چشمامو بستم.اما نرفت

 . به سراغم اومدقتی بدتر از حقی بود،به خواب رفتم اما کابـ ـوساب خوهی همه نمیبب

 شب دمی اتاقم فهمي از پنجره اهی آسمون سدنیبا د... شدمداری وحشت از خواب ببا
 بزنند فقط ی حرفنکهیشده،مامان که همره دلدار وارد اتاق شد به سمتم اومدند وقبل از ا

 :تونستم بگم



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 285 

  شده؟یچ...یچ-

 : دستم رو گرفت وجواب دادمامان

 نی ماشهی وي بودستادهی چهار راه اهیوسط . گه بهت شک وارد شدهی م نشده،دکتريزیچ-
 صورت ي کنه وبرخوردی رو کنترل منی آخر راننده،ماشي طرفت اما لحظه ادیباسرعت م

 . نشدهيزی نباش چره،نگرانی گینم

 :به مامان نکاه کردم وگفتم... حرفشادی.. افتادمای سامادی

 ا؟یسام-

 : اومد وگفت قبل از مامان به حرفدلدار

 ده چون همش ی که تلفنش آنتن نمهیینگران نباش باهاش تماس گرفتم اما احتماال جا-
 .ستی گه در دسترس نیم

 تو پاهام ی جونچی هدمی نگفت،خواستم ازجام بلند بشم که دچی فقط نگاهم کرد وهمامان
 :وحشت زده به پاهام نگاه کردم وگفتم...ستین

 . کنهیپاهام حرکت نم...هام...پا-

 با قهی نگاه به من کردند وسپس دلدار از اتاق خارج شد وبعد از چند دقهی ودلدار مامان
 بود که بهم وارد شده وحداکثر تا ی به خاطر شکی حسی بنیدکترگفت ا.دکتر برگشت

هفته 1ساعت شد 73 ساعت و73 ساعت شد 24اما ... گرده امای حسم بر مگهیساعت د24
 دنمی نه تماس گرفت ونه به دایهفته شدوسام1...م نداشت در پاهامیومن همچنان حس

 . کردمیهفته شد ومن همچنان باور نم1...اومد

 کت هی. آراسته بودشهی اومد،مثل همای تخـ ـت نشسته بودم که بالخره سامي اتاقم روتو
 ي چکمه اي وبوت هاي سورمه انی وجی شرت مشکی اسپرت به همراه تیمشک
مثل . تفاوتی تفاوت بی بار بنی ای بدون لبخند ولشهی ومثل همبای زشهیمثل هم.یمشک
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 می کناری صندلي اومد وروی حرفچی شلوارش بود،بدون هبی دو دستش در جشهیهم
 ... بهم زل زدی حرفچیبدون ه.نشست

 زل زده بود اد،بهمی مالفه بود رو مشت کردم تا مبادا اشکم دربری راستم که زدست
 : خرد کردنیز ا اشتریگفت ومنو ب...وگفت

 نی شد که افی زودتر ولت کنم حدی شد که بافی،حيدی رو فهمزی شد،انگار همه چفیح-
 به گهید.هنوز باهات کار داشتم،هنوز با تو وپارسا کار داشتم. زودتر رها کنمدی رو باویسنار

 .ي پا هم ندارگهیاالن د...ي خوریدردم نم

 : حرف اومدم وگفتمبه

 ... بود؟من کهی چي همه تظاهر برانیچرا؟ا-

 : رو قطع کرد وگفتحرفم

 ... کنم،توینگو که باور نم...ينگو که عاشقم بود-

 شد،زل کمی نزدی تخـ ـت قرار داد وکمي در آورد و روبشی جاش بلند شد،دستاشو از جاز
 :زد تو چشمام وگفت

  به عشق اولت پارسا بود؟هی که شبی عاشق چشمانای يتو عاشق من بود-

 گهید...دونستمی نمگهید... شدمرهی تر بود خاهی که از شب هم سیبه چشمان... چشماش به
 حقم نی انسان بود وای بود ولیهرچ...بدبخت بود؟...عاشق بود؟...انهیمن مش...دمی فهمینم

 ...نبود

 چرا ی دونی بود؟م چرا بابا سکوت کردهی دونی مخالف بود؟مای چرا مامان با سامی دونیم
 پسر دمشی پرستی که میا،کسی چرا؟چون سامی دونی ازدواج مخالف بود؟منیپارسا با ا

 ي روز که تو خونه دم؟همونی فهمی موضوع رو کنی ای دونیم. پارسا دلجو بوديخاله 
 کنار تراس زی روز مشوی خانوادگي روز که عکس هااون.دمی چشم باز کردم فهمایسام
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 بهم گفت پسر خالشه هی اون کدمی پرسی با اون داره و وقتی پارسا حتما نسبتدمی وفهمدمید
 یآره م... دونستمیم... بوده،گفتم دلم رو شکستهی من کیومن هم گفتم اون تو زندگ

 هم رنگ چشمان پارسا داره یان بهانه که چشمنیآره از روز اول فقط به ا...هیدونستم ک
 ي درست روزیول...دوست داشتم عاشقم بشه...دوست داشتم عاشقش بشم. شدمکشینزد

 اون با پارسا دمی کدبانو براش غذا پختم فهمهی که مثل يکه به خونم اومد،درست روز
اما . نگاهش کردمنی اگهی فرق داره وجور ددمیاز اون روز فهم. تا آسمون فرق دارهنیزم

 فقط نقطه ضعف اهی سيندونستم اون چشما... برنم من اومده بودنی از بي اون برادونستمن
 : بود وزل زده بود به چشمام وگفتستادهیحاال اون درست روبه روم ا...من بود

 که از فی،حي که زن من نشدفی حی ولومدهی هم بد از آب در نیلی انتقامم خنکهیمثل ا-
 نیاز امروز به بعد بدون که ا. االنم بد نشدی من بود ولي تو نقشه نی،ايمن بچه دار نشد

 . که از طرف من بودهي از دست دادیو به خاطر شُک عشقپاها ر

 : بره گفتمرونی بنکهی گفت ورفت سمت در،اما قبل از انویا

 ؟ي بخندی تونی وقت نمچی چرا هی دونیم-

 : کرد،گفتمبرگشتونگاهم

 .ي گناه کاری دونی مشهیچون هم-

تم بلند بشم اما پاهام خواس... تنهايتنها...من تنها شدم... رفترونی زد واز اتاق بيپوزخند
 که کنارم بود ودرش گل بود رو برداشتم وپرت ي اشهیظرف ش... بودنیسنگ

 خرد شدش ي هاکهیت... شکسته شدن قلـ ـبم بودي شکسته شدنش مثل صدايصدا...کردم
 اومد رو پرت ی که دم دستم میهرچ... قلـ ـبم بودي خرد شده يمثل تکه ها

 اتاق تا دنی پرستار اومد داخل وبا دهی... شدمیداشتم منفجر م... بودمیعصب...کردم
 : زدمادی طرفم فرادیخواست ب
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 .نمی کدومتونو ببچی خوام هینم...رونی بدیگم ش...رونیبرو ب-

 که دستم بود رو نگاه کردم یوانیل... زدی رفت ودکتر رو صدا مرونی از اتاق بعیسر
سانت رو دستم 10 ي خراش به اندازه هی زشی تيه  تخـ ـت وبا گوشيوزدمش به گوشه 

 رو گمی رو جابه جا کردم ودست دشهیتکه ش...خون... نداشتي دردچیه... کردمجادیا
 بود ی مالفم به رنگ قرمز آتشي که روی خوندنید با... شدت گرفتمیزیخون ر...دمیبر

 ی کردم وهم می مهیهم گر... افتادمدیکشی که منو به آتش میی ولحظه هاای سامادی
 رهی تونست جلومو بگی نمچکسیه... ها شده بودموانهیمثل د... زدمی مادیفر..دمیخند

 . آخر فرو رفتن سوزن تو پوستم رو احساس کردميوفقط لحظه 

 دم دستم يشتری بزی تلیرفتم خونه،اما خونه بدتر بود چون وسا. شدممرخص
غذا ... راه برم افتادم به جون خودمستی ن قرارگهی ددمیماه فهم1 بعد از یوقت...پاهام...بود

 بود ادی فقط فرهی مامان وبقي هاهی کردم ودر جواب گری میخودمو زخم... خوردمینم
 ...ادیوفر

 يبه حد... تظاهره...دروغه...بهی فرهی اون دندیهمه فهم... بودهی کای سامدندی فهمهمه
چون ... کنند مخالفت نکرممی بسترشکاهی کرد آساشنهادی دکتر به مامان پی که وقتدمیرس

 يچون اونجا همه درد...چون اونجا همه مثل من بودند... نبوديحداقل اون جا از تظاهر خبر
 يایچون اونجا انگار دن... نبود که بشناسمشیچون اونجا کس...دی فهمینم یداشتنند که کس

 همه جا ی وقتدمیم اما فهگهی بود ونه کس دای که در اون نه سامییایدن... بودي اگهید
 تا صداشو کمتر زدمی مادی زنند ومن هم فری مادی فرشتریسکوت باشه خاطرات ب

 ی بود اما با ربان مشکی سرنوشت من رنگدمیاونجا بود که فهم...بشنوم

 )دانته...(می هم آرزودارمی کنی می زندگدی آن گاه که بدون امیحت

  مرگياشک ها: نهمفصل
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 :دی گوی سرداد و روبه رهام می آه پر حسرتانهیمش

 تونسته آنقدر پست ی مای نظرت سام؟بهینیبی رو مکنهی مری رو که هرلحظه تورو قافلگایدن-
 .می گن عاشقتی به دروغ هم می حتگهی آدم ها دینیبیو رزل باشه؟م

  انجام بده؟ي کارنی همچدی باایبه نظرت چرا سام-

 . کردهوونهی من رو دنی دونم،همینم-

 ی کند وادامه می ـنه اش خارج مـی به آه است از سهی شبشتری را که بی بازهم نفسانهیمش
 :دهد

 همه نی واز ای همه سردرگمنیاز ا...الی همه خنیاز ا... همه فکرنیاز ا... خسته شدمیلیخ-
 اتفاق بود انگار من داشتم نی من بدتريبعد از اون ماجرا نداشتن پا برا... جوابیسوال ب

 تونستم برم وبپرسم ی اومد که نمیاز خودم بدم م. دادمیتقاص گناه گناهکارا رو م
  بود؟ی چلشیچرا؟اصال دل

 :دی گوی شود ومی بلند مشی از جارهام

 ی،حتي روز افتادنی که به ایستیمقصر تون.ي احساس گناه بردارنی دست از ادی باانهیمش-
 .یپس بهتره خودت رو مجازات نکن.ستین هم مقصر ای دننیا

 : دهدی وادامه مزندی مي لبخندسپس

  ساعت چنده؟ی دونی دختر،مي کوالك کرد،امروزیبهتره استراحت کن-

 : زد وگفتی لبخند کم رنگانهیمش

دوست داشتم امشب تمامش . اندازه تو گذشته ام بودمنی امروزتا اشهیخودمم باورم نم-
 واردش یشی وسوسه نمی بهشت هستهی کنار ی بکنم؟وقتتونستمی من چه کار میکنم وبدون

 بود که بهشت رو به من یطانی شي فرشته هی بهتره بگم دمی بهشت بود،شاهی ای؟سامیبش
 . شدمبیوعده داد اما آخر برزخ نص
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 : قرار داشت نگاه کرد وادامه دادی پاتخـ ـتي قاب عکس خود که روبه

 یی تنهاي وقتهايدلم برا... خودم تنگ شدهیی تنهايرادلم ب... خودم تنگ شدهيدلم برا-
 اما ونیتنها بودم وگر...تنها بودم اما خندون...تنها بودم اما خوشحال...تنها بودم اما شاد...که

 . خوامی رونمیی تنهانیحاال تنهام اما پر از درد ومن ا...یحاال چ...تنگ شده...شاد

 : وگفتستادی تر شد ودرست کنارتخـ ـتش اکی نزدانهی به مشی کمرهام

 که ی درصورتمی کنی شاد بودن آماده مي خودمون رو براشهی که همنهی ما آدم ها ابیع-
 شد اگر خودمون رو ی غم واندوه داره وچقدر خوب مشتری بدمی به همون اندازه وشاایدن

 .می کردی اون لحظات هم آماده ميبرا

 : پورمنش داد وگفت را به دست درنای آبوانی لثنا

 که ،دکترشی نگراننقدری آخه چرا ايری از حال مي آب رو بخور،دارنیتورو خدا ا-
 .ششهیپ

 وهی ومکی از کری شب گذشته وبه غمهی از نقهیدق30د؟ی طول کشنقدریآخه چرا امروز ا-
 . هنوز تمام نشدهی نخوردن ولي اگهی دزیچ

 . دکتر بازگو کنهي خواد امشب تمام گذشتشو برای جان مانهیاحتماال مش-

 ی خود بلند شدند ورهام مي از جاانهی شود وبا ورودش ثنا ومادر مشی وارد سالن مرهام
 :دیگو

 . آرومش کردهی خوبه،انگار حرف از گذشته کمانهی مشد،حالینگران نباش-

 : شد وگفتکی قدم نزدکی پورمنش درنا

 شه؟یبه نظرتون بهتر هم م-

 دی هم نباي روادهی حواسمون بهش باشه،البته زشتری به بعد بنیبته چرا که نه،بهتره ازاال-
 .بشه
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 ی خود راهلی شود وسوار براتومبی رهام از آن جا خارج مگری دنانی واطمهی ازچند توصبعد
 شده بود کی نزدانهی به مشمارستانی بي که روبه روي پسرادی راه به نیدر ب. شودیخانه م
 : افتد وبا خود گفتی رفته بود مدنشی در پارك به دانهی که مشیوشخص

 رو داره يپس راز. به من نگفتيزی باره چنی در اانهی که مشبهی بوده؟عجایپس اون سام-
 . کنهی میمخف

 نی شده بود،از فکر به ارهی خرهی و به سقف خدهی تخـ ـت خوابي که روی در حالانهی مشاما
 : فرستدی می دلدار اس ام اسي دارد وبرایخود را برم یگوش. زندی ميراز پوزخند

 ن؟یای م؟فردایبا گلناز تماس گرفت-

 : دلدار جواب دادقهیدق1 کمتر از در

 .میای به بعد م9فردا .آره-

 وبعد از بنددی را مشیچشمها. گذاردی کند و آن را کنار خود می را خاموش می گوشانهیمش
 . رودی به خواب مقهیچند دق

 يبه گل ها.ندی نشی خانه اش ماطی باغچه کوچک دورن حينفره روبه رو2 تاب ي رورهام
 :دی گوی کند وبا لبخند میرز نگاه م

 .ی گل ها هستنیتو عاشق ا-

 . امگهی نفر دهیاما قبل از اون عاشق -

 . شودی لبخندش پهن تر مرهام

 نی به ادیون باچرا ا. دمی مانهی دونم چرا همش حق رو به مشی روانپزشکم اما نمهیمن -
 ی دم عصبی ودر آخر خرد وشکسته بشه؟بهش حق مچهیبار باز2 يشکل اون هم برا

 . تونم کمکش کنمی کنم نمیاحساس م.وناراحت باشه
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 یسال گذشته نم6 نی فقط مربوط به اانهی احساس گناه در مشنی ای دونیخودتم م-
 .ينگو که بهش فکر نکرد...شه

  تونه باشه؟ی میبه نظرت چ-

 ینم. مشکالت رو در خودش مدفون کنهنی اي خواد همه ی آنقدر مغرورِ که مانهیمش-
 ... رهامی که در موردش با تو صحبت کنه ولی اجبارش کنیتون

 ؟ی چیول-

-... 

 ؟ی چیول-

 زد نی را که دستانش بود محکم به زميری شوانی کند،لی کنارش نگاه می خالي به جارهام
 :وگفت

 ؟یستی نشمی وقت کامل پچی ه؟چرايری مشمی حساس از پي جاهشی هم؟چرایچرا لعنت-

 : شودی او رو به رو منی خشمگي گردد و با چهره ی باره به عقب باز مکی

 .ي دکترهی ،توی منو فرموش کندیتو با-

 . تونمیباور کن نم... تونمینم-

 .رهیمی مانهی صورت مشنی اری در غیاگه منو فرموش نکن-

 لب انهیمش. پشت بامي کند،درست باالی دهد نگاه می که او نشان میی با تعچب به جارهام
 ی دارد وبلند داد می قدم به جلو بر مکی پرت کند،نیی وقصد دارد خود را به پاستادهیبام ا
 :زند

 .نه...انهیمش-

 ...اما
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 آب کنار دستش را بر وانیل.شودی مداری کشد از خواب بی که تند تند نفس می در حالرهام
 ي زند وبه جای رود،صورتش را آب می مییبه دستشو. کشدی باره سر مکید و  داریم

 ی مادی وپشت بام را به انهیمش... آوردی مادی بود را به دهی را که دیخواب. گرددیخود بر م
 .آورد

 .رهیمی مانهی صورت مشنی اری در غیاگر من رو فرموش نکن-

ساعت کنار دستش را . کندی و در تمام وجودش رخنه مچدی پی صدا در ذهنش مدوباره
 : صبح بودقهی دق7:35. کندینگاه م

 رم؟ی تونم االن تماس بگیم-

 .آره-

 نگران يبعد از چند بوق صدا.ردی گی دارد وبا منزل پورمنش تماس می تلفن را برمیگوش
 :چدی پی می در گوشانهیمادر مش

 بله؟-

 :دی گوی کند ومی مي را عادشی صدارهام

 . هستمرانیسالم خانم پورمنش،ام-

  افتاده؟یسالم جناب دکتر اتفاق-

 . دارمی خوهشهینه،نه،فقط -

 :دی گوی شود ومی نگران می پورمنش کمدرنا

 ؟یخواهش؟چه خواهش-

 د؟ی بندازانهی به مشی نگاههی ودی لطفا برشهیم-

 چطور؟.دمشی رفتم ددیری شما تماس بگنکهیقبل از ا-

 حالش خوب بود؟-
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 د؟ی باهاش صحبت کننی خوایم.دارهیبله ب-

 :دی گوی ومکشدی مي نفس آسوده ارهام

 . حالش چطورهنمینه،فقط خواستم بب-

 رود ی و به طرف آشپرخانه مزندی ميرهام لبخند. دهندی مانی تماس راپای خداحافظکی با
 . خود صبحانه آماده کنديتا برا

 : با اکراه لقمه را از مادرش گرفت وگفتانهیمش

 . خورمی مستم،خودمیمامان من بچه ن-

 .پس لطفا بخور-

 .همون چند لقمه بسم بود-

  لقمه؟یگیتا تکه م2تو به اون -

 : داد گفتی قرار مانهی مشي کاکائو داغ را جلوری که شی در حالثنا

 .ی دونم که عاشقشی رو بخور مرکاکائوی شنیباشه،پس ا-

 ی را موانی هم نصف لانهیمش. نکندي اصرارگری اندازد که دی مانهی به مادر مشی نگاهسپس
 : خود بلند شد وگفتيدرنا پورمنش از جا. کشدیخورد وعقب م

  نداره؟ی اشکالامی ی ناهار نميمن امروز برا-

 .دنمی دانینگران من هم نباش،دلدار وگلناز قراره ب.نه مامان-

 در اتاقش انهیمش. شودی مزینند وثنا مشغول جمع کردن م کی می خداحافظگریکدی از
 ی مانهیوارد اتاق مش9:30دلدار راس ساعت. ماندیودرتراس منتظر آمدن دلدار وگلناز م

 : رودی وکنارش مندیبیشود،او رادر تراس م

 . داخلایهوا سرده ب-

 گلناز کجاست؟... مثل مامان رفتار نکنگهیتو د. که لباس گرم تنم هستینیبیم-
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 : دهدی وجواب مندی نشی می صندلي رودلدار

 .رسهی مگهی دقهیدق10باهاش تماس گرفتم،گفت -

 : خود بلند شد وگفتي از جای آورد عصبیاما دلدار که طاقت نم. کنندی دوسکوت مهر

 . داخل هوا سردهمیبر-

 چرخ دار را ی هم به دنبالش صندلانهیمش. رودی داخل اتاق مانهی بدون توجه به مشدلدار
 : کند،وارد اتاق شد وگفتی متیهدا

 چته دلدار؟-

 :ردی گی قرار مانهی مشي گردد،درست رو به روی برمی عصبدلدار

 یچرا فکر م.شمی از دست تو وکارات خسته مانه،دارمی کن مش؟بسی دونیچمه؟واقعا نم-
 ؟ي که مشکل داری تو هستنی فقط ایکن

 .ی من اجبارت نکردم که بموني بری تونی میاگه ناراحت-

 تو نمی تونم ببی،نميزی خواهر برام عزهی مثل ی دوست من باشنکهی قبل از اانهیمش-
 .یشی غرق مينفرتت از آدم ها دار

 : شد وگفتی عصبانهیمش

 تونم به ینم... ها فکر نکنمنی تونم به ایمن نم...؟ی دونی میاصال تو چ...مشکل؟...نفرت؟-
 ؟ی دونی میدلدار تو چ... تفاوت باشمی خورند بی که مثل خوره وجودم رو مییزهایچ

 :دی گوی ومزندی مي پوزخنددلدار

 ی دونی می دوست من هستنی که مثال بهتردونم،توی می دونم؟آره من چیمن نم-
 ی موونهیساله معـ ـشوقه داره د1 موضوع که همسرم نیماهه دارم روز وشب با ا4من
 سالمم ومشکل گنی پزشکا مي همه ی تونم مادر بشم اون هم وقتی من نمی دونیم.شم
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 به انهیمش.دهی مادر شدن مناسب ندي براو تونم مادر بشم چون خدا من ری نمیندارم ول
 . مشکل دارنی خاکي کره نی تک مردم ا،تکي که مشکل داریستی تو ننیخدا فقط ا

  شده؟یباز چ-

 کند ی را پاك مدی را که از چشمانش چکیدلدار اشک. گفتشدی اتاق م را گلناز که واردنیا
 :دی گویوم

 ؟يدی شنیچ-

 ی چنمیحاال بب... حرف هانی واي فقط تو مشکل ندارانهی مشی گفتدمی شندم،فقطینفهم-
 شده؟

 : گفتندینشی تخـ ـت مي لبه ي که روی در حالدلدار

 .ای رفته بودند مالقات سامروزید. عشق سابقشون رو کردندادی خانم انهی مشیچیه-

 : نگاه کرد وگفتانهی با تعجب به مشگلناز

 ا؟ی سامدنی دي رفته بودروزی دانه؟توی مشگهی ميجد-

 .نیبش...د؟ی سوال جوابم نکننقدری اشهیحاال م.خوب کردم.آره آره رفتم-

 : کنار دلدار نشست ودلدار گفتگلناز

 .خوب حاال بگو-

 : رو به گلناز گفتانهیمش

 . از همسرتشتری ازتو دارم البته بی درخواستهیگلناز -

 ؟یچه در خواست-

 : تامل کرد وسپس گفتی کمانهیمش

 . کنهدای پی اطالعاتهی برام ای به اسم حامد کبری در مورد شخصي خوام ازش بخوایم-

  کار رو انجام بده؟نی تونه ای رضا ميچرا فکر کرد-
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 .سهیچون همسرت پل-

  هست؟ی کایر حامد کبنیحاال ا-

 : در جواب گفتانهی را دلدار گفت ومشنیا

 .ی اخراجسی پلهی-

 : آنها بپرسند گفتیی در مورد آشنای گلناز ودلدار سوالنکهی از اقبل

 . که استانبول بودم آشنا شدمی زمانایبا حامد کبر-

 : گفتی طاقتی با بدلدار

 چطور باهاش آشنا نکهی از امی کرد،بگذردای آقا رو پنی همسر گلناز ارمیخوب گ-
 ؟ي باهاش داري چه کاری بگشهی می،وليشد

 : داد وگفترونی نفسش را باصدا بانهیمش

  انجام بدهتونهی کارو فقط اون منی کنه اقی خوام در مورد پارسا برام تحقیم-

 : ودلدار هردو با تعجب گفتندگلناز

 ؟ی چيپارسا؟اون برا-

 : شده بود جواب دادی عصبگری که دانهیمش

 ادتونی بگم انگار دی چرا؟بادی باز بگدی خوای پارسا واگر مي در مورد گذشته قی تحقيبرا-
 . طور منو خرد کردنی نامعلوم اي گذشته نی به خاطر همایرفته سام

 : را چرخاند وادامه دادشی صندلي را گفت وچرخ هانی اانهیمش

 . جا بسهنی چون تا همدی نپرسيزی چگهید-

 :دی گوی ومردی گی قرار مانهی کنار مشگلناز

 ی دم چون نمیاما بهت قول نم. گمی کنه باشه به رضا می موضوع آرومت منیباشه،اگه ا-
 . نهای کنه یدونم رضا موافقت م
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 انهی مشیوقت. کندینفره را ترك م3 آن جمع قهی وبعد از چند دقدی گوی را منی اگلناز
 : وگفتاوردی طاقت نانهی بار مشنیا. کردنداریشدند هر دو سکوت اختودلدار در اتاق تنها 

 ؟ی بگيزی چي خواینم-

  بگم؟یچ-

 ...در مورد-

 : را قطع کرد وگفتانهی سخن مشدلدار

  بچه دار نشدنم؟ای...خودم؟...طالقم؟...بهرام؟-

 ؟یشی بچه دار نميدی فهمیاز ک-

 . تفاوت شدهی بهرام نسبت به من سرد وبدمیاز همون موقع که فهم-

 ...اما-

 : خود بلند وبه سمت در رفت وگفتي از جادلدار

 . االن برات مهم شدمی خواد تظاهر کنی نمانهیمش-

 ؟ی کنی رفتار مي طورنیدلدار چرا ا-

 : برگشت وگفتدلداردوباره

 .نی همی کار کنی چي خوایفقط بهم بگو م-

 کند ودر ی خشم بود نگاه می وحت،استرس،محبتیر از نگران به چشمان دلدار که پانهیمش
 .ی کمک کنی تو هم بتوندیشا:دل با خود گفت

 گذشته نی ها،بی دوراهنی آرامش وطوفان،بنی بی به پابود،جنگی جنگانهی ذهن مشدر
 که او را آرام يزی وحاال تنها چيدی ونا امدی امنی بی خوب بودن وبد بودن،جنگنیوحال،ب

 . وانتقام از عشقيدیانتقام از گذشته،از نا ام. کرد فکر انتقام بودیم
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 را هم دوست یی تنهانیاو ا. بازدر اتاقش ،با افکارش تنها شدانهی از رفتن دلدار مشبعد
 آن را يکشو. اش رفتانهی رازیبه سمت م. ومتنفر بودزاریداشت وهم به شدت از آن ب

 : افتادي دیگشود،نگاهش به س

 . تکه از خاطراتم رو نابود کنمنیتونم ا یچرا نم-

 : نگاه کرد وبا خود زمزمه کردي دی سي نامشخص خود روری تصوبه

 به تو فکر یچرا هنوز وقت... ببرم؟نی خاطره رو از بنی تونم ایچرا نم...ياما باز ترکم کرد-
 ی کنم از نفس می به تو فکر میچرا هنوز وقت... زنه؟ی کنم قلـ ـبم محکم میم

 . تونم بگم ازت متنفرمیچرا نم...چرا هنوز دوست دارم؟...چرا...افتم؟

 : داد ودر آن را محکم بستي را درون کشو جاي دیس

 .يری قرار بگاهمی سستی تو لدی بانی همي،برای عذاب بکشدی بانی هميبرا-

 ـی کند ومحکم به سی بغض فرو نداده اش را در گلو خفه کرد،دستانش را مشت مانهیمش
 : ادامه داددیلرزی مشی که بدن وصدای زند ودر حالیـنه اش م

 ...نهی شکنجه ببنکهی شکنجه کنه نه ادی منم که بانی به بعد انیاز ا. بسهگهید-

 : کندی شکنجه را در ذهنش تکرار مي کلمه

 کنم ی فردارو براتون مست،آرهی بد نست،آرهیزندان بان هم بد ن...آره...شکنجه-
 و منم دی وعذاب بکشدی وخودتون هم در اون غرق بشدیه خودتون بساز کیزندان.زندان

 . زنداننی زندان بان اشمیم

 باره فکر کرد که نیآنقدر در ا. آمددی لبـ ـانش پدي نقشه گوشه نی با فکر به اي لبخندمین
رهام .دی خود ديروز رهام را رو به رو6 به خود آمد که بعد از یوقت.متوجه گذر زمان نشد

 :دی گوی مي کند وهمراه لبخندی نگاه مانهی سرشار از آرامش به مشي با چهره شهیمثل هم

 .ي ساکت بودیلی چند روزخنیا-
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 روبه زی مي را که مادرش به دستانش داده بود را روي اوهی پر از می دستشی پانهیمش
 : دهدی گذارد وجواب می مشیرو

 با فکر به گذشته گهی کنم دی میدارم سع.نم خواستم که با خودم مرور کی زمان مکمی-
 .رمی کنم وضع االنم رو بپذی میدارم سع. نکنمیاحساس خفگ

 : جابه جا شد وگفتشی در جای کمرهام

 .هی که االن ذهن تو رو به خودش مشغول کرده چيزی چنیشتری حدس بزنم بتونمیم-

 : دهدی مندوادامهیبی را مشتاق ادامه صحبتش مانهیمش

 ... جلساتدی تو باانهیمش. که درمان نشهستی نيزی پاهات چیناتوان-

 : صحبت رهام رفت وگفتانی به مانهیمش

 مشکل من با دی دونی بهتر مي اگهی کنم جناب دکتر،شما که از هر کس دیخواهش م-
 ی شک عصبهی پاها همون طور که با نی ادی دونی که خوب مشه،شمای حل نمیوتراپیزیف

 تونه آنقدر شکه ی می چگهی دستیفقط معلوم ن. گردهی هم برمگهی شک دهیناتون شد با 
 .کننده باشه

 : نگاه کرد وگفتانهی موشکافانه به مشرهام

 حی ناتوان بودن رو ترجي جورنی وهمینیبی نمي راه رفتن اجبارياما نگو که درخودت برا-
 درسته؟...يدیم

 .د نکری موضوع گذاشت ومخالفتنی اي با سکوتش دست روانهیمش

 ؟ی موضوع داشته باشنی اي برای حداقل تالشي خوایچرا نم-

 : وجواب داددی کشی آهانهیمش

 بدون ي بلند شوتی است که از جانی ازی چنیمشکل تر: دارهی جالبي لبر جمله شلیم-
 .ي باشد که به آنجا بروییآنکه جا
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 : زد وگفتي لبخندرهام

 انهیمش.ي خوای گذشته رو مي هنوز آدم ها،توی هستی هنوز به گذشتت متک؟توینیبیم-
 . ندارهيتکرار گذشته سود

 : بلند کرد وگفتی را کمشی شده بود صدای که عصبانهیمش

 . کرده باشندریی مامانم تغی افراد گذشتم،حتترسمی که منهیدرد من ا-

 : گفتی آرامي باصدارهام

 ي کردریی تغی دونی مچون.ی کرده باشریی که خودت تغی ترسی منی از اشتریاما تو ب-
 .رفتهی رو نپذریی تغنی از وجودت ایوقسمت

 . باشند سکوت کردختهی او ري روي که آب سردی جمالت مانند کسنی ادنی با شنانهیمش

 ی نمگری دروازه،دگرشی گوشش در شده بود و گوش دکی.دی شنی نمزی چچی هگرید
 که تازه شروع یقسمت. وجودش بشنودگری رهام را در مورد قسمت ديخواست صحبت ها

 . دوستش داشتيگری از هر وجود دشتری که بیقسمت.کرده بود به رشد کردن

 : دستانش قرار گرفت،به گلناز نگاه کرد وگفتي که روی دستاني احساس سرمابا

  گلناز؟ییتو-

 آن ي قبل رهام روقهیدق45 که کم تراز یی او نشست،در جاي رو به روی صندلي روگلناز
 :قرار گرفته بود

 .يغرق شد.یستیآره،اما تو خودت ن-

 : زد وگفتي لبخندانهیمش

 . ازت نبودي شد؟خبرید،خوب،چیشا...آره-

 .ضهی ضد ونقدم،البتهی فهمییزای چهی-
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 ی آرامي کنارش قرار گرفت وبا صداقای کرد،دقتی را به طرف گلناز هداشی صندلانهیمش
 :گفت

 ؟يدی فهمیخوب؟چ-

 : جواب دادی آرامي باصداانهی از مشتی تبع هم بهگلناز

 متی فرصتو غنم،منمیدی دی میسی پللمی فهی میداشت. کردمي بازیلمی چه فی دونینم-
 ؟ی شناسی رو مای وبه رضا گفتم حامد کبردمید

 : گفتی با شوق وذوق فراوانانهیمش

 خوب؟...خوب-

 : زد وادامه دادي لبخندگلناز

 نی با اي بودهی که ترکی منم گفتم،تو زمانشی شناسی گفت تو از کجا مگه،اونمی دیچیه-
 .يآقا آشنا شد

 : وادامه داددی خندزی رگلناز

گفت که .ی کنقی در موردش تحقي خوای آقا از تو خوشش اومده وتو منیرضا فکر کرد ا-
 ... شدن واالن همقیبار تعل3 اخراج شده البته بعد از ایجناب کبر

 :از که سکوت کرده بود نگاه کرد وگفت به گلنانهیمش

 بعدش؟-

بهش گفتم بهت نگفته .شیشناسی تعجب کرد که تو میلی ازش نداشت،خی آدرسقایدق-
 ازش ی امانتهی واالن ي ازش جدا شدي موضوع با خبر شدنی از ای وتو هم وقتهیبود اخراج

 نیا. کنهی کار می بزرگيالی بهم گفت احتماال داره با وک،رضاي بهش بدي خوای که ميدار
 . که ازش دارههی خبرنیآخر
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 : صحبتش را گرفت وگفتي مشتاقانه ادامه انهیمش

 تهران؟-

 .نه-

 پس کجا؟-

 : زد وگفتی چشمکگلناز

 نی وبزرگترنی از بهتریکی سراغ زهره وپدر زهره که ي بردی به بعدش رو بانیاز ا-
 .الستیوک

 : زمزمه کرد گرفت وبا خودي جاانهی لبان مشي گوشه يلبخند

 . شدازی سفر نهیپس -

 : شد ودر دل گفترهی خشی پاهابه

 یم...خسته... ازت خسته شدمگهیچون د...يریبم...ای ی حرکت کندیتو با...ی لعنتنیفقط ا-
 ؟یفهم

 .دی به ذهنش رسيفکر

 رسد ی شب به خانه نم9 متوجه شد مادرش تا قبل از ساعت انهی مشی همان روز وقتعصر
 کردن فکرش مناسب ی عملي رفته،زمان را برادی خانه به خرحتاجی مادی خريوثنا برا

 . کرد کندی تعارف مپسی به حال دلدار که کنارش نشسته بود وبه او چي فکردیفقط با.دید

 خوشه مثال ژانر ه،دلشونی هم که آبکلمی فنیا. گرفتمی خاطرتو فلفلگه،بهیبخور د-
 .وحشته

 : زد وگفتيند لبخدی که زمان را مناسب دانهیمش

 .نمی بشمی سونا،کمک کن رو صندلمیبر-

 : با تعجب گفتدلدار
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  کاره حاال؟نیسونا؟االن؟چه وقته ا-

 . بودنم نباشلی رفت،نگران علشهی با آسانسور میمنو بزار رو صندل-

 : گفتانهی را فشرد ودلجوانهی دستان مشدلدار

 . نبودنیمنظورم ا-

 : زد وجواب دادي لبخندانهیمش

 م؟ی خواد برم اونجا،بری مي دونم دلم بدجوریم-

 . لبخند پهن موافقت خود را اعالم کردکی دستانش را به هم زد وبا دلدار

 نی زمری که قبال زییجا. اول قرار داشتي پورمنش درست در طبقه ي خانه ي وسونااستخر
متر 2بته با  کردند اللی آن را به استخر تبدي بعداز بازسازی آمد ولی به حساب ميوانبار

 .اختالف سطح

 : به آب زالل استخر نگاه کرد ودر دل گفتدی خندی که می در حالانهیمش

 حاال چطور دلدار رو دست به سر کنم؟-

 پر رنگ تر شد و رو به دلدار که مدام به انهیلبخند مش. دلدار زنگ خوردی لحظه گوشهمان
 : گفتدی آی نمیی گفت صدایشخص پشت خط م

 . مونمی منتظر ميایتا ب. دهی جا خوب آنتن نمنیبرو باال ا-

 : خورد نگاه کرد وگفتی اش را که دوباره زنگ می گوشدلدار

 . کنهیاگر جواب ندم خونم رو حاللم نم. گردمیمامانه،زود برم-

بعد از خروج او لبخند . دادند وسپس دلدار از آنجا خارج شدلی به هم تحوي دو لبخندهر
 که یکیقسمت پوشه موز. بافتش خارج کردراهنی پبی را از ج خودی محو شد،گوشانهیمش

 : کرد در مورد حال او است رفتی را که احساس میکیدلخواهش بود،موز

 . هم هستادی فکر من زنی اي که برایم،زمانی وقت دارقهیدق5 دونم حداقل یخوبه م-
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د تا اتمام  کند اجازه نداری که با مادرش صحبت می دانست دلدار زمانی خوب مانهیمش
 قهی دق10 گاه کم تر از چی مادر دلدار هي مادرش تماس را قطع کند وحرف هايصحبت ها

 . شدینم

 اسختر برد،آن شی گرماستمی چرخ دارش را به سمت سی صندلانهیمش. شروع شدکیموز
 که یی به اوج خود،جاکی که موزیکنار استخر رفت وزمان. درجه کم کردنی ترنییرا تا پا

 : با خواننده شروع کرددیمد نظر او بود رس

 ستی باشه،من از مردن هراسم نی زندگنیاگه ا-

 ستی مردم حواسم ندی روزا،شانی دارم ای حسهی

 ستی از مردن هراسم ناست،منی سهمم از دننی باشه،اگه ای زندگنی ااگه

 ستی مردم حواسم ندی گم،شای با خودم می روزا،که گاهنی دارم ای حسهی

 ی خفه مدی که از نظر او بای اشکد،قطرهی چکانهی اجازه از چشمان مشی بی اشکقطره
 د،بایقطره اشک دوم چک.ردی بمدی که بای پنهان بماند،قطره اشکدی که بایقطره اشک.شد

 :خود زمزمه کرد

 .يریچون تو قراره بم...ی کنهی گريفقط امروز حق دار...فقط االن...هی سوگوارنی آخرنیا-

 : محو شعر شدانهی به خواندن ادامه داد ومشخواننده

 دمی برایبعد تو،من از همه دن-

 دمی رسیی کن من به بد جاباور

  با عذابهمونی لحظه زندگلحظه

  خرابهیلی کن حال من خباور

 ستی باشه،من از مردن هراسم نی زندگنی ااگه

 ستی مردم حواسم ندی روزا،شانی دارم ای حسهی
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 ستی از مردن هراسم ناست،منی سهمم از دننی باشه،اگه ای زندگنی ااگه

 ...ستی مردم حواسم ندی گم،شای با خودم می روزا،که گاهنی دارم ای حسهی

 بای زي همراهش بود وحرف هاشهی که همی مورد عالقه اش را،گوشی گوشانهیمش
داشت پرت متر با او فاصله 2 کهی مبل راحتي را رودی شنی خطوط منی را از پس انیودلنش

 :کرد،چشمانش را بست

 ....ستی حواسم نیمن مردم ول...بزار برم... خوام برمیم...ستیحال من خوب ن-

 جدا کرد وخود را ی ـنه حبس کرد،چشمانش را بست،دستانش را از صندلـی را در سنفسش
چقدر زمان الزم داشت؟با خود .دستانش را مشت کرده بود.به سمت آب استخر پرت کرد

 لحظات خاطرات نی را،شمارش آخری زندگقی دقانید به شمارش،شمارش آخرشروع کر
 . رحمانه رای بیخوش ول

 انه؟یمش-

 ...پر از احساس...بایز...نیدلنش... گرمییصدا

 : بر لب داردلبخند

 دوست دارم-

 يد،صدای شنی صدا مکیفقط . آوار شدایتمام دن.ختی فرو رزی باره همه چکی به
 :دی خندی به او مایخنده،انگار تمام دن

 انه؟یمش-

 :دی چشمانش را باز کرد،مادرش را دانهیمش

 .دیمامان؟ببخش-

 : شدی مي پشت سرهم از چشمان مادرش جاراشک

 د؟ی ببخشی که بگی کنی ميآخه دختر چرا همش کار-
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 سرخ ی طاقت نداشت از اتاق خارج شد،بعد از او دلدار با چشمانگری پورمنش که ددرنا
 خم شد انهی به سمت مشیکنار تخـ ـت قرار گرفت کم.ته وارد اتاق شد برافروخیوصورت
 :وگفت

 .دهی هنوز نوبتت نرسی اونم وقتی رو صدا کنلی عزرائي خوای میتا ک-

 : نشست وگفتی صندليدلدار رو. وسکوت کرددی در جواب آه کشانهیمش

 ؟ی حرف بزني خواینم-

 د؟ی کشرونی منو از آب بیک-

 : پا گذاشت وجواب دادي پا رودلدار

 .من... باشهی خواستی میک-

 : زد وگفتي پوزخندانهیمش

 .ی ترسی دونم از شنا کردن میم-

  تو آب؟ي وخودت رو پرت کردی دونستی منوی ا؟پسيجد-

  آورد؟رونی منو بی راحت شد؟حاال بگو کالتیخ.دونستمیآره،م...آره-

 : کرد وگفتی اخمدلدار

 . آبي رويای بي انگار قصد داردمی آخر دي شد؟لحظه یاول بگو چ-

 بغض خفه شده در یانه،حتی ـنه مشـی حبس شده در سي نفس هایحت. صدا بودی بزی چهمه
 قرارش ی که بیی های دلتنگی وحتزدی که تا چند لحظه قبل محکم می قلبیش،حتیگلو

 ... صداکی... خاطرهکی...زی چکی...اما.کرده بود

 انه؟یمش-

 اگر خود آن را درخواست یباست؟حتی برد؟مرگ زادی شد از ید؟م شد فراموش کریم
 که در همان لحظه ی؟سواليتو آماده ا... سوالکی...؟ي بروی نوبت بخواهی اگر بی؟حتیکن
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 باره کیچشمانش را .ستی گرشی برارم؟مرگی بمدیچرا با. هجوم آوردانهیبه ذهن مش
 ياما نا... بروددی که باییبه باال نگاه کرد،جا... شدشیآب با شدت وارد گلو...باز کرد

 که او را در آغـ ـوش دی را دیفقط دستان محکم... کرده بودخیتمام تنش ...حرکت نداشت
 .گرفت

 .ستی وقت رفتن من ندمی فقط فهمیچیه-

 : وگفتدی خندی عصبدلدار

 ... که؟واقعايدینوفهمیتازه ا-

  آورد؟رونی منو بیک...حاال بگو-

 : شده بود جواب دادادی مانند فرتی که از عصبانیی با صدادلدار

 .ایسام-

 متصل بودند انهی که به مشییتورهای را ماننی شد واشتریضربان قلب ب. محکم زدقلبش
 : زدي وضع پوزخندنی ادنیدلدار با د.دادی میگواه

  زنه؟ی قلبت تند تند مای اسم سامدنیهنوزم باشن... هه-

 : شد ودر جواب گفتی عصبانهیمش

 عشق سابق ي شدم که دلم هنوز برازی چقدر رقت انگيدیحاال فهم...ی فهمیحاال م...آره-
 . زنهیپرپر م... اون نبودیول... اونی که عاشقش بودم ولي فرديبرا...نیدروغ

 :دی کشقیچند نفس عم. ـنه اش را فشردـی سي قفسه

 ی زشتنی چقدر جنگ بی دونیره،نم چقدر درد دای دونینم...ی دونینم...آخ دلدار-
 ی دونینم. که تو مغزت جنگ راه انداخته درد دارهی راست ودورغنی دورنت،بییبایوز
 ی خودت درست مي روبرای اشتباهيزی چهی... وجود ندارهگهی،ديزی چهی ی دونی میوقت
 .درد داره....ی کنیقشنگش م...ی کنیراستش م...یکن
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 را گرفت،او را انهی مشي شانه هایی دلجوي گرفت،دلدار براانهیباز هم اشک امان از مش
 : زدادی فرانهیآرام نـ ـوازش کرد اما مش

 ...دلدار...دلدار-

 : که سر داد دلدار را وحشت زده کرديادی با فرانهیمش

 چت شده؟-

 ...دلدار-

 : بودرهی به رو به رو خفقط

 .پاهام...دلدار-

 : برداشتانهی مشي پاهاي با وحشت وترس مالفه را از رودلدار

  شده؟ی چت شده؟پاهات چیلعنت-

 : بود پاسخ دادي جارشی وهم اشک هادی خندی که هم می در حالانهیمش

 .تکون خرد...نگاه کن انگشت شصت پاهام-

 رهی خانهی مشي آرام انگشتان پاي به تکان های ولبخند وصف نشدنی با خوشحالدلدار
 : رفت گفتی که به سمت در میشد،سپس در حال

 ...انهی مشییوا... شکرتایخدا...امیاالن م-

 ی در اتاق بودند وپزشک در حالانهی ساعت بعد،پزشک،درنا پورمنش،ثنا ودوستان مشچند
 :دی گویکه لبخند بر لب دارد م

 هم براتون گهی دهی هدهی تونی دادن زندگهی شما عالوه بر دوباره هدیانگار خودکش-
 .دی برگرددی دوست داریلی که خی سابقی به زندگدی تونی که منهیداشته واون هم ا

 یلیوبه خ...  دنیبه دو...به راه رفتن... کرد،به فردایبه پزشک نگاه م.دی خندی مانهیمش
 . کردی فکر مگری ديزهایچ
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  تونم مثل سابق راه برم؟ی میعنی-

 رونی بهت وارد شد که از آب بی لحظه شککی ي براي آب بودری زیبله،احتماال وقت-
 باعث شد حس به پاهات نی وای از مرگ فرار کني که انگار بخوایی جوراهی.يایب

 ي رو کامل انجام بدیوتراپیزی جلسات فدی کار داره وبای معجزست،البته کمهی نیا.برگرده
 .ی کندایتا کامل بهبود پ

 توانست ی توانست بدود ومی توانست حرکت کند،میاوم.دی شنی نمزی چچی هگری دانهیمش
 .لبخند زد،به فردا،به فکرش وبه قدرت دوباره اش. کندیفکرش را عمل

 کنارش باشد ی نشد کسیراض. تخـ ـت نشسته بودي لبه انهی گذشته بود،مشهی از نمشب
 مادرش را ی با اصرار فراوان همه را حتلی دلنیبه هم. را برهم بزندنشی خلوت دلنشنیوا

 .به خانه فرستاد

 ای سامیشگی عطر همي کرد،بوی شهر، از پشت پنجره نگاه ميزیی برف پاي دانه هانی اولبه
 : به عقب وچهارچوب در نگاه کند گفتنکهیبدون ا.را احساس کرد

 ؟ي خودت رو نشون بدستی نی کسی وقتيهنوزم عادت دار-

 .لرزد بشی صدادنی بلرزد،مبادا با شنشی تخـ ـت را محکم فشرد تا مبدا صداي گوشه

 . نباشهشتی امشب پی کسی گفتیوگرنه نم.ادینگو که تو هم خوشت نم-

 : زد ودر جوابش گفتيلبخند

 ؟يدی کشرونیچرا منو از آب ب-

 ؟ی خودت رو بکشی خواستیچرا م-

 ...شهیمثل هم.بی بود،دستانش در جشیرو به رو.دی هم نشنی نداد،جوابیجواب

 ؟ی خودت رو بکشی خواستی چرا مینگفت-

 ...يزاریبا تمام عشق وب... با تمام تنفریحت... االنیحت...تحمل نداشت... کردنگاهش
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 ؟يچرا نجاتم داد. تا با روحم عذابت بدمرمی خواستم بمیم-

 .ی زنده باشدیفعال با-

 ؟ی ازم استفاده کني خوایپس هنوزم م-

 . من سرك نکشيتو کارا-

 : با خشم به چشمانش زل زد وگفتانهیمش

 ؟ی ما؟ها،اگه مامان بود چي خونه يهنوز کارم با تو شروع نشده،چرا اومد-

 : خم شدانهی به سمت مشیکم

 .ی نکنیاومدم تابگم دست از سرم بردار،بهتره فضول-

 .ي دشمن کم نداره،توکهی اگهیاحتماال کار کس د. نکردميمن هنوز کار-

 . خبردارمی اخراجسیاز اون جوجه پل-

 : زد وگفتي پوزخندانهیمش

 .ستی وقته با من در ارتباط نیلی،خيدیزحمت کش-

 برد وباخشم کنار کیصورتش را نزد. قرار دادانهی مشنی طرفنی را محکم بدستانش
 :گوشش گفت

 .ستی تو فکرته؟در افتادن با من ساده نیچ-

 : زمزمه کردای هم در گوش سامانهیمش

از حاال به بعد هزاران بار ... منهيتاوان دل شکسته ...ندونستن تو...سوختن تو-
 .ي که چرا امروز منو نجات داديریمی،ميریمیم

 یلی را که خي عطري بار بونی آخريوبرا... خشم وبا تمام نفرت به چشمانش زل زدبا
چشمانش را بست تا نظاره گر رفتن او . محبـ ـوس کردشی هاهیدوست داشت در اعماق ر

 .نباشد
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 ...قلب وذهنش را آرام کرد...شینفس ها... بعد آرام گرفتي لحظه چند

 : زدلبخند

 ؟ي فردا آماده ايبرا-

 ؟ي داریچه حس-

 : زد وگفتي در پاسخ لبخندانهی ومشدی گوی را رهام منیا

 ماهه 1 تونم ی که دارم مي پشتکارنی گفت با ایدکتر م. بودی عالیوتراپی روز فزنیاول-
 .سراپا بشم

 ؟ی کار کنی کامل پاهات چي بهبود بعد ازي خوایم-

 ی پندیبی را مانهی مشی رهام سکوت طوالنیوقت. در آن لحظه بودانهی تنها جواب مشسکوت
 عزم لی دلنیبه هم. کرده استاری قصد صحبت ندارد وفعال سکوت اختانهی برد که مشیم

 ندی نشی مانهی مشي شود،روبه رویبه محض خروج رهام،دلدار وارد اتاق م. کندیرفتن م
 ولبخند یی خواست کالفه شود با خشروی که نمانهیمش. کشدیم  بار آهکی قهیوهر چند دق

 :گفت

 چه خبره؟-

 . کندی دهد وسکوت می نمیجواب

  دلدار؟ی خواد امروزم رو خراب کنیدلت م-

 . زنمی نمی خوام امروزت رو خراب کنم حرفیچون نم-

 بهرامه؟مشکل .ي کنجکاوم کردیلی چون خی بگدی باگهید-

 : زد وجواب دادي پوزخنددلدار

 .با طالق موافقت نکرد. مشکل نبودهیک-
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بهرام . ماندن آنها و جدانشدنشان حس طمع بهرام استلی دانست تنها دلی خوب مانهیمش
 ي موضوع برانی رسد وای به نصف مشیی دانست با جدا شدن از دلدار سهم دارایخوب م

 . ممکن بودری مانند او غيشخص طمع کار

 : گرفت وبا خود گفتي جاانهی مشي لبـ ـهاي روی تفاوتی وبانهی موزلبخند

 دی طمع کار تاوان کارشون رو خواهند دي مردهانیا-

 )منتسکو.( رساندی گفته ها مقصود ما را مي از همه شی رسد که سکوت بی میزمان

 بای زمنیاهر: دهمفصل

 چمدان را باز ي باالپیز. داديرا در کمد جا لباس را هم از چمدان خارج کرد وآن نیآخر
 تا تواندی کرد می که فکر می آورد وبه آن زل زد،به عکس کسرونیکرد،قطعه عکس را ب

 . بخنددشهی همي شود وبراری کند،با او پی با او زندگشی نفس هانیآخر

 داد و ي برداشت،عکس را در آن جای زد،قاب عکس را از درون کشو پاتخـ ـتيپوزخند
 : قرار داد وبا خود زمزمه کردی پاتخـ ـتيور

 تو،با فکر دنیبا د... دمیدارم خودم رو عذاب م... دونمیآره خودم م... ام نه؟چارهی بیلیخ-
 رو ی فقط کسدیبا...ی باشادمی فقط تو دی باشه،باادمی تک تک خاطراتم دیبا. توادیبه تو،با 

 آدم رو از ی تونه حتی که میکس...حوا... امانهی داشته باشم که به من فهموند من مشادیبه 
 . بندازهرونی بشتبه

 نهی رفت وگزی را از او گرفت،به سراغ گوشگری دي اش مجال فکرها ی زنگ گوشيصدا
 : اتصال را زدي

  دلت برام تنگ شده؟،نکنهي امروز صبح باهام صحبت کردنی شده دلدار؟همیباز چ-

 : وجواب داددی کشی آهدلدار
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 نی همی تونستی م؟باباي همه راه نرنی شد ای نمه،حاالیلی نشم خوونهی من داز دست تو-
 ... مادرتيتهران تو کارخونه 

 : حرفش رفت وبا تحکم گفتانی به مانهیمش

  برم تو کارخونه ورق ساختمون مامان کار کنم؟ی خواستینکنه م-

 ی شناسه که تو رو بهشون معرفی رو ميادی زی ساختمونينه اما مطمئنا مادرت شرکت ها-
 .کنه

در . داشته باشندمانیدوست دارم به کارم ا.ارمیمن دوست دارم کارم رو خودم بدست ب-
 شرکت هاست نی وبزرگترنی از بهتریکی که قراره برم اونجا کار کنم ی شرکتنیضمن ا

 . کنمشرفتی خوب پیلی ختونمیواونجا م

 .ي دی کس گوش نمچی به حرف ههگیانه،دی بهت بگم مشی دونم چی نمگهید-

 : رفت گفتی که به سمت آشپزخانه می از کنار تخـ ـت بلند شد ودر حالانهیمش

 ؟ی شد تماس گرفتیحاال چ-

 : آورده باشند گفتادی را به يزی که چی مانند کساندلدار

 .نجایروانپزشکت اومده ا. رفتی مادمیاه داشت -

 :ستادی قدم مانده به آشپزخانه از حرکت ادو

 ؟ی که بهش نگفتيزیچ-

 اونم حق ؟خوبی گفتی قبول نکردنش بهش مي برایلی بهتر نبود دلانهینه نگفتم،اما مش-
 . روانپزشکتهیداره بدونه،نا سالمت

 .روانپزشکم بود-

 کی ی نخواستی روز حت35 حدود نی مدت،تو انی که تو، تو اهی اون عجيباشه بود،اما برا-
 .شینیبار هم بب
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 : برداشت وجواب دادنتی را از کابیوانیل.زخانه شد آشپوارد

 . بودم هایوتراپیزی فری درگی بودم؟ناسالمتکاری مدت بنیمگه ا-

اون به . دارهازی نلی دلهی روانپزشکه وبه هیاون . نا مفهومهیلی رفتن تو براش خکبارهیاما -
 . شهی قانع نمیسادگ

 درنا پورمنش قرار گرفته بود وبهانه ي که روبه رویرهام در حال. گفتی درست مدلدار
 :دی گوی کند ومی دستان خود را قالب می داد با کالفگی او را گوش ميها

 تونه دوباره راه ی مدی که فهمشیماه پ1 از انهیمش.می بگذرهیخانم پورمنش بهتره از حاش-
 تشیزی بار هم وکی یبره تا به امروز که سالمت پاهاشو کامل بدست آورده حاضر نشد حت

 .کنم

 ماره؟ی بانهی مشدی که بگدی نداشته،چرا آنقدر اصرار داريازیحتما ن-

 زده ودلش بشی مرتبه غکی که نی افسردست،همانهیمش.خانم پورمنش من اصرار ندارم-
 اد؟ی بگه مشکوك به نظر نميزی باره به من که روانپزشکشم چنی خواد در اینم

 : خود بلند شد وگفتي از جای پورمنش عصبدرنا

 طور هم نید،همی هستی دونم شما روانپزشک حاذقی همون طور که مرانیجناب دکتر ام-
 که االن یی اگر در مورد رفتنش وجاگهی می و وقتهی دونم دخترم چقدر تو حرفش جدیم

 ی نمگهی کنه ومن دی کارو منی حتما ااره،پسی سر خودش میی بگم باليزیهست به شما چ
 . وزود رنج باشهیخوام عصب ی نمگهیگذشته باشه،دخوام مثل 

 کند رهام ی پله را طنی اولنکهی را گفت وبه سمت پله ها رفت اما قبل از انی پورمنش ادرنا
 : خود بلند شد وگفتياز جا

 . بدونميزی خواد من چی که چرا نمستی نبیپس براتون عج-

 : وپاسخ دادبرگشت
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 ادی خواد گذشتش رو به ی نمیعنی نهی خواد شما رو ببی نمی دونم وقتینه،چون م-
 در مورد گذشتش واحساست گذشتش انهی که مشدی هستی شماتنها کسرانیجناب ام.ارهیب

 ي اون گذشته ادی وبه نهی نخواد شما رو ببگهی که ددیپس بهش حق بد.کامل بهتون گفته
 .افتهی بینینفر

رهام دستان خود را . از آنجا خارج شدعیر را نداد وسيگری حرف دي پورمنش اجازه درنا
 در انهی بود که مشنی داد وآن ای می معنکی ها فقط نی او تمام اي بود،برایمشت کرد،عصب

 . استيفکر انجام کار

 اطی داد از سالن خارج و وارد حی هم فشار مي را به روشی دندان های که عصبیدرحال
 : مقدمه گفتیبه طرفش رفت وب.دی ها نشسته بود دی از صندلیکی يدلدار را که رو.شد

 د؟ی بگيزی چدی خوایشما هم نم-

 :رهام ادامه داد. ندادی سکوت کرد وپاسخدلدار

  کنند؟ی متی حماانهی کار مشنیچرا همه از ا-

 گهیاون د.می رو خوب شناختانهی گه چون مشی نميزی چی کسدینی بی اگر مرانیجناب ام-
 .ستیمثل سابق ن

 : قدم هم نرفته بود که گفتمی کند،اما هنوز نیقصد رفتن م رهام

  درسته؟ستی تهران ندیپس بهم بگ-

 : تکان داد وگفتدیی تاي سرش را به نشانه دلدار

 .رفته اصفهان...اون.ستیبله تهران ن-

 . دلدار پنهان نمانددگانی موضوع چشمانش برق زد که از دنی ادنی از شنرهام

 یمن م.دیبهتره دنبالش نر.دی نپرسيزی چگهی کنم،بهتره دی خواهش مرانیجناب ام-
 ی دوستنی به شما گفتم ايزی باره چنی آنقدر احمق شده که اگه بفهمه در اانهیدونم مش
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 انهی به اسم مشيماری بدی کنم فراموش کنیخواهش م... دهی وچند ساله رو خاتمه منیچند
نها نموندش روهم کردند،قراره ثنا  خانم پورمنش فکر تدیش هم نباانهیگران مش.دیداشت

 .خانم بره اونجا

 لشیسوار بر اتومب. رودی مرونی واز خانه پورمنش بزندی مي در پاسخ به دلدار لبخندرهام
 خود را دی به خانه رسنکهیبه محض ا. رودی خود مي وبه خانه کندی شود،آن را روشن میم

 : گذاردی سرش مری کند دستانش را زی تخـ ـت رها ميرو

 .رفته اصفهان-

 ماره؟ی بانهی که مشيچرا اصرار دار-

 : ندادی دانست اما جوابی پاسخ را منکهی ابا

  دنبالش؟ي بردی که نبای دونیم-

 ...اما اگه نرم-

 : حرفش رفتانی مبه

 .ارهی سرخودش میی آنقدر لجباز هست که بالانهی مشياما اگر بر-

  بزنه؟ی خواد با من حرفیاما چرا نم-

 خواد یچون اون نم...ی فهمی دونه که تو می چون مدیشا...یدونی دونه تو می چون مدیشا-
 ... کنه مثلی می هنوز داره با گذشتش زندگنکهی ای برمال بشه،حتیچیه

 :دی کرد،رهام به پهلو چرخسکوت

 ؟یمثل چ-

 ...یمثل ک... نهیمثل چ-

 ... ترانه؟یمثل ک...؟یمثل ک-
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 ی کنارش نگاه می خاليبه جا.دی از عرق شده بود از خواب پرسی خشیشانی که پیدرحال
 :دی گویکند وم

 ادی که هم از اون بدش مي مثل من داره با گذشته اانهیمش... من ترانه نه؟؟مثلیمثل ک-
  کنه نه؟ی میوهم دوسش داره زندگ

 ی مییدستانش را دو طرف روشو. رودی مییبه دست شو.شودی خود بلند مي جااز
 : کندی نگاه منهی خود در آي چهره گذارد،به

 . شه پاك کردی از ماهاست،چون گذشته رونمیلی مشکل خنیا-

 بار نی چندمي دارد وبرایتلفن را بر م. گرددی زند وبه اتاق بر می به سر وصورتش میآب
 ي ودر کمال ناباورستی بار خاموش ننی ودر کمال تعجب اردی گی را مانهی مشيشماره 

 : دهدی تماس را پاسخ مانهیمش

 .رانیسالم جناب دکتر ام-

 : دهدی کند وبا شوق جواب می مقی تزرشی را در لحن صداشی خوشحالرهام

 .ي خوشحالم که جواب دادیلیخ-

 دونم چطور ی دارم اما نملی دلد،منی از من نخوالی کنم دلی خواهش مرانیجناب ام-
 ...من...بگم

 انه؟ی مشی کار کنی چي خوایم-

 : گفتانهی سکوت مشهی ازچند ثانبعد

 چکیشده پ...چکی پهیشده شب...تمام خاطرات من... منيتمام گذشته ... منیتمام زندگ-
 صورت خود من هم با نی بسوزونم که در اای دی شوم رو باي هاچکی پنیحاال ا... شوميها

اما من ... برسهبی به خودم آسدی صورت شانی قطع بشه که در ادی باای وشمیاون سوخته م
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 تا تمام وجودم نهی بببی از من آسیمیمن حاضرم ن... دمیم حی رو به تمام ترجمین
 . پاهام انجام بدمي خوام حاال بعد از بهبودی که مهی همون کارنیا...بسوزه

 نگاه نهی خود در آي نشسته بود وبه چهره ششی آرازی می صندلي که روي در حاانهیمش
 : دهدی کند ادامه میم

 .خداحافظ...پس... دهیفکرکنم اخطارم به گوشتون رس-

 را بر فشی کند وکی سرش مرتب ميشالش را رو. کندی زند وتماس را قطع می ميلبخند
 اش نگاه ی بلند مشکی شاسنی شده وبه ماشنگی شود،وارد پارکی دارد واز اتاق خارج میم
 کند ی نگاه منیاتاقک ماش که به داخل ی ودر حالردی گی مي راننده جای صندليرو.کندیم

 :با خود زمزمه کرد

 .شروع شد-

وارد . رسدی به ساختمان مورد نظر م5 راس ساعت قهی دق45 کند وبعد از ی محرکت
 از سر يلبخند. اندازدی می نگاهنهیبه خود در آ.زندیرا م4 ي شود،دکمه یآسانسور م

به . شودی از آسانسور خارج مهی وبعد ازچند ثانبنددی لبـ ـانش نقش مي بر روتیرضا
به . شودی او وارد سالن کنفرانس میی وبا راهنماد کنی می خود را معرفی منشدنیمحض د

 . شودی مدهی سرها به طرف او کشي همه انهیمحض ورود مش

 کنند ی میهر دو سالم. رودی به استقبال از او مرهی مدئتی شرکت وهسی رئی ترابامکیس
 : کندی می مهمانان معرفي را به همه انهی مشی ترابامکی کنند وسیسپس به مهمانان نگاه م

 .دیدی پسندیلی وخنیدی که شما طرحاش رو دی هم ازخانم پورمنش،کسنیخوب ا-

 :دی گوی که لبخند بر لب دارد می از اعضا در حالیکی

 .نمیبی رو مي کردم االن خانم مسن تری جان من تو ذهنم فکر میتراب-

 : زد وخود پاسخ دادي لبخندانهیمش
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 ...ي آقادی شدمونینکنه پش-

 . دارندی قابل توجهي هاشنهادی االن مشخص شد افراد جوان هم پریخ. هستمياحمد-

 یهمه حت. کردندی تمام به او نگاه متیهمه با رضا. نگاه کردقی همه دقي به چهره انهیمش
 چهره وکارش شده ییبای خانم تازه وارد که معطوف زنی به ارهی مدئتی هنیخانم عضو ا2

 . پر از خشم به او زل زده بودی نفر با چشمانکیاما فقط . کردندیبودند نگاه م

 ی وبه سراغ اومداردی آب پرتقالش را بر موانی لانهی از خود بودند،مشییرای مشغول پذهمه
 :ستادیقدم ا2 ي با فاصله شی به طرفش رفت ودرست روبه روي مساوییبا گام ها.رود

 .سالم جناب پارسا دلجو-

 : لبش را پر رنگ تر کردي گوشه لبخند

  نه؟زهی تعجب برانگیلی خستادمی پاهام اي که روی من اون هم در حالدنیانگار د-

 : بشنود ادامه دادی پاسخنکهی از اقبل

  نباشم نه؟نجای اي دوست داریلیخ-

 : خشم زل زد به چشمانش وجواب دادبا

 فی حی ولی نباشنجای دوست دارم ایلیآره خ.ی تو باشدیراح جد کردم طیاصال فکرشو نم-
 .ي نبودنجای داشت وتو االن اری وگرنه مخالفت من تاثي نشدکیکه وارد پروژه کاس

 : گفتي برد و با پوزخندکی نزدی سرش را کمدی اش را نوشوهی از آبمي اجرعه

 خوشحالم نجای دونم از بودن من در ای،می کنی دونم که مخالفت نمیم...شمیوارد اونم م-
 .یهست

 . رودی مرونی از آنجا بی جمعیبعد از خداحافظ. را گفت وبرگشتنی اانهیمش

 . حرکت انجام شدنی جرقه زده و اولنیاول.دی رسانی مرحله به پانیاول
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 غذا را احساس کرد،با تعجب وارد ي خانه را چرخاند و وارد سالن شد،بودی کلانهی مشیوقت
 :دیزخانه شد وثنا را در آنجا دآشپ

 ؟ییوا ثنا جون تو-

 : طرفش برگشت وپاسخ دادد،بهی دست از کار کشثنا

  باشه؟ی کی خواستیپس م-

 ؟ی کنی کار می چنجایا-

  نه؟ي نخورديزی از صبح تا االن چ؟مطمئنای تنها باشگهی دذارهی مادرت ميفکر کرد-

 : وگفتدی خندانهیمش.دیچی در فضا پانهی مشي معده ي غر زدن هاي لحظه صداهمان

 .متاسفانه شکمم لوم داد-

 ... بر وفق مرداش بودزی رفت،همه چی مشی خوب پانهی مشي برازی چهمه

 در رده ی بود که حتي طورانهی مشي به جاي هاتی ها ،نظرات وفعالدهیهفته گذشته بود،ا1
 . کارمند شرکت هم رسوخ کرده بودنی ترنییپا

 نتوانسته بود در کارش یهفته حت1 نیاو در ا. گذشتي رهام به بديراهفته ب1 نی ااما
 ی هم از ذهنش خارج نمي بود،فکر او لحظه اانهیدرست تمرکز کند،او هنوز در فکر مش

 .شد

 سرحال ی کمدی گرفت تا شایدوش آب گرم.دی صبح از خواب پر6 ساعت شهی هممانند
 گرفت اما شی را در پشگاهی آساریاول مس.لباس گرم به تن کرد واز خانه خارج شد.شود

 یروز تمام ذهنش را در بر گرفته بود را عمل3 را که ي داد تا فکرری مسریی باره تغکی
 .کند

 شد وانگشت دست راستش ادهی پنیاز ماش. توقف کردي رنگ خانه اي در قهوه اي روروبه
 : آوردنییدستش را پا...گ برد،اما مردد بودرا به طرف زن
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  پسرم؟ییرهام تو-

 : زد وگفتي به سمت صدا برگشت،لبخندرهام

 .بله منم.نیسالم بابا حس-

 ي گذاشت،به طرف رهام رفت و او رادرآغـ ـوشش جانی زمي را روشیدهای خرنی حسبابا
 :داد

 شه؟ی دلش تنگ می گی دل داره؟نمرمردی پنی ای گینم-

 : گفتی را محکم در آغـ ـوشش فشرد وبا مهرباناو

 من به دی دونی که م؟شمايومدی ندنمی بودم،در ضمن شما چرا به دری درگیلی مدت خنیا-
 .امی خونه نمنیا

 خارج ودر بشی را از جدی را برداشت،کلشیدهای خرنی آغـ ـوش هم جدا شدند،بابا حساز
 :را باز کرد

 . مهمهیت تو االن که هسای تو،فعال بایب-

 یینگاه گذرا. خانه شداطیگام بلند برداشت و وارد ح1... بماند؟ایبرود ... داشتدی تردهنوز
 لی مجلل با انواع واقسام وسايخانه ا. وارد خانه شدنی انداخت وپشت سر بابا حساطیبه ح

 شد،در طرف راستش راه پله قرار داشت که با ي مانندرهیوارد سالن دا.کی وآنتیمیقد
 . شده بودنیزاید يفرش قرمز پله ا

حرکت کرد،قبل از . پله ها نگاه کرد و او را که متعجب،به او زل زده بود نگاه کردي باالبه
 : در گوش رهام زمزمه کردنی برسد بابا حسنیی اواز پله ها به پانکهیا

چند روز به پاچه .دی امروز سربه سر هم نگذارهیدا  ترخی،ولي دونم بعد ازمدتها اومدیم-
 . پرهیهمه م

 : قرار گرفتشی کرد،روبه روی پله را هم طنیآخر
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 خونه فسق نی شده پا به اید؟چی ورا؟راه گم کردنیاز ا...رانی دکتر رهام اميآقا...به به-
 ؟یوفجور گذاشت

 : شده بود اما نهمانیپش. خواست برگرددی کرد،دلش منگاهش

  برادرش روهاندنیر کن برادرت رهام،اومده دفک-

 : بلند روهان سکوت فضا را شکستخنده

 . رفت برادر دارمی مادمی داشت ؟يجد-

 . آرامشان کنديگری آن ها رفت تا قبل از هر جدال دانی به منی حسبابا

 که هی حرفا چنی ادنمونی آروم باش،حاال برادرت بعد مدتها اومده دکمیروهان تروخدا -
 ؟ینیزیم

 از یکی ي رونکهی قرار داشت رفت،قبل از اییرای که پذیی به سمت چپ سالن جایعصب
 : زدادی فرندی بشی سلطنيمبل ها

 نیخودت بگو شده تو ا. که اون به خون من تشنستی دونی منیبرادر؟باباحس-
 دنمون؟ی دادیبار ب3سال،3

 : قرار گرفت وگفتشی مشت خود را محکم گره کرد،روبه رورهام

 که انگار به خون ی تو هستنی رفتارت عوض شد،اشیسال پ3 که از یی تونی رفته؟اادتی-
 .يمن تشنه ا

 د؟ی تمامش کنشهیم-

 به آن ها زل زده بود نگاه وسکوت ی برافروخته وعصبی که با صورتنی دو به بابا حسهر
 ییرای و به پذختی ري اوهی آبموانی هر دو لي به آشپزخانه رفت،برانیبابا حس.کردند

 آن نشسته ي از آن ها روکی که هر ي نفره اکینفره درست وسط مبل 3 مبل يرو.برد
 :بودند،نشست وگفت
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 .دی کنی بس نمدیشما دوتا تا منو دق ند. باالادی بکمی فشارتون دی رو بخوروهی آبمنیا-

 تی وضعنیرهام که از ا.دندی را برداشتند وجرعه جرعه نوشوهی آبموانی با اکراه لهردو
 : نبود رو به روهان کردوگفتیراض

به کمکت ... اماي تعجب کردیلی دونم خی،میستی نی راضنجای دونم که از بودن من ایم-
 . دارمازین

 که ی بود که رهام کسبی آن ها عجيبرا. باتعجب به رهام نگاه کردندنی وبابا حسروهان
 کرد، ی طلب نمی کمکی گاه از کسچی داد وهی قرار می خود را به دور از هرمشکلشهیهم

 . بار کمک بخواهد آن هم از روهاننیا

 خود بلند ي که او را از جای روهان را گرفت ودر حالي خود بلند شد،بازوي از جانیباباحس
 : کرد گفتیم

 از سرت بپره سرحال تر ي خوردشبی که دیپاشو روهان برو حمـ ـام تا اون کوفت...پاشو-
 .یبش

 : زد گفتی که انگار با خود حرف مي خود بلند شد،به طرف اتاق رفت وجوري جااز

 . نخوردمادی زشبیمن که د-

 که برادرت چه ي با دقت گوش بدینی بشدیبا. برات بس بودهيچرا همونم که خورد-
 . کنمی خواد،منم ناهار رو آماده می ازت میکمک

 : به آشپزخانه رفتندنی روهان به اتاق خود رفت،رهام وبابا حسنکهی از ابعد

 اه؟ی دنبال نخود سشیچرا فرستاد-

 : وجواب داددی خندنی حسبابا

بعدشم دوست . دعوا بشهنمی تا دوباره نبي خوای ازش می چنمینفرستادمش،گفتم اول بب-
 ؟ي خوای ازش میخوب حاال چ.ی باشنجای اشتریدارم ب
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 .ادی به خودش بکمی دیتازه شا.ستی نی خاصزینگران نباش چ-

 . کنهی نمدادی دوباره داد وبیعنیپس -

 : زد وگفتي لبخندرهام

 .نه نگران نباش-

 : گفتنیبا حس. آشپزخانه نشستندزی کنار می صندلي دو روهر

 وهر پنج شنبه بساط شهی می وقتا جنی اوقات اصال تعادل نداره،بعضی نگرانشم،گاهیلیخ-
 وقتا هم مثل سگ پاچه یگاه. وقتا مثل اجل ساکته وتوخودشهیبعض.ندازهی راه میمهمون

 راه ی خوره،هی مي وزهرماردارهی وقت بریهفته ست که هرشب تا د1االنم .رهی گیآدمو م
 . هاوونهیشده مثل د...هزنی وبا خودش حرف مرهیم

 . وخالصونستی دفعه بگو دوهیپس -

 : جواب داددی تلخ خندنی حسبابا

 اما مثل پدرتون بزرگتون کردم،کم براتون نیستیرسته پسرم ن دی دونیخودت که م-
 که تو نهی رم به خاطرای نمششی اونو دارم واز پي هواشتری بینیبیاگه م.دمیزحمت نکش

 . بچه رو آقا به من سپردهنیاما ا.ي دست مادرت بزرگ شدریشناسم،زیروخوب م

 : رهام را گرفت وادامه داددست

 .هینجوری اشیدی چون نبخشدیش؟شایدیرهام تو بخش-

 مشکلش رو حل شهی تا نخواد نمست،روهانی مشکل بخشش من ندی دونیخودتون بهتر م-
 .کرد

 . خودبلند شد ومشغول تدارکات نهار شدي سر جاد،ازی کشي آه بلندنیباباحس

  آوردند؟فی چون آقا رهام تشر؟حاالی دمپختک بارگذاشتنی باباحسییوا-

 : زد وگفتي کند لبخندی پوست میرتقال که پی در حالنی حسبابا
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 دوست داره ی رهام هر چي خوام برای مدم،امروزی همه با ساز تو رقصنیا.نی بشریبگ-
 .انجام بدم

 زد ي برداشت،به آن گازیبیس. رهام نشستي روبه رويگری حرف دچی هی بروهان
 :وگفت

 .بگو. وآراستهکیخوب من آماده ام،ش-

 که از یرهام قطعه عکس. گذاشت ومنتظر جواب رهام مانديگری دي پاي خود را رويپا
 : روهان قرار داد وگفتي خارج کرد،روبه روبشی برداشته بود را از جانهیپرونده مش

 .ی کنداشی خوام برام پیم-

 : در عکس نگاه کرد وگفتانهی خندان مشي به چهره هیچند ثان. عکس را برداشتقطعه

  در رفته؟اتی بازوونهی نامزدت از دست دهی باشه،چضی مرادیبهش نم-

 : کرد وجواب دادی پوفرهام

 نی خورده که فکر نکنم حاال حاالها مثل تو اي عکس خندونه ضربه انینگاش نکن که تو ا-
 . فراموشش کردی راحتنی که بشه به استی نيزی چدهی که دیی هایی وفایب.عکس بخنده

 : قرار داد وگفتی دستشی پي را روبشی مانده سی گذاشت،باقزی مي را روعکس

 داشی تونم پی ميخوب،حاال چرا فکر کرد. از دستت فرار کردهضی مرهیآهان پس -
 کنم؟

 شرکت ها نی دوست داره با بهترعتای طبونه،پسی االن اصفهانه،اون طراح دکوراسانهیمش-
ونو  شرکت خوب اهی ومطمئنم نی واقعا عالدمیمن چند نمونه از طرحاشو د.کار کنه

 . کنهیاستخدام م

 خوب؟-

 : وادامه داددی کشیقی نفس عمرهام
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 ی کار می اصفهاني از شرکت هایکی با ی دونم زمانی،میتو تو کار ساخت وساز هست-
 . کننددای دختر رو پنی تونند ای که مي داريادی زيپس رابط ها.يکرد

  خانواده نداره؟؟مگهی کنداشی که پهیحاال چه اصرار-

 : کندی وروهان هم اضافه مدی گوی منی را باباحسنیا

  گم شده؟؟مگهی کنداشی پيدرسته چرا اصرار دار-

 . کردهمینه گم نشده،فقط خودش رو از من قا-

 ...دِی شغل جدهیضته؟چی برس مگه فقط اون مرماراتی بي هی به بقنی؟بشيکاریب-

 :اال برد وگفت سکوت بي دهد،روهان دستش را به نشانه ی رهام خواست جوابتا

چرا ...ستمی چرا من خودم تو کار خودم نی بگي راه بندازهی خواد مرثی خوب نمیلیخ-
 . گردمیباشه دنبالش م...طبابت رو کنار گذاشتم

 : زد وگفتتی از سر رضاي لبخندرهام

 . رو پشت عکس برات نوشتمشهی مازتی که نییزهایتمام چ-

بعد از اتمام ناهار رهام . کردی نگاه ميگری لبخند به لب به دکینفره هر 3 آن جمع در
 .قصد رفتن کرد

 داشت ی که پشت سر او قدم بر میدر حال. کردی که رهام را تا دم در بدرقه منیباباحس
 :گفت

 رو که خودش ی کسي چرا آنقدر اصرار داری کش بدم،ولشترینخواستم بحث رو اونجا ب-
 ؟ی کندای کرده پمیرو از تو قا

 : وجواب دادستاد،برگشتی از حرکت ارهام

 زی تمام شده،همه چزی خواد با سکوتش بفهمونه همه چیاون م. سکوت کردهانهیچون مش-
 .دمی مدت در موردش خوب فهمنی رو در ازی چهی ره،امای مشیخوب پ
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 : سکوت کرد وسپس ادامه دادهی ثانچند

 يداره افکارش رو برا...زهی چهی سکوت اون ینه،معنی که آروم بشستی ني دخترانهیمش-
 . دارهادی فری معنانهیسکوت مش.دهی پرورش ميانجام کار

 کی زد وبا ي او گذاشت،لبخندي شانه هايرهام دست رو. نگفتی کالمگری دنیباباحس
روهان که از پنجره اتاقش نظره گر رفتن رهام بود،از . آن جا را ترك کردیخداحافظ

 : کندی در عکس نگاه مانهی مشي چهره ند،بهی نشی تخـ ـت مي رد،لبهی گیپنجره فاصله م

 ...انهیمش... پورمنشانهیمش-

 فرد مورد نظر از آن سو یوقت.ردیگی را مي خارج کرد،شماره ابشی تلفن را از جیگوش
 :دی گوی دهد روهان میپاسخ م

  برات دارمي کارهی-

 : لبخند به استقبال از پارسا دلجو رفتکی خود بلندشد وبا ي از جای ترابامکیس

 کشه وقت هم ی نمنجای تا انمی ماشنی بنزدمی دامی جان،تا خواستم بیواقعا متاسفم تراب-
 . داشتمری تاخقهی دق10 اومدم وی شد که با تاکسنیا.نبود بخوام پرش کنم

 :دی گوی می ترابامکی نشستند وسزی دو پشت مهر

 .دندی هم هنوز نرسگهی ديهمونا ومدمیخوشبختانه منم تازه رس-

 گه؟ی ديمهمونا-

 .دی رسشونیکیبله خوشبختانه االن -

 : کرد سرش راچرخاندی که او نگاه می به سمتپارسا

  که نکردم؟ریسالم د....سالم-

 .نی نکردرینه د-

 : رو به پارسا اضافه کردی ترابامکیس
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 . پارسا دلجو هستندشونیا-

 : را فشردندگریکدی دستان هردو

 . هستمیدونی فرایخوشبختم،بنده هم آر-

 .دمی نرسریسالم،خدارو شکر د-

 نی خشمگیپارسا با چشمان. بود نگاه کردندستادهی اانهی که مشیینفر به سمت صدا،جا3 هر
 معارفه تمام نکهیبعد از ا. کردی خشنود به او نگاه مي با چهره ایدونی فرایومتعجب وآر

 به ی نگاهمی که نیارسا به حرف آمد ودر حالپ. خود قرار گرفتي سر جاکیشد هر 
 : انداخت گفتی بود مته نشسشی که روبه روانهیمش

 . قرار دوستانستهی کردم شام امشب ی فکر میجناب تراب-

 : دادند،جواب دادی قرار مزی مي شام را روشخدمتی پ2 که ی حالدر

 از ی خوام خانم پورمنش قسمتیمن م.ي همکارشنهادیبله هم قرار دوستانست وهم پ-
 .رندی رو به دست بگشهی که بهشون مربوط مکیپروژه کاس

 : گفتیدونی فرای کند،آری اعتراضای پارسا مخالفت نکهی از اقبل

 یلیخ. خانم پورمنش رو به من نشون دادندي نمونه کارهایجناب تراب. ندارمیمن مخالفت-
 تا ارائه می خواستی می طراحمیام ت که از تمهییزهای همون چقایدق.شگفت زده شدم

 د؟ی مخالفشونینکنه شما با حضور ا...بدن

 نشسته بود،آروم بود شی که درست روبه روي انداخت،به دخترانهی به مشی نگاهپارسا
 خواست ی کند،می خواست اعتراضیدلش م. لبش قرار داشتي گوشه یولبخند کوچک

 ی می که سعیی از قلبش،جای توانست منکر آن شود که قسمتی مخالف است،اما نمدیبگو
 . بودیفتکرد آن را پنهان کند مخالف هر گونه مخال

 . فوق العادستشونی اياتفاقا طرح ها.ستمینه مخالف ن-
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 . خود بلند شدي از جاکی از اتمام شام هر بعد

 پارسا و یگ ودلتنشینگاه سرشار از اضطراب،تشو.نگاه شد2 در آن جمع متوجه انهیمش
 :نفر گفت3 که لبخند بر لب داشت رو به هر یدر حال.یدونی فرای آري رهی خينگاه ها

 . کنمی نممونتونی اعتماد پشنی اد،ازیواقعا ممنونم که به من اعتماد کرد. بودیشب خوب-

 : نگاه کرد وگفتانهی به مشرهی با همان نگاه جذب شده وخیدونی فرایآر

 ي بازی بودند وگرنه ما که از پارتیه ودر حد طراحان خارج شما فوق العادي هادهیا-
 .ادیخوشمون نم

 ی را خوب میدونی فرای آري نگاه هانیاو ا. هم فشردي خود راروي دندان هاپارسا
 . گفتند جذب شدهی که میینگاه ها.شناخت

 گرفت وبه در ي جانشی کرد و از رستوران خارج شد،در ماشی کوچکی خداحافظانهیمش
 یدونی فرای آمدند،اول آررونینفر ب3 آن قهیبعد از چند دق.رستوران چشم دوخت
 قصد یتراب. کردندی بودند وصحبت مستادهی در اي روبه رویرفت،سپس پارسا وتراب

 :داشت پارسا را تا هتل برساند

 .قبول نکن جناب پارسا دلجو-

 . را قبول نکردی ترابامکی خواست پارسا دعوت سی دلش مانهی طور که مشهمان

 او ترمز ي پاي را حرکت داد و جلونید،ماشی دی پارسا را تنها ومنتظر تاکسانهی مشیوقت
 : آوردنیی کنار راننده را پاي شهیکرد،ش

 . رسونمتونیم-

 : آورد وگفتکی سرش را نزدپارسا

 . هستیممنون تاکس-

  خوام بدزدمت؟ی مينکنه فکر کرد-
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 ی مي جانی وداخل ماشکندی را باز مرد،آنی گی در را مرهی دستگدی با تردپارسا
 آدرس انهی مشنکهیبعد از ا. کندی لبش را پنهان و حرکت مي لبخند گوشه انهیمش.ردیگ

 نیبه هم. شد وپارسا آدرس را داد هر دو سکوت کردندایهتل محل اقامت پارسا را جو
 انهی که مشییه خواندن ودر جاخواننده شروع کرد ب.د را روشن کرنی ظبط ماشانهی مشلیدل

 : کردی خواست،با او لب خوانیدلش م

  سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نداشتیهر چ-

  من تماشاگر نداشتيای تو انگار دنبدون

 ی غرور لعنتنی شه حدس زد با ای نممنو

 ی تو لحظه ناراحتمینی وقت نخواستم ببچیه

 يهر لحظه لبخند گوشه . شدی پارسا مي متوجه تمام حاالت وحرکت های چشمری زانهیمش
 باهم یلیهنوز خ...اریطاقت ب: کردی شد وهر لحظه در دلش با خود زمزمه می مشتریلبش ب

 .میکار دار

  کردفی ازت تعریکی خواستم نبخشمت یم-

  کردفی تو منو بالتکلیی تنهادنید

  که خراب شدی ومعذرت بخواه از جشنایب

 انتخاب شد اونکه واسه انتقامم از تو از

 ... سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نداشتیهرچ

 : کرد گفتی را خاموش مکی که پخش موزی در حالپارسا

 .می گوش ندکی کنه،اگر امکان داره موزیسرم درد م-

 ...آره جون خودت: وگفتدی در دل خندانهیمش

 : زد ودر جواب گفتدیلبخن
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 . ندارهيباشه مورد-

 : سکوت را شکستانهی بار هم مشنی به سکوت گذشات وانشانیبازب

 ومده؟ی خانم چه خبر؟باهات ننهی از خانمت،تهمیراست-

 .ومدهینه ن-

 ی بابت هر لحظه خشنود تر منی پارسا شده بود واز ای متوجه لحن عصبی به خوبانهیمش
 :شد

 دختر داشتن یبهتره از حاال بدون...ه؟یاسمش چ.ي ماهه دختر دار شد2 دمی شنیراست-
 داشته ي که پدر پولداری بزرگ بشه وخصوصا وقتی داره،خصوصا وقتيادی زیسخت
 بدون افراد پر از حرص آز رو ازش دور ي ندهی آی سخته که بتونیلی خينجوریا.باشه

 راحت یلی شدن به اون به آرزوهاشون خکینزد  خواد بای رو که دلشون میی ها،آدمیکن
 .برسند

با خود . درست به هدف خورده بودری تنی بود،اولیراض. شدی صدا دار او مي نفس هامتوجه
 ؟ي شدیعصب...خوبه:گفت

 : که مشخص نباشد مشت کرد وگفتي دست راستش را به گونه اپارسا

 .يعوض شد-

 : زد وگفتدی پوزخنانهیمش

 . ازهمونایکیمنم ...شنی عوض مد،همهیشا...عوض شدم؟-

 ی نمتی ظاهر اهم،بهيبود نينجوریقبال ا.ي شدگهی دیکی ،انگاري کردریی تغیلیخ-
لباس ...یشی سوار میونیلیم700 نی حاال ماشیول...ي دادی نمتین،اهمی پول،ماش،بهيداد

 .ياردریلی دختر مهی ی زنی از دور داد مگهید.ی کنی ومارك دار به تن مک،گرونیش

 : ودر جواب گفتدی صدا خندبا
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 پول رو استفاده نی مادرم پولداره،پدرم پولداره،چرا ای داره هان؟وقتیچه اشکال-
  ازدواج کردم همسرم پول ها رو استفاده کنه؟ی بذارمش وقتيخواینکنم؟نکنه م

 : زل زد وگفتانهی رخ مشمی به نستاد،پارسای از حرکت انیماش

 .ستی وکناشی تمام حرفات هم پر از نگهید-

 : کرد وگفتبرگشت،نگاهش

 .ی از حرفام داشتيری تعبنی که همچبهی عجیلیخ-

 .یستی گذشته نانهیتو مش-

 .ی شناختی رو خوب نمانهی ام،فقط تو اون مشانهیچرا همون مش-

 : هتل نگاه کرد وگفتي در ورودش،بهی به رو به روسپس

 . ندارهنانی هم به شما اطمادی زتونی خانم،همسر گرامنهی تهم،انگاريفعال بهتره بر-

 پر از خشم به آن ها ي با چهره انهیتهم. شده بود نگاه کردرهی خانهی که مشیی به جاپارسا
 : زد وگفتي پوزخندانهیمش.زل زده بود

 . پارسا دلجویبهتره مراقب خودت باش-

 . شدادهی پنی از ماشی خداحافظکی با پارسا

 کرد با خود ی رفت نگاه می منهی پارسا که به طرف تهمي که به گام های در حالانهیمش
 : کردزمزمه

 . از امشب رسما شروع شديباز-

 ریی از آن جا دور شد وبه طرف دفتر کار پدر زهره تغيادی گاز داد وبا سرعت زسپس
 مهران ي دادگسترکی هی پالی در دفتر وکالت وکي جلو11 بعد ساعتقهی دق30. دادریمس

 . پارك کرد و وارد دفتر شدي را گوشه انیماش.بخشش بود

 . بخشش رفت وبا چند ضربه وارد دفتر شدي به سمت دفتر آقامی ـستقمـ
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 . اومدمری ددیببخش... بخششيسالم آقا-

 رسم شناخت،بهی دخترش زهره بود خوب میمی را که دوست صمانهی بخشش مشمهران
 : خود بلند شد وبه استقبال از او رفتيادب از جا

 .ی رسی مریسالم دخترم،حالت چطوره؟زهره گفته بود احتماال د-

 : مبل نشستند ومهران بخشش گفتي هم روي گوناگون روبه روي های از احوال پرسبعد

 اد؟ی از دست من بر میخوب دخترم چه کمک-

 يالی گردم،اطالع دارم که با وکی مای به اسم حامد کبری من دنبال شخصنیراستشو بخوا-
 ی مي همکاریی پروندهايدر راستا. خوب نه بديالبته همکار. کنهیبزرگ تو اصفهان کار م

 شهی وقتها مجرم شناخته میلی دارند وخی گناه رو که مدارك کمی فرد بهی یگناهیکنه که ب
 . کنهی رو ثابت مشونیگناه ی کنه وبیرو حل م

 : فکر کرد وجواب دادی بخشش کممهران

 . شناسمی نمای به اسم حامد کبری من شخصيراستشو بخوا-

 : وگفتدی کشی آه پر حسرتانهیمش

 . بشناسنددید؟شایامکانش هست از همکارانتون پرس وجو کن-

 : زد وپاسخ داديلبخند

 . کنمی نمغی درادی از من بر بیحتما هر کمک-

 از نکهیبه محض ا. از آنجا خارج شدگری دي بعد از تشکردی دجهی نتی که ماندن را بانهیمش
 : وبا خود گفتدی کوبنی را به زمشی آمد پارونیدفتر ب

 .هی کدوم گورستی احمق،معلوم نيپسره -

 . شد وبه سمت خانه حرکت کردنشی داد سوار برماشرونی خود را با صدا بنفس
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 را جست فشی وکنی خانه اش قرار گرفت،هرچه درون ماشنگی در پارکي روبه رویوقت
ا  رفونی شد،زنگ آادهی پنی نکرد،ناچارا از ماشدای را پنگی کنترل در پارکموتیوجو کرد ر

 :فشار داد وثنا جواب داد

 ؟ي کردری دنقدریچرا ا-

 نگی درپارکنی کن،فقط قربون دستت امیی داخل بعد رسما بازجوامیثنا جون بذار اول ب-
 . گذاشتم،جای جا کفشي رو روموتشیرو باز کن فکرکنم ر

 : زد وگفتي باز شد،لبخندي تقه اي با صدانگی پارکدر

 .دستت درد نکنه-

 دهانش قرار ي جلوی خواست حرکت کند دستنکهی گرفت اما به محض اي جالشی اتومبدر
 : که گفتییگرفت وصدا

  صدا و آروم برو داخلیب-

 یوقت. را داخل بردنی وماشرفتی چون وچرا پذی را نداشت،بی مخالفتچی که مجال هانهیمش
 ی هم نمیی تقالی نشسته بود وحتشی حرکت سرجای صدا وبی را پارك کرد بنیماش

 . مرد مشکوك نگران وآشفته نبودنی انگار از حضور ایحتکرد،

 : برداشت وبا تعجب گفتانهی دهان مشي را از جلودستانش

 ؟يدیواقعا نترس-

 : شده بود کرد وگفتدهی که با کاله پوشی به صورتی نگاهنهی آاز

 ه؟ی شما مردا چبی عی دونیم-

 کنار راننده نشست،کالهش را در آرود ی صندلي داد،روریی را تغشی حرکت جاکی با
 :وگفت

 ه؟ینه چ-
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 : زد وگفتيلبخند

 .دیستی ولکنش نگهی دادی خوشتون بي عطرهی از یشماها وقت-

 د؟یستی نينجوریمثال شما دخترا ا-

 : نگاه کرد وگفتشیمی فرد آشنا ودوست قدنی به صورت اانهیدند،مشی خندهردو

  حامد؟ییمعلوم هست تو کجا-

 من يآخه توفکر کرد...ي دفتر مهران بخشش؟آخه دختره یچرا رفت. شماي هی ساریز-
  کنم؟ی می معرفایهمه جا خودم رو حامد کبر

 : گفتلی دلنی همد،بهی آی ماطی متوجه ثنا شد که به حانهیمش

 .نییبرو پا-

 : رفت وگفتنیی پاعی سرحامد

 . باهات حرف بزنمدیبا

 : داشت جواب دادی عقب بر می صندلي را ازروفشی که کی حالدر

 . گلخونه پشت باغای بگهی دقهیچند دق-

 . خارج شد وبه سمت ثنا رفتنی را گفت،از ماشنیا

 ی کرد،وقتیی را که ثنا آماده کرده بود را خورد واز او دلجوی شامیلی می با بنکهی از ابعد
 که گلخونه قرار یی به سمت آخر باغ،جایمتوجه شد او به اتاقش رفته تابخوابد از در پشت

 از ی نشسته بود با اخم تصنعی صندلي وارد گلخونه شد حامد که رویوقت.داشت رفت
 : بلند شد وگفتشیجا

 . دختری منو کاشتمهی ساعت ونکی قه؟االنیچند دق-

 : نشست وگفتشی کناری صندليرو
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 جا نی انمی ببال،بگوی خیب.دی فهمیاونوقت ثنا م.امی بي جورنی شد همید،نمیواقعا ببخش-
  رفتم دفتر بخشش؟يدی کجا فهم؟ازي کرددایرو از کجا پ

 : قرار گرفت وگفتشی دوباره سرجاحامد

 ،البتهي کرددای ردمو پدمیرون،فهمی بي تو از اونجا زددمی رفتم دفترش که دیداشتم م-
 . کردمی بهش معرفگهی گه چون من خودم روبا اسم دی بهت نميزی چدونستمیم

 : زد وگفتشیزو آرام به باانهیمش

  کنم؟داتی پی ذاشتی نم؟چراي کردمی به تهران برگشتم خودتو قانکهی بعداز ایواسه چ-

 که برگ ی رفت ودر حالي بن ساي از گلدان هایکی بلند شد،به سمت شی از جاحامد
 : کرد جواب دادی را نـ ـوازش مشیها

 هم من ی،هرچي کردی مری خودت رو درگيادی زی داشتم،توی شدیبهتر بود از هم دور م-
 .ي کردی دخالت ميادی زی،داشتي دادی دادم گوش نمیبهت اخطار م

 را نداشت،لبخند ي تکراري هاحتی گوش دادن به قصه ها ونصي حوصله گری که دانهیمش
 : زد وگفتیزورک

 . مهمهی ول کن،حاال که هستناروی خوب باشه فعال ایلیخ-

 : نشست وگفتشیسرجا

 ؟ي خوای میخوب حاال از من چ-

 : بود نگاه کرد وگفتستادهی قبل حامد اي که چند لحظه یی،جاي بن ساي گلدان هابه

 .ی کنقینفر برام تحق2 بهتره بگم ای نفر،هی ي خوام در مورد گذشته یم-

 ا؟یک-

 .ایسام...پارسا و-

 :نگاهش کرد وگفت. نگاهش کند،از سکوت حامد متوجه تعجبش شده بودنکهی ابدون
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 یلی پارسا به اون صورت منو رها کرد،خی وقتشیسال پ6 باشه اما بی برات عجدیشا-
 پارسا ي رودرباره زی چهی ی آوردم ولی سر درنمیمن از عشق وعاشق. برام گنگ بودزهایچ

 گه وبعد ازاون مطمئن شدم که ی بود که پارسا به من دروغ نمنیمطمئن بودم واون هم ا
 . حاضره که پنهانش کنه دل منباشکستن  شدهی داره که حتيگذشته ا

  ماجرا داره؟نی به ای چه ربطای وسط سامنیخوب ا-

آرام چشمانش . بلرزدشی خواست صدای نمد،دلشی کشیقینفس عم...دی را دزدنگاهش
 : افتادی با گفتن اسمش،دلش به لرزه می اسمش،حتادی با یحت.راباز وبسته کرد

 چی داره که هي هم گذشته اایسام...یتو حق داشت... کار کردی با من چی دونینگو که نم-
 زی چهی ای تو پارسا وسامی دونیم. کردی گفت وپنهانش می نميزیگاه در موردش به من چ

 .مشترك وجود داره

 : سکوت کرد وسپس ادامه داي الحظه

 .هی خوام بدونم اون گذشته چی گذشته دارند که به هم ربط داره،مهیمطمئنم هر دو -

 باعث ي خوای عذابت ندادند؟چرا می کافي اندازه ؟بهیش بدون در موردي خوایچرا م-
 ؟یعذاب ودرد خودت بش

 ی خواست جواب سوالش را بدهد،اما در ذهن او سواالت فراوانیدلش م... کردسکوت
 . کنددای خواست جوابشان راپیوجود داشت ودلش م

 ...نکهی درسته؟اون هم بعد از ايتو بهش عالقه دار-

 : را قطع کرد وگفتحرفش

 نفر به همون اندازه دوسش هی بدبختم که در اوج تنفرم از یلی بدبختم نه؟آره خیلیمن خ-
 . ببرمنی دوست داشتن رو از بنیا... عشقنی کنم که ادای پیلی خوام دلیدارم،م

 : بلند شد وگفتشی از جاحامد
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 یبرات م... کنهیرو نابود م تو ی برند،هر کدوم ازاونها به صورتنی کن هر دو از بي کارهی-
 .گردم

 . کنهی کار می چای سامنی هم هست،ببگهی دزهی چهی-

 : را باال داد وگفتشی ابروهاحامد

 ه؟یمنظورت چ-

 خوام سر از کاراش یم. کنهی خالف هم مي وسط کارانی دونم که تو کار داروئه،اما ایم-
 .دی سفيپروژه ... اسمهی دونم،ی ميزی چهی.ياریدر ب

 ؟ی دونی ازش میچ-

 : زد وگفتي اانهی لبخند موزانهیمش

 ؟یچیه-

 : باال داد،بادهان باز به او نگاه کرد وگفتشتری را بشی ابروهاحامد

 ؟یچیه-

 : پهن تر شد وگفتلبخندش

 حرفاش رو ی روز اتفاقهی بفهمم،قتوی ازم جدا بشه وحقي اون جورنکهی مدت قبل از اهی-
 داشی کرد ازصحبتاش وتاکی پروژه صحبت مهین در مورد  نفر از پشت تلفهی که با دمیشن

مطمئنم اون زمان هنوز . رو آورددی سفي مهمه،اونجا بود که اسم پروژه یلیمشخص بود خ
 ي اسم پروژه دنی با وسط کشدمی داروی بعد هم که ساموقت شروع نکرده بودند،چند

 . هنوز کارشون تمام نشدهدمی کردم،فهمدشی تهددیسف

 : شد وگفتی عصبحامد

 برات دردسر ی گی تو کار خالفه ،نميدی خودتم فهم؟خوبهي کردیتو باز خودتو قاط-
 بشه؟
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  نه؟ای ی کنیکمکم م-

 : شد وگفتی عصبشی از پشتریب

 . گردمی که خطر نداشته باشه برات مییباشه تا جا. دندههی لجباز يدختره -

 قدم عقب رفت کیمد  قدم برداشت،حاکی لبـ ـانش نقش بست،ي روی پر رنگلبخند
 :وگفت

 ؟ی کار کنی چي خوایم-

 : وجواب داددی صدا خندبا

 ...ی خواستم بغـ ـلت کنم ولیم-

 : را باال داد وبا تعجب گفتشی ابروهاحامد

 ؟یول-

 سرشار از تعجبش ي صورتش برد،لبخندش راپهن تر کرد وبه چهره کی را نزدسرش
 : شد وگفترهیخ

 .ی منحرفیلیخ-

 :  قرار دادشی بود را روبه رودهی را که از گلدان پشت سر حامد چي گل رزشاخه

 شاخه گل نی به جاش انی همي،برای دونم نامحرمی می خواستم بپرم بغـ ـلت ولیم-
 .روقبول کن

 : لبخند جواب دادکی گل را را از دستانش گرفت وبا شاخه

 .ممنون-

 یوقت. کردندی خداحافظگریکدی کرد از ادداشتی حامد را ي شماره انهی مشنکهی از ابعد
 : اتاقش قرار گرفت وبا خود گفتي قدي نهی آي وارد خانه واتاقش شد،روبه روانهیمش

 . کنمي تونم نقشم رو خوب بازی بد نبوده پس مناتمیانگار تمر-
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 يپالتواش را از تن خارج کرد،سپس خود را رو. نگاه کردنهی بخشش در آتی لبخند رضابه
 .تخـ ـت انداخت

 شدند،تمام تنش به ی که وارداتاقش مي و وحشت زده به اطرافش نگاه کرد،به افرادنگران
 بزند،راه نفس ادی توانست فریاز ترس و وحشت دهانش فلج شده بود،نم.لرزه افتاد

 از ی قطره اشکاری اختیب... بزندادی خواست فریدلش م... بسته شده بوددنشیکش
به ... بوداهی سزیهمه چ... توانست پلک بزندیگر نمی دیحت...زل زده بود...دیچشمانش چک

 شیروبه رو... برداشتیقدم... نداشتي راه فرارچیه...به چپ...سمت راست نگاه کرد
 ...چشمانش...سرش را جلو آورد... تخـ ـت نشستيلبه ...قرار گرفت

 کمکم کن-

 ...زل زد...ستادی حرکت ااز

  کمکت کنم؟-

 قرار شیدرست وسط دو ابرو... رنگاهی سیش...تانش بار دسنیا... حرکت کرددوباره
 ...ختیدوباره اشک ر... از گفتن اسمش وحشت داشتیحت...داد

 . خوام زنده بمونمیم-

  ودیخند...رنداشتی حرف در او تاثنی ایحت

 : ساعت کنار دستش نگاه کردد،بهی با وحشت از خواب پرانهیمش

 ؟ي ذاریساعت؟چرا تو خواب هم راحتم نم4فقط...لعنت به...لعنت-

 خود صبحانه يبعداز اتمام کارش برا. بلند شد،حوله را برداشت وبه حمـ ـام رفتشی جااز
 کارکنان در آن ي هیزودتر از بق.به سمت شرکت رفت7 را آماده کرد وساعت ي مختصري

 :دی کشقیست،چند نفس عم نشزیپشت م. راحت به اتاقش رفتالیبا خ.جا بود

 .ی که هستزمیسحر خ-
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 : زديلبخند. بلند شدشی چهارچوب در نگاه کرد،از جابه

 ؟یدونی جناب فردیزیشما هم سحر خ-

 : گفتای مبل نشستند وآري هم روي روروبه

 ... سالمه50 کنم ی فکر مينجوریا.دی صدا کنایکم،آریلطفا منوبه اسم کوچ-

 گفتند اصال باورم نشد اتتونی ها وموفقی ازمحسنات،خوبی ترابي آقای وقتدیراستشو بخوا-
 .دمتونی دشبی دنکهی اد،تایسال دار32شما 

  چند سالم باشه؟ادیحاال بهم م-

 . سال32همون -

 : قرار داد وگفتشی ظرف شکالت را رو به روانهیدند،مشی خندآرام

 . دارماجی احتیلی شما خاتی به بعد،من به کمک تجربنجای اد،ازییلطفا بفرما-

 : در دل گفتانهی مشزدندی هم لبخند مي که هر دو به روی حالدر

 .ی هستهیتو هم مثل بق-

 د،دستانشی را در حال صحبت دانهی ومشای شد،آرانهی بدون در زدن وارد اتاق کار مشپارسا
 :را مشت کرد وبا خود گفت

 کنه ی صحبت مانهی که االن داره با مشی از کسدی چرا بااد؟اصالی خوشم نمایچرا از نگاه آر-
 حسادت کنم؟...دی بااد؟چرایبدم ب

 : خود بلند شد وگفتي از جاانهیمش

 د؟ی در زدن رو فراموش کردنکهی اایکارتون مهمه . دلجويسالم آقا-

 : وارد اتاق شد وگفتکامل

 . باهاتون صحبت کنمدیبا-

 : شد گفتی خود بلند مي که از جای در حالایآر
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 را گفت وازاتاق خارج شد،بعد از رفتن نیا. مهمه،پس من برمیلی کنم کارشون خیمفکر -
 را در هم کرد شی آخم هاانهی قرار گرفت،مشانهی مشياو پارسا در اتاق رابست،روبه رو

 :وگفت

 ه؟ی کارا معناش چنیا-

 . باهات صحبت کنمدیبا-

 : مبل نشست وگفتي روانهیمش

 .م نداری با شما صحبت؟منیچه صحبت-

 : نشستشی مبل روبه روي روکالفه

 ...انه؟توی مشی چیعنی کارا نیا-

 را ای آري که شماره انهیمش. صحبت را از پارسا گرفتي ادامه انهی مشی زنگ گوشيصدا
 : زد وپاسخ دادي لبخنددی دشی گوشي صفحه يرو

 د؟ی رو فراموش کرديزیچ-

 . ناهار دعوتتون کنمي رفت براادمیبله -

 به چه مناسبت؟-

  رو دعوت به ناهار کنم؟کمی داره شریاشکال-

 :لبخندش پهن تر شد وجواب داد. شدرهی پارسا خبه

  وکجا؟یباشه،چه ساعت-

 : کرد،تماس را قطع کرد،زل زد به پارسا وگفتادداشتی آدرس را نکهی از ابعد

 .دی فرمودیم...خوب-

 صیاد،سرخ شدن چشمانش را تشخ دصی او را تشخي رنگ چهره ریی تغی به خوبانهیمش
 :دی دی خشم پارسا را میاو به راحت.داد
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 انه؟ی مشهی کارا چنیمنظورت از ا-

 : قرار گرفت وگفتزشی خود بلند شد،پشت مي جااز

 ؟ياوال که خانم پورمنش،دوما چه کار-

 .ی کنی هم مي اما حاال براشون دلبري کردی نگاه نمبهی مرد غرهی به یقبال حت-

 : نگاهش کرد وجواب دادی تفاوتیباب

 .ی کردن گذاشتي که کارام رو به حساب دلبربهی عجیلیخ-

 : بود گفتدای خشم در آن پي که رگه های خود بلند شد وبا لحني از جاپارسا

  شرکت؟نیچرا ا-

 : زد وگفتي پوزخندانهیمش

 .نهیپس بگو مشکلت ا-

 ی صندلي دسته يند،دستانش را رو را سمت خود چرخاانهی مشی را دور زد،صندلزی مپارسا
 : او قرار داد،به چشمانش زل زد وگفتي متریسانت5 کیقرار داد،صورتش را تا نزد

 .انهیاز من دور بمون مش-

 . از اتاق خارج شدعی را گفت وسرنیا

جفت چشمان . قبل پارسا بودهی که چند ثانیی جاش،بهی بود به روبه رورهی هنوز خانهیمش
 .ایسام... انداختی نفر مکی ادی که او را به ی رنگ بود،چشماناهیس

 را در کف دستش احساس شی را مشت کرد،آنقدر محکم که فرو رفتن ناخن هادستانش
 خود بلند شد،قفسه ينفسش تند شد،با خشم از جا. دادی او را آزار ميگری ديکرد اما درد

 : ـنه اش را گرفت ودر دل گفتـی سي

 .فراموشش کن-

 .ی تونینم: زدادی در ذهنش فرییداص
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 : خود گفتبا

 .بکشش...ی تونیپس اگه نم-

 : تلفنش رابرداشت،شماره را گرفتیگوش

 ؟ي کرددای پیچ-

 :دی بود که روهان هم از شخص آن طرف خط پرسی سوالنیا

 ؟ي کرددای پیچ-

 . برهیزمان م...دی که اطالعات رو بهم دادستی روزم نهیقربان -

 . حوصلهیب...یعصب... بودکالفه

 .ی کنداشیبهتره زودتر پ-

 : هم به حامد گفتانهی بود که مشي جمله انی او

 .ی کنداشیبهتره زودتر پ-

از اتاق خارج شد و به اتاق طراحان رفت . کوتاه تماس را قطع کردی خداحافظکی با
سور شد  رفت ،وارد آسانرونیاز اتاق ب1ساعت .خود را مشغول کرد1ودرست تا ساعت 

 زنگ خورد،با شی رفت که گوشی منشیبه سمت ماش. بودنگی بعد در پارکهیوچند ثان
 :دی نام پارسا در دل خنددنید

 ؟ییکجا-

 . ناهار بخورمرمیکجا باشم خوبه؟دارم م-

 : کردی خشمش را احساس مآتش

 ا؟ی سراغ همون پسره آري ری ميدار-

 که من يزی رو مد حسادت،چيری ميخوبه کم کم دار: را زد وبا خود گفتشیطانی شلبخند
 . خوامشیم
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 : دادجواب

 .آره-

 دنشینرو به د-

 پشت سرش است،برگشت ی آن را باز کرد،احساس کرد شخصستاد،دری انشی ماشکنار
 :لبخندش پهن تر شد.دی را دنهیوتهم

 چرا نرم؟-

 .ادیاصال از طرز نگاهش خوشم نم-

 اد؟ی تو خوشت بمگه قراره-

 . بهش ندارمیاحساس خوب...دنشیلطفا نرو د-

 : شدکی نزدنهی قدم به تهمکی

 پارسا دلجو؟... تودنی دامی به جاش بي اون،دوست داردنیاگه نرم د-

 ... ندادی کرد،جوابسکوت

 با من تماس ي بابت اون نگران نبودگهی دید؟وقتی ترسی از همسرتون مهیچ-
 .خداحافظ...ریبگ

 نهیزل زد به چشمان پر از خشم تهم. را قطع کرد،هنوز لبخند برلب داشتتماس
 افتاد که به یادزمانیبه . زديپوزخند. احساس کردشی گونه هاي را رویاحساس سوزش...و

 که پارسا را ییجا. به رستوران رفته بودندای سامي خانواده دنی ديهمراه مادرش برا
 زل زده بود نهی که باز تهمییجا.دی دنهیاردارش تهم بسر که پارسا را به همراه همیید،جاید

 به سراغش رفته بود وبدون نهی برود تهمای سامدنی به دنکهیبه او ودرست روزبعد قبل از ا
و حاال با همان نگاه پر از نفرتش زل زده بود به . را نثارش کرده بودیلی سی حرفچیه

 . را به گونه اش زده وبودی محکمیلی وسانهیمش
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  خانم؟نهی تهمي بلدنویهمفقط -

 . من برداریدست ازسر زندگ-

 :دیچی در فضا پشی صدادی بلندخندانهیمش

 .ی که به زور گرفتی تو؟زندگیزندگ-

 زد ودر گوشش زمزمه نهی به تهمیلی هوا سی،بي فاصله اچی هستاد،بدونی مقابلش ادرست
 :کرد

 ي رویلیچون با س. بعدي بمونه برایکی نی بود و جواب ای اولیلی در جواب سیلی سنیا-
 . دمی خنجر تو قلبت بهت نشون مهی بار با نی دم،ایگونه ت جواب نم

 : قدم از او فاصله گرفت وادامه دادکی

 نهی تهمي در افتادی بار با بد کسنی رو بلدم،اي بار بازنی ترم،اي بار من از تو قونیا-
 . کنمی منیی رو من تعي بازيخانم،چون قاعده 

 :دی را شنشی آخر صدايلحظه . رفتنی او دور شد وبه طرف ماشاز

 رو که ی کسي خوای؟مي بلدنویهم...؟يری شوهرمو بگيفقط اومد... ها؟یکه چ...؟یکه چ-
  قدره؟نی همتتی؟ظرفی دوست نداره رو مال خودت بکنیحت

 : خارج شد ودر دل گفتنگی کرد،از پارکحرکت

 ی متویمن زندگ... که نتونست از عشقش دفاع کنهی به شوهرت ندارم،اونم کسيازیمن ن-
 .خوام

 یلی که در اثر سی شود،سرخادهی پنشی از ماشنکهیقبل از ا.دی بعد به رستوران رسقهیدق30
با قدم . شدادهی پنی کننده پنهان کرد و از ماشدی شده بود را با سفجادی اشی گونه هايرو
 ي ومحو تماشادی را دانهی از دور مشیدونی فرایآر. آهسته وموزون وارد رستوران شديها

 همراه ،بهی مشکنی ج،شلواری زانو به رنگ مشکيدکمه تا رو3 که مانتو نهایاو شد،محو مش
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به صورتش نگاه . کرده بودی او را خاص ودوست داشتني پاشنه دار سورمه ايشال وبوتها
 . عالقه دارهرهیگ تانگار به رن: اش شد وبا خود گفترهی تی ولمی مالشیکرد ومتوجه آرا

 نشستند زی هر دو پشت منکهیبه محض ا. خود بلند شد وبه استقبال از او رفتي جااز
 : گفتانهیمش

 نشه،چون دوست نداشتم تنها غذا بخورم دعوتتون ری جا سوءتعبنی از اومدن به ادوارمیام-
 .رفتمیرو پذ

 : زد جواب دادي لبخندایآر

 .من هم از تنها غذا خوردن متنفرم.میپس هر دو همدرد-

 ی گاه وبي متوجه نگاه هاانهیمش. غذا آورده شد هر دو مشغول خوردن شدندنکهی از ابعد
 ی نگاهمی مردانه،نيهـ ـوس ها.ستی که مشخص بود نامش چیینگاه ها. شدی مایگاه آر

 : نگاه ها انداخت وبا خود گفتنیبه ا

 . زدنتون لذت بخش ترهنی زمينجوریا...نگاه کن...خوبه...آره-

 : آب بود زل زد وگفتدنی که در حال نوشانهی را تمام کرده بود به مششی که غذاایآر

 انه؟ی بگم مشيزی تونم چیم-

 : قرار داد وجواب دادزی مي را رووانیل

 .دی بگدی تونی بشه خانم پورمنش مانهیالبته اگر مش-

 . کنم از تو خوشم اومدهیاحساس م-

 جمله از طرف نینه،حاال زوده،گفتن ا: با خود گفتد،امای رابگونی خواست ای دلش مایآر
 .من حاال زوده

 : سخنش را خورد وگفتلی دلنی همبه

 د؟یشما عزادار-
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 : را باال داد وگفتشی ابروهاانهیمش

 ...نه-

 : اش افتادرهی تي لباس هاادی به

 . پسندمی مشتریب رنگ رو نینه،ا... که دارمي ارهی تپیآهان حتما به خاطر ت-

 : خود بلند شد وادامه دادي جااز

 .ختهی کار سرم ری برم،کلدی باگهیخوب من د-

 . رسونمتونیم-

 . همراهم هستنیممنون ماش-

 : گرفتي جانشی را گفت واز رستوران خارج شد ودر ماشنیا

 یلی خستمیتو به ل.ی انکارش کنی تونی،نمیدونی فرایبگو از من خوشت اومده جناب آر-
 .يراحت اضاف شد

 وانی خود درون لي براي را برداشت ومقداريش،بطری شده بود به روبه رورهیخ
 ...اما نه... لبش آوردکی رابرداشت،نزدوانیل.ختیر

 . قشنگ ترهتیتو واقع-

به آشپزخانه . را برداشت ودرون بوفه قرار داد،در بوفه را بست وآن را قفل کرديبطر
 را دیکل. کرد قرار گرفتی نشسته بود وبرنج پاك میصندل ي که رونیرفت،کنار بابا حس

 :طرف او گرفت

 . کنمی ازم قانویا-

 رفت و اطیبه سمت ح. شده بود از آنجا دور شدرهی متعجب به او خنی که بابا حسی حالدر
 : اش زنگ خوردیگوش. استخر نشستکی نزدي های از صندلیکی يرو

 . کردمداشیقربان پ-
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 . خوشحالی بود ولیعصب

 کجاست؟-

 :تماس را قطع کرد،به آدرس نگاه کرد وبا خود زمزمه کرد. کردادداشتی را آدرس

 د؟یچرا از اول فکرم نرس-

 : ساعتش نگاه کردبه

 .فردا صبح...رهید

 دوباره آن را در رد،امای اش را برداشت تا با رهام تماس بگیگوش. وارد خانه شدخندان
 اول مطمئن بشمبذار...نه: قرار داد وگفتبشیج

 که متوجه خروجش نیبابا حس. زدرونیصبح از خانه ب4 وساعت اوردی دلش طاقت نروهان
خواست .هم نشده5 متوجه شد هنوز ی ولردیشده بود تلفن را برداشت تا با رهام تماس بگ

 : صبر کند اما صبرش تمام شد وبا رهام تماس گرفت،رهام نگران تماس را پاسخ داد6تا 

  افتاده؟ین؟اتفاقیا حس شده بابیچ-

 : بود پاسخ دادی که پر از نگرانیی صدابا

 رونی زد،بی شد،حرف نمي جورهی دنبال دختره بگرده ی واز روهان خواستي اومدیاز وقت-
 . کنممی بوفه رو داد دستم وگفت ازش قادی اومد کلروزی دیرفت،حتینم

 : تازه کرد وادامه دادینفس

 باهام ید،حتی خندی می باهاش تماس گرفت،بعدش کلیکی انگار روزی نگرانشم،دیلیخ-
 .رونیصبح زد ب4االنم که . کردی میشوخ

 . را آرام کرد تماس را قطع و با روهان تماس گرفتنی بابا حسنکهی بعد از ارهام

 را در گوشش قرار ي بود رهام است،هنذفرد،مطمئنی اش را شنی زنگ گوشي صداروهان
 :داد وگفت
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 اورد؟ی طاقت ننیبابا حس-

 ؟ي کرددای پيزی؟چي ری ميکجا دار-

 . زد،خوشحال بودلبخند

 از همون اول به دیبا. که خودم سهم دارمیی،جایاونم کجا،شرکت تراب... کردمداشیپ-
 . نشدهری االنم دی کردم ولیاونجا فکر م

  اصفهان؟يری ميدار-

 . خوام برم ومطمئن بشمیآره،م-

 .میآدرسو بده تا منم ب-

 :ر شد کم تلبخندش

 سر یی بالي اگر سراغش بری نگفت؟مگهی کنداشی اون قدغن کرده تو پیمگه نگفت-
 .ارهیخودش م

 ؟ي ری تو چرا میآره درسته،ول-

 . خوام مطمئن بشمی خودش نباشه،مدیشا-

 . کوتاه تماس راقطع کرد وباز لبخندش پر رنگ شدی خداحافظکی با

  شدم؟ينجوریچرا من ا-

 ی نمیی به آن اعتنایجواب داشت ول.دی پرسی بود که روهان مدام از خود می سوالنیا
 : کردی فکر مزی چکیکرد،فقط به 

 . مطمئن بشمدیبا-

 : بوند که در با چند ضربه باز شدیدر حال احوال پرس. رفتی به دفتر ترابدنی محض رسبه

 . هم نبود بهم بگهید،منشی دونستم مهمان داری نمدیآخ،ببخش-

 .نگاهش کرد.انهیخودش بود،مش.وهان سمت صدا رفت رنگاه
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 . کنم دخترمیخواهش م-

 را به ي رفت،پوشه ای کرد وبه سمت تراب،روهانی به مهمان ترابی با سرسالم کوتاهانهیمش
 :دستان او داد وگفت

 .دی که خواسته بودیی نمونه هانمی شم،ایمزاحمتون نم-

 .ممنون دخترم-

 نشست زشیپشت م. کوتاه از اتاق خارج شد وبه اتاق خود رفتی عذرخوهکی با انهیمش
 ضربه وارد اتاق کی اش زنگ خورد وهمان لحظه پارسا با یگوش.ومشغول کارش شد

 : نداد وتماس را پاسخ دادیتیاهم.شد

  افتاده؟ی،اتفاقیدونیسالم جناب فر-

 :او را به نشستن دعوت کرد.دی پارسا دي مشت شده دستان

 . ناهار دعوتت کنميرا خوام بینه م-

 ناهار ي مدت من رو برانی باره در انی چندمنی ادی دونیست؟می نيادی زکمیبه نظرتون -
 د؟ی کنیدعوت م

 . رو بهت بگمی مطلبدیبا-

 پارسا ي خود بلند شد وروبه روياز جا. لبخند تماس را قطع کردکیبا . گذاشته شدقرار
 . مبل نشستيرو

  جناب دلجو؟دی داشتيامر-

 همراه روهان وارد یتراب. بدهد دراتاق با چند ضربه باز شدی پارسا جوابنکهی از اقبل
 : پارسا گفتدنی با دیتراب.شدند

 . جناب دلجو؟اتفاقا با شما هم کار داشتمدی هستنجایشما هم ا-

 . گفتمی به خانم پورمنش مدی بود که بایبله مطلب-
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نگاهشان در .دی بود،چرخستادهی ایتراب صدا کنار ی که بی نگاهش سمت مرد جوانانهیمش
 :هم قفل شد

 .خودشه-

 . را روهان دل دل گفتنیا

 : در دل با خود گفتنهیمشا

 .یستی کنه که مطمئن هستند،تو هم بد نی نگاه مییمثل کسا-

 : که مشغول صحبت بود نگاه کردی وبه ترابدی نگاهش را دزدانهیمش

 ؟یپس هنوز بهش نگفت-

 : نگاه کرد وصحبتش را ادامه دادانهی به مشیتراب

 ي به مرحله اگهید.ي بری به دبکی کاسي از پروژه دی بازدي خوام به همراه دلجو برایم-
 . دارهازی که به شما ندهیرس

 : گفتی پارسا نگاه کرد،سپس به ترابنی به چشمان خشمگانهیمش

 رم؟ی بگطی بلی چه زمانيحتما،برا-

 .دی بدیفقط مدارکتون رو به منش. کنهی مهی تهطی شما وجناب دلجو بليشرکت برا-
 
 .حتما-

 ی سفر داشت آن جمع را ترك کرد،ترابنی که در دلش از ایتی پارسا با نارضانکهی از ابعد
 :گفت

 . اومدم به اتاقتی چي رفت براادمی-

 : روهان اشاره کرد وادامه دادبه

 . روهان خوشبخت هستندشونیا-
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 :زد وگفت ي لبخندانهی مشي به روروهان

 . کنمیسالم عرض م-

 : زد وگفتي هم در جواب لبخندانهیمش

 .سالم،پورمنش هستم-

 . کردندی شما رو کامال بهم معرفیجناب تراب.بله-

 : گفتانهی رو به مشی ترابامکیس

 نی از بهتریکی داشته باش که زموی دوست عزنی ايهوا. جلسه دارمهیخوب دخترم من -
 . ازش نبودي شرکته و چند وقت هم خبرنیسهام داران ا

 نشست شی مبل روبه روي بعد از دعوت روهان روانهیمش. را گفت واز اتاق خارج شدنیا
 :وگفت

  اد؟ی ازدست من برمیچه کمک-

 . دارمازی دکورش به شما نی طراحي هستند که براالیتا و3-

 .ستمی وخونه نالی حتما بهتون گفتند من تو کار ویجناب تراب-

 دارند که ی هر کدوم مالکانالیتا و3 نیاما ا. گرمهی بزرگيبله گفتند سرتون با پروژه ها-
 به یوقت.رندی بگلی تحوي تماما دکور بنديالی رو خرج کنند و ویحاضرند هر مقدار پول

 کردن ی رو هم گفتند که راضنیالبته ا. دادشنهادی مطلب رو گفتم شما رو بهم پنی ایتراب
 .هیشما کار سخت

 .متاسفانه من وقت ندارم-

 ی از آن سر در نمانهی در چشمان روهان بود که مشيزی زل زد به چشمانش،چانهیمش
 :آورد،با خود گفت

 .شهی مروزی که انگار مطمئنه پی کنی نگاه ميمثل افراد.ادیاز نگاهت خوشم نم-
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 : خود بلند شد وگفتي از جاسپس

 ي کارای بندازم ولنیخواستتون رو زم خوام ینم.ادی از دست من بر نمیمتاسفم کمک-
 رسم وشرمنده اعتماد شما بشم وبد ی بهش نمنمی خوام قبول کنم بعد ببینم. دارميادیز

 . کرده باشمیقول

 زشی پشت مانهیمش. رفترونی از آن جا بيگری نداشت بدون حرف دي که چاره اروهان
 :نشست،لبخند زد وبا خود گفت

تو رو هم وارد .ادی مطمئن خوشم مي من از شکست دادن آدما،ی کنی مطمئن نگاه میلیخ-
  کنم؟ستمیل

 . برودای خود بلند شد تا به محل قرارش با آري واز جادی خندآرام

 رهی خانهی که به مچ دستان مشای هم بودند آري روبه روای و آرانهی در رستوران مشیوقت
 :شده بود گفت

 ؟ی کنی می رو مخفيزیهن چ پي اون دستبند هاری کنم زیچرا احساس م-

 : وگفتدی تر کشنیی مانتواش را پانی آستانهیمش

 . که هم دوسشون دارم وهم ازشون متنفرم رو پنهان کنمیی خوام زخم هایچون م-

 : مقدمه گفتی بایآر

 ؟ی داشته باشي با من هم خاطره اشهی مانهیمش-

 : نگاهش کرد وجواب دادانهیمش

 ه؟یمنظورتون چ-

 ی بهت دارم،احساس می کنم حسی تونم از فکر به تو دست بردارم،احساس می نمانهیمش-
 .کنم بهت عالقه من شدم
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 مثل او،حرف ی دخترانبی فري براییحرف ها.دی خندی حرف ها منی در دل به اانهیمش
 . خوردی نمبی فرگری دانهی مشی باشد ولبای زدی که شاییها

 ؟ی کنی با من ازدواج مانهیمش-

 ی کس آنجا نبود وبلند بلند مچی خواست هیدلش م.دی خندی در دلش م از قبلشتریب
 : خنده اش را گرفت وگفتياما هر طور شده بود جلو.دیخند

 .من قصد ازدواج ندارم. دی کردرمی قافلگیلیدون،خیجناب فر-

 : شد وبا خود گفترهی خانهی مشي به چهره ایآر

 دوست دنیبار شن3،2 هم بعد از ،توی هستهی کنم،از طرز نگاهت تو هم مثل بقیباورنم-
 .اما حاال طاقچه باال بذار.یشیدارم وعاسقتم،عاشقم م

 از او مهلت خواست وسپس رستوران را ترك کرد ودر ای فکر به درخواست آري براانهیمش
کم . شودی شد که از آنجا دور مای آرلی بعد متوجه اتومبقهیچند دق. گرفتي جانشیماش

 ي به قهقه شی خنده هاهی بعد گذشت چند ثانید،اول آرام آرام ول کردنیکم شروع به خند
 :دیچند قطره اشک چک  شد،از چشمانشلیبلند تبد

 ي جورنی،ای عاشق تر بشدی بهتره،باي طورنی،ایشی رام مي خوب داریلیخ...خوبه...آره-
 . زدنتون بهترهنیزم

 : پر از خشم گفتي باره خنده اش متوقف وبا چهره اکی

 که دی چقدر احمقدی فهمی مينجوری ـنه هاتون بهتره،اـی فرورفتن خجر تو سي جورنیا-
 .دی بدبیرو فر...حوا...انهیمش... مندی تونی مدی کنیفکر م

 و وارد آن دی که به خانه رسیزمان. را روشن کرد وبه طرف خانه حرکت کردلشیاتومب
 :اس گرفت تلفنش را برداشت وبا رهام تمیگوش.روهان نظاره گر او بود.شد

 ؟یچه عجب تماس گرفت-
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 . حرف زدم،خودش بوددمش،باهاشید-

 ؟يباهاش حرف زد-

 .آره-

 :دی لرزی کمشی صدارهام

 ؟ي کردیخودتم بهش معرف-

 . ما باهم متفاوتهیلی رفته فامادتی نگران نباش،انگار یآره ول-

 :دی کشي نفس آسوده ارهام

 خوب؟-

 کرد وبه ی جور نگاه مهیبه دلجو ... بودبی رفتم اتاقش،سرحال بود،نگاهش،عجیبا تراب-
 .گهیمن جور د

  نام دلجو متعجب شده بود گفت؟دنی که از شنرهام

  دلجو؟-

 ش؟یشناسیآره پارسا دلجو،م-

 انهی قرار بود با مشی دلجو زمانشناسمش،پارسایآره م... توسرشه؟ی چانهی من مشيخدا-
 .ازدواج کنه

 : با خود زمزمه کردروهان

 . بودنی همي برابشیاه عجپس اون نگ-

 ؟یچه نگاه-

 : بدون توجه به سوال رهام گفتروهان

 ... کردمی مبی رو که تعقانهیگه،مشی دبی عجزی چهی-

 : صحبت برادرش را قطع کرد وگفترهام
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 ن؟ی اون ماش؟باي کردبشیتعق-

 .دی فهمی تابلو که منینه مگه خرم؟با اون ماش-

 خوب؟-

 . کردندی مبی رو تعقانهینفر مش2 یچیه-

 ؟یک-

 : چشمانش را بست وپاسخ دادروهان

 . هم پارسا بودیکی زن بود واون هی شیکی-

 : گفتنهی با فکر به تهمرهام

 . بوده،اون زن دردسر سازهنهیزنه احتماال تهم-

 :  نگاه کرد وگفتانهی را باز کرد،به در خانه مشچشمانش

 . هم هستگهی دزی چهی-

 : پرسشگرانه گفترهام

 ؟یچ-

 ی جور نگاه مهی اونا ي که به هر دوبهی عجیلی نفر تو رستوران قرار داشت،خهیروز با ام-
 . کنهرشونی خواد اثی که انگار ميجور.کرد

 ؟ی کنی مبشی که تعقدتینکنه د-

 : کالفه شد وگفتروهان

 .خدافظ... کار کنم،نگران نباشینه،بلدم چ-

 خانه يزل زد به در بسته . از جانب رهام باشد تماس را قطع کردی منتظر پاسخنکهی ابدون
 ! بود؟بی عجانهیاز نظر روهان چرا مش. در آن بودانهی که مشيا

 ...ي بغض دار،انگاري داری سوال؟نگاهت،انگار حرفيچرا تو برام شد-
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 او متوجه نشده ی شده بود ولاهی شد،آسمان سی ساعتش نگاه کرد،به آسمان،باورش نمبه
 . را روشن کرد و از آنجا دور شدلشینگاه آخر را هم به در بسته انداخت،اتومب.بود

 
 آورد که ادی به یثنا را صدا زد ول. واز حمـ ـام خارج شدچاندی حوله را دور سرش پانهیمش
 پاکت دنی را باز کرد،با دخچالیدر .به سمت آشپزخانه رفت. رفته استرونی بدی خريبرا
 :زد ي کاکائو لبخندریش

 . دوست دارمی چیدونیدستت درد نکنه ثنا،خوبه م-

 اتی بود وبه محتودنیهمان طور که مشغول نوش. را در آن قرار دادی را برداشت و نپاکت
 را بست،به خچالیدر . چشمانش باز تر شدیی کرد با احساس عطر نا آشنای نگاه مخچالی

 از یکی بهانه نی قدم برداشت تا به اخچالی کنار نتی آب از کابوانی برداشتن ليبهانه 
 :بردارد  آشپزخانه رايچاقوها

  تکون نخورستیسرجات با-

 بود ستادهی اشی که رو به روی شخصدنیبا د. را برگرداندستاد،سرشی نداشت،اي اچاره
 :چشمانش گرد شد

 ؟ییتو-

 پس بالخره ترسوندمت؟-

 : زد وگفتشی شانه هاي روي برداشت،ضربه ای قدمانهیمش

 ؟ي حامد،بالخره عطرتو عوض کردي شعوری بیلیخ-

 .آره عوض کردم تا لو نرم-

 آورده باشد اول به حامد وسپس به سرتا ادی را به يزی باره چکی که به ی مانند کسانهیمش
 : خود نگاه کرد وگفتيپا
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 من لباس ناجور تنم دی شای گی خونه نمي اومدينجوری؟ای کنی کار می جا چنیتو ا-
 ؟یباشه؟اگه ثنا بود چ

 : وجواب داددی خندحامد

  منتظرت موندمنجای شد که انی ای حمـ ـام هستدمی ضمن فهمرون،دری که رفت بدمید-

 : نگاه کرد وادامه دادانهی مشي سرتاپابه

 .حاال هم که خدارو شکر لباست خوبه-

 :هر دو ساکت شدندسپس .دی کرد وخندشی هم همراهانهید،مشی خنددوباره

 .ي بوددهی نخندينجوری وقت بود ایلیخ-

 : زد وجواب دادی لبخند کوچکانهیمش

 .ي بوددهی وقت بود نخندیلیتو هم خ-

 .ي خوریبرو موهاتو خشک کن،سرما م-

 سرش ي رویشال. را خشک کردشی موهاعیبه اتاقش رفت،سر.رفتی چون وچرا پذیب
با گام . آن قرار نداشتي شد،قاب عکس روی متوجه پاتخـ ـتششی آرازی منهیاز آ.گذاشت

 : مبل قرار گرفت وگفتيکنارش رو. که حامد بود،رفتیی جاییرای بلند به پذییها

 ش؟یتو برداشت-

 : نگاهش کند جواب دادنکهی ابدون

 ؟ی کنیچرا فراموشش نم-

 : نداشتی فکر درد گرفت،جوابنی دلش از اي الحظه

 ؟ی کنیتوچرا فراموش نم-

 : بلند شدشی از جای عصبحامد

 . من با تو فرق دارههیقض-
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 : نبودی انداخت،عصبنیی سرش را پاانهیمش

 .می مشترك دارزی چهی کنه،اما ما ی عشق تو با من فرق مد،آرهیشا-

 : کرد وادامه دادنگاهش

 .می فراموش کنمی نگرفتادیما -

 ادی وحامد بود که انهی ها از جمله مشیلی مشکل خنیا.  گفتی درست مانهی مشدیشا
 .نگرفته بودند فراموش کنند

 مبل برداشت يقاب عکس را از گوشه . نداشتی حرفگرید. حامد فروکش کردتیعصبان
 . سپردانهیوبه دستان مش

 .ادی وقته رفته االناست که بیلی خ؟ثناي کرددای پیچ-

 :جواب داد. نداشتيگری دي سکوت کرد،چاره ي الحظه

خواهر ...ای اسم،سوفهی. مشترك دارندزی چهی تو گذشتشون ای پارسا وسامیداشتحق -
 .ایسام

 : با تعجب گفتانهیمش

 ا؟ی ساما؟خواهریسوف-

  از خواهرش نزده بود؟ی حرفایسام-

 : سرش را به چپ وراست حرکت دادانهیمش

 . وقتچینه،ه-

 : تامل کرد وادامه دادی کمحامد

 که یی جوراهی. نکردمدای پيادیاطالعات ز.شی سال پ11،10 به شهی ماجرا مربوط منیا-
 . وقت وجود نداشته،انگار پاك شدهچی دختر هنیانگار ا

 االن کجاست؟-
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 .فوت کرده-

 : نگاه کرد وادامه دادانهی پر از تعجب مشي به چهره حامد

 .رند دای پرونده تو آگاههی یجالبه بدون.ی فوت کرده،در اثر خودکششیسال پ10حدود -

 چرا؟-

 . نکرده بلکه کشته شدهی ادعا کرده خواهرش خودکشای سامنکهیمثل ا-

 : گفتانهیمش. شدندرافکارشانی دو سکوت کردند ودر گهر

 ؟ی چگهید-

 : دستانش را قالب کرد وجواب دادحامد

 . نکردمدای پيزی چگهی دشهی وقت پیلیچون مربوط به خ-

 ا؟یدر مورد سام-

 : را مشت کرد وجواب داددستانش

  اون اِسماًی گفتیتو راست م. خطرناکهی که فکرشو بکنی از اونشتری بایانه،سامیمش-

 .کیاما مشخصه تو کار خالفه،اونم نه کوچ... کار داروئه اماتو

 : شدی عصبانهی مشلحن

 ؟ی چدی سفيپروژه -

 وچشمانش سرخ  گردن ودستانش متورميتمام رگ ها. بودیعصب. بلند شدشی از جاحامد
 :ستادی هم اانهیمش.شده بود

  ؟يدی فهمیچ-

 : جواب دادی عصبحامد

 . شدکی شد بهش نزدی نمدم،اصالی نفهمیچی،هیچیه-

 : را گرفت وادامه دادانهی مشي هاشانه
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 نیدست بردار،آنقدر به ا. شد مشخصه خطرناکهکی بهش نزدشهی که نمنی همانهیمش-
 .موضوع اصرار نکن

 : دستان حامد را پس زد ومحکم گفتانهیمش

 دونستم ی رو گرفتم ممی تصمنی همون اول که ادونم؟ازی خودم نميفکر کرد-
 . تاوان پس بدهدیچون اون با. ترسمی هم نمرمی بمری مسنی دونستم واگر تو ایم.خطرناکه

 داد وتنها ی گوش نمشیبه حرف ها. نداردي ادهی فاانهی دانست حرف زدن با مشی محامد
 مدت انجام نی که در ايکار. بود که مراقبش باشدنی توانست انجام دهد ای که ميکار

 .دادیم

 خوب دیتو که با.ستی نفمی حری کسرمی بگي به کارمیحامد فراموش نکن من اگر تصم-
 .یبدون

 که به در سالن یهنگام. تواند انجام دهد قصد رفتن کردی نميگری کار ددی دی وقتحامد
 : گفتانهی به قفل در انداخت وسپس رو به مشی نگاهدیرس

 باال ودر خونه رو باز امی بواری من راهت تونستم از دیوقت. کنشتری خونه ات رو بتیامن-
 . تونندی هم مي اگهیکنم پس افراد د

 : زدشی به روي لبخندانهیمش

 . به چشميا-

،هنوز سواالت چشمانش را بست.درآن فرو رفت. مبل انداختي تنها شد خود را رویوقت
 . کنمی مدایجواب همه رو پ: زدوبا خود زمزمه کردی در ذهنش موج ميادیز

 گذشته بود 1ساعت از. کردي مرورشی طرح هايبر رو. از خوردن شام به اتاقش رفتبعد
 اهی سزیهمه چ.به سقف چشم دوخت.دیطاق باز خواب.که به طرف تخـ ـتش رفت

 : توانست نفس بکشدینم. را فشردشیپتو.شد،دستانش را در دو طرف قرار داد
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 .کمک-

 ي همراه با نوردی سفد،رنگی دی را مدی باره چشمانش فقط رنگ سفکی به
 نی کند،اما جرات اهی خواست گریدلش م. بستدی نور شدنیچشمانش را از زور ا.دیشد

 افتادن ي بچکد او صداشی از گونه های کرد اگر قطره اشکیاحساس م.کار را هم نداشت
 .اشک را هم بشنودقطره 

 هی موجود در اتاقش را با ولع وارد رژنیاکس.زدی نفس مد،نفسی وحشت از خواب پربا
پشت .دیلرزی توان نداشت،مشی پاهای بلند شود ولشیپتو را کنار زد تا از جا. کردشیها

 مرتب شد شی بهتر و نفس های بالخره حالش کمیوقت.سر هم چشمانش را باز وبسته کرد
 اما دیآن را نوش. را برداشت وپر آب کردی آبوانیل.ت بلند وبه آشپزخانه رفشیاز جا

 .دی هم نوشيگری دوانی کرد ولی میدوباره احساس تشنگ

 . کنمیکمکت م-

 .دی را ندی از دستانش افتاد وبا وحشت به عقب برگشت اما کسوانیل

 : گفتانهی مشدنی وحشت زده به آشپزخانه آمد وبا دثنا

 . شده دخترم؟فکر کردم دزد اومدهیچ-

 : کرد جواب دادی خرد شده را جمع مي که تکه های حالدر

 . خوردزی از دستم لوانینگران نباش،ل-

 تخـ ـت ي طلوع کرد لبه دی که خورشی از اتمام کارش به اتاقش برگشت وتا زمانبعد
 شانه ي رویبا احساس دست.نشست،دستانش دو طرف قرار داشت وچشمانش بسته بود

 :دی هراسان چشمانش را باز کرد واز جا پرشیها

 منم ثنا حالت خوبه؟-

 :دی کشي آسوده انفس
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 .تو حال خودم نبودم. ترسوندمتدیآره خوبم،ببخش-

 . صبحانه بخورای نداره بیاشکال-

 خورد ي به آشپزخانه رفت،صبحانه اشی رفت وبعد از شستن دست ورویی دستشوبه
 . شرکت شدیوراه

 :ستادی روهان از حرکت ادنی اتاقش شد وبا دوارد

 د؟ی کنی کار می چنجای خوشبخت؟شما ايآقا-

 : خود بلند شدي زد واز جاي لبخندروهان

 .ریسالم صبح بخ-

 مبل ي گذاشت وسپس روی جا لباسي را روفشیپالتو وک. جواب دادی آرامي با صداانهیمش
 :نشست وگفت

 د؟یخوب نگفت-

 .اومدم دور دوم گفت وگو يبرا-

 : گفتی کالمش را خورد و رو به آبدارچانهی مشی ورود آبدار چبا

 .دیاری آب بوانی لهی برام شهیم-

 گفت و از اتاق خارج ی داد چشمی قرار مزی مي را روي چاي که فنجان های در حالیآبدارچ
 .شد

 : روهان نگاه کرد وبا خود گفتي به چهره انهیمش

  دادن تو چرا جذاب تره؟يه،بازیتو هم مثل بق-

 : زد وگفتی کوچکلبخند

 ...م،متاسفانهیقبال حرفامونو زد-

 : را قطع کرد وگفتانهی مشي حرف هاروهان
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 . مشاورهی به عنوان د،حداقلی بندازالهای به وی نگاههیشما -

  کجا هستند؟الهای ونیا-

 : را پنهان کردشی شد،اما خوشحالخوشحال

 .تا هستند3شمال،-

 شد ی خود بلند مي که از جای را برداشت،ودر حالوانی لانهیمش. آب را آوردوانی لیآبدارچ
 :گفت

 سرم خلوت شد ی وقتدی شادی نداري عجله اادی اگر زی شلوغه ولیلیمتاسفانه االن سرم خ-
 . بزنميتونستم سر

اما هرچه به دنبال قرص . را باز کرد،دستش را درون آن بردفشی کپی دستش زکی با
 در يریی کرد تغی می که سعینگران شد،در حال. کردی نمدای گشت آن ها را پی مشیها

به . نشستزی آن گذاشت،پشت مي را رووانیل. رفتزشی نشود سراغ مجادیچهره اش ا
 تالش نکهیبا ا. لرزدی کرد دستانش میم چرا االن؟احساس: کردییدستانش نگاه گذرا

از . او شدریی روهان به وضوح متوجه تغی کرد ولی مشی تشونی پنهان کردن اي برايادیز
 : خود بلند شد وگفتيجا

 . شمی مزاحم وقتتون نمنی از اشتریخب من ب-

 خود بلند ي از جاقهیبعد از چند دق.دی کشي نفس آسوده اانهی خروج روهان از اتاق،مشبا
 لشیبه سمت اتومب. شدنگی رفت،وارد آسانسور وسپس پارکرونیشد،از اتاقش ب

بعد از مدتها باز دستانش .دی لرزی گرفت،هنوز دستانش مي راننده جای صندليرفت،رو
 هم در شرف شی اشک هایحت. بدنش را نداشتيزا از اجکی چی هاریانگار اخت.دی لرزیم
 ...چرا؟: کردیاز خود تعجب م. بودختنیر
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 بار درآن مدت دلش نی اوليبرا. مادرش را گرفتي تلفنش را برداشت وشماره یگوش
 ذهنش بر سرش ي های خواست شلوغی ذهنش را بشنود،دلش نميخواست صدا ینم
 . بزنندادیفر

 : خط جواب داد گفتي مادرش از آن سونکهی محض ابه

 بگو،از هر ي خوای که میفقط با من حرف بزن،ازهر چ...ستمی نوونهید...مامان نگران نشو-
 ...از کارت بگو،از خودت... از من وفکر منری غیچ

مادرش شروع کرد . رفت گذاشتی منیی وقفه باال وپای ـنه اش که بـی سي را رودستانش
 ی خودش،دخترش ودلتنگرازی گفت،غزیاز روزش،کارش،قراردادش،از همه چ.به گفتن

 .شیها

چشمانش را بسته . آرام شده بودیحاال کم. تماس را قطع کردانهی بعد مشقهی دق15 حدود
 ...اما. شدادهی پنی واز ماشدی کشقید نفس عمچن. قرار دادی صندليسرش را رو.بود

 .ادیصدات در ن-

 کی که با هر قدم به او نزدي مردش،بهیبه رو به رو. چشم دوختی مردان سراسر مشکبه
 . خفه شده بودشی بزند وطلب کمک کند،اما صدا در گلوادی خواست فریدلش م. شدیتر م

 ها بود که نیاما خوددارتر از ا. بودزی وحشت انگشی تنفس مرد برای ها،صدا وحتچشم
 . شودمیبخواهد تسل

متوجه دستان . فاصله نبودنشانی بی قدمگری شد که دکی برداشت،آنقدر نزدی قدممرد
 سرد را انه،جسمی مشي هاقهی رنگ،مرد دستانش را باال آورد،کنار شقاهیجسم س...مرد شد

 :دی مرد را شني صداانهیمش..متوقف کرد

 !؟یبمون زنده ي خوایم-
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دلش . باز وبسته کرددیی تاي قادر به تکان دادن سرش هم نبود،چشمانش را به نشانه یحت
 . خواست زنده بماندیم

 ؟ی زنده بموني خوایپس م-

از ...اما... هم عقب رفتگری دی قدم عقب رفت،قدمکی... آوردنیی را پااهی جسم سمرد
 : قرار دادانهی مشيو ابرودوباره آن جسم سرد را باال آورد،وسط د.ستادیحرکت ا

 .دهیاما چه کنم که حکم مرگت رس-

 چشمانش را ببندد زل زد به چشمان نکهی اي نداشت،به جای ترسکری اما ددی ترسی مدیبا
 آورده شی که حکم مرگ را برای کسرد،بهی خواست جانش را بگی که میبه کس...مرد
 خواست ماشه را ی که میبه دستان مرد،به انگشتان...به آن اسلحه...اهیبه جسم سرد وس.بود

 ...بکشد

به . بودنشیبه اطرافش نگاه کرد،هنوز در اتاقک ماش.دی گفت واز خواب پرینی هانهیمش
 باز هم کابـ ـوس ی به خواب رفته بود ولقهیدق30فقط . درون دستانش نگاه کردیگوش

 را باز کرد وبه سمت نی در ماشقی چند نفس عمبعد از. به سراغش آمده بودی لعنتيها
  داد کار بودی منی او را تسکه کيزیمحل کارش رفت،چون تنها چ

 که یی هانیبه تک تک ماش. به دست کنار پنجره اتاقش رفتوانی گذشت،لی م4 از ساعت
 نکهیاما قبل از ا. که روهان راننده اش بود رفتینی داشت نگاه کرد،نگاهش سمت ماشدید

 :دی را دای آن را بشناسد به در اتاق که با چند ضربه باز شد نگاه کرد و آرنیسرنش

 ؟ی کارت رو تمام کني خواینم-

 : زديلبخند

 . خواستم االن برمیچرا اتفاقا م-
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کنار . رفتنگی به پارکای را برداشت وبه همراه آرفشی گذاشت،کزی مي را رووانیل
 : گفتای و آرستادی انشیماش

  برسونمت؟ منشهیم-

 ؟ی رانندم بشي خوای دارم،نکنه منیمن که ماش-

 :دی گوی و مستدی ای مانهی مشي درست روبه روایآر

 چرا به دست آوردنت سخته؟-

 : زد وجواب دادي در دل پوزخندانهیمش

 . آسون باشهدمینبا-

او را به سمت خود . مچ دستانش را گرفتای شود،آرلشی برگشت تا سوار بر اتومبانهیمش
 یدلش نم. دانست چه کندی نمانهیمش. ترکی ونزدکی تر شد،نزدکیبه او نزد.برگرداند
 خواست یم. بودنی را که نکرده بود هميزیحساب تنها چ.افتدی اتفاق بنیخواست ا

 :مخالفت کند

 ...ایآر-

 ...اما. چشمانش را بستایآر

 : دور شد وگفتانهی قدم از مشکی ایآر. خود آورد افتادن شئ هر دو را بهيصدا

 . خواستم انجام بدمی کارو منی دونم چرا اینم... حواسم نبوددیببخش-

 .ینیبی مادی عاشقانه زلمیانگار ف:دی در دل به او خندانهیمش

 : شد گفتی منی که سوار بر ماشی را پنهان کرد ودر حاللبخندش

 .میپس مراقب رفتارمون باش.میما قراره همکار باش-

 : آورد وادامه دادنیی طرف خود را پاشهی شد،شسوار

 .دی امروز رو فراموش کندینی باز هم منو ببدی خوای م،اگریدونیجناب فر-
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 نگی را حرکت داد واز پارکنی ماشانهی کردند ومشی خداحافظگریکدی حرکت سر از با
 پارك يگوشه ا.دی خلوت رسيبه کوچه ا. از شرکت دور شدادیبا سرعت نسبتا ز.خارج شد

 داد وبا خود ي جاشی هاهی موجود در هوا را در رژنی شدوتند تند اکسادهی پنیکرد،از ماش
 :زمزه کرد

 . ازاون صدا ممنون باشمدیبا-

 :دی گوی کند ودر دل می آسمان نگاه مبا

 که قراره برم تو دل جهنم ي روزي؟برای کنی کار می بعد چي دفعه يبرا...؟ينجاتم داد-
 ؟ي دیهم نجاتم م

 یحالش خوب نبود ونم. فرمان گذاشتيسرش را رو. گرفتي جانی در ماشدوباره
 . ها تمام از چشمان روهان دور نماندنی کند وایتوانست رانندگ

 . شد واجازه نداشتینم. توانستی دهد،اما نمي خواست او را دلداری دلش مروهان

 ؟ی کنیودت م کارو با خنیچرا ا-

 ی مای از دور متوجه آریوقت. بودانهی منتظر مشنگی شد که در پارکی می چند ساعتروهان
 را ي الهیم.دی دی را مشانی که او معنایند،چشمانیبی را مانهیشود، چشمان پر از نفرت مش

در آن لحظه . پرت کردي بود رابرداشت وبه گوشه ادهی دنگی از پارکيکه در گوشه ا
 . خداب بود از جانیروهان کمک

 و وارد خانه دی را به سمت خانه اش حرکت داد ،به خانه رسنی ماشانهی بالخره مشیوقت
 وارد آپارتمانش شد،کتش را یوقت. وبه خانه خود رفتدی کشيشد،روهان نفس آسوده ا

 را انهیچشمان مش.چشمانش را بست. مبل انداختي مبل پرت کرد وخود را رونی اوليرو
 .هانی تفاوت مشیسرد وب د،چشمانید

 : خود نشستي را باز کرد،در جاچشمانش
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 ... ندارهاجی زنه،به زبون احتیحرف م. گهی که دروغ نميچشم ها،تنها عضو-

 ی را خوب مانهی تفاوت مشی بي حالت هانیا. کرده بودری ذهنش رادرگيفکر
 : خواهند اثبات کنندی تفاوتند اما می که بیشناخت،حالت چشمان

 ؟یاما چ-

 : گرفتمی تصمروهان

  بشم؟ي بازنیمن هم وارد ا-

 : خارج کرد وزل زد به آنبشی را از جانهی را برداشت،عکس مشکتش

 . کنری رو هم اث،منی کنی مری اثيحاال که دار-

 نیبا ا.ندی کار او را ببي به بهانه یهر روز حت. برودانهی مشدنی گرفت هر روز به دمیتصم
 . رفتی لباسش را به تن کرد وبه سمت شرکت ترابنی روز بعد بهترمیتصم

 ي کرد ونکات را روی طراحان نگاه مي ارائه شده ي در اتاقش بود وبه طرح هاانهیمش
 : گفتي اش،آن را برداشت وپر انرژی زنگ گوشيبا صدا. کردی مادداشتیکاغذ 

 بله؟-

 :دی کردن است شنهی دلدار را که مشخص بود در حال گريصدا

 ... حالشکمیمادرت ... هایهول نکن...انهیمش-

 : خود بلند شد وگفتياز جا. حرف زدن به دلدار ندادي اجازه انهیمش

  شده؟یمامان؟مامان چ-

 تونه به تو خبر بده یبه ثنا خبر دادم گفت نم... کردندشیبستر. قلبش ناراحت بودکمی-
 .نجای اای من خبرت کردم،بنی هميبرا
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 مادرش را د،فقطی شنی دلدار را نمي صداگرید.دی لرزی مانهی تلفن در دستان مشیگوش
اما توان ... شدی بلند مدیبا. افتادشی زانو هاي روزی مش،کناریباز نفس ها. زدیصدا م

 ... شدت گرفته بودشی اشک هازشیر... شدیعصب...نداشت

 : به سراغش رفت وگفتانهی مشدنی ضربه وارد اتقاق شد،با دکی با روهان

  خوبه؟حالت... شدهیچ-

 . توان حرف زدن نداشتانهی مشاما

 را آورد وآن را دست ی آبوانیل. از اتاق خاج شد،به سمت آبدارخانه رفتعی سرروهان
 : دادانهیمش

 .ادی حالت سر جا بکمی بخور نویا-

 : توجه به روهان با خود گفتی وبدی از آن نوشی کوچکيجرعه . را گرفتوانی لانهیمش

به من دروغ گفته ...اگه...؟یچ...شده باشه...يزی چهیاگه ...؟ی شده باشه چيزیاگه چ-
 ...اگه...؟یباشن چ

 : گفتانهی وضع مشدنی وارد اتاق شد و با دیمنش

  شده؟یخدا مرگم بده چ-

 اش را برداشت وبه ی وگوشفیک. خود بلند شدي که بود ار جای با هر جان کندنانهیمش
 .طرف آسانسور رفت

  افتاده؟یچه اتفاق: گفتیدن او شد ومدام با خود م متوجه لرزش تمام بروهان

 را لهی که می داد در حالي جاي خود را در گوشه اانهی دو وارد آسانسور شدند،مشهر
 ...آره شده... شده؟شیزیچ: کردیدستانش گرفته بود با خود زمزمه م2با
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 نشیکنار ماش. شده بودلی به هق هق تبدانهی مشي هاهیگر. آن خارج شدستاد،ازیآسانسورا
 نکرد دای آن را پیوقت. گشتنشی ماشدی داد وبه دنبال کلي جافشی را در کستاد،دستانشیا

 . نشستشی زانو هاي رونی پرت کرد وکنار ماشي را به گوشه افشیک

 : کنارش قرار گرفت،شانه اش را گرفت وگفتروهان

  شده؟ی چانهیخانم پورمنش،مش-

نگاهش .حضورش را احساس کرد.دی روهان را شني صداقهیدق بالخره بعداز چند انهیمش
 : تکان خوردشی لب های ولدی داشت بگودیکرد،ترد

 ... برم تهراندیبا-

 :دی اش لرزچانه

 .کمکم کن-

 که او را به سمت یسپس در حال.ستدی رابرداشت و به او کمک کرد تا باانهی مشفی کروهان
 : برد گفتی خود منیماش

 .می با هم برای بمیری رفتم تهران،حاال که هم مسیاتفاقا منم داشتم م-

 .رفتیپذ... نداشتی گونه مخالفتچی نداشت،حال هی حال خوشانهیمش

 خود يسپس روهان در جا. کنار راننده قرار گرفتی صندلي روانهی کمک روهان،مشبه
 .نشست وحرکت کرد

 یدلش م. دادی وبه آن صدا گوش منی آرام،به آن طني روهان به اشک هاری طول مسدر
 . دانست چطوری نمیخواست او را آرام کند ول

 ! دانست چراینم... دانست کجاینم. از وجودش درد گرفتي اگوشه

 : پارك کرد وگفتي را گوشه انی روهان ماشدندی به تهران رسیوقت

 کجا برم؟-
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 گرفت جواب ی شدت مشی که باز اشک های فکر کرد ودر حالی به خود آمد،کمانهیمش
 :داد

 ...مارستانیب-

 : نگاه کرد وبا خود گفتانهی مشبه

 مارستانه؟ی بی کیعنی-

 مارستانی با سرعت به سمت بری مسي هانی توجه به عالمت ها ودوربی کرد وبحرکت
 .رفت

 : زل زد وگفتمارستانی اند با ترس ولرز به بدهی رسمارستانی متوجه شد به بانهی مشیوقت

 . طاقت ندارمگهید...نمی نذار ببگهینم،دی خوام ببی نمگهید-

هر . شد وبه سمت بخش قلب رفتادهی توجه به حضور روهان پی را باز کرد،بنی ماشدر
 ی شدت مشی شد نفس های مکی قلب نزدژهی ويلحظه که به بخش مراقبت ها

 پشت در مراقبت انی دلدار را گریوفت. کردی مافتی دري کم ترژنی اکسشی هاهیر.گرفت
 هی تکواری سست شد،به دزانووانش،دی چشمان سرخ وپف کرده را دید،وقتی دژهی ويها

 . شدن نداشتکیجرات نزد.داد

 : وگفتستادی کنارش اروهان

 . فکر نکنزهای چنیبه بدتر-

 : تواند درك کندیاز نظر او روهان نم. چشمانش نگاه کردبه

 . رو تحمل کنمهگی دیی جداهی تونم ی نمگهی تونم،دینم-

 : شد،به سراغش رفت وگفتانهی متوجه مشدلدار

 ؟ياومد-
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 ژهی وي از روهان کرد وبه همراه دلدار به سمت در مراقبت هاي آرام تشکرانهیمش
 مادرش دنی به دانهی را صدا زد وعاجزانه خواهش کرد تا مشيدلدار پرستار.رفت
 که هر لحظه بر وزنشان یی با پاهاانهی داد ومشد،اجازهی را دانهی پرستار حال مشیوقت.برود

 صدا یب. آن خواب بود رفتي که مادرش رویسمت تخـ ـت  شد همراه پرستار بهیافزوده م
 تنهام گهیتو د:در دل با خود گفت. دادی قلب مادرش گوش متمی وبه رختی ریاشک م

 .نذار

 شدن نییاال وپا وبه آن بتمی نگاه کرد،به آن رتوری مانستاد،بهی تخـ ـت مادرش اکنار
 : سرد مادرش را گرفتمهیدستان لرزانش را جلو برد دستان ن.ها

 ... مامان-

 ی دخترش لبخند کم جاني لحظه درنا پورمنش آهسته چشمانش را باز کرد وبه روهمان
 ي لبخند کم رنگ مادرش نفس آسوده ادنی با دانهیمش.زد ودل دخترش را آرام کرد

 .دیکش

 . خانه رهام شدی رفت و راهرونی بمارستانی آسوده شد از بانهی از مشالشی که خروهان

 : برادرش متعجب شده بود گفتدنی که از درهام

  جا کجا؟نیتو کجا؟ا-

 : نشستی راحتنی اولي حوصله روی بروهان

 تونست ی اون حالش اصال نممارستان،بای رو آوردم بانهیمش. حالش خوب نبودانهیمادر مش-
 . کنهیرانندگ

 االن حالش چطوره؟-

 کرد،نگاه ی نگران نگاهش مي بود وبا چهره استادهی اشی به برادرش که روبه روروهان
 :کرد وجواب داد
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  خودش؟ایمادرش -

 : وگفتستی به برادرش نگردی با تردرهام

 .هر دو-

 :چشمانش را بست وگفت. دادهی تکی به راحتروهان

خطررفع شده . مادرش خوب بوددم،حالی برم پرسمارستانی از بنکهیقبل از ا-
 . مادرش بهترهدنی هم مسلما بعد دانهیمش...بودو

 ؟ي دادی مدت به تماسام جواب نمنیچرا ا-

 : مقدمه گفتی باره چشمانش را باز کرد،به رهام چشم دوخت وبکی روهان

 ؟ي عالقه دارانهیبه مش-

 : جواب دادرهام

 برات مهمه؟-

 : خود بلند شد وگفتي از جاروهان

 ؟ي شدانهی مشری دونم چرا درگی نميفکر کرد-

 مثال چرا؟-

 : دستانش را مشت کرد وگفتروهان

 ...ی شدم ولانهی ترانه به مشادیمنم متوجه شباهت ز-

 : اجازه حرف زدن به روهان نداد وگفترهام

 ؟ي شدری چرا درگ؟تویخود تو چ-

 : دهد ادامه دادی روهان جوابنکهی از اقبل

 .تسی ترانه نانهیمش-

 : زد وگفتي پوزخندروهان
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  شروع شده؟نتیری شي باز خوابانمیبب-

 : هم فشار دادي را روشی دندان هارهام

 ه؟یمنظورت چ-

 . ندازهی عشقت ترانه مادی تو رو به انهی که مشی تو هستنیا-

 : مکث کرد وادامه دادنی الحظه

 ه؟ی اگهی شخص دادآواری من ي ترانه بوده که برانی که اي فکر نکردنیتا به حال به ا-

 ...اما اون-

 : دستانش را باال برد وگفتروهان

 نامزد ادی ي بخواستی خوب ننیا.ی کن به خودت مسلط باشی،سعی روانپزشکهیتو -
 .ینی بباشوی ودائما رویفتیسابقت ب

 : درد گرفتد،سرشی شنی را مشانی صداشی در اثر فشردن دندان هارهام

 ؟ي دادشیچرا باز-

 : رفت برگشت وجواب دادیبه سمت در م که روهان

 . بهش دارمي گاه نگفتم عالقه اچیمن ه.هی ندادم،اون بود که فکر کرد بازيمن باز-

 : گفتي بلندي شد وبا صدانی خشمگرهام

 ... کردمیمن فکر م-

 : حرفش را قطع کردروهان

 بار درخونه کی فقط یعشق واقع. بچسبهی عشقش رو دودستدی باشهی عاشق میآدم وقت-
 که عشق کورت ي تو بودنی،اي که تو عشقت تعلل کردي تو بودنیا. زنهی آدم رو مي

 عشق،به ترانه،ناموست ی گفتی که بهش می به خاطر احساسی که حتي تو بودنیکرد،ا
 ... بابرادرتياجازه داد
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هان به رو. او کردي گونه هاي حواله ی روهان جمله اش را تمام کند،رهام مشتنکهی از اقبل
 :چشمان پر از خشم رهام نگاه کرد وگفت

 يدوست دار. نگام کن،پر از خشم،پر از نفرتي جورنیهم...آره...؟یهنوز منتظرش هست-
 ؟ی بشی عصبانشتریب

 : وادامه داددی را منتظر داو

 د؟ی بشه ددی ناپدنکهی بودم که ترانه رو قبل از اي نفرنی من آخری دونیم-

 بار نیتو آخر: چشمانش گرد شد،متعجب به روهان نگاه کرد ودر دل با خود گفترهام
 ش؟یدید

 دی نپرسد،نپرسد که ترانه به او چه گفته؟کجا رفته؟چرا ناپدی تالش کرد تا سوالرهام
  هم به او داشته؟يعالقه ا...شده؟و

 ثیخب خواست ی دلش مشهی مانند همی دانست ولی سواالت را منی جواب تمام اروهان
 . نزندیباشد وحرف

 ی که مادرش را سالم وسرحال در خانه م،حالی وکم خوابی خوابی بعد از چند روز بانهیمش
دو دستش را .دی تخـ ـتش دراز کشي راحت به همراه دلدار به اتاقش رفت و روالی با خدید
 ي اش را روی شده در اثر لرزش گوشجادی ايصدا. سرش گذاشت وچشمانش را بستریز

 پاسخ ماندن ی بار متوجه بنی چندميدلدار که برا. آن نکردبه ی توجهی ولدی شنیخـ ـتپات
 : نشست وگفتی صندليتماس ها شده بود رو

 ؟ي جوابش رو بدي خوای هست که نمی بدخت کنیا-

 : زد وگفتيشخندی نانهیمش

 . من بدبخت بشهي با دستايهنوز بدبخت نشده،قراره به زود-
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 را دی لرزی تلفن را که مجددا میگوش. خود بلند شد،کنار تخـ ـت نشستي از جادلدار
 :برداشت

  هست؟ی؟کیدونی فرایآر-

 : چپش قرار گرفت وجواب دادي پهلويرو. چشمانش را باز کردانهیمش

 . خوام بدبختش کنمی نفر که مهیگفتم که -

 [ه؟یمنظورت چ-

 . زرنگهیلی کنه خی که فکر مهیی از آدم هایکی اون

 : گرفت وگفتانهی را به طرف مشیدلدار گوش.دی دوباره لرزیگوش

 .یجواب بده،نوشته منش-

 : نشست وتماس را جواب دادشی سرجاانهیمش

 بله؟-

 حالتون خوبه؟مادرتون چطوره؟.دیخوشحالم که بالخره جواب داد.سالم خانم پورمنش-

 : که حوصله نداشت جواب دادانهیمش

 چه خبر؟.می خوب وخوش وسالمتیممنون همگ-

 گهی دی از پروژه رو عقب انداختند ولدی بازدی جناب ترابدیهمونطور که خواسته بود-
 . دلجو دراومدهي آقاي آخه صداشهی نمنی از اشتریب

 . کنهی ماد،نازمی با من بستی نلی می بادمی زنکهیحاال نه ا: در دل گفتانهیمش

 : وجواب داددیخند

 د؟ی گرفتطی بلی کيحاال برا-

 هم دست جناب دلجوئه،گفتند فرودگاه منتظرتون طایبل. از تهرانهگه،پروازی روز د2 يبرا-
 خوبه؟. مونندیم
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 : شوقش را پنهان کرد وجواب دادانهیمش

 .آره خوبه-

 .هیعال...شهی بهتر نمنیاز ا: کوتاه تماس را قطع کرد ودر دل گفتی خداحافظکیبا

 که کنار پارسا نشسته بود وبه دی رسیزمان.عی هم کند گذشت وهم سرانهی مشيروز برا 2
 رخ می گرفت،رو به نمای پنجره هواپرونیچشم از منظره ب. کردی وابرها نگاه مرونیمنظره ب

 : لبش جا خوش کردي گوشه يلبخند.پر از اخم پارسا کرد

 ... خانم اجازهنهی از تهمي چطوریراست-

 : حرفش را قطع کردپارسا

 ؟ی از زن من حرف نزننقدری اشهیم-

 : خشنود از خشم پارسا لبخندش را جمع کردانهیمش

 چرا؟-

 : از جانب پارسا باشد ادامه دادی منتظر جوابنکهی ابدون

 . سراغتی دبادی مي با پرواز بعداره،مطمئنمی خوره تهران دووم بیاما من چشم آب نم-

 داد حی ترجی بدهد ولیخواست جواب. وبه چشمانش زل زددی با خشم سمت او چرخپارسا
 .سکوت کند

 تر بگذرد،دوست داشت زمان پرسش عی خواست زمان هر چه سری دلش مانهیمش
 عازم محل دنی به محض رسلی دلنیبه هم. هرچه زودتر فرا رسدقتیها،جواب ها وحق

 . کرددنیپروژه شد واز آنجا د

  خواست ازیاو دلش م. داشتی بر نمانهی چشم از مشي پارسا لحظه ادی طول مدت بازددر
 ی خواست نگاهش کند ودلش میدلش م.کی دختر جوان هم دور باشد وهم نزدنیا
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 ی به وجود می جراتچی هدی او نباي نبود وبرایجرات نداشت،جرات...اما...دیخواست بگو
 .آمد

 . به اتاق خود رفتکی از اتمام کارشان،شام را در رستوران هتل خوردند،سپس هر بعد

 بشی را برداشت،در جیگوش.دی به ذهنش رسيتراحت،فکر اسی بعد از حمـ ـام وکمانهیمش
 . رفترونیگذاشت واز اتاق ب

 آورد و با پارسا تماس رونی ببشی را از جیگوش. شن ها نشستي ساحل روکنار
 ی تماس را وصل کرد،سکوت کرد وحرفانهی مشي شماره دنیپارسا به محض د.گرفت

 :دی گوی مانهیمش.نزد

دوست دارم ... کنارم باشهی خواد کسیدلم م. قشنگه،تنهامیلیاالن شبه وساحل تو شب خ-
 . حرف بزنمیکیبا 

 : بعد ادامه دادی کرد وکمسکوت

 ؟ی بشکی با من شریی تنهانی تو اشهیم-

 : مطمئن بود پارسا توان مخالفت نداردانهیمش

 ؟ییکجا-

 : زدلبخند

 . هتليرو به رو-

 ي اد،لحظهیاز دور او را د.ه بود رفت گفتانهی که مشیی کتش را برداشت وبه سمت جاپارسا
  نه؟ایبرم :دی جنگیبا خودش م.ستادیاز حرکت ا

 . تر بودي قويگری دمی او از هر تصمیدلتنگ

 که انهیمش. بودندرهی خایهر دو غرق در سکوت به در. شن ها نشستي روانهی مشکنار
 :دی گوی رو به پارسا مدی دیفرصت را مناسب م
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 . بگوایبرام از سوف-

 : متعجب نگاهش کردپارسا

 ؟ی شناسیاونو از کجا م-

 .یقراره تو بهم بگ-

 : پارسا در هم رفتي هااخم

  نه؟يدی نشنایمطمئنا اسمش رو از سام-

 : دهدی بود جواب مای سامادآواری که ی به چشمانرهی خانهیمش

 .استی دونم خواهر سامی مینه ول-

 : از او گرفتنگاه

 .استی مشترك پنهان تو وساميذشته  گای دونم سوفی رو هم منیا-

 زمانش دی نه؟شاایبگم : کردی نگاه کرد ومدام با خود تکرار مانهی رخ مشمی به نپارسا
 . بدونهدی باگهی ددیده،شایرس

 :دی گوی مای را تازه کرد و رو به درنفسش

 ی آمدند وکم تر می کم تر منی هميبرا. بودسیخالم وشوهر خالم کارشون انگل-
 که بچه ی تا زمانی آمد تهران ولیالبته م. رو نهای سوفی ولدمیدی رو مای سامیگاه.دمشونید

 که انگار یی جوراهی کردم،ی بهش نمی توجهلی دلنی اومد وبه همیبود به چشم من نم
اون . بودومدهی نایسام.ایسوف...خالم،شوهر خالم و. اومدنددیع ي اون سال برانکهیتا ا.نبود

 توجه دمش،بهشی بار دنی اولي به چشم اومد،براای بار سوفنی اوليسال بود که برا
ساله بود که دوست 17 ي دختر خاله هی من ياما هنوزم برا.خانم وبزرگ شده بود.کردم

 بزرگ شده بود یی سبک اروپابه نکهی بود،با ایدختر جالب. رو تجربه کنهيزیداشت هرچ
 یرانی ا،شوهریرانی ايدوستا خواست یدلش م. بودیرانی رفتارش به سبک خودمون ایول
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 نداشت،از نظر اون یی عشقش به من رو ابراز کنه پروانکهیاز ا. داشته باشهیرانیوعشق ا
 پسر هیمنم . دروغ بگه وپنهان کنه واز دستش بدهدی چرا باشهی عاشق میآدم وقت
 که می شدکیماه آنقدر به هم نزد3تو اون . مختلفيساله بودم وپر از احساس ها21،20

 دوست داره شوهر محرم شدش ای سوفدمی به خودم اومدم دکدفعهی شد،ی که چدمیهمنف
 گفت من که دوست دارم ی دست بردار نبود ومی بهش ندارم وليگفتم عالقه ا.باشم

 یآنقدرتو گوش خالم،مادرش خوند که راض.ادیم  تو هم بعد از ازدواج به وجوديوعالقه 
خالم وشوهر خالم . مارو به عقد هم درآوردندستمی نلی می من هم بدی مادرم دیشد وقت

 . رو فراهم کنندی تا مقدمات عروسسیبرگشتند انگل

 : ـنه خارج کرد وادامه دادـی سکوت کرد،نفس آه مانندش رو از سي لحظه اپارسا

اونها . دوست داشتتی نهای خواهرش رو بایسام. بودندکی به هم نزدیلی خای وسوفایسام-
 ایماه بعد از عقد،سوف2 نکهیتا ا. کردندی بار چت منیودر طول روز چند چند بار يهفته ا

روز بهم وقت 3بهم گفت بارداره،ازش فرصت خواستم تا کم کم به مامان بگم واونم 
 همون روز به قایدق. بخت برهي خونه ی لباس عروسدنیپوش اون دوست نداشت بدون.داد

 دی ما شد وفهمي چطور متوجه حرف هانهی دونم تهمی وهون جا نممی دعوت شدی مهمانهی
 لی تبدنیقی شکش به ای وامتناع سوفیدنی نوشوانی لهی بارداره وبعدم که با تعارف ایسوف
 .شد

 : دستانش را مشت کرد وادامه دادپارسا

 بود که ي دخترنی شده؟اون اولمی وارد زندگی اصال از کنهی برات سوال باشه که تهمدیشا-
 بود که ي دخترنهی ودانشجو،تهممیساله بود19هر دو . کرد منيایخودش رو وارد دن

همون . آورد،چه مال اون باشه وچه نباشهی به دست مدی خواست حتما بای رو که میهرچ
 بشم کی بهش نزدادی خواستم زی نملی دلنیبودم به هم  بدش شدهياولش متوجه اخالقا
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 شهی بشه،همکی خواست بهم نزدی میقی بعد از اون موقع به هر طریول.وازش جدا شدم
 اون شب کهیتا ا. خواست ازش دور باشمیاما من دلم م.گهی نه کس دی گفت تو مال منیم

 منه وباردارم يا عقد کرده ی سوفدیاونجا بود که فهم.دمشی بعد مدتها دوباره دیتو مهمون
 ای سوفبهم گفت از. کرد،با هام تماس گرفتدای دونم شمارمو از کجا پیروزبعد نم.هست

گفت اگر ... گفت؟ی چی دونیم. امکان وجود ندارهنیجدا بشم وجواب دادم اون زن منه وا
 دایپ  روای سوفي روز بعد جنازه 1درست . بشهدی ناپدیی جوراهی دی شای گیبه خاطر بچه م

 کارو نی انهیمطمئن بودم تهم.نییخودش رو از باال ساختمون انداخته بود پا.میکرد
 ست،اونی نی اهل خودکشای گفته بوده،چون مطمئن بودم سوفيزی چکرده،مطمئنم اون

 به همراه خالم وشوهر ایا،سامیبعد از مرگ سوف. وخودشو دوست داشتشو،بچشویزندگ
البته اون فکر . داشتدونست،حقمی مرگ خواهرش مقصر من رو مایسام.رانیخالم اومدن ا

 ي بهانه اچیه. زدهی دست به خودکشای سوفلی دلنی خواستم،به همی کرد من بچه رو نمیم
تا . هم نبودمری تقصی من نبودم اما بای مرگ سوفی اصللی دلدیشا. نگفتمیچیاوردم،هین
 نهی بعدش دوباره تهمدت شد،چند مکی دختر به من نزدهی یسال دوباره وقت1 بعدنکهیا
 تعادل نهی شد که تهملی تبدنیقیشکم به . کنهی واون دختر سخت تصادف مشهی مداشیپ

 ی نمي جورچی نداشتم وهی مدرکچیاما ه. اتفاقات مقصرهنی نداره ودر تمام ای درستیروان
  بود که ازش دور بمونم ودورنی که تونستم انجام بدم اي بندازم وتنها کاررشیتونستم گ

 ...نکهی رفت تا ای مادمی داشت گهی سال گذشت وکم کم د3.نگهش دارم

 : نگاه کرد وادامه دادانهی مشيهره  سرش را برگرداند وبه چپارسا

 اعتقاد یمن به عشق وعاشق.ي تو عاشقم کردنکهی ا،تاي شدمی تو وارد زندگنکهیتا ا-
 خواست داشته باشمت،کنارت یدلم م. کردمدای تو بهش اعتقاد پدنی با دینداشتم ول

 يا جنی بهترشهی همنهیتهم. شده بودمنی انگار من نفریباشم،بهت بگم دوست دارم ول
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 بار هم اومد وحسرت به دلم گذاشت نیا.بردی منیب  رو اززی وهمه چشدی وارد ممیزندگ
 رحمانه بشکنمت تا یمجبور شدم ب.ومجبورم کرد دلت رو بشکنم تا ازت محافظت کنم

 واز یحاضر بودم ترکت کنم اما باش.فتهی برات نی اتفاقی ولیحاضر بودم ترکم کن.ینشکن
 .عاشقت باشم...دور

پارسا در فکر حسرت گذاشته بر دلش بود . شدندرهی خگریکدی در سکوت به هردو
مدام با خود تکرار . در دلش گذاشتای بود که سامي در فکر زخم ناجوانمردانه اانهیومش

 ...چرا؟...چرا؟: کردیم

 : بلند شد وگفتشی هم از جاش،پارسای از سرجاانهی بلند شدن مشبا

 ؟يدوسم دار...؟یدوسم داشت...یمطمئنم اون روز راستش رو نگفت-

 : کت پارسا گذاشت وجواب دادقهی ي دستانش را باال آورد وروانهیمش

 .دوست ندارم...دوست داشتم و...راستشو نگفتم-

 : را زدشی تفاوتی بلبخند

 ی که بهش عالقه داشتی از کسی داشته باش که نتونستادی رو به نی اشهیاز امروز،هم-
 چشمات هستم ي جلوشهیهم.ی تالش نکنی ولی قلبش رو بشکنيحاضر بود.یمحافظت کن

 جربزشو ی ولی منو داشته باشی تونستی بندازم که مادتی حسرت رو نی اشهیتا هم
 .ینداشت

 . وارد اتاقش شدمی زد،پشت به پارسا کرد وبه سمت هتل رفت ومـ ـستقيپوزخند

 خواست بخوابد،دلش ی م بود دلشدهی از جوابها رسیحاال که به برخ. تخـ ـت نشستلبه
 چی خواست هیدلش نم. وارد ذهنش نشودزی چچی فکر نکند وهزی چچی خواست به هیم

 اش را ی وسوسه شود،گوشدی ترسید،می ترسیاو م. آوردادیکدام ازخاطرات را به 
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 ممنوع شده شی که براییصدا.بشنود  راشی شود وصدانی مخاطبستیبردارد،وارد ل
 .اجبارا ممنوع شده بود.بود

 خوابش گشت يبه دنبال قرص ها. را برداشتفشی خود بلندشد،کمد را گشود وکي جااز
 را تا کی موزي را در گوشش گذاشت وصدايهنذفر.زدیبا خود حرف م. نکرددای پیول

 .آخر بلند کرد

 . شده بودزاریب... بودزاری سکوت باز

 يزی از هر چشتری خاطرات بنیا. انداخت متنفر بودیخاطرات م ادی که او را به ی سکوتاز
 . دادیاو را آزار م

 خواست ینم.زدی خواست اشک برینم. استختنی در شرف رشی شد اشک هامتوجه
 . باشدفیضع

 شی که تمام لبس هايطور.دی بار آب بر صورتش پاشنی رفت،چندیی سمت دستشوبه
 دی رسی که به ذهنش میتنها راه. کرد واز اتاق خارج شدضی را توشیلباس ها. شدسیخ
 . شودی بود که تنها نباشد و وارد شلوغنیا

 بعد آسانسور در ي هیچند ثان. آن را زدي راهرو شد،به سمت آسانسور رفت و دکمه وارد
 ـنه ـی که در آسانسور بود نفسش را درسی شخصدنی با دانهی باز شد ومشستاد،دریطبقه ا

 .کاش تو اتاق مونده بودم:بر خود لعنت فرستاد وگفتحبس کرد،

  داخل؟ياینم-

 اجازه ی را داشت ولشیند،آرزوی خواست ببی که دلش می شد،به کسرهی به او خانهیمش
 نی رفتند وسوار بر ماشرونیاز هتل ب. زد و وارد آسانسور شدایدلش رابه در.اش را نداشت

 هم انهیمش. شد وبه سمت ساحل رفتادهیپ.دستای کنار ساحل انی بعد ماشقهیچنددق.شدند
 .اده شدی پنیبه دنبال او از ماش
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 از ساحل دور شدند بای تقرنکهیبعد از ا.هر دو سکوت کرده بودند. شدندیقیسورا بر قا
 :گفت

 ؟ی بهم اعتماد کني خوای مبه،هنوزمیعج-

 شناخت نگاه کرد،به ی ونمشناختی متی نهای که بی کسا،بهی سامي آشناي به چهره انهیمش
 : که هنوز در حسرتشان بود نگاه کرد وگفتبای زيآن چشم ها

 .اعتماد نکردم،باهات حرف دارم-

 .بگو-

 فرصت نی آخرنی ادی داشت،اما با خود فکر کرد شادیترد. مکث کردی جواب کمدر
 : گفتلی دلنیبه هم.است

 دلم رات تنگ شده-

 هیبعد از چند ثان.حشت به اطراف نگاه کرد ود،بای از خواب پری با احساس خفگانهیمش
 عاشقونه ي خواباگهیحاال د:دیبه خود خند.در اتاقش در هتل بود. را متوجه شدتشیموقع
 ؟ینیبیهم م

 : بدون مقدمه گفتي در آمد،در را باز کرد و مرديهمان لحظه صدا. خود بلند شدي جااز

 .نیایلطفا همراه من ب-

 : انداخت وجواب دادی مرد نگاهي به سرتاپاانهیمش

 ام؟ی بدیچرا با-

 . را در کنار گوشش قرار دادی گوشانهیمش. گرفتانهی تلفن را سمت مشیگوش

 .اون مرد از طرف من اومده-

 .قلبش تند زد. به شدت منتقل شدشی آشنا،خون به تمام اندام هاي صدادنی شنبا
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 شد،هنوزهم بعد از آن یباورش نم. کردی ميدی شدياحساس گرما. به مرد کردپشت
 . تنگ شده بودای سامي او،براي دلش برای رحمیهمه ب

 : دادجواب

 ام؟ی همراهش مياون وقت چرا فکر کرد-

 : کرد جواب دادی احساس می به خوبانهی را مششی که سردیی صدابا

 جوابشون رو ي خوای،نمي داريادیپس حتما سواالت ز.يخبر دارم با پارسا صحبت کرد-
 ؟یبدون

 : را به او داد وگفتیگوش. طرف مرد برگشتبه

 .امیهمراهت م. صبر کنقهیچند دق-

 قرار نهی آيروبه رو. را برداشتششی لوازم آرافیک. رابست وبه سمت کمدش رفتدر
 : نگاه کردنهیدستانش را حرکت نداده متوقف کرد،به خود در آ.گرفت

 ؟ی مهمونرمیمگه دارم م-

 رونی بشی لباس هاضیبعد از تعو.ـت انداخت تخـ ي ولوازمش را روفی کیعصب
 که در عمق دلش شدی نگران باشد اما باورش نمدی داشت،بایپشت سر مرد قدم برم.رفت

 .ندیبیخوشحال بود قبل از عمل کردن به نقشه اش،انتقامش وفکرش او را م.خوشحال بود

 ي را برانیر ماشمرد د.طبقه توقف کرد3 ییالی کنار ونی ماشی نسبتا طوالنی از مسافتبعد
 : باز کرد وگفتانهیمش

 . جا منتظرتون هستمنیمن هم.دی خودتون بردی جا به بعد رو بانیاز ا-

 . نهای باستی نداشت آن منظره زیتی اهمشی نگاه کرد،براالی بزرگ واطی به حانهیمش

قبل از . ودرنگ به ساختمان نگاه کرد،به سمت پله ها رفت واز آن باال رفتی معطلبدون
 . شدالی به او انداخت و وارد وی نگاهمی نانهیمش. باز کردشی در را براای در بزند سامنکهیا
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 2 با در دست داشتن ای سامقهیبعد از چند دق. نشستي اشهی شي انهی مبل کنار شوميرو
 : داد وگفتانهی را به دست مشيوهای آبموانیل. به سالن برگشتوانیل

 .پورمنش...انهی مشدییبفرما-

در . اش را خوردوهی که آبمییجا. بوددهی را در کالب دای افتاد که سامي لحظه اادی به انهیمش
 خوردم ی رو نمهی اگر اون آبمودی شاای دمتی دی وقت اونجا نمچی اگه هدیشا:دل گفت

 . خاطرات روبه روت نبودمنی با انجایاالن،ا

  گفت؟ایخوب پارسا چ-

 : کرد، آن مرد مغرور وسرد رانگاهش

 . ومرگشا،ارتباطشی مورد خواهرت سوفدر-

  چرا ؟يدیحاال فهم-

 . قابل فهم نبودشی کرد وبرای هنوز هم درك نمانهیمش

 ؟ی منو شکست؟چرايچرا منو خرد کرد...يتو از پارسا دلخور بود-

 : قرار دادبشی دستانش را در جشهیمانند هم. خد بلند شدي جااز

 تونه با تو ی واون هم نمی با پارسا باشی تونی تو االن هم نمینیبیم.ي بودی قربانهیتو فقط -
 .ي بهش عالقه ندارگهیباشه چون د

 : گذاشت وگفتشی روبه روزی مي را رووانشی لانهیمش

 ...پس-

 : حرفش را قطع کرد وگفتایسام

 که عشق اون مردك مال من خواستمی منوی،همي دونم به من عالقه داریآره م-
 دی برگرده،تا اون عذاب بکشه،چون باششی نتونه پگهیتا د...باشه،روحش مال من باشه

 .عذاب بکشه
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 ي کارينه برا. بودی شد،عصبیباورش نم.دستانش را مشت کرد. بلند شدشی از جاانهیمش
 یکه حت ی بود به خاطر حسرت آغـ ـوشیبلکه عصب. احساس االنشيکه کرده بود ونه برا

 تنش گرم ي که هنوز هم با فکر به آن تمام سرمایآغـ ـوش.  بودرشی گبانیاالن هم گر
 . شدیم

در . از آن خرد شودشتری خواست بیزد،نمی خواست اشک بری را بست،دلش نمچشمانش
 تا يبگو دوسم دار...بگو: آرزو در دلش وجود داشت وبا خود گفتکیآن لحظه فقط 

 . احساسنی فکر واز انی انتقام،از انی اشه،ازیفکرم،ذهنم،وجودم داره نابود م.تمامش کنم

 اهی آن نگاه سرد،از آن چشمان سد،ازیترس. بودشیدرست روبه رو. را باز کردچشمانش
 قدم عقب برداشت،اما کی. تر بوداهی وگذشته اش سش،وجودشی زندگي هایکیکه از تار

 : را گرفت وگفتشی شانه هاایر هم بخورد سام تعادلش بنکهیقبل از ا

 .نذار نقطه ضعفت رو بفهمند-

 : را باال دادشیابرو

 ه؟یمنظورت چ-

 یحاال که م. کنندی حس استفاده منی از اياونا روز. نقطه ضعفههیاحساس تو به من برات -
 . نقطه ضعفت باشنی پس مراقب ای وعقب نکشی جنگ شرکت کننی تو ايخوا

 : زدي پوزخندانهیمش

  بهت دارم؟ی احساسي فکر کرد،چرای دشمن منگهیتو د-

 تالش کرد خود را از دستان او نجات دهد انهی کرد،مشکی نزدانهی صورتش را به مشایسام
 متوقف شد،به چشمان يگریصورتش قبل از هر اتفاق د. پر قدرت بودایسام. نتوانستیول
 : گفتای شدند وسامرهی خگریکدی

 . کارم رو بلد بودمشناسم،منی تو رو خوب ميچشما من انهیمش-
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 : کرد وسپس ادامه دادسکوت

  همه دروغ بود؟ای بهت عالقه داشتم؟نکهی ده ای قلقلکت می دونم االن چه سوالیم-

 یگرنمید. خود دار باشدنی از اشی توانست بی نمگرید. چشمانش را ناخواسته بستانهیمش
شانه . حرف ها بودنی رحم تر از ای بایاما سام. کند نگاه وکالم او را تحمليتوانست سرد

 : را رها کرد وگفتانهی مشيها

 که در ی مگه نه؟تنها لطفمی همي مگه نه؟االن روبه رومی هستگهیما االن دشمن هم د-
 نمی دوست دارم ببیلیخ... نقطه ضعفهنی تونم انجام بدم،گفتن وگوشزد کردن همیحقت م

 ...شه،پسی برنده میآخر سر ک

 : زدادی شد وفری عصبانهیمش

 ...دمیفهم...بسه-

 : زدادی چشمانش نگاه کرد وبلندتر از قبل فربه

 . فکرهی احساس وهی تنفر که بشه بهش گفت ی نبوده،نه عشق،نه عالقه ونه حتیچیه-

 . از آنجا خارج شدشی از چشمان بارانی اشکزشی را گفت وقبل از رنیا

 ي بالشت فرو کرد،تا توانست براينها شد،سرش را رو ودر اتاقش تدی به هتل رسیوقت
 کارت رو پس نیتاوان ا: ومدام با خود زمزمه کردستی کرد،گريخود وقلبش عذادار

 . منمي بازنیمطمئن باش برنده ا...يدیم

 . که از زور درد چشمانش به خواب رفتختی اشک رآنقدر

 قرار نهی آي را به تن کرد و روبه روشی شد،به حمـ ـام رفت،لباس هاداری از خواب بصبح
بعد از اتمام کارش به خود نگاه . کردادهی صورتش پي دلخواهش را رورهی تشیآرا.گرفت

 ی شعر افتاد،کاغذ وقلمي قطعه اادیبه . صورتشيایکرد،به چشمانش و به تک تک زوا
 :برداشت
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 شیمن آن شمعم که با سوز دل خو-

  راي ارانهی کنم وی مفروزان

 نمی گزیواهم که خاموش خاگر

  راي کنم کاشانه ای مشانیپر

 )فروغ فرخ زاد(

 : گفتي بلند شد وهمراه لبخندزشی پشت می صندلي از روانهی مشدنی با دیمنش

 . شرکتنیای بی به محض اومدنتون از دبزدمیسالم خانم پورمنش،حدس م-

 : زدي هم در پاسخ لبخندانهیمش

 . موندن تو خونه رو ندارمياصال حوصله -

 : گفتانهی رو به مشی آرامي اندازد وسپس با صدای مانهی به اتاق مشی نگاهیمنش

 د؟یاری مفی خبر داشتند شما تشریدونی فريآقا-

 نه چطور؟-

 : به اتاق انداخت وادامه دادی نگاهانهیمش

 تو اتاقه؟-

 .بله-

 : دادی دوباره نگاهش را سمت منشانهیمش

  رفتن تو اتاق من؟می وقت صبح اومدن ومـ ـستقنیاده که ا افتیاتفاق-

 : را تکان داد وپاسخ دادشی شانه هایمنش

 ي جزو پروژه گهی فروختن ودی سهمشون رو به جناب ترابیدونی فري دونم،اما آقاینم-
 .ستنی نکیکاس
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 لشی رو به رو شود ودلای خواست هرچه زودتر وارد اتاق شود وبا خود آری دلش مانهیمش
 داد،از او فاصله گرفت و وارد اتاق ی منشلی تحوي لبخندلی دلنیبه هم.را از خود او بپرسد

 ی نگاه مانهی حرف به حرکات مشچی هی خود بلند شد وبي از جاای آرانهیبا ورود مش.شد
 رخ به ای قرار داد،به سمت عقب برگشت وبا آری جا لباسي را روفشیوک  پالتوانهیمش.کرد

 هل واری را محکم در دستانش گرفت واو را به سمت دانهیازوان مش بایآر.رخ شد
 : وآخ گفتنش نکرد وگفتانهی مشي به درد شانه هاییداد،اعتنا

 ونه جواب تماس ها رو؟از يدیمعلوم هست تو چته؟چرا نه جواب اس ام اس هام رو م-
 اد؟ی دادن من خوشت ميباز

 :ور کند با خشم پاسخ داد کرد خود را از او دی می که سعی در حالانهیمش

  داشته باشه؟ی معننای ای کنیفکر نم-

 : را محکم تر از قبل فشردانهی بازوان مشایآر

 ته؟یشگی بود؟نکنه کار همي بود؟دلبریپس اون همه ادا واطوار چ-

 :دی خندی عصبانهیمش

  نبود؟ي گفتم منم دوست دارم اونوقت دلبری احمق بهت مهیاگه مثل -

 : قدم از او فاصله گرفتکی. را رها کردبازوانش

 .ي نبرادی وقت منو از چی کنم هی مياز تو خوشم اومده،کار-

 : زد ودر دل گفتي پوزخندانهیمش. رفترونی را گفت واز اتاق بنیا

  بده هلو نرفت تو گلو؟یلیخ-

 :دی را دای آرنی سمت پنجره رفت،حرکت ماشبه

 .ي نبرادی کنم تو من رو از ی ميمن کار...حوا... امانهیمن مش-

 : را برداشت ودر دل گفتفشیپالتو وک.دی خندثانهیخب
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 .خوبه سرحالم کرد-

از او . ندادیتی اهمیبه نگاه پر از پرسش منش. لبش از اتاق خارج شدي روي لبخندبا
 گرفت وبه ست خانه حرکت ي جانشی رفت،در ماشرونی کرد واز شرکت بیخداحافظ

 .کرد

 ی که خارج مانهی مشلی اتومبدنی بود با دشی از شرکت در درون خودرورونی که بروهان
 : زديشد لبخند

 . شرکتيایمطمئن بودم م-

روهان به مرد که در . را عوض کرد اما قبل از حرکت خودرو،در سمت راننده باز شددنده
 : گفتي جديمرد با صدا.را گرفته بود نگاه کرد

 .دیاری بفی همراه ما تشردیشما با-

 زهره دنی وارد خانه شد وبا دی خانه اش با خوشحالي دلدار،روبه رونی ماشدنی با دانهیمش
 : شدند به طرفشان رفت وگفتی خود بلند ميودلدار که از جا

 د؟ین؟چراخبرندادیدی رسیک-

 : دهدی شود جواب می جدا مانهی که از آغـ ـوش مشی در حالزهره

 .می کنری چطور قافلگمی هم بلدم،مایدیتازه رس-

 : گفتیی شود با خشروی وارد سالن موهی آبمي هاوانی که با لثنا

 . بخندهکمی تا نهی شما رو ببدی بچم بانید،ای اومدی بده کاش زودتر مرتونی خدا خيا-

 : گفتانهی نشستند ومشهمه

 . خوبهیلی که من امروز از دنده راست بلند شدم وحالم خنهی به خاطرانیثنا جون ا-

 :را باال برد و گفت دستانش ثنا

 .ی باشنطوری اشهی شکر،انشاهللا همیاله-
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 به دلدار که کنارش نشسته بود نگاه انهیمش. خود بلند شد وبه آشپزخانه رفتي از جاسپس
 :کرد

 ؟يچطور.ی تو ساکتبهیاز عجا-

 : زدی لبخند کم رنگدلدار

 .خوبم دوستم-

 : ادامه صحبت را گرفتزهره

 .ی مهمونهی میقراره با هم بر...شهیبهترم م-

 : بود نگاه کرد وگفتشی به زهره که روبه روانهیمش

 ؟ياری به دست بي خوای می چی بار تو از مهموننیا-

 :دی گوی که چشمانش گرد شده بود مزهره

 ؟يدی کجا فهم؟ازي داربیعلم غ-

 :دی خندانهیمش

 هم از اونجا يزی چهی رفتم که اتفاقا یکی با اصرار یآخه من هر بار که رفتم مهمان-
 .خواسته

 : خود بلند شدي هر دو نگاه کرد واز جابه

 .دی خرمیپس بر-

 : و زهره با تعجب گفتنددلدار

 ؟يای میعنی-

 : چشمان پر از تعجب آن ها نگاه کردبه

 . عوض شدمگهی رفته،من دادتونیبه؟ی عجهیچ-
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در تمام . رفتنددی دلدار به سمت مرکز خرنی از ثنا سوار بر ماشی سه بعد از خداحافظهر
 برخالف گذشته لباس انهیمش. کردندی نگاه مانهی دلدار وزهره با تعجب به مشدیمدت خر

 کرد واز خرج ی ميداری انتخاب وخرمتی مارك دار وگران قي وکفش هافی گران،کيها
 . نگران نبودشیکردن پول ها

غول صحبت بودند که روهان تماس  وخوردن ناهار در اتاق مشدی از اتمام خربعد
 : سکوت انگشتش را باال آورد وپاسخ دادي به نشانه انهیمش.گرفت

 د؟ییسالم،بفرما-

 : زدي لبخندانهی شاد مشي صدادنی با شنروهان

 .دیسالم خانم پورمنش،احوالتون؟از صداتون مشخصه شاد و سرحال-

  شمی مکی خوام نزدی که ميزیچرا نباشم؟دارم به چ: در دلش گفتانهیمش

 : وپاسخ داددیخند

 ...نکنه باز.دی احوال من تماس نگرفتدنی پرسيمطمئنا برا-

 :دی حرفش پرانی به مروهان

 ی دوست دارم کسیلی دعوتم،خی مهمانهیامشب به . ها تماس نگرفتمالی وينه برا-
 ناجور يا هی مثل پارتشمیمهمان....دی دوست دارم اون شخص شما باششتریهمراهم باشه وب

 .دی باشست،مطمئنین

 کجا هست؟-

 : پاسخ دادی دانست با خوشحالی از بله مي را نشانه انی که اروهان

 ...ابانیج،خی مرداويطرفا-

 : گفتی آرومي قرار داد وبا صدای گوشي دستش را روانهیمش

  کجاست؟می که قراره بری مهموننی انیگفت-
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 ...ابانی خجیمرداو-

 :دی گوی را به گوشش چسباند ومیگوش

 . من امشب اونجا دعوتمبه،اتفاقایعج-

 :دی گوی می قابل وصفری با خوشحال غروهان

 .نمتونی بیپس اونجا م-

 : زل زده بود گفتانهی پر از سوال به مشیدلدار که با چشمان. کندی تماس را قطع مانهیمش

  بود؟مسلما دختر نبود درسته؟یک-

 .معلومه نبود-

 :دی گوی مزهره

 ناقال پسر؟-

 : گفتیطنتی دلدار وزهره در گردش بود با لبخند پر شنی نگاهش بی در حالانهیمش

 . خوام از راه به درش کنمیم... مرد جوون کههی-

 : کنندی شوند ودر دل با خود تکرار می مرهی وزهره با دهان باز به او خدلدار

 .ي تو عوض شدمیمطمئن شد-

 ی نگاه مانهی مشراهنیهر دو به پ. ادامه داشتی تعجب آنها تا خود مهماننیا
 شی ران پاهاي تا باالشی که بلندي به رنگ سورمه ای ودامنی با التنه مشکیراهنیپ.کردند

 ازهم جدا شده ی به رنگ مشکفی ظري با کمـ ـربندي وسورمه ایدو رنگ مشک.دی رسیم
دلدار . کمـ ـر باز بوديپشت سر به شکل هفت تا با ال از بود ودهیاز جلو کامال پوش.بودند

 . کردندی نگاه مانهیوزهره با شک وتعجب به لباس مش

 ی کرد می حالت گرفته اش را مرتب مي بود وموهاستادهی انهی آي که جلوانهی به مشزهره
 :دیگو
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 .ي به تن کردی لباسنی همچشهیاصال باورم نم.ياریدختر کم مونده ساپورتتم درب-

 : به سمتش برگشتانهیمش

 وا چرا؟مگه چشه؟-

 : کندی کمـ ـر باز بود مي به پشت سرش که تا باالی نگاهنهی آاز

 . کردمتی رعایلی خ؟تازهیگی منیوا به خاطر ا-

 : گفتدلدار

 ره؟یحاال چرا ت-

 .ادی رنگ خوشم منیچون از ا-

 :ت گفت رفی مرونی که از اتاق بی زند ودر حالی می به هر دو چشمکانهیمش

 .دی نشرهی با دهن باز به من خنقدری انمی ببمیبر-

نگاهش محو . شودی مانهیروهان از آخر سالن متوجه مش. شدندی سه وارد سالن مهمانهر
 ییبای پوستش تضاد زدی که با رنگ سفکندی اش نگاه مرهیبه لباس ت. خاص او شدییبایز
 :دی گویدر دل م. کرده بودجادیا

 ره؟ی تشهیچرا هم-

 : شودی خود بلند مي از جاشدی مکی که به او نزدانهی مشدنی دبا

 .دیسالم جناب خوشبخت،زود اومد-

 : گفتانهی کنار پنجره نشستند ومشی صندليهر دو رو. زديلبخند

 د؟ی کنی مبیشما منو تعق-

 : کندی نگاه مانهی رخ مشمی نبه

 دونست من اهل ی م چون با خبر شد من اصفهانم واز اونجا کهی مهماننی ار،صاحبیخ-
 . هستم منو دعوت کردای مهماننیا
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 از دوستانم که دعوت یکی.دی که شما منو دعوت کردومدمی خاطر ننیراستش من به ا-
 .بهیعج... کنمی میشده بود رو همراه

 به؟ی عجیچ-

 : سرش را تکان داد ونگاهش کردانهیمش

 که؟ی کوچنقدری اای دنیعنید،ی دعوت شدی مهماننی که شما هم به انیا-

 .فکرکنم سرنوشته-

 : سرش را برگرداندانهیمش

 .دیشا-

 او را دی ترسیاما نگران بود وم. بپرسدخواستی داد،دلش می ذهن روهان را قلقلک میسوال
 : سوال ناراحت کندنیبا ا

 د؟ی بپرسدی خوای ميزیچ-

 :دی گوی مانهی متعجب نگاهش کرد ومشروهان

 .دی بگدی خوای ميزی چهی زنهیصورتتون داد م. ندارمبیعلم غ-

 د؟ی پرسی داشت ولدی تردنکهی با اروهان

 زه؟ی براتون عزیلی که خدی رو از دست دادیکس.رهی تشی آرایره؟حتی تشهیچرا هم-

قلـ ـبم ...من خودم رو... دوسش داشتم ودارمیلیخ...آره:دی خواست بگوی دلش مانهیمش
 . خودمهي براير عزاداهی نیاز دست دادم وا...احساسم رو...رو

 : زندی مي حال لبخندنی ابا

 .ادی رنگ خوشم منینه فقط از ا-

روهان . رودی به سمت دلدار وزهره می عذرخواهکی شود وبا ی خود بلند مي از جاسپس
 . بود،نگاهش،رفتارش،حرکاتشانهیتمام مدت متوجه مش
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 : مخالفت کردانهیاما مش. کنندی گذشت که دلدار وزهره قصد رفتن می می از مهمانیساعت

 . بمونمدیمن هنوز با-

 : گفتدلدار

 چرا؟-

 : چشم متوجه روهان که آخر سالن نشسته است،بودي از گوشه انهیمش

 .ارمی دربیکی سر از کار دیبا-

 . ترك کردندانهی را بدون مشی مهماندنی جواب دی را بشانی دلدار وزهره اصرارهایوقت

 نهیگز. از اتاق ها رفتیکی به سمت اینام آر دنی دش،بای با احساس لرزش گوشانهیمش
 : زندیپاسخ را م

 د؟یری گی تماس منقدری ادی نشد؟خستهیدونی جناب فردی تمامش کنشهیم-

 .دلم برات تنگ شده-

 : کردی پوفانهیمش

 .می کردم حرفامونو زدیفکر م-

 . باهات صحبت کنمدی من هنوز نگفتم،هنوز حرف دارم،باانهی مشکردم،امایآره منم فکر م-

 . ذارمی قرار مهی خوب باشه فردا لهیخ-

 : دستانش را مشت کردانهیمش. ندادی پاسخایآر

 ؟یدونیجناب فر-

 :دی را شنشیصدا

 وباهات صحبت کنم نمتی امشب ببنی همدیبا.ستی کنم حالم خوب نی احساس مانهیمش-
 .ارمی سر خودم میی بالهیاگه حرف نزنم مطمئنا 

 . جون خودتیاله:دی گوی زد ودر دل مي پوزخندانهیمش
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 : ادامه دادایآر

 .ي قانع شددیشا. کنم،بذار حرفامو بزنمیخواهش م-

 : دهدی که پوزخند بر لب دارد جواب می در حالانهیمش

 .رمی گیفردا باهات تماس م. خب باشهیلیخ-

 : را ملتمس کردشی صداایآر

 .کنمیخواهش م... امشبنی همی تونیاگر م-

 : چشمانش رابستانهیمش

 ام؟ی باشه؟کجا بمی نداري با هم کارگهی اگر باز هم جوابم نه بود دیباشه ول-

 ... داشت کنادی. دمیباشه،قول م...باشه-

 : داد وگفترونی بتی نفسش را با عصبانای آدرس خانه آردنی با شنانهیمش

 ؟ي فکر کردی آدرس خونه ست در مورد من چنیا-

 تو ی جونچیانگار ه. تونم از جام تکون بخورمی نکردم،فقط اصال نمي فکرچیدر موردت ه-
 .ستیتن وبدنم ن

 : جواب دادانهی دو چند لحظه سکوت کردند ومشهر

 . کنمی حرکت مگهی ساعت دمی احتماال نامیباشه م-

 : گفتی با خوشحالایآر

 .منتظرتم-

 : ودردل گفتدی خندای آری تماس را قطع کرد،به خوشحالانهیمش

 ؟ي خندی منطوری بعدا هم انمی دوست دارم ببیلیخ-

به . که روهان نشسته بود رفت،به او نگاه کردییبه طرف آخر سالن جا. رفترونی اتاق باز
 . نبودی صدا در فکر فرو رفته بود وانگار اصال در مهمانی که بیشخص
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 چندتا غرق شده؟-

 : بود نگاه کردستادهی اشی که روبه روانهی به مشروهان

 ؟یچ-

 : کرددای جوابش را پخود

 ؟یآهان کشت-

 :دیخند

 .فعال غرق نشده-

 : کنارش نشستانهیمش

 .فتادهی نباش که اتفاق نيزیپس نگران چ-

 . شدیکاش م: در دل گفتروهان

 سکوت وبه نی ساده،به همینی هم نشنیروهان به ا. صدا کنار هم نشسته بودندی دو بهر
 نی وادی بگوی خواست کالمیدلش نم. بودی راضی دزدکدی گاه وشای گاه بي نگاه هانیهم

 رقص ازخود کی را با دعوت به انهی مشدیترسی میروهان حت.ردی را هم از خود بگقهیچنددق
 اندازه او را نگران کرده نی ساده تا اشنهادی پکی فکر به ی حته شد کیدور کند،باورش نم

 نی چندنی جرات پرسی شد که در برار او حتیباورش نم. نهای کند ی او قبول مایبود که آ
 . را نداشتیسوال

 با نگاه کردن دی گوی نمی دهد وکالمی نشان نمی گونه واکنشچی روهان هدی دی وقتانهیمش
اما هنوز کامال سرپا نشده بود که . شودی خود بلند مياز جا. کندیبه ساعتش قصد رفتن م

 . افتادی صندليرو

 :ان گفت نگرانهی مشدنی با دروهان

 انه؟ی شد مشیچ-
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 يد،صدای شنی او را مي صداد،فقطی شنی را نمزی چچی هيصدا.دی شنی را نمشی صداانهیمش
 : راکی موزيخاطره اش را،صدا

  توام،منو دوباره خواب کنيای روریدرگ-

 ... اگه تنهات گذاشت،تو منو انتخاب کنایدن

 : با خواننده رابای زیلبـ ـانش وهم خوان.دی دی را ملبخندش

  خبر نبودی من،انگار بيدلت از آرزو-

 ... اثر نبودی من،چشمات بيمای تو تصمیحت

 و روهان ی حضورش در مهمانی برد،همه را حتادی را از زی چد،همهی چکدگانشی از داشک
 ...را

 ـیس. شدی نمشی هاهی وارد رییانگار هوا... کردی میاحساس خفگ... را لمس کردشیگلو
 نیاو از ا... شدی نمیول... خاطره فکرنکندنی خواست به ایدلش م... سوختیمـنه اش 
 .بردی لذت مبایعذاب ز

 : وحشت گفتی پر از نگرانیی را گرفت وبا صداانهی لرزان مشي شانه هاروهان

 انه؟ی شد؟مشی دفعه چهی-

 شب احساسش نیآخر...دی شنی وخواننده را مکی موزيفقط صدا...دی شنی نمیی او صدااما
 که قرار بود مامن ییجا...دی دی وخانه اش را مایآپارتمان سام...روز تولدش...دی دیرا م
 در يطرف راست هنذفر... نشسته بودندی راحتی صندليهر دو رو... آنها باشدیشگیهم

 ی می کردند وبا خواننده همراهیبه هم نگاه م.ای سامگوش  و طرف چپ درانهیگوش مش
 ...کنند

 را به شی شود،صدای لذت بخش میاهیغرق در س... کندیبه چشمانش نگاه م...ای سامبه
 :سپاردیگوش جان م
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  غرور من شکست،انگاری کنم ولیباور نم-

 ...دستی فای من ب،اصراري خواد بری دلت ماگه

دلش ...دی را دشیاشک ها... فشاردیدستانش را محکم تر م... زندی لبخند مشی روبه
درد ... رایخفگ... راییتنها... احساس کردیول...کنارش بود...دیتمام تنش لرز...دیلرز

 : وبا خواننده خوانددیخند...را

  دلم،تا بغضمو پنهون کنهکنهی ميهر کار-

  کنه؟رونی تونه فکر تو رو،از سر من بی میچ

 یش ملبـ ـان... شوديانگار هراس دارد باز قطرات اشک جار... بنددی را ماهشی سچشمان
 :خواند

  ازعشقت کم نکننکهی اای داغ رو دلم بزار،ای-

 .. تو سهم منه،به کم قانعم نکنتمام

 ی ونگرانشی که بود،بدون توجه به روهان،صدایبا هر جان کندن.اوردی طاقت نگری دانهیمش
 کرده بود رفت وبا اشک،با ضی را تعوشی که لباس هایبه اتاق. بلند شدشی از سرجاشیها

 شی وارد گوش هاادگونهیاما هنوز صدا فر. وبا درد مانتواش را به تن کردیاحساس خفگ
 هنوز در آن شب بود،درآن ی را گرفت ولشیگوش ها.شنود خواست بی شد،دلش نمیم

 :بایخاطره،آن نگاه ودر آن حس ز

  غرور من شکست،انگاری کنم ولیباور نم-

 ...دستی فای من ب،اصراي خواد بری دلت ماگه

 چیانگار ه. شدی تمام مشی نداشت،کم کم نفس های توانگرید. نشستشیا زانو هيرو
 :به هق هق افتاد... نبودیژنیاکس

 ... نگوگهی نخون،دگهید. کنمیخواهش م...بسه-
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 قرار داد انهی مشي راکنار لب هاوانیل. به دست وارد اتاق شدوانی که پشت در بود،لروهان
 : پر خواهش گفتییوبا صدا

 . سرجاشادی بخورتا حالت بنویا-

 دانست او ی می خواست او باشد ولیدلش م.ستی آورد او کی نمادیبه . نگاهش کردانهیمش
 را در دستانش وانیل. تواند در کنارش باشدی نمگری دانست که دیم.ستی نایست،سامین

اما همچنان نفس کم .دی داد،جرعه جرعه،همراه اشک وهق هق آب را سرکشيجا
 : روهانينا آشبهی غري زل زد به چهره داشت،دوباره

 ... کن بهش فکرنکنميکار...کمکم کن-

 : را گرفتشیگلو

 ...یدوست ندارم بهش فکر کنم ول-

 نیاو را در ماش. رودرونی بیکمک کرد تا از اتاق ومهمان. را گرفتانهی مشي شانه هاروهان
 که سرخ انهیبه صورت مش. راننده قرار گرفتی صندلي داد وخود کنارش رويخود جا

 :شده بود نگاه کرد وبا خود گفت

 ؟ی با اون ترانه داشتيچه خاطره ا-

به . آرام شدشی خواست بخوابد،نفس هایدلش م. شدی منی کم کم سنگانهی مشچشمان
 :روهان نگاه کرد

 اد؟ی خوابم منقدریچرا ا-

 ی مادیتفاقات چند لحظه قبل را به  آرامش ای کردن کمدای کم با احساس خواب وپکم
 :آورد

 اد؟ی چرا خوابم میمطمئنم آب خوردم ول-

 :دی گوی مکندی را روشن منی که ماشی در حالروهان
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 .چون داخل آب آرامبخش بود-

به . خواست بپرسد چرا آرامبخش؟اما خواب تمام چشمانش را گرفته بودی دلش مانهیمش
 بدون هی چند ثانی حتای وقهی چند ساعت،دقيرد براآن ها اجازه داد بسته شوند وآروز ک

 . وبه خواب رفتدی نپرسی سواللی دلنیبه هم.حسرت او بخوابد. او يایاو،فکر او،رو

 بوق تماس نیروهان با دوم. روهان را گرفتي کلنجار رفتن با خود شماره ی بعد از کلرهام
 :را پاسخ داد

 . شک داشتمی ولرمی باهات تماس بگخواستمیاتفاقا منم م-

 : روهان نگاه کردي خانه ي به در بسته رهام

 .من االن دم خونه تم. بعدياخالفاتمون بمونه برا. خوام به گذشتمون فکر کنمیفعال نم-

 بعد يچند لحظه . را زدفونی آي خود بلند شد ودکمه ياز جا. تماس را قطع کردروهان
 : بود نگاه کرد وگفتستادهیبه روهان که دم در سالن منتظر ا.رهام وارد خانه شد

 .ی ساکتیلیخ...بهیعج-

 دنیرهام با د.هر دو وارد اتاق شدند. به طرف اتاق خود رفت،رهام هم به دنبالشروهان
 رونی از اتاق بتی پر از خشم وعصباني تخـ ـت به خواب رفته بود با چهره ي که روانهیمش

 :وارد سالن شد وگفت.رفت

 ... جا چه خبره؟معلوم هستنیا-

 : را به رهام نداد وگفتي فکرجی هي اجازه روهان

 . بهش آرامبخش دادمفتاده،فقطی نیاتفاق-

 :دی گوی را باال نبرد مشی کرد آرام باشد وصدای می که سعرهام

 ؟ي؟چراداديچطور داد-
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 نشست ی مبل ميرهام که رو. کندی رهام بازگو مي را برای تمام اتفاقات مهمانروهان
 :گفت

 که اون ی کنه در حالیاون داره از تمام خاطراتش فرار م. هنوز درمان نشدهانهیمش-
 . اندازندیخاطرات دارند اونواز نفس م

 : کنارش نشستروهان

 ؟یچه خاطرات-

 که پر از یبرزخ.ی باره وارد برزخ بشکی به ی ولیفکرکن چند سال تو بهشت باش-
 . احساسو دارهنی االن اانهیمش...عذابه

 :دی گوی گردد ومی آورده باشد به سمت روهان بر مادی را به يزیار چ که انگرهام

 ؟ي بهش آرامبخش خوروندی چي برامی بگذرنایاز ا-

 :دی گوی را گرفته است ومنی را که در ماشي آورد،مردی مادی اتفاقات صبح را به روهان

 .دیای همراه ما بدیشما با-

 :دی گوی کند ومی به تن دارد نگاه می تماما مشکي که لباس هاي به مردروهان

 چرا؟-

 :ردی گی نشان خود را به طرف روهان ممرد

 . هستممیسرگرد حک-

 شود وهمراه آن ها ی مادهی پنی بدون اعتراض از ماشمی نشان سرگرد حکدنی با دروهان
 . رودیم

 ی می وارد اتاق سرهنگ حسام عالممی بعد روهان به همراه سرگرد حکقهی دقچند
 روهان میبا نشستن سرگرد حک. کندی روهان را به نشستن دعوت میسرهنگ عالم.شوند
 : تحملش تمام شده بود گفتگریکه د
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  از من سر زده؟ی چه خالفدی بگشهیم-

 ندینشی روهان مي روم،روبهی شود وکنار سرگرد حکی خود بلند مي از جای عالمسرهنگ
 :دی گویوم

 د؟ی کردی مبی پورمنش رو تعقانهی چرا خانم مشدی بگشهیفقط م.دی نکردیشما خالف-

 : شودی ماری هوشانهی نام مشدنی با شنروهان

  کردند؟تی از من شکاشونیا-

 .ریخ-

 ...پس-

 : دهدی با اجازه گرفتن از سرهنگ صحبت را ادامه ممی حکسرگرد

 ه؟ی کارتون چلی دلدیفقط لطفا بگ-

 :د شود جواب دای بودن ماجرا مي که متوجه جدروهان

حاال . کنمدای رو پشونیمنم آمدم اصفهان تا ا. نداره فقط برادرم نگرانشون بودی خاصلیدل-
 برادرم متوجه شدم خانم پورمنش احتماال دارند ي کردم براساس حرف هادایهم که پ

 . کنند که ممکنه به خودشون صدمه بزنندی ميکار

  برادر شماست؟رانیپس رهام ام-

 : کندی دهد واضافه می با سر جواب مثبت مروهان

  چه خبره؟دی بگشهیحاال م-

 :دی گوی مسرهنگ

 خودشون رو ناخواسته وارد شونیا.می خانم پورمنش اطالع داريماری بيما از سابقه -
 در موردش بهشون يزی چمی تونی نمشونیماری همون بلی کردند که االن هم به دلییماجرا

 .میبگ
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 چرا؟-

 ی اندازد وسپس رو به روهان ادامه می سرگرد م بهینگاه. کندی مکث می کمسرهنگ
 :دهد

 چرا دی بدوندی خوایاگر هم م. دور بمونهیدونی فرای خانم پورمنش از آرمی کنی سعدیما با-
 تا ی متهم به تجـ ـاوز به عنف وقتل عمد هستند ولای قدر بگم که آرنی همدی بامیدنبالش

 .می نداشتهشونی بر علیاالن مدرک

 : بود گفتدهی که به وضوح پري موضوع با چهره انی ادنی باشنروهان

 د؟ی متهم به قتله؟اونوقت شما ولش کردایآر.دی واضح تر بگشهیم-

 : وگفتدی کشی آهسرهنگ

 بشه به کی کرد بهش نزدی از همکارانمون که سعیکی یحت.میساله دنبالش2 به کینزد-
 کنم که حاال چرا یما تعجب ما. کار کنهی دونه چی باهوشه،خوب میلیاون فرد خ.دیقتل رس

 .خانم پورمنش رو انتخاب کرده

 : گفتدی لرزی می که ازترس کمیی با صداروهان

 ه؟یمنظورتون چ-

 واز اون بهیساله تحت تعق2. نفر رو به قتل رسونده3 از همکار ما تا به االن ریاون به غ-
 ی شده وتعجب مکی نکرده تا به االن که به خانم پورمنش نزدی حرکتچیزمان تا االن ه
 نی مقتولنیتنها اشتراك ب. متوسط وتنهای بودند باوضع مالیمقتول دختران3کنم چرا اون؟

 . چهرستییابیوخانم پورمنش ز

 : وگفتاوردی طاقت نروهان

 ي چهره دمشی کشه؟اون طور که من دی نفر آدم مکی ییبای به خاطرز؟فقطی چیعنی-
 .باستی گفت زشهی داره ومیخوب
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 : شودی جابه جا مشی در جای کمسرهنگ

 به دختر مورد ی عالتی وموقعییبای که نتونست با داشتن پول،زنیا. جور عقده دارههیاون -
 زد وشد براش نشیدختر مورد عالقش دست رد به س. عقدههیعالقش برسه شد براش 

 بوده ای با آری مدتنکهی بهش عالقه مند بوده و اون با اای بود که آريمقتول اول دختر.عقده
 را،مقتولی هفته قبل از ازدواج المکی. گذارهی وقرارازدواج مدهیم گهی دل به شخص دیول

 شخص پشت تلفن رای دوست الميبراساس حرف ها.رهی گی باهاش تماس میاول، شخص
 کنه بره سر ی وقبول مارهی به دست مرای دل المنکهی کنه تا ایبارها وبارها ازش خواهش م

 قرار نکهی هفته بعداز ا1 نکهیتا ا. گردهی بر نمرهی میاما وقت. خوادی می چنهیقرار که بب
 در اون رای رو که المی ومکانرهی گی تماس می باجه تلفن عمومهی نفر از هیبودعروس بشه 

 ادی به علت جراحات زی تماما فلج که بعد مدتی کنند ولی مداشیپ.دهیهست رو گزارش م
 اون شاهد ی ولن مظنون بشای که به آرشهی باعث مسی وشواهد پلقیتحق. کنهیفوت م

 دهی رخ مي ماه بعدش قتل بعد6 نکهیتاا. کنهی کنه وخودش رو از جرم تبرئه می میمعرف
 . کنهی گناه رو می ومدرك برهی دوباره قصر در می ولشهی مدای دوباره پای آريو رد پا

 : دهدی کند وادامه می تازه می نفسی عالمسرهنگ

 بشه اما برخالف کی کرد بهش نزدی از همکارامون سعیکیبعد از قتل سوم  نکهیتا ا-
 یما نم. شدهکی پورمنش نزدانهی االن به مشنکهیتا ا.برهی منیگذشته اون رو با تصادف از ب

 می مراقبش باشمی تونیفقط م.می باهاش داشته باشی ومالقاتمی بشکی نزدانهی به مشمیتون
 .می از شما داری خواهشحاال ومیوازش محافظت کن

 : کندی منتظر نگاهش مروهان
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 می قرار دادای اتهامات آرانی ما شما رو در جردی شدی از ماجرا با خبر مدی نبانکهیاالرقم ا-
 دی بشه ونذارکی نزدادی زای به آردینگذار.دی بشکی نزدانهی به مشمی خوایواالن ازتون م

 .تنها بشند

 :دی گوی بود مدای که خشم درآن پیی شد وبا صدای عصبروهان

 د؟ی مراقبش هستن؟فقطیهم-

 : گفتمی حکسرگرد

 اگر ای ومشی نظر دارری بو ببره زنکهی به محض اایآر.می بشکی بهش نزدمی تونیما نم-
 يما از سابقه .ندازندی رو انجام بدن جونشون رو به خطر مي کاریخانم پورمنش اشتباه

 یلی شده دلکی نزدای به آرنکهی وامیذشتشون اطالع دار گنطوری خانم پورمنش وهميماریب
 .داره

 : را باال داد وگفتشی ابروهاروهان

 ؟یلیمثال چه دل-

 عالقه مند ای به آرشونی گفت اشهی شکستشون پس نم2 توجه به اتفاقات گذشته وبا
 . حدس وجود داره واونم انتقامههیپس فقط .شدند

 : زد وگفتی لبخند کجروهان

 ا؟چرا؟ی؟آریانتقام؟از ک-

 خودش انتقام ي وهی که خورد شروع کرد به شی بعد از شکستایهمون طور که آر-
 به شونیا.دنی کار رو انجام منی دارند اي اگهی پورمنش با روش دانهیگرفتن،حاال مش

 خانم پورمنش می متوجه شدرند،مای گی هـ ـوس باز انتقام ميسبک خودشون از مرد ها
 می واالن از شما درخواست دارستی دست بردار نایآر ی قطع کرده ولایرو با آرارتباطشون 
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 ي در ارتباط نباشه جورای با آرگهی ددی کنی اونها تنها باشند، اون رو راضدی گاه نگذارچیه
 . دی وبه سمت خودتون بکشدی منحرف کنای فکرش رو از آردیبا

 :دی گوی کند ودر آخر رهام می غم زده تمام اتفاقات رو نقل مي با چهره اروهان

 . کارت اشتباه بودنیاما ا-

 : سرش را تکان داد وگفترهان

 که ی ذاشتم با اون وضعی مدی تونستم انجام بدم،نبای بود که مي دونم اما تنها کاریم-
 ی تنها مدیاونا نبا. تا ازش سواستفاده کنه وبه هدفش برسهای آرشی رفت پیداشت م

 .شدند

 :دامه داد مکث کرد وایکم

 .نجاستیاونا خبر دارند که االن ا. هستانی در جرسینگران نباش پل-

 : خود بلند شد وگفتي از جارهام

  کنه؟ی کارت بهت اعتماد منی با ای کنیفکر م-

 . نبودمانی احتمال را به صفر رسانده بود،اما از کارش پشنیا. نداشتیجواب

 : گفترهام

  خونه ش؟يچرا نبرد-

 : خود بلند شد،به در اتاق نگاه کرد و سپس به سمت پنجره سالن رفت وجواب دادي جااز

 وبه ختمی رو که داشتم رو داخل آب ریی قرص هادمی کرد،فقط دی دونم مغزم کار نمینم-
 .خردش دادم

 خواست بپرسد مگر چند وقت یدلش م. حال برادرش شوديای خواست جوی دلش مرهام
 هم نگران برادرش بود،آن هم بعد ست؟هنوزیومشکلش چ آروده ياست به آرامبخش رو

 .از تمام اتفاقات گذشته،بعد از ترانه وبعداز رفتن ترانه
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 اتاقش قرار داد ي را درست رو به روي گهواره ای صدا رفتن رهام،روهان صندلی از ببعد
 فکر زی چچیبه ه. تکان خورد به اتاق زل زدشی در جاانهی که مشیوتا خود صبح وزمان

 شیفقط برا.گری دزی هر چای شود وی شود،ناراحت می می عصبانهی مشنکهینه به ا.نکرد
 . نرسانده استیبی به او آسای نگهش داشته بود وآرور دایمهم بود که از گزند آر

 ي پرده هاي کردند از الی می نور که سعيبه پرتوها. آرام آرام چشمانش راباز کردانهیمش
 نا آشنا بودن او را به مدت نیا. به اتاق نا آشنا انداختیینگاه گذرا. عبور کنند زل زدمیزخ

 شد،در اریبالفاصله هوش. گشوده بودای سامي که چشمانش را در خانه یها قبل برد،زمان
 را نگاه کرد سپس شی بلند شد و سر تاپاشیاز جا. آوردادی قبل را به شب نشست وشیجا

 شد انهی مشتیروهان متوجه ذره ذره عصبان.دی افتاد و روهان را دنگاهش به چهارچوب در
 :وگفت

 ...فتاده،فقطی نیباور کن اتفاق-

 : گفتي بلندي وبا صدای عصبانهیمش

  ها؟ي به من خوروندی کنم؟چی می چه غلطنجایمن ا-

 : قدم وارد اتاق شدکی روهان

 ...آرامبخش بود،تو-

 :فت محلت حرف زدن را ازاو گرفت وگانهیمش

 ؟ی چيآرامبخش؟برا-

 .ای آري خونه ي بري خوای که مدمی از پشت در شنشبی بزار بگم،دانهیمش-

 :دی خندی عصبانهیمش

 . خوام برمی شد؟به تو چه من کجا متی؟حسودیخوب که چ-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 414 

 ردی را بگانهی مشي خواست بازويلحظه ا.ستادی اانهی مشيکامل رو به رو. شدی عصبروهان
 : آورد وگفتنیی دستانش را پایول

 دختر رو به خونه ش دعوت هی ،شبی تو سرش باشه؟آخه کي فکردی شای کنیفکر نم-
  نباشه؟ی آدم درستدی شاي کنه؟فکر نکردیم

 : زد وگفتي پوزخندانهیمش

 ؟ی هستی خونت آدم درستي و آوردي کردزخوری دختر رو چهیمثال تو که -

 شی وقت نرو پچی خواهش،ههی من آشغال فقط ستم،اصالیباشه من درست ن...باشه من بد-
 ...ایآر

 کرد،به چشمان روهان زل زد وبا کیسرش را نزد. بلند شدشی انگشتان پاي روانهیمش
 : دلبرانه گفتیلحن

  تنها باشم؟ای با آردی تو مهم باشه که نباي برادیچرا با-

قلبش . آوردیب نم تایکی همه نزدنی از ارد،دلشی گی فاصله مانهی قدم از مشمی نروهان
 يپوزخند. شودی روهان مي چهره ریی متوجه تغانهی مشی از هر جوابزند،قبلیتند تند م

 کند و در ی سرش مرتب ميشالش را رو. داردی بر مندی بی را که کنار تخـ ـت مفشیزد،ک
 : رفت گفتی مرونی که از اتاق بیحال

 نکنه دل تو رو هم بردم؟-

 را گرفت شی رود جلورونی از خانه اش بانهی که مشنی از اد،قبلی آی به خود مروهان
 :وگفت

 رو خوب ایمن امثال آر. خواد فکر کن،اما من نگرانتمیباشه هر جور که دلت م-
 .ستندی تا به هدفشون نرسند ول کن نشناسم،اونایم
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 ی نگاه مقی صورت روهان دقيای کند،به زوای شانه اش جابه جا مي را روفشی کانهیمش
 . خورهی ها به هم می نگراننیچرا حالم از ا:دی گویودر دل مکند 

 : گفتی بدهد ولی خواهد جوابینم

 .شناسمیمنم امثال تو روخوب م-

 ی می اصلابانی به خنکهیبعد از ا. رودی مرونی از آنجا بيگری را گفت وبدون حرف دنیا
 وبا کندی اش را روشن می به خانه برسد گوشنکهیقبل از ا. شدی تاکسنیرسد سوار بر اول

 ست که با او تماس ی کسنی بعد زهره اولي هی شود وچند ثانی اس ام اس ها مواجه ملیس
 دهد وبه محض وصل شدن زهره ی کشد وتماس را جواب می می آهانهیمش.ردی گیم

 :گفت

 .ی ما هستشی پمی به ثنا دروغ بگمی مجبور شدیدونی؟مییمعلوم هست تو کجا-

 : وسوال خسته بودحی همه توضنیاز ا. کردی درد مسرش

 . نفر رو اغفال کنم اون منو اغفال کنههی نکهی اي بود جاکینزد-

 : گفتی را گرفت وعصبی آمد،دلدار گوشی از زهره در نمییصدا

 ؟ي کردیچه غلط-

 داد ی شد وعصبادهی پنی از ماشهیبعد از حساب کردن کرا.ستادی خانه اي روبه رویتاکس
 :زد

 ...یچیه-

 : زدادی بلندتر از قبل فردلدار

 تا شبی د؟ازیی تو کجادهیمرتبه تماس گرفته وپرس1000 تا االن ثنا شبی د؟ازیچیه-
 ؟یچی هی گی و اونوقت تو میی ماشی پمیمرتبه دروغ گفت1000االن 

 : شد وگفتاطی را در قفل چرخاند،وارد حدی کلانهیمش
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 .فعال. گمی رو به ثنا متحای توضهی خونه،بقدمیرس. نگرانتون کردمدیببخش-

 مظلوم یبه سمتش رفت وبا حالت.دی آی ماطی را قطع کرد ومتوجه ثنا شد که به حتماس
 :گفت

 نی هميبرا. چون سردرد داشتم آرامبخش خوردمی دونم نگرانت کردم ولی مدیببخش-
 .دیخوابم طول کش

 : چشمانش شد وگفتی متوجه خستگثنا

 ی برو کميایبه نظر خسته م. بعدي باشه برای کنم ولدادی خواستم سرت داد وبیم-
 .استراحت کن

 به اتاقش رفت وسپس وارد حمـ ـام می و وارد خانه شد،مـ ـستقدی نفس آسوده کشانهیمش
 .شد

 ادی شب قبل افتاد،به ادیبه . تخـ ـت نشستي لبه ي آمد رورونی از حمـ ـام بنکهی از ابعد
 تخـ ـت پرت يحوله سرش را رو.نی ودلنشبایت زآن خاطره،آن شب،آن نگاه وآن لحظا

 را ی بزرگي بست،کمددش را باز کرد وجعبه پسی کلکی سرش با ي را باالشیموها.کرد
 .دی کشرونی کمد بنییاز پا

 ... نداشتی کنترلشی نفس هايدوباره رو... قلبش تند زددوباره

 .تمومش کن-

 A3 کاغذ. نفس کشد وجعبه را باز کردقی بار عمنیچند. هم فشردي را روشی هادندان

عاشق چهره . ها نگاه کردي قلم کاراهیلوله اش را باز کرد وبه س. آوردرونی شده را بلوله
 يگری کوچک ديجعبه . قراردادي آن را لوله کرد وکنارد،دوبارهیخند. درون کاغذ بودي

چشمانش را .ولد تهیهمان هد.دی را دبای ـنه زـی آورد،آن را گشود وسنجاق سرونیرا ب
 : آوردادی به ا رای ساميبست وحرف ها
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 .نذار من بشم نقطه ضعفت...نذار نقطه ضعفت رو بفهمند-

 ـنه نگاه کرد،آن را در جعبه اش انداخت،پرتره را هم ـی را باز کرد،به سنجاق سچشمانش
 :در جعبه را بست.در جعبه قرار داد

 .هی نقطه ضعف کی کمینیبیحاال م-

 : گفتی معمولی شرکت تماس گرفت وبعد از احوالپرسی تلفن را برداشت،با منشیگوش

 .ری تهران بگطی بلهی فردا صبح برام يبرا-

 : بر گونه اش زد وگفتي را از دست ثنا گرفت،بـ ـوسه افشیک

 یمن چند روز م. اتوبـ ـوس برات گرفتمطی بلنی همي براادی دونم از پرواز خوشت نمیم-
 .ی تنها نمونای بی داشترم تهران دوست

 : اتوبـ ـوس را به دستان ثنا داد واضافه کردطیبل

 .طی بلنمیا-

 .باشه دخترم برو به امان خدا-

 اش یگوش. شدی زرد رنگ تاکسنی سوار بر ماشانهی کردند ومشی خداحافظگریکدی از
 ؟ي جواب بدشهیم: را نگاه کرد ومتوجه اس ام اس روهان شدد،آنیلرز

 :دی خندثانهیخب

 .فعال نه-

 . جواب ماندی بازهم تماسش بی را نداد،روهان تماس گرفت ولجوابش

 را برداشت وبا یگوش. سرهنگ افتادادی مبل پرت کرد،به ي را محکم رویگوش. شدیعصب
 :به محض پاسخ سرهنگ گفت.او تماس گرفت
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 نگرانم یلیشم،خی موانهیدارم د. دهی جواب نمرمی گی تماس مانهیهر چقدر با مش-
 .سرهنگ

 :دی گوی خبر داشت با لحن آرام مانهی که از سفر مشسرهنگ

 .االن تو راه تهرانه.دینگران نباش-

 : راحت نشده بودالشی هنوز خی سر داد،ولي آسوده انفس

 د؟ی سرهنگ،شما هم تهران هستنمتونی خوام ببیم-

 ی تماس را قطع کرد وبه ساعتش نگاه می خداحافظکیروهان با . جواب مثبت دادسرهنگ
 :دی گویکند وم

 . برسمي به بعددی پرواز که رفت پس بانیاول-

 لب يلبخند به رو. شودی اش متوجه تماس حامد می به محض روشن کردن گوشانهیمش
 : دهدیجواب م

 ؟ي شده زنگ زدی چایبه به جناب حامد خان کبر-

 :دی گوی بدون جواب سالم با لحن نگران وپر از لرزش محامد

 ؟ییکجا-

 : شود گفتی او ميرعادی که متوجه لحن غانهیمش

  تهران،تو فرودگاهم چرا؟دمیتازه رس-

 :کشدی تندتند نفس می از ترس ونگرانحامد

  اطرافته؟ای وقته آر؟چندی به من نگفت؟چراي کار کردیدختر تو چ-

 : جواب دادانهیمش

 چرا؟-

 : زدادی فرحامد
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 . لجباز جواب بدهيدختره -

 کرد ی می که سعی داد ودر حالرونی به اطرافش نگاه کرد ونفسش را باصدا بانهیمش
 : را باال نبرد جواب دادشیصدا

  هست حاال چرا؟ی مدتهی-

 به تماساش گهیر،دی تماس نگای با آرگهید... بخواهلی گم نه بگو نه ونه دلی ميزی چهی-
 .نشی نبدایجواب نده واک

 : چسباند وگفتشی جدا کرد وسپس به گشوهاشی را از گوش های گوشي لحظه اانهیمش

 اونوقت چرا؟-

 :دی بار محکم نفس کشنی چندحامد

 اون متهم به قتله...اون... حامد خطرناکهانهیمش-

 : خنددی مثانهی خبانهیمش

 رم؟ی گیفقط از تو اطالعات م ي دونم؟فکر کردی نمنوی خودم ايفکرکرد-

 : متعجب گفتحامد

 ...؟پسی دونی؟میچ-

 انه؟یمش-

 را از یگوش. شودی روبه رو مای کند وبا آری نامش پشت سرش را نگاه مدنی با شنانهیمش
 : گفتایآر. جدا کردشیگوش ها

 .داریمشتاق د-

 : زد وگفتي لبخندی تصنعانهیمش

 .ستی کردم حالت خوب ن؟فکريا؟بهتریآر-

 :دی گوی رود ومی قدم جلوترمکی زد،ی لبخند کجایآر
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 شم،برسونمت؟یبهترم م-

 ي آخر قبل از قطع تماس صداي جواب لبخند زد،پشت سر حامد حرکت کرد ولحظه در
 :دیحامد را شن

 . توسرته؟اون خطرناکهی چانهیمش-

 . تا تهش برمدی خرم چون بایمن خطر رو به جون م: در دل گفتانهیمش

 . رودی مای کند وهمراه آریع م را قطتماس

 : کرد وگفتی شود،سالمی می وارد اتاق سرهنگ عالمروهان

 اگه نخواد جواب بده یسابقه نداشته،حت. خاموشهانهی مشی نگرانم،گوشیلیسرهنگ من خ-
 . کنهی رو خاموش نمیگوش

 : خواندی را مهی شود وتا ته قضی سرهنگ مي در چهره یدگی متوجه رنگ پرروهان

  افتاده؟یاتفاق-

سرهنگ و روهان هر دو از . شودی وارد اتاق میی رضااوشی سپی شود وسرتی اتاق باز مدر
 :دی گوی بدون توجه به روهان در آن جا میی رضااوشی شوند وسی خود بلند ميجا

  افتاده؟یچه اتفاق-

 : نگاه کرد وجواب دادپی رو به روهان کرده وسپس دوباره به سرتسرهنگ

 .می گم کردسوژه رو-

 : مبل را که کنارش بود گرفت وگفتي دسته یی رضااوشیس

 ...سوژه؟منظورتون-

 : ادامه دادسرهنگ

 . و هم خانم پورمنشایهم آر-

 :دی گوی دهد ومی دستانش قرار منیسرش را ما ب. کندی مبل رها مي خود را روپیسرت
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 د؟ی چند گروه نبودد؟مگهی مگه دنبالش نبوددی گم کردی چیعنی-

 : قرار گرفت وگفتشی رو به روسرهنگ

 .می فرودگاه گمش کردیتو شلوغ-

 ینگاه. شد شکستی که وارد اتاق ممیسکوت را سرگرد حک. سه سکوت کرده بودندهر
به محض خروج روهان سرگرد . برودرونی خواهد از اتاق بی اندازد واز او میبه روهان م

 :گفت

 نی پورمنش رو به داخل ماشانهیدن مش سوار شيصحنه . می رو چک کردنایتمام دورب-
 .می کرددای رو پای آرنی و ماشمی رو دارای آرنی خروج ماشی ولمی ندارایآر

 : شودی خوشحال مپیسرت

 خوب؟-

 : اندازدی منیی سرش را پاسرگرد

 دای رو پشی وفقط گوشستی از خانم پورمنش ني اثرچی شده وهدای خلوت پابونی خهیتو -
 .میکرد

 . شودی بلند مشی مـ ـستاصل از سرجایی رضااوشیس

 ی خارج مبشی را از جی گوشدی امنیبا ا. شودی مدواری افتد،امی می موضوعادی به
تمام . رودی رفته وبه اتاق مجاور مرونی از اتاق بمی وسرگرد حکیهمراه سرهنگ عالم.کند

 . مشغول انجام کار خود استکیافراد حاضردر اتاق هر

 را به سروان یگوش. کندی کرده نگاه مدای اش پی که در گوشيا به شماره یی رضااوشیس
 :داد وگفت

 . روشنه ودر دسترسهنیبب. پورمنشانهی مشي شماره نیا-

 : جلو آمد با تعجب گفتمیسرگرد حک. کند به چک کردنی شروع مسروان
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 ازش ي شماره اچی هگهی ودمی کرددای پای آرنی خانم پورمنش رو تو ماشیقربان ما گوش-
 .میندار

 : نگاهش کرد وگفتیی رضااوشی سپیسرت

 اطی محض احتگهی دي شماره هی کنه وازش بخواد شیی تونست راهنمای که میتنها کس-
 نی داشته وهمکارمون رو همابی دستگاه فرستنده ای که آرادتونهی.داشته باشه من بودم

 همراهش کی کوچی خط وگوشهی خواستم انهی از مشلی دلنی کرد،به همیی شناسايجور
 باشه

 : ابروانش را باال داد وگفتسرگرد

 د؟ی شدکی شد که شما به خانم پورمنش نزدیاما چ-

 .چون من پدرشم-

 ی به افراد حاضر در سالن اتاق می نگاهیی رضااوشیس. کنندی باره همه سکوت مکی به
 :دی گویاندازد وبلند م

 . از دستش بدمدی کنم نذاری دختر منه پس خواهش مانهیمش-

 شی را به در چسبانده بود سرجاشی بود وگوش هاتادهی که پشت به در سالن اسروهان
 : شدخکوبیم

 په؟ی دختر سرتانهیپدر؟مش-

 : گرددی بر مپی بود به سمت سرتانهی مشي که در حال چک کردن شماره سروان

 .قربان متاسفم،خط خاموشه-

 :ند کی شود وزمزمه می نمدی نا امیی رضااوشیس

 . کرده بودینی بشی رو پزای چنی کارکنه،اون ای دونه چی کنه اون میبالخره روشنش م-

 : که کنارش بود گفتسرهنگ
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 د؟ی کار کردی چدی دونیقربان م-

 : کرد وجواب دادنگاهش

 . سال تمام ترکشون کردم15 خواد عذابم بده چون یده،میاون داره منو عذاب م-

 خواهد از او دور شود یم. رفت وبا روهان روبه رو شدرونیاز سالن ب. تکان خوردشی جااز
 :وبه اتاق سرهنگ برود که روهان گفت

 .دی پدرهی اول د؟شمای کارو بادخترتون کننی ادیشما چطور تونست-

 : شد وگفتنی خمشگسرهنگ

 د؟یستی ای در سالن فالگوش مد؟پشتی صحبت کننگونهی ادیکنیشما چطور جرات م-

 : دستانش را بال برد وگفتیی رضااوشی جواب دهد،س روهاننکهی از اقبل

 ی مانهی که مشهیزی همون چنیا.دی شنی که من داشتم معلومه که مي بلنديبا اون صدا-
 . که همه بدونند من پدرشمنیخواست،ا

به محض . روهان هم به همراهش وارد شوددهدی رود واجازه می به سمت اتاق مسپس
 : رو به روهان گفتانهینشستن آن ها پدر مش

 د؟یشناسی رو مایشما چقدر آر. بعديجواب وسوال بمونه برا-

 : فکرکرد وگفتی کمروهان

 . شناسمشی نمادی،زي کارکی شرهیدر حد -

 :دی گوی سر داد ورو به سرهنگ می آهیی رضااوشیس

 . خبردار بشهدی نباانهیفعال مادر مش-

  باشه؟دهی دخترتون رو فهمبتی غدی گنیفکر نم-

 . کردمهی روتوجبتشی فعال غیی جوراهی-
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 ی کند،دلش نمی نگاه مانهیروهان به صورت سرخ پدر مش. کردنداری هر سه سکوت اختباز
 ی بشی سکوت کند وسوال هااوردی ناراحت کند اما طاقت نشتریخواهد او را برنجاند وب

 :جواب بماند وگفت

 که مظنون به قتله ای دختر شما به آردی شما خبر داشتیعنیمن هنوز درست متوجه نشدم -
  متهمه؟ای خبر داشته آرانهی مشیعنی شده؟کینزد

 که یزمان.فکرش معطوف گذشته شد. تکان داددیی تاي سرش را به نشانه یی رضااوشیس
 توانست ی نمی توانست راه برود ولی توانست حرکت کند،می دوباره مانهیمش

 از آمدن دخترش متعجب یی رضااوشیس. رودی به مالقات پدرش مانهیمش.بخندد
 دخترش آماده ي را برانیتر خواهد بهی مند،دلشی بیتدارك شام م. شودیوخوشحال م

 به خانه بر ی گذارد اما وقتی را تنها مانهی رود ومشی مرونی از خانه اش بدی خريکند،برا
 ای آري کاش حداقل پرونده ي کاش از خانه نرفته بود،اي خورد که ای گردد افسوس میم

 . نبودکدندهی کاش دخترش لجباز ويرا در اتاقش نگذاشته بود وا

 جز ی پورمنش است و کسانهی شده مشکی به او نزدای آري که به او خبر دادند دختريروز
با دخترش تماس گرفت،صحبت کرد،بغض کرد . سرش آوار شدي روای دنستیدخترش ن

 : جواب داشتکی انهی دخترش،مشیول التماس گونه خواهش کرد یوحت

 ای کارم به دام انداختن آرنی کنم چرا اولی رو سر مردا خالتمی خوام عصبانیحاال که م-
 نباشه؟

 گذرد ی کند واز آن خاطره می چشمانش را آرام باز وبسته مانهی مش،پدریی رضاپیسرت
 : دهدیوجواب م

 کنه به دام ی کارش فکر منی شاهده وحاال با اهی ای انداختن آرری دونه تنها راه گیم-
 . همسر سابق منهیعنی بودن من کنار اون ومادرش ي قدم برانی اولایانداختن آر
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 ترس،ترس از دست دادن د،ازی لرزی کرد،دلش می می خود بلند شد،احساس خفگي جااز
 ي گوشه ی کرد ولی میی سال جدا15 نی اي برایمانیگوشه قلبش احساس پش.دخترش

 . بودزانی تنها راه محافظت از عزنیا: کردی مهی کار را توجنی اگرید

 ی کند،آرام آرام چشمانش را باز می مجهیاحساس سرگ. دهدی سرش را تکان مانهیمش
 ي هاگنالیس. خواهد بخوابدیدلش م. شوندی وبسته ماوردهی چشمانش طاقت نیکند ول

 کند،بر یتمام توانش را جمع م.ستی دهند که وقت خواب نی به او هشدار معیمغزش سر
 .کندیم احساس خواب غلبه کرده وچشمانش را باز

 جفت شده وبسته شیپاها. داده شده استهی تخـ ـت است وتکي شود روی ممتوجه
 کند یتالش م. تخـ ـت بسته شده اندنی محکم به طرفيهر کدام از دستانش با بند.ست

 : نداشتی قدرتچیه. کندی احساس نمشی در پاهای توانیتکان بخورد ول

   خوشکل خانم؟يداریب-

 : نگاه کردستادهی که در قاب در اای آربه

 ؟ي سرم آوردییچه بال-

 :ستدی ای مشی روروبه

 .یچیهنوز ه-

 را تکان دهد شی خواهد پاهایم. حس ودستان کم حسش نگاه کردی بي به پاهاانهیمش
 :گوشه تخـ ـت نشست. خنددی مایآر. تواندی سانت هم نمکی ی حتیول

 فقط ستی نيزیچ.ی کنی مدای پازی کن که بعد بهش نرهی ذختویانرژ.به خودت زحمت نده-
 .ی حسیب

 : وادامه داددی صدا خندبا

 .شترهی چند ساعت بي شدتش براکمی بار نیالبته ا.ي رو تجربه کردیانگار قبال هم فلج-
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 :ردی گی اش را مچانه

 چه ی مناری در اخت،فعالی از دستم فرار کنی تونی نم،فعالمی خوش بگذرونکمیقراره -
 .ي وچه نخوايبخوا

 : زندی مادی فرشی حالی باتمام بانهیمش. شودی بلند مشی جااز

 ؟ياری سرم بیی چه بالي خوایم-

 : او نگاه کرددهی ترسن،نهی گردد به چشمان خشمگی مبر

 .ی بکنی تونی فکرشو نمی که حتیی بالهی-

 .ی کنی کارو منی که چون فقط بهت جواب رد دادم ای بدبختیلیخ-

 : شودی باره خنده اش قطع مکی هیبعد از چند ثان. خنددی بلند مایآر

 .دهی شدن من نرسیهنوز وقت عصبان-

 . را تنها گذاشتانهی رفت ومشرونی اتاق باز

 جاشو نکرده نیفکر ا:دی گوی رمقش زل زد ودر دل می بي دوباره به دست وپاهاانهیمش
 .بودم

مطمئنم : در دلش گفتدوارانهی کند وامیذهنش را مرتب م.کندی را جمع مشی هافکر
 . وکم اثرهی زنی رو خوب نمی حسی که بیهمون قدر احمق

 که چند متر فشی کي چرخاند ورویسرش را م. آوردی فکر به دست منی از ايدی امنور
 کرد کاش قدرت ی لحظه آرزو مدر آن. شودی قرار دادش قفل می صندليدورتر رو

 که وارد اتاق شده بود نگاه ایآر. را جابه جا کندفشی توانست کی داشت ومیعیماوراطب
 : خنندیندومیبی مفشی کي را روانهیمش

 
  خواد؟ی مفتویدلت ک-
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 خندد،بلندی مشی ناراحتدنی با دایآر.ندی بی را در دستان او میگوش. کندی نگاهش مانهیمش
 . شکندی آورد ومی مرونی کارت را بمی دارد،سی را بر میقاب پشت گوش. خنددیبلند م

 .یفعال مهمون من.می با هم کار داریلیخ-

 . رودی مرونی کند ودوباره از اتاق بی اتاق پرت مي را محکم به گوشه یگوش

 است شی که هنوز در پاشیبه کفش ها. کند که نخنددی طرز نگاهش را کنترل مانهیمش
  بود؟ی گوشهی همون يفکر کرد:رد ودر دل گفتنگاه ک

 نگاه ایبه دستان آر. دهدی نشان مدی خود را ناراحت وناامانهی به اتاق،مشای ورود دوباره آربا
 رونی را بی جراحي هاغی کند وانواع واقسام تی را باز مفیند،کی نشیاو کنارش م. کندیم
 : آوردیم

 جاش از دم،بهی ترسیاز خون نم. خواست دکتر بشمی دلم مشهی همانهی مشی دونیم-
 . پا دکترمهی خودم ي اومد،البته االنم برای خوشم مدنشید

 : را باز کرد وادامه دادانهی مشدست

 . امتحان کنم که قرعه به نام تو افتادکی ي رو،روی حسی دوست داشتم بیلیخ-

 :ندیبی را میمی قدي زخم هايجا. را باال زدننشی را گرفت،آستانهی راست مشدست

  دلتو شکستن؟؟چرا؟نکنهي کرده بودیخود کش-

 :دی گوی مانهی خندد ودم گوش مشی مزیر

 ؟ی رابطه هم داشتنمیبب-

 : خنددی خشم منی از اایآر. تر شدنی خشمگانهی مشچشمان

 .ی نباش قراره امروزتجربه ش کن؟نگرانیپس نداشت-

 : وبا طعنه گفتنی با همان نگاه خشمگانهیمش

 ؟ی کنی سر من خالي خوای نکنه دلت رو شکستن که مهیچ-
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 دست ي را روی خون قرمز رنگغ،خطی تنیبا اول. نگاهش کردي بدون لبخند لحظه اایآر
 . کردجادی اانهیمش

 حقشون بود،تو هم هیبق. نکردمی هم خالهی کنم،سر بقی نمیآره شکسته اما سر تو خال-
 .حقته

 : ماندی مای آري کند ومنتظر ادامه حرف های چشمانش را متعجب مانهیمش

 . کنمی اعتراف برات مهی يریچون قراره بم-

 : خنددی مدوباره

 . لذت بخشهیلی چشماتون بعد اعتراف خدنیبار اعتراف کردم،د3تا حاال -

زخم . کندی به دستش میی شود،نگاه گذرای دستش مهی متوجه سوزش در ناحانهیمش
 ی حسی اثر شدن بی بي سوزش نشانه یول.ستی نقی عمیبزرگ است ول

 : دهدی گوش مای کند وبه اعتراف آری را پنهان مشیخوشحال.است

 ی نداشتم؟پول نداشتم؟زندگافهی براش کم گذاشتم؟قی کم داشتم؟چیمن چ.حقش بود-
 هی گفت؟من ی خواست ترکم کنه چی وقتی دونیم... اونی داشتم ولیمرفح نداشتم؟همه چ

 . خوامیعشق خاص وپاك رو م

 : وادامه داددی ها بلند خندوانهی دمانند

 کردم،عشق لشی رو ازش گرفتم وعلزشی همه چی وقتدیعشق پاك؟خاص؟د...هه-
 .خاصش ترکش کرد

به . کندی را هم زخم مانهیدست چپ مش. تخـ ـت نشستيسمت چپ لبه . شودی مبلند
 به انهی مشی ولندی ببانهی خواهد درد را در چشم ها وصورت مشی کند ومیچشمانش نگاه م

 . کوچک عادت داشتي درهانیا

 : ادامه دادایآر
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 وقت هم چی نتونست ومنم نشون دادم هی کرد متهمم کنه ولی سعیلی خسیبعد از اون پل-
 کرد براش غش وضعف یفکر م. دی نازی دختر که مهی کردم،دای پگهی دختر دهی. تونهینم
 تونند سرم ی کنند می فکر منکهیارا...واحمق اد،مطمئنی مطمئن بدم مياز آدم ها. کنمیم

 .ادیکاله بزارند بدم م
 

 : کندی را نگاه مانهی مشموشکافانه

 ؟ی کنی اعترافهی تو هم ای بفرستمت اون دننکهی قبل از اشهیفقط م-

 : کرد،ادامه دادی مي بازی جراحغی گذاشت،با تگری دي پاي را روشیپا

 ...؟چرای کنی مي همکارسیتو چرا با پل-

 :ردی گی چانه اش را محکم مایآر.ندی بی را مانهی لب مشي روپوزخند

 . کشمی کشم،زره زره می زودتر بکشمت؟من روز اول نمی کنکی منو تحري خوایمثال م-

 : کندی همچنان با پوزخند نگاهش مانهیاما مش. اش را رها کردچانه

 .یلیخ...ای آری بدبختیلی تو خی دونیم-

 راه دستش مهیاما در ن. فرود آوردانهی مشي بازوي برد تا روی را باال می جراحي غهیت
 وپر ستی در آن نی که ترسی کند،چشمانی نگاه مانهی به چشمان مشرهیخ. شودیمتوقف م

 نگاه انهی وبه مشستدی ایم.زندی تخـ ـت قدم مي شود وروبه رویبلند م. کندیتمسخر نگاه م
 : کندیم

 .ی دونیشتمشون؟حتما نم چطور کی بدونيدوست دار-

 یدلش م.ندی فقط دوست داشت ترس را در چشمانشان ببای دانست آری خوب مانهیمش
 ی مي هر کارای کند وحاال آرقیخواست طرفش را تا سر حد مرگ برتساند و،ترس را تزر

 .ندی ببانهی ترس را در چشمان مشيکرد تا ذره ا
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 : شروع کرد به گفتنایآر

 دادم تا از خود ی رو بهشون میدنیانواع دارو نوش...نندی کردم تا توهم ببی مي کارهیاول -
 شدند ی سرحال می گم انجام بدن،وقتی که مي خود بشن،برام ناز کنند،تا هر کاریب

 یچشماشون پر خشم م. شدندی می سرشون اومده عصبانیی چه بالدنی فهمیار،میوهوش
عکساشو . شدندی کردن،ساکت میتماس م شدن،الی خفه مماما بعد کم ک.شد،پر از نفرت

 يادگاری دستات ي که رویینای دادم،مثل همی درد مدن،بهشونی رو دلمشونیدن،فید
 خودشون رو ي انگشت قطع شده یحت.دی رسی بزرگ تر ميبعد نوبت دردا.گذاشتم

 ...ی خواستن تمومش کنم ولیازم م...شتری وبشتریدن،بی ترسیم.دندیدیم

 . التماستون لذت بخشهدنی شنیول: را در دل ادامه دادحرفش

 ی نمی تخـ ـت قرار داشت ولي روشی که رو به روي نگاه کرد،به دخترانهی مشبه
 را ي ترقی رفت وزخم عمانهیبه سمت راست مش. کردی زد،التماس نمی نمد،حرفیترس

 شی حسی بیعنی:فت با خود گایآر. درد را بروز ندادانهی باز مشی کردولجادی دستش ايرو
  خوبه؟نقدریا

 : را گرفتانهیاو باهوش بود،چانه مش. تخـ ـت نشستيرو

 .ي منو احمق فرض کردای ي به درد عادت داریلی تو خای-

 :دی را دانهی هم پوزخند مشباز

 نی داره از بی حسی وکم کم اثر بي دونم که درد داری؟می ترسی نمی بگي خوایم-- 
 چون یدوست نداشتم تقال کن. تو امتحان کردمي روي فقط محض کنجکاونویمن ا.رهیم

 .ای فرستادمت اون دنی زدم و زود میامروز اصال حال وحوضله ندارم وم

 ها را غی تي حاوفیک. تخـ ـت خوابانديد،روی را گرفت وکشانهی مشي شد وپاهابلند
 . رفترونیبرداشت واز اتاق ب
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 می همچنان احمق باشد وآن نای بود آردواری چکمه اش چشم دوخت،هنوز اممی به نانهیمش
 نگاه ای به اتاق چشم از کفشش گرفت وبه آرایبا آمدن آر. خارج نکندشیچکمه را از پا

 .کرد

 .ي چقدر تحمل دارنمیبذار بب-

 : زل زد وگفتانهیبه مش.دی پهلو خوابي تخـ ـت قرار گرفت و روي روانهی مشکنار

 ؟ي کردي همکارسیچرا با پل.ي دار،خانودهي که پول دار؟توی بگي خوایمهنوز ن-

 : شدنی خشمگایآر. ندادی جوابی کرد ولنگاهش

 .ي نگاه مطمئن رو دارنی کارم باهات تمام شد هنوز هم انکهی بعد از انمی خوام ببیم-

چهره اش به . شدی کم و کم تر مانهی مشينفس ها. قرار گرفتانهی مشي بختک رومانند
 کرد به باز کردن دکمه د،شروعی خندی ها موانهی که مانند دی در حالایآر. رفتی میسرخ

سرش را . خود را از تن درآوردراهنی کار دکمه ها تمام شد ،پیوقت.انهی مانتو مشيها
 : قرار دادانهی مشي لب هایسانت1 را تا شیها لب. بردانهی صورت مشکینزد

 ؟ي باشه نه؟مثل اون خودت رو ملکه فرض کردينجوری بار انی اولیدوست نداشت-

 به ای آرياز برخورد نفس ها. کردی نگاه مای صدا،آرام وهراسان به تن آری بانهیمش
 خواست ی خواست چشمانش را ببندد،دلش میدلش م. خوردیصورتش حالش به هم م

به از دست دادن  کرد،هر لحظه ی مي کاردیبا. آمدی کم کم ترس به سراغش مینترسد ول
 ... خواست خدا را صدا بزند امای مدلش. شدی مکی نزدشی و دخترانگش،عفتشییدارا

 ی را احساس ميزی نفرت انگي گرماانهی را با دستانش گرفت ومشانهی صورت مشایآر
 ... گردنش،گونه اش ويکرد،رو
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 را از ی سربلند کرد،گوشای زنگ خورد آرای آری بزند وبترسد گوشادی فرنکهی قبل از ایول
 انهی تخـ ـت بلند شد و رو به مشي صحفه از روي روي شماره دنیبا د. خارج کردبشیج

 :گفت

 . گردمینگران نباش بر م. مهمهیلی جواب بدم خدی تماس رو بانی ايشانس آورد-

 . کردشی هاهی باره وارد رکی موجود را به ژنی تمام اکسانهی از اتاق مشای رفتن آررونی ببا

 :دی را شنای گونه آرادی بلند وفريصدا

 . تونمی االن نمی فهمی دست به سرش کن،نمي جورهی-

 . خوردی شد،به دست وانگشتانش که تکان مرهی چکمه اش خمی به نانهیمش

 چکمه ،دستان وانگشتان حس دارش میچشم از ن.دی را شنای آری محکم وعصبي هاگام
 .گرفت

 که ی برداشت وبه تن کرد ودر حالنی زمي را از روراهنشی وارد اتاق شد،پنیاخشمگیآر
 : بست گفتی را مشیدکمه ها

 . قرار مهم دارمهیخشکلم -

 :دیخند

 . رسمی بعدا به حسابت میول-

 ي قفل شدن در اتاق ،بسته شدن در خانه وصداي صداانهی رفت ومشرونی از اتاق بایآر
 را شی حال بود،آرام پاهایهنوز ب.دی را در آن سکوت محض شننیسرعت گرفتن ماش

 که ي اجهی به علت سرگیول. خود بلند شديتکان داد وخوشحال از حس برگشته از جا
 رونی بشی چکمه اش را از پامید،نی کشقیعم چند نفس. سراپا شوددی طول کشیداشت کم

د  کرده بوي جاسازشی مچ پاي را که باالی کوچکی شلوارش را باال زد وگوشيآورد،پاچه 
 . دانست پدرش رد خط را خواهد گرفتیم.آن را روشن کرد.را برداشت
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 ینی ماشچیه. نگاه کرداطیبه سمت پنجره رفت وبه ح. که داشت تکان خوردي حالت نذاربا
 زد واز يپوزخند. بسته بودی خوردبه سمت در رفت ولی که تلو تلو میدر حال.در آنجا نبود

 آورد وشروع کرد به رونی جا داده بود را بشفی را که دربند کي سنجاق سرفشیدرون ک
 :فتباز کردن در وبا خود گ

 . نکردمنجاشوی من فکر اياحمق جون فکر کرد-

دستانش . کردی کم کم براوغلبه مجهی در بدن نداشت،احساس ضعف،تهوع وسرگيانرژ
 پدرش افتاد،از او ادیبه . داشتازی نيبه انرژ. توانست درست تمرکز کندی ونمدی لرزیم

 یگوش. را بشنودشی بزند وصداشی باز هم پدرش بود،دوست داشت صدایدلخور بود ول
 يشماره . متوجه روشن شدن خط شده اندحظه تا آن لدانستیم. در آوردبشیرا از ج

 : اتصال را زدي دکمه عی دخترش سري شماره دنی با دیی رضااوشیس.پدرش را گرفت

  دخترم؟یانه؟خوبیمش-

 خواست پدرش به او اعتماد داشته ی نلرزد،دلش مشی را کرد صداشی تمام سعانهیمش
 : آمدرونی صدا از حنجرهاش بکیچشمانش بسته بود،تنها .باشد

 ...بابا-

 رفتند با سروان روبه ی مرونی که به همراه سرهنگ از اتاق بی در حالیی رضااوشیس
 :روشدند،سرون بدون توجه به روهان در راه رو گفت

 . فاصله دارهقهی دق90.میقربان رد تماس روگرفت-

 : را آرام کردشیصدا. بودادی زقهی دق90. هم خوشحال بود وهم نگرانیی رضااوشیس

 .امیدارم م...جان بابا... باباانهیمش-

 . به همراه داشتي انرژی کلشی همان صدا،همان بابا گفتن،جان بابا بودن براانهی مشيبرا

 . نکندخترم مکالمه رو قطع-
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 که گرفته بود مشغول باز کردن در يبا انرژ. دادي مانتو اش جابی را در جی گوشانهیمش
 انهی بود،به سراغ پدر مشدهی وشندهی را دپی سروان وخوشحال سرتيروهان که صدا.شد

 :رفت

 ن؟ی کردداشیپ-

 بله مشخص انهی پدر مشي نبود در تمام چهره دیی به تايازی نگاهش کرد،نیی رضااوشیس
 .بود

جانش مهم .نگران بود. کردی بدون توجه به ماموران،پشت سر آن ها حرکت مروهان
 .ندی را سالم ببانهی خواست مشینبود،فقط دلش م

در . شدی طوالنيآرام وسالنه سالنه وارد راهرو. مکافات در را باز کردی بعد از کلانهیمش
 کرد کل بدنش ی پله را که طنیاول.فت ریچیآخر راه رو سمت راست به سمت راه پله مارپ

 قینفس عم.حفاظ پله ها را گرفت تا با سر سقوط نکند.دی کرد،تمام خانه به دورش چرخخی
 . رفتنیی مانتو اش شد،آن ها را بست وپله ها را آرام پاي دکمه هادنمتوجه باز بو.دیکش

 دی در سالن رسبه. تمام تنش عرق سرد نشسته بودیار خستگ. گذشتشی سال ها براانگار
 . تحمل باز کردن در را نداشتگرید. آمدرونیوآه از نهادش ب

 سرتاسر يخوشحال به آن سمت رفت وپنجره ها. آخر سالن شد که پر از نور بودمتوجه
 :دی را ديقد

 .ایدلت خوشه آر-

 از اتاق ها یکیبه طرف آخرسالن رفت و در . پنجره قفل بود وتنها راه شکستن بودچفت
 پرت شهیدستانش را باال برد ومجسمه را محکم به طرف ش. را آوردینیسنگ يمجسمه 

متوجه مجسمه شد که خرد شده . نشکستشهی محکم نبود وشادیکرد،اما ضربه اش ز
 ها را نتیبه آشپزخانه رفت وتمام کاب.دا کندیدوباره به طرف سالن برگشت تا شئ پ.بود
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 بار تمام خشمش را جمع کرد،تمام نیبه سالن برگشت وا. کرددای را پیگشت وگوشت کوب
 شد باال ی که مییدستانش را تا جا. کردی می او را عصبتی نهای که در سر بينفرت وفکر

 .ختی روفرو  شکسته شدي بدي ها با صداشهی پرت کرد ششهیبرد ومحکم به سمت ش

 ها هراسان دخترش را شهی خرد شدن شدنی که هنوزپشت خط بود با شنیی رضااوشیس
 : زدصدا

  شد؟ی چانه؟دخترم؟باباجانیمش-

 : چسباندشی را به گوش های گوشعی سرانهیمش

 ی به اون بی دونم کینم.دینگران نباش. تو باغرونی رو شکستم که برم بشهیش...حالم خوبه-
احتماال . کنمی می جا تو باغ خودم رو مخفهی ادشی برون،تای زنگ زد که رفت بیهمه چ

 . باغ رو بستهي درهايهمه 

به دستانش نگاه . نشستی درختي کنده يرو. گذاشتبشی را در جی گوشانهیمش
لرزش . داشتيزی خون ری تر بود وهنوز کمقی عمهی از بقشی از زخم هایکیکرد،

 : را رها کرد وبا خود فکر کرديزیخون ر.گرفت

 . کنمدای پی دفاعلهی وسهی دیبا-

آخر باغ . گشتی پنهان شدن مي براییبه دنبال جا کرد ی طور که از درختان عبور مهمان
سانت را هم برداشت وشمارش 60 ي به اندازه ی کرد تکه چوبدای الورها را پانی در مییجا
 . ها را شروع کردهیثان

دستانش . شدی مشتری اش بجهی وسرگشی حالی تنش،بي گذشت سرمای لحظه که مهر
 تمام تالشش را به کار برد تا بر خواب غلبه یدوست داشت بخوابد ول.دی لرزی مشتریب

 . دانست اگر بخوابد ممکن است تا مرگ برودیچون م.کند
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 یک: تماس از دست رفته شد وبا خود گفت31 آورد ومتوجه رونی ببشی را از جیگوش
 تماس قطع شد؟

 : آمدیی پدرش تماس گرفت تا خوست جواب دهد صدادوباره

 .ی دونم تو باغی خشکلم؟مییکجا-

 با يلحظه ا.دی کرد شنی خشکشده را له مي را که برگ هایی قدم هايصدا. شداریهوش
 : منصرف شدیخود فکر کرد همان جا بماند ول

 ؟ی بشه ودر بره چسیاگه متوجه پل-

 : گرفتیمیتصم

 . مطمئن بشمدیبا-

تکه چوب را با دو دستش گرفت تا مبادا از دست . آمدرونی بگاهشی از مخفآهسته
 ی که مییاما تنها صدا. را بشنودای آري گام هاي تا صداستادی درختان اانیم.فتدیلرزانش ب

 مواقع کم بودن قند خون وفشار شهی بود که همشی زنگ درون گوش هاي صدايشند
 .دی شنی به مرگ میکی و نزدنییپا

 : زدی توانست تمرکز کند ونفس نفس مینم. دادهی تکی درختبه

 ؟یینجایپس ا-

 چشمانش دی دی حرکت ناگهاننیدر اثرا. حرکت به پشت سرش نگاه کردکی با عیسر
 ی به سنگشی پای گام به عقب برداشت ولکی. شد،تکه چوب از دستانش افتاداهیس

 : انداختانهی مشي را روکلشی فرصت استفاده کرد وتمام هنی از اایآر.برخوردوسقوط کرد

  فرار کنه؟لی تونه از عزرائیمگه آدم م-

 : پر تمسخرش نگاهش کرد وگفتی با حالتانهیمش

 .رهی مادتی شهیآره پس چرا هم-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 437 

 : را گرفت وگفتانهی مشي گلونی خشمگایآر

اصال .ي هم نبودی ندارم باهات خوش بگذرونم هرچند مال؟وقتی شجاعیلی خيفکر کرد-
 . ترهنیری االن مرگ تو برام شی وليدیبه دلم نچسب

 شتری را بژنی هرلحظه وبا هرنفس کمبود اکسانهیمش.د کرشتری بانهی مشي گلوي را روفشار
 ی احساس مشتری به مرگ وخود مرگ را بیکیهر لحظه نزد. کردیاحساس م

 نقش بر آب شود و نتواند شی تمام کارها ونقشه هانکهینه ار مرگ بلکه از ا.دیترس.کرد
 ی برخورد نمی تکه سنگچی داد با هی تکان ماهر چه دستانش ر.اندازدی بری را گایآر

 بشی را از جیگوش.دی شنی بابا گفتن پدرش را مي اش افتاد،هنوزهم صدای گوشادی.کرد
 ي گفت وحـ ـلقه ی آخایآر. زدای آورد،تمام توانش را جمع کرد ومحکم به سر آررونیب

تنه اش را باال برد  می حرکت نکی وبا دی را چسبای آري بازوانهیمش.دستانش را کم تر کرد
 برداشته انهی مشي گلوي از روای دستان آريحـ ـلقه . وارد کردای آرینی به بيه اوباسر ضرب

 . ضربه زد واز جا بلند شدای را تکان داد وبه شکم آرشی پاهاانهیمش.شد

 کرد،عقب عقب رفت متوجه روبه ی وبه او نگاه مدی خندی می عصبای داد، آرهی درخت تکبه
 ي هانی ماشی قرمز وآبي تارش متوجه چراغ هادی ها،با دواری پشت دیی شد،جاشیرو
 ایبه آر. بلند شدشی هم از جاایآر.ستادی گرفت،ايشتری بيخوشحال بود،انرژ. شدسیپل

 :نگاه کرد وگفت

 . اعتراف کنمهی...بزار منم-

 ادامه انهیمش. کردنگاهش کردی اش را با پشت دست پاك مینی که خون بی در حالایآر
 :داد

 شم ی شاهدم،مهیمن االن . خواست بشم شاهدی کردم،دلم ميمکار هسیآره من با پل-
 .ي قسر در بری تونی نمگهی،دی گفتی من از همه چشیتو پ...به قتل وتجـ ـاوز...شاهد اقدام
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 : نگاه کرد،تمام تنش خشم شداهی لبـ ـاش مشي به پوزخند گوشه ایآر

 .ی فرار کنتی خصوصلی از عزرائی تونیتو هم نم-

 :دی پدرش را شنيصدا...و...دیاسلحه را د...دی را داهی جسم سرد وسانهیمش

 .نی بشانهیمش-

برگ ...دی بعد همه جا سپيلحظه ا... شدهاهیاحساس کرد همه جا س...دی دی نميزیچ
 گلوله کی شليصدا...دی را شناهی جسم سرد وسي آخر صدايلحظه ...دیدرختان را د

 از خاطرات یکی... گذشتهي از کابـ ـوس هایکی ادآوری شوم را که ي کالغ هايوصدا...را
 مانند پتک بر شهی همبی عجی ببرد ولادی کرد از ی می که سعيخاطراه ا.شوم گذشته بود

 دی کوبیسرش م

  سخت استی تفاوتی بيادعا

  کهی هم نسبت به کسآن

 )مارگارت آتوود...(ي رابا او تجربه کردای حس دننیباتریز

  ها،آغاز حسرت هایلتنگ دانیپا:ازدهمی فصل

 باز ی گرفت،با دهانانهی را از درون ظرف برداشت وسمت مشوهی تکه مي آخردلدار
 :نگاهش کرد وگفت

 ؟يدیتو جدا نترس-

 : دست دلدار را پس زدی عصبانهیمش

 .خودت بخورش-

 : وگفتدی آن را جوی را درون دهان خود گذاشت وعصبوهی تکه مدلدار

 .همشو که خودم خوردم-

 :دی گوی آورده باشد مادی را به يزی انگجانی که موضوع هی دوباره در حالسپس
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 ؟يدی نترس؟توی بگي خواینم.میبگذر...حاال-

 را گرفت ومحکم شی تخـ ـت بلند شود که دلدار جلوي کرد، وخواست از روی پوفانهیمش
 :وقاطع گفت

 .ي بری تونی مستی مامانت نيفکر کرد-

 که کم کم رنگ ی که از پنجره به آسمانیشست ودرحال نشی ـنه سرجاـی به سدست
 : کرده بود نگاه کرد وگفتدایغروب را پ

 .خسته شدم.مارستانمیروزه ب3االن -

 : نشستشی هم سرجادلدار

 دکتر بهش ی وقتی دونینم. دلم براش سوختدمی باباتو دي چهره ی،وقتيخودت مقصر-
 . داشتی مواد تو خونت هست چه حالی وحتی حسی،بی هوشی بيگفت انواع واقسام دارو

 . بوددهی بار شننی مدت چندنی جمله را در انیا. را بستچشمانش

 : وگفتدی کشیآه

 . تحمل داشته باشنددیبا-

 : وگفتانهی مشيزل زد به چهره . تخـ ـت نشستي بلند شد،گوشه ی صندلي از رودلدار

 ی م؟چرايدرت رو سکته بد پدر وماي خوای م؟چرايدی نترس؟واقعاي کارو کردنیچرا ا-
 ؟ی باعث عذابشون بشيخوا

 : نگاهش کرد وجواب دادانهیمش

 ی ولرمی که بمدمی ترسنیاز ا. از دردی از مرگ،نه از مردن ونه حتدم،نهیچرا ترس...چرا؟-
 اون ی نره،نابود بشم ولنی از بی برم ولنی اون درد نکشه،از بی بکشم ولفته،دردی نریاون گ
 .نهی خودش رو نبينابود

 : داد وگفترونی ـنه بـی را با صدا از سنفس
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 مراحل نی تمام ادی خوام ناراحتشون کنم فقط بای خوام پدر رومادرم رو سکته بدم،نمینم-
 اشک وبدون ،بدونیبدون ترس،بدون نگران.می کنم بازم کنارهم باشي کاردیبا.بگذره

 .حسرت

 : دستانش را گرفتدلدار

 ... بهت؟اگهی چاوردی سرت مییالاگه ب...اگه اون-

 : کندلی اجازه نداد دلدار جمله اش را تکمانهیمش

 .خوشبختانه شانس آوردم-

 ي با وجود موادیشه،حتی اون احتماال به اعدام محکوم نمی ولي همه خطر کردنی ایحاال چ-
 . کردندایکه ازش پ

 : زدی لبخند کجانهیمش

 .فتهی اتفاق منینگران نباش ا-

 : ـنه قالب کرد وگفتـی سي دستانش را رودلدار

 ی که حتشناسهی آنقدر کله گنده هست وماروی نی ادمی شنهیاون جور که من ازتو وبق-
 .کنهی ملیحبس رو به عفو تبد

 : ومرموز،دلدار را نگاه کردیطانی که عاشقش بود،شی با همان نگاهانهیمش

 . جا چه کاره امنی من ايپس فکر کرد-

 باز شد ي در با ضربه ای ولدی بگويخواست جمله ا. با دهان باز ومتعجب نگاهش کرددلدار
 :داشدیوقامت روهان پ

 اجازه هست؟-

 : گفتانهی بلند شد ومششی از سرجادلدار

 .دییبفرما-
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 : کرد وگفتی سالمدلدار

 .دیرسی آشنا به نظر میلیدم؟خیشما رو من کجا د-

 : درون دستانش را به دلدار داد وگفتي گل هاروهان

 .فکر کنم اصفهان-

 : اندخت وادامه دادانهی به مشینگاه

 .یتو مهمون-

 : متفکرانه گفتدلدار

 . بودهگهی دیینه نه،جا-

 : بحث خسته کننده خسته شد وگفتنی از اانهیمش

 یاحتماال وقت. خوشبخت لطف کرد ومن رو رسوندي مامان حالش بد شده بود آقایوقت-
 .شیدیهمراهم بوده د

 : داد وگفتي گل ها را درون گل دادن،جادلدار

 .نطوریکه ا...آهان-

روهان . رفترونی زد واز اتاق بی چشمکانهی مشي به روندی که روهان نبي به گونه اسپس
 : نشست وگفتانهی کنار تخـ ـت مشی صندليرو

 . شده باشمدهی بخشدورامیام-

 باهاتون ای در مورد آرسیپدرم گفت که پل.دی نبودنجایا بودم االن دهیمسلما اگر نبخش-
 .دمیبخش...یصحبت کرده وخوب هرچند کارتون اشتباه بوده ول

 : زد وگفتی خشنود لبخند پهنروهان

االن هم به زور التماس از پرستار . مالقاتامی روزآنقدر سرتون شلوغ بود که نشد ب3 نیا-
 . نگرانتون بودمیلیخ.امیبخش تونستم ب
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 : گفتدی خندی که با صدا می تر کرد ودر حالکی نزدی را کمشیصندل

 سرت یی بالای فکر کردم آري غش کرددمی دیوقت. های داشتی دختر عجب قدرتیول-
 خندمو ي تالش کردم جلویلی خي طرف رو داغون کردینی بي که زددمیبعد د.آورده

 حال ی وخودتم بیزخم دستات ی اون هم وقتي همه قدرتو از کجا آوردنی ارم،تویبگ
 .يبود

 : وگفتدی هم خندانهیمش

 دم ی بخوام انجام بدم حتما انجام ميمن اگر کار. جناب خوشبختدیهنوز منو نشناخت-
 سر من ي بود وضربه رومی که تونستم انجام بدم جمع کردن تمام نيواون لحظه تنها کار

 . اون فرود اومدینی بيکه رو

دلم : نگاه کردانهی بود به مششی که روبه روي دختري شاد وپر انرژي به چهره روهان
 .برات تنگ شده

 تونم؟اجازشو ی بگم؟مدیبا:دی از خود پرسی ولدی جمله را بگونی خواست ای مدلش
  حق رو دارم؟نیدارم؟ا

 .ندهی آی گذشته وحال وحتنیوب... احساس وعقلنیب... گفتن ونگفتننیب. بودری خود درگبا

 : ـانش را تکان دادلبـ

 . پدرت باشهیی رضاپی کردم سرتیاصال فکرنم. تعجب کردمیلی خدمی پدرت رو دیوقت-

 ؟يچرا تعجب کرد-

 يروهان از جا. وارد اتاق شدندي به همراه داسستان جعفرانهی از جواب روهان،پدر مشقبل
 : گشاده جواب دادیی با رویی رضااوشیس. به هردو کردیخود بلند شد وسالم

 . وقته تمام شدهیلیفکر کنم وقت مالقات خ...سالم-

 : سرش را تکان داد وگفتروهان
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 . خب اون زمان خانواده ودوستان بودند نشد خدمت برسمی طوره ولنیبله هم-

 دانست ی میروهان که خود را در آن جمع اضاف. جمله همه سکوت کردندنی از گفتن ابعد
 یی رضااوشی خندان سيبا خروج روهان چهره . رفترونی کرد وازاتاق بیخداحافظ کوتاه

 : نشست وگفتی صندليکنارتخـ ـت دخترش رو. شدلی مغموم تبديبه چهره ا

 ؟يچطور-

 : وگفتدی کشی آهانهیمش

 .دی نگه داشتنجای منو اي خودی خورم خوبم،بیبابا قسم م-

 : که کنارش بود نگاه کرد وادامه دادي پدرش ومردي چهره به

 . ندارمازی نی محافظچی چون بهتون گفتم هدی نگهم داشتنجای دونم ای نمدیفکر کرد-

 : به حرف آمد وگفتي جعفردادستان

 .يدخترم بهتره به حرف پدرت گوش بد-

 : نگاهش کرد وگفتانهیمش

 .ستمی اون دختر حرف گوش کن نگهی رفته من دادتونیانگار -

 : نباشد گفتی عصبشی کرد صدای می که سعی درحالانهی مشپدر

  خوبه؟یلی خي سرکش شدي نشون بديخوای ميفکر کرد-

 : زدی لبخند کجانهیمش

  انداختم؟ریبده اون آدمو گ...یی رضااوشی سپی سرتستی نی سرکشنیا-

 محلکه نی سخته از ایلی اون آدم خي برايفکر کرد.ي کردکی کارت فقط منو کوچنیبا ا-
 خودش رو نجات بده؟

 : گفتی عصبانهیمش
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 هیمن االن .دیری من رو بگي جلودی تونی نمگهی خودش رو نجات نده،ددی کني کارهیپس -
 .دمی رو که الزمه انجام مي کاردی کنمی اگر زندانیشاهدم،حت

 : کرد وگفتي رو به دادستان جعفرسپس

 د؟ی نکرددای پيزیتواون خونه چ-

 .ده ست شخص مرهی نبوده وای مالکش آریپاك پاك بود،حت...نه متاسفانه-

 : به پدرش نگاه کردانهیمش

  با دادستان تنها صحبت کنم؟شهیم-

 : خود بلند شد وبا نگاه به دادستان گفتي از جایی رضااوشیس

 . منتظرتمرونیب-

 : گفتي دادستان را به نشستن دعوت کرد ودادستان جعفرانهی از رفتن او مشبعد

ممکن بود فقط . دادی از دستت مشیروز پ3ممکن بود .به پدرت حق بده نگرانت باشه-
 ... کرد اونوقتی برخورد نمای آري رفت وبه دستای خطا مرشی درصد تکی

 .دونمیم-

 : گفتانهی لحظه سکوت وسپس مشچند

 ...یسخته بگم ول...نیراستش رو بخوا-

 : کرد ادامه دادی مي که با انگشتانش بازی انداخت ودر حالنیی را پاسرش

 ...راستش...خوب... خواست بهمی میوقت-

 اد؟ی همکار خانم بهیاگه سخته بگم -

 : را بلند کردسرش

 .دی دم فعال شما وپدرم بدونی محیترج...نه نه-

 : دهانش را قورت داد وگفتآب
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 دست وپام بسته بود نکهیبا ا. به نظرم سرد بودیی جوراهیاون ...دمی فهميزی چهیمن -
 ي کرد وکاری تعلل میلی خیل شد،فرصتشو داشت وکی حس اما بهم نزدی بیوکم

 . جلو اومد تا فقط منو بترسونهیشیبعدشم نما...نکرد

 ...ی بگي خوای میعنی-

 : سرش را تکان داد وگفتانهیمش

 دونه یچون م. ندارهي شاهدچی مطمئنه هلی دلنی وسط هست،به همي اگهی کس ديپا-
 .فتهی نمری گنی هم وسطه بنابراي اگهی کس ديپا

 انهی که غرق در افکارش بود از مشی درحالانهی مشي حرف هادنی بعد از شندادستان
 : کرد وقبل از رفتن گفتیخداحافظ

 ي االنشم ممکنه محاکمه ی پدرت دردسر بشه،حتينذار برا.یفتی نکن تو خطر بيکار-
 . بشهینظام

 : نشست وگفتانهی خروج دادستان،دلدار وارد اتاق شد وکنار مشبا

 ه؟یخبر-

 : کرد وگفتنگاهش

 . پدرمه درضمن زن وبجه هم دارهيخجالت بکش جا-

 : زد وگفتانهی مشي دهانش را کج کرد وآهسته به بازودلدار

 . گمیاحمق اونو نگفتم،جناب خوشبخت رو م-

 : شانه اش زد وگفتي از او روتی به تبعانهیمش

  باشه؟ي خبرزنمی حرف میقراره با هر ک-

 : وگفتدی به ذهش رسي فکرسپس
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 ،هموني برام بخرمیدی خری مشهی که همیچی از اون ساندوي برشهی گرسنمه میلیخ-
 .همبر دوبل

 . دورهیلیاون که خ-

 : ناز کرد وگفتی کمانهیمش

 . جانیلطفا دل-

 : شد گفتی خود بلند مي که از جای کرد در حالی پوفدلدار

 . های زنیمشکوك م-

 :ود برگشت وگفت از آن خارج شنکهی طرف در رفت اما قبل از ابه

 ؟ي قرار دارایبا سام...نکنه با اون-

 : را بست وبا حرص جواب دادچشمانش

 نــــــــه-

 . گم حواسش بهت باشهی به پرستار میباشه پس من رفتم ول-

 نشی مخاطبستی که در لی اش را برداشت ودر حالی گوشانهیبه محض خروج دلدار،مش-
 : لب گفتری کرد زی مدای روهان روا پيشماره 

 . کردمرهیخوبه شمارتو ذخ-

 نی راه فرار ازاهی برگرد،یمارستانی بکیاگه نزد: نوشتیاس ام اس. کرددای اش را پشماره
  کندایجا هم پ

 در آن قرار داشت رفت ولباس شی که لباس هايبه طرف کمد. ام اس را فرستاداس
 . کردضی را تعوشیها

 را ی کرد،گوشی می که رانندگی حال اش دری زنگ اس ام اس گوشدنی با شنروهان
 بار صاحبش کی آرزو داشت شهی که همي اانه،شمارهی نام مشدنیبا د.برداشت ونگاه کرد
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به اطراف خود . متوقف شدي بدي با صدالی ترمز گذاشت واتومبي رورد،پایبا او تماس بگ
 پست سرش ینی خلوت است وماشابانی خکی در  کهدی کشينگاه کرد ونفس آسوده ا

 .قرار نداشته

 را نیاول قصد ا. متن در فکر فرو رفتدنیبا د. شروع کرد به خواندن اس ام اسعیسر
 گهی دیکیمن نرم از : ومخالفت کند اما با خود گفتردی تماس بگانهیداشت تا با خود مش

 .رهی گیکمک م

 . عوض کردمارستانی را به سمت برشی را عوض کرد ومسدنده

 : وگفتدی تخـ ـت آماده دي لبه ي را روانیق،مش ورودش به اتابا

 ؟ي دی به حرفشون گوش نمی به پدر ومادرت بفهمونادیخوشت م-

 : خود بلند شد وجواب دادي جااز

  نه؟ای ی کنیکمکم م.رسهیوقت ندارم،االن دلدار م-

 ی خواست کمکش کند،دلش میدلش م. گذردی دانست در سر او چه می بود،نمنگران
 . شدی مروزی قلبش پشهیهم...یخواست به حرف عقلش گوش دهد ول

 .ای کنم،دنبالم بیباشه کمکت م-

 کرد ی اشاره مانهی وبا دست به مشکردیروهان جلوتر حرکت م. رفتندرونی دو از اتاق بهر
 .ستدی باشی سرجای حرکت کند وچه زمانیکه چه زمان

 گرفتند ي جانیهر دو در ماش. رفتندرونی بمارستانی از بقهی دق10 بعد از حدود بالخره
 .وروهان حرکت کرد

 : بر لب داشت گفتی که لبخند کم رنگی در حالانهیمش

 ی خوب راه فرارش رو میلی جناب خوشبخت؟خدی هم شما ساختمارستانی بنینکنه ا-
 .دیدونست
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 : سرش را تکان داد وگفتروهان

 . گذرونده بودممارستانی بنی رو تو ای زمانیی جوراهی خب ینه،ول-

 که آرام کنارش نشسته بود نگاه ي دخترانه،بهی اش،به مشي کناری به صندلي لحظه اروهان
 : کرد وگفتشتری را بي بخاريدرجه .دی اندامش را دفیلرزش خف.کرد

 . انگار تابستونهيدی لباس پوشي جورهی-

 :رد وگفت نگاه کدی باری ماهی که از آسمان سدی برف سفزی ري به دانه هاانهیمش

 .زنمی لباس دارم خودم رو گول منیباا-

 ؟یکه چ-

 گونه اش احساس کرد ودر دل ي اشک را رويگرما. بستيدی سپنی را براچشمانش
 .ستیکه زمـ ـستون ن:گفت

 . ردوبدل نشد وهر دو سکوت کردندنشانی بی کالمگری به مقصد ددنی رستا

 که اوردی نادی به خانه چشمانش را بست وتمام تالشش را کرد که باز به دنی تا رسانهیمش
 زمـ ـستان پراز خاطرات نی وطلسم شده وچقدر ازاری در زمـ ـستان اسشیانگار زندگ

 . متنفر استنیریش

 چشمانش را باز نی بااحساس توقف ماشانهیمش. پارك کردانهی خانه مشي روبه روروهان
 : روهان گفتدیبگو ی کالمنکهیکرد،قبل ازا

 به حرفاش گوش ؟چرایکنی میچیچرا از حرفش سرپ.ستی نيبه نظرم پدرت آدم بد-
 ؟ي دینم

 : در خانه زل زد وجواب دادبه

 بار به کی ي خوام برایسال ها اون به حرفم گوش نداد وحاال من نم.هیمنم نگفتم آدم بد-
 . خواد اطاعت کنمی که ازم ميحرفش گوش بدم وازحرفاش وکار
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 : در را گرفت تا باز کند که روهان گفترهیدستگ

 انه؟یمش-

 : ونگاهش کرد ومنتظر ماند حرفش را بزندبرگشت

 . هستمشهیبدون که هم. کنمی شد کمکت کنم،کمکت می مياگر هر جور-

 :زل زد به چشمانش.کی ونزدکی تر شد،نزدکی به روهان نزدیکم

 .ورمنشپ... نهانهیمش...جناب خوشبخت-

 : صورتش را از نگاه گذراند وباز زل زد به چشمانش وگفتيای زاواکل

 .ستمی دم نی که نشون مي جورنیمن ا.به من عالقه مند نشو،چون ممکنه تو روهم پله کنم-

 : برد وگفتنی را از بنشانی کم بي فاصله روهان

 . تونم قلـ ـبم رو کنترل کنمیمن م-

 ری ضربان قلب روهان را در زی قرار داد که به راحتیی دستش را باال برد وجاانهیمش
 : وگفتي کرد،پوزخندیدستش احساس م

 زنه؟ی وتند می کنترلش کنی تونیپس چرا االن نم-

 وقفه قلبش را کنترل ی ضربان بنی تواند ای دانست چرا نمیخودش هم نم. نداشتیجواب
 : کند گفتی حرکتانهی مشنکهیقبل از ا.کند

 . رو که تو اصفهان کردم رو جبران کنمیپس بزار اشتباه-

 : به خود داد وگفتی تکانانهیمش

 .يامشب جبران کرد-

 وسپس به در شی در روبه روانهی مشی خاليروهان به جا. خارج شدنی را گفت واز ماشنیا
 قدر راحت خلع نی در مقابل او ادیبه خود لعنت فرستاد که چرا با.خانه بسته شده نگاه کرد

 .سالح شود
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 شی نام دلدار در جادنیبا د. اش زنگ خوردی خانه گوشاطی به حانهی محض ورد مشبه
 ی دهد پشت سر هم عصبانهی را به مشی سخني اجازه نکهیدلدار بدون ا. وپاسخ دادستادیا

 :گفت

 ... همگهی بهت اعتماد ندارم،دگهید.دمی نمی به حرفت گوشگهید...ي شعوری بیلیخ-

 :دی پرشی حرف هاانی به مانهیمش

 ؟يای نمدنمی هم به دگهید-

 : زدغی جدلدار

 .ینیواال تو که حتما از خداته منو نب-

 : با ناز گفتانهیمش

 زم؟ی عزی بگنوی اادیآخه دلت م-

 : زدادی تر فری عصبدلدار

 .خدافظ...برو گمشو-

 ي نفرنی دونم که تو فردا اولیم: اش نگاه کرد وبا خود گفتی وبه گوشدی خندانهیمش
 .رهیگیکه با من تماس م یهست

 مکث کرد تا ي وارد شود لحظه انکهیقبل ازا. به در سالن نگاه کرد وسمت آن رفتسپس
 ی جوابنکهیبدون ا. بار پدرش بودنی اش زنگ خورد وایخواست برود داخل دوباره گوش

 . قرار داد و وارد خانه شدلنتی ساي را رویدهد گوش

 : وگفتدی برافروخته مادرش را ديچهره . مادرش روبه رو شدبا

 . اونجا خسته شدمگهی دن،فقطی رو بگدی بگنی خوای میمامان هر چ-

 : وگفتستادی دخترش اي پورمنش روبه رودرنا

 .ی تو هم اعتراض وبا محافظ مخالف کندی نباگهیحاال د. خوب باشهیلیخ-
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 : دستانش را مشت کردانهیمش

 مطئنا بابا از دوربرام به پا شمی جورنیهم.ه کنی جلب توجه مشتری بينجوریمامان ا-
 .دی نکنارشونی هوشنی از اشتریپس ب. گذاشتهگاردیوباد

 : دخترش را گرفتدستان

 . تونند ازت محافظت کنندیاما دخترم اونا م-

 : را در کف دستش فرو بردشی ناخن هاانهیمش

 . فرار کردشهیمامان از مرگ نم-

چرا هر لحظه : را گفت،از پله ها باال وبه اتاقش رفت ودرناپورمنش با خود زمزمه کردنیا
 ؟ي تو فراموش نکردی سال گذشته ول15 کنم یاحساس م

روهان کنار برادرش نشست . خود بلند شدندي ورهام از جانی ورود روهان،بابا حسبا
 :وگفت

 .یشی نمدی وقت از من نا امچیخوبه که ه-

 :ت شنست وگفرهام

 حالش چطوره؟-

 : دادهی را به پشت مبل تکسرش

 دنش؟ی دیچرا نرفت-

 چون به مادرش گفته بود امی دونست می مانهیانگار مش. مادرش ازم خواست نرمیرفتم ول-
 . نرمدنشی به ددایبگه ک

 : وگفتدی کشیقی نفس عمروهان

 نه؟ی خواد تورو ببیبه نظرت چرا نم-

 .برهی حالش لذت منی ازاانهیچون مش-
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 : دو سکوت کردند ورهام گفتهر

 ؟ی دونه برادرمیهنوز نم-

 دنش؟ی ذاشت برم دی دونست می اگه می کنیفکر م-

 : دادهی هم سرش را به مبل تکرهام

 ش؟یشناسی میاز ک-

 :رهام ادامه داد. ندادیجواب

  عالقت به اون اشتباهه؟ی دونیم-

 : چشمانش را بستروهان

 ی سوزونه وخاکسترم می که مشی آتهی...شهی آتهی برام مثل انهیعشق مش... دونمیم-
 نکهی دونم امکان ای خوام گرم بشم،میم...ی بشم ولکی بهش نزددی دونم که نبایم.کنه

 خوام گرمم ی رو تو بغـ ـلم جا بدم،مشی آتنی خوام ایم...بهم عالقه مند بشه کمه اما
 بترسه ي لحظه انکهیشته باشم بدونه ا تونه تا ابد دوسش دای خوام بهش بفهمونم میکنه،م

 . برهنیممکنه ترکش کنم وعالقه م از ب

 ی که بدون اجازه میچون تنها زمان. خود بلند شد وبه اتاق خود رفت تا بخوابدي جااز
 در خواب بود دی احساسش بگوردوازی نگاهش کند،در آغـ ـوشش بگری دل سکیتوانست 

 . را هم دوست داشتای رونی ایو او حت

 :دی گوی منی برود باباحسنکهیقبل از ا. خود بلند شدي رفتن روهان،رهام از جابا

 . ترسم وهم خوشحالمیهم م-

 : ادامه دادنی نگاهش کردوبابا حسرهام
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 تونه ی که می کسدی دختر باشه،شانی اون گمشده همدیشا. آروم نبودهنقدری وقت اچیه-
 نشی که بهش عالقه داره دست رد به سي اگه دختریره ول دختنیروهان رو برگردونه هم

 . کنهی وقت نتونه زندگچی هگهی ترسم از اولشم بدتر بشه ودیبزنه م

 : وگفتدی کشی آهرهام

 رو از انهی تمام تالشش رو بکنه که مشدی باای شد ی بهش عالقه مند مدی نباایپس -
 . خدا کمکمشون کنهدوارمی ها سخته وفقط امنی ايگذشتش جدا کنه که انگار هر دو

 ي تماما دودي هاشهی بلند باشی شاسنی شانه اش تکان داد وبه ماشي را روفشی کانهیمش
 : لب گفترینگاه کرد وز

 .ای آري ذارم قسر دربرید؟نمیبالخره روز دادگاه رس-

ر  جلو کنای صندلي در را بست وخود رومی گرفت وسرگرد حکي عقب جای صندليرو
 دنی با دانهیمش. زنگ خوردانهی مشیچند لحظه بعد گوش.راننده حرکت کرد.راننده نشست

 : بلرزد تماس را جواب دادشی صدانکهی بدون اينام داستان جعفر

 ن؟یهنوز نگرانم هست-

 : گفتشیشگی آرام همي با صداي جعفردیسع

 ادته؟ی رو زیهمه چ-

 .بله مو به مو-

 : وگفتدی خنددادستان

 . بترسوندتزی چچینذار ه... رو بگوزیمو به مو همه چ-

 : زد وگفتي لبخندانهیمش

 د؟ی نگرانیلی انگار خود شما خي جعفريآقا-
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 پدرت ی وآشفتگی خوام امروز هرچه زود تر بگذره وآنقدر نگرانی فقط مستمینگران ن-
 .از بس که در گوشم گفت مقصره.نمیرو نب

 : کنارش بود انداخت وادامه داد کهانهی به پدر مشی نگاهدادستان

 ؟ی باهاش صحبت کني خوایم-

 . خواد نرم دادگاهینه،مطمئنا ازم م-

 : را تکان داد وگفتسرش

 .يباشه هرجور دوست دار-

 :دی گوی کند ومی مانهی رو به پدر مشي جعفردیسع. دادندانی تماس را پای خداحافظکی با

 . پا دارههیمرغش ...مثل خودته-

 : وگفتدی کشی آهیی رضااوشیس

 .من نگرانشم-

 .شهی تمام مزینگران نباش انشاهللا همه چ. کنهي تونه کاری اونجا نمایسه،آریدادگاه پر پل-

  تازه اولشه؟نی کنم ایچرا احساس م: در دل گفتیی رضااوشیس

 : گفتی بعد از سکوت طوالني دادستان جعفرسپس

  دادگاه؟يریم-

 .ارمی بایرآر سیی بالهی ترسم برم اونجا ینه،م-

 : گفتدی خندی که می در حالي جعفردادستان

 . دمیبهت خبر م.پس من رفتم-

 ي دستش را روکی کهی خود نگاه کرد،سپس درحالیمی به رفتن دوست قدیی رضااوشیس
 هر قای کرد،دقیمدام به ساعتش نگاه م. نشستی صندلي ـنه اش گذاشته بود روـیس
 چشم رونیبه ب.ستادی خود بلند شد وکنار پجره رفت وآنجا ايکالفه شد،از جا.قهیدق
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 حرف ادیبه . احاطه کرده بودچکی رفت که دورش را پینگاهش سمت درخت.دوخت
 :خترش افتاد

 یآنقدر که حاال داره خودمون رو نابود م.چکهیبابا من،شما ومامان هر کدوم دورمون پر پ-
 ی من نمدی کنی شوم زندگي هاچکی ها،پچکی پنی با ادی تونیبابا اگه شما ومامان م...کنه

 . دم نابودش کنم تا بخواد ذره ذره خفم کنهی محیترج.تونم

 : گرفت وبا خود گفتچکی از درخت مصور شده با پنگاه

  گذره؟ی کند منقدری اقی دقانیچرا ا-

 نام دنیبا د. او را از نشستن منصرف کردی زنگ گوشي صدای رفت ولزشی طرف مبه
 : لبخند بر لب جواب دادي جعفردیسع

  جان؟دیچه خبر سع-

 :دی او را شنی پر از نگراني خوشحال،صداي صداي جابه

 ده؟ی هنوز نرسانهی چرا مشاوشیس-

 ی ضربه وارد اتاق شد وبکی بزند که سرهنگ با ی را گرفت،خواست حرفزی مي گوشه
 :مقدمه گفت

 . اومدهشی پیقربان مشکل-

 : وگفتدیزی اش لرچانه

  شده؟ی؟چیچه مشکل-

 .میری تماس بگمی با سرگرد حکمی تونینم-

 چرا؟-

 : گفتیی رضااوشی وارد اتاق شد،احترام گذاشت رو به سی از پاسخ سرهنگ سروانقبل
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 یکیدن،ی شنيراندازی تي چهاراه صداهیتو .می تماس داشتهی ندارم،یمتاسفانه خبر خوب-
 کرده دای رو پمی سرگرد حکنیبه اون محل رفته وماش. بودهکایازهمکارانمون همون نزد

 ...و

 : نگاه کرد ومردد گفتیی رضااوشی به سسروان

 ...ی هوش هستند ولیسرگرد وهکارنشون ب-

 : و روبه سروان گفتستادی ایی رضااوشی کنار سسرهنگ

  سروان؟ی چیول-

 : آب دهانش را قورت داد وگفتسروان

 ستی ن از خانم پورمنشي اثریول-

 : انداخت وزمزمه کردی صندلي خود را رویی رضااوشیس

 . گذرهی نمری داد امروز به خی میدلم گواه-

 : چسباندشی را به گوش هایگوش. دستانش نگاه کرد،دادستان هنوز پشت خط بودبه

 د؟یسع-

 : به حرف آمددادستان

 .شهی تمام مای کجاست؟دادگاه داره به نفع آرانهیاوش؟مشی شده سیچ-

 :دی لرزشیصدا

 .ستی نانهیمش...ستین-

 :تماس را قطع کرد ورو به سرهنگ گفت. بلند شدشی از جاعیسر

 . دارهنی که اتاق افتاده مسلما دوربیاون چهارراه-

 : گفتسرهنگ

 . را بفرستندلمشیبله البته،گفتم ف-
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 : گفت،سروانیی رضااوشیبه محض ورود س. رفتند تورهای سه به اتاق مانهر

 .لمشی فنمیقربان ا-

 . دوختندی اصلتوری افراد حاضر در اتاق چشم به مانتمام

 ي اما در کسرد،ی آی به رنگ سبز در ممی قرمز چهارراه به محض دستور سرگرد حکچراغ
 نی ماش4 لهی به وسی بلند مشکی شاسنیهمان لحظه ماش. شودی دوباره قرمز مهیاز ثان

 که تماما يمرد. شوندی مادهی اسلحه به دست پانشی رنگ محاصره شده وتمام سرنشدیسف
کاله پوشانده بود به سمت در کمک راننده رفته   به تن داشت وصورتش را بایمشک
 می مرد وسرگرد حکنیب. فشرده کنده باز کردکی در را با هی کرد،بعد از چند ثانکیوشل
 ی مهوشی وبی وسروان زخممی در آخر سرگرد حکی شود ولی مجادی ايریدرگ

که منجر   کندی مکی از پشت سر به او شلی کنند وشخصی مادهی پنی را ازماشانهیمش.شوند
 . شودیبه از هوش رفتن او م

 : نشست وگفتی صندلنی اولي رویی رضااوشیس

 اونجا وجود ینی ماشچی شده بود وهی که امروز صبح معرفریچطور امکان داره؟اون مس-
 . شدداشونینداشت پس اونا از کجا پ

 : بود گفتتوری به مانرهی که خی در حالی عالمسرهنگ

 . هوش کردی رو بانهی که مشیدکسیقربان نگاه کن-

آن مرد کالهش را از . شدی نمتور،باورشی خود بلند شد،زل زد به ماني ازجایی رضااوشیس
 .سر برداشت

  بوده؟ای آري اونم جزو دارودسته یعنی من يخدا...اون-

 : سرهنگ نگاه کرد وگفتبه

 . خبر دارهاناتی جرنی از اای آرم،مطمئنای بردیبا-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 458 

 بر لب داشت سوار بر ي اروزمندانهی که لبخند پی رادر حالایاوش،آری ساعت بعد سچند
 : کندی رو به سروان میی رضااوشیس. شودی منیماش

 .برو دنبالش-

 اوشی کند وسی را باز ملیفا. بلند شداوشی سی زنگ گوشي قبل از حرکت سروان صدااما
 : شناخت که گفتی به خوبای کرده آرریی تغي صداییرضا

 ؟ینی دخترت رو ببيدوست دار...ی رو دنبال نکننیبهتره ماش-

 : کندی رو به راننده مایآر

 دنبالمونن؟-

 .بله-

 : کنار راننده کرد وگفتنی به سرنشرو

 . مادرش،اون عاقل ترهيعکس رو بفرست برا-

 .دنی شروع کرد بلند بلند خندسپس

 ي هوش است،دست روی بسته وبشی عکس دخترش که دست وپادنی پورمنش با ددرنا
 .قلبش گذاشت

 .انهیمش... منيخدا-

 ی به او مجال حرف زدن نمشی که اشک های تماس گرفت ودرحالیی رضااوشی با سعیسر
 :داد گفت

  کجاست؟انهیه؟مشی عکس چنی چه خبره؟ااوشیس-

 : نگران از حال او گفتیی رضااوشیس

  شده؟یچ-

 : شد وبلند داد زدی پورمنش عصبدرنا
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  کجاست؟انهیمش-

 : به ناچار جواب داداوشیس

 . کردندرشونیتو راه دادگاه قافلگ-

 گرفتنش؟-

 .می کنی رو دنبال مای آرنی ماشمیاالن دار-

 : زدادی تر از قبل فری پورمنش عصبدرنا

 ره؟ی تنها دخترمون بمي خوای دنبالش نکن،میلعنت-

 ...اما-

 :دی حرفش پرانی مبه

 ره؟ی بمانهی مشي خوایم... قاتله؟ی گی خطرناکه؟مگه نمیمگه نگفت-

 : گفتدی خندی که می در حالایآر

  شد؟یچ-

 .ستندی دنبالمون نگهید-

 : خندد بلند بلندیم

 .ناستی برو که نقطه کور دوربییاز جاها-

 که در ییرویتمام ن. کردی را در تک تک اعضا وعضالت بدنش احساس می حسی وبیکرخت
 را شیپاه. تخـ ـت بوديبه پهلو لبه . مانده بود را جمع و چشمانش را باز کردیبدنش باق

 . هستندزانی که از تخـ ـت آودید

 شیتالش کرد پاها. کردشی هاهی را وارد رژنی اکسی را آرام باز وبسته کرد،کمچشمانش
 يدست از تالش برا. بخوردی تکانی رمق تر از آن بود که بخواهین دهد اما هنوز برا تکا

 که در آن محبـ ـوس شده بود نگاه یبه اتاق. کم برداشتي همان انرژلیتکان خوردن وتحل
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 ی شده با چوب که حتدهی پوشي د،پنجرهی نامنظم رنگ شده سفال با رنگ کامیاتاق.کرد
 ها گرفت به واریر وجود نداشت،نگاهش را از روبه رو ود ورود نوي در آن برايروزنه ا

 ری ذهنش را درگيزی داد اما چصی را تشخيواری کمد دی خاليپشت سر نگاه کرد وجا
 . اتاق آنقدر برام آشناستنیچرا ا:کرد وبا خود گفت

 ي روبه رویصندل. به لب داشتيپوزخند. وارد اتاق شدای کند آرشترفکری بنکهی قبل از ااما
 : آن نشستي او قرار داد وسپس روی را برداشت ودر دو قدمانهیمش

 .زمی عزانهی مشيچطور-

 به دست آورد وتوانست خود را تکان دهد يشتری بي تمام خشمم را جمع کرد،انرژانهیمش
 .وباال تنه اش را بلند کند

 .ای آری بدبختیلیخ-

 :رفت وگفت را محکم گانهی مشي بلند شد وچانه شی حرکت از جاکی با ایآر

 حاال حاال وقت ،مني کردن من داری عصبانيهنوز وقت برا...هنوز زوده... کوچولویه-
 . رو نشون بدمتمیدارم وفعال قصد ندارم عصبان

 : زد وگفتيزی لبخند تمسخرآمانهیمش. اش را رها کردچانه

 اگر االن دستام بسته نبود واون ی دونیم...یدونی فرای آری ترسیاما انکار نکن که از من م-
 .ي روم نبودي سالم جلونجای االن اي کننده رو بهم نزده بودفی ضعيداروها

 بلند بلند شروع کرد به ایسپس آر.دی او را دي به وضوح فشرده شدن دندان هاانهیمش
 :دنیخند

 ...ی دونی می گیآره تو راست م-

 : خم شد وادامه دادانهی به طرف مشیکم

 Tی هستی کدمیفهم.دی خبرا بهم رسیلیازداشت شدم خ بیوقت-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 461 

 که ي شدکی تو به من نزدانهیمش.هی پدرت کدمی،فهمیستی ن،سادهیستی احمق ندمیفهم
 منو؟...؟ي بندازری قاتل رو گهیفقط 

 
 :دی گوی خنده اش تمام شد منکهی وبعد از ادنی بلند بلند شروع کرد به خندانهی بار مشنیا

 ؟ی احمقيدیپس فهم-

 به خود ي دستانش را مشت کرد اما بعد از لحظه اانهی بدون توجه به حضور مشایآر
 : گرفت وگفتي جای صندليمشت دستانش را باز کرد،رو.آمد

 ام رو بهت گهی راز دهی بذار ستی به زنده بودنت نيدی امگهی االن که دانهی مشیدونیم-
 نی دادم وبعد نابودشون کردم بدتربشی که من فریی اون دخترای دونیم...بگم

  بود؟یشکنجشون چ

 خواست اشتباه یدلش م. باال رفتانهیضربان قلب مش. چشم دوختانهی کرد وبه مشسکوت
 دنی دی وحتدنی داشت با شندی تردرای کند نباشد زی که فکرش ميزیکرده باشد وچ

 .ندینب ضعفش را ای را کرد که آرشیتمام سع.اوردیشکنجه اش بتواند دوام ب

 واو دی طول کشهی ثانکی باز وبسته کردن چشمانش فقط نی را باز و بسته کرد،اچشمانش
 .دیاحساس کرد وبا باز شدن چشمانش شکنجه اش را احساس کرد وشکنجه گرش را د

 نکند اما شی هاهی عطرش را وارد ري در بندش را مشت کرد وتالش کرد حداقل بودستان
 خواست او را ی شد؟دلش می مای آی از اوبردارد ول خواست چشمی شد؟دلش می مایآ

 . شدی مای اما آردی بگدهیناد

 بلند ی صندلي که از روایوچشم از او گرفت وبه آر. او را به خود آوردای خنده آريصدا
 . قرار گرفته بود،چشم دوختشیشده بود ودرست روبه رو
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شکنجه ...ش؟ینیبیم...ه؟ی عصبانی کانه؟حاالی مشینی بیم-
 .ایسا م...ات،آرزوتیعشقت،دن...گرته

 : را در دستانش گرفت وادامه دادانهی صورت مشایآر

 دی با پول با تهداشونویمن دن. تمام وجودشوناشون،بای دندم،بای شکنجه مي جورنیمن ا-
 . خواستمی کردند چون من می گرفتم واونا قبول میوبه زور م

 : را رها کرد وگفتصورتش

 که دنی فهمی داد واونا می انجام بدم عشقشون انجام مرایکه من نتونستم بعد الم رو يکار-
 قبل مرگ براتون هی جور هدهی نی اانهیاما مش. قبل مردن سرشون اومدهییچه بال

  به زور؟ی حتدی قبل مرگ با عشقتون هستستی نست؟بدین

 : تکان خوردانهی مشلبان

 .ای آری بدبختیلیخ-

 نشاند که باعث شد محکم انهی مشي را بر گونه های محکمیلی دستانش را بلند کرد وسایآر
 :دی خندی عصبانهیمش.فتدی تخـ ـت بيرو

 . کردمتیعصب...ینیبیم-

 نیا:دی گوی را بهم فشرد ودر دل به خود مشی را گرفت،دندان هاانهی مشي شانه هاایآر
 .نمی قبل مردنش ترسش رو ببدیبا... بترسهدیدختر با

 مسخره ي خنده نی کارت رو بسازه هم اای عشقت سامنکهی قبل مردنت،قبل از انمیبذار بب-
 . لبت هستيرو

 انهیمش. جلو آمدی کمایا،سامی رفتن آررونیبا ب. را رها کرد واز اتاق خارج شدشی هاشانه
 بود نگاه کرد وبا خود ستادهی اشی روب،روبهیسرش را بلند کرد به او که دست در ج

 .یستیتو نقطه ضعف من ن:تگف
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 : نگاه کردانهی نشست،به چشمان مشی صندليرو

 . کنندی مدایبهت گفته بودم تالش نکن،گفته بودم اونا نقطه ضعفت رو پ-

 .اشک... در وجودش سوختییجا. احساس کردي شد،دردی نمباورش

 ي از جاایسام. گرفتای را ازسامشیرو.دی اجازه از گونه اش چکی بی شد اشکی نمباورش
 : دستانش را مشت کردانهیمش. را گرفت واشکش را پاك کردانهی مشيچانه .خود بلند شد

 .دست به من نزن-

 : اش را رها کرد وگفتچانه

  جا هستم؟نی من چرا اي هنوز متوجه نشدانهیمش-

قراره منو نابود ... تونه انجام بدهی نمای که آري رو انجام بدي کاردم،قرارهیچرا فهم-
 ...قراره...یکن

 : کرد سپس ادامه دادسکوت

 ؟ی کنی ميچرا؟چرا باهاشون همکار. سوالم جواب بدهنیفقط به ا-

 : قرار داد وپاسخ دادبشی را در جدستانش

 تونم ی تو ملهی کشور شدم وبه وسنی تو وارد الهیمن به وس. طور اونانی همی منطیتو بل-
 .خارج بشم

 : بود موفق شده باشددواری تالشش را کرد که چانه اش نلرزد وامتمام

 ارزشش رو داده؟-

 .پس ارزشش رو داره...ستی ني عالقه ایوقت-

 . را گفت واتاق را ترك کردنیا

نه سوزش قلبش ونه ...نه سوزش گونه اش... نداشتتی اهمانهی مشي برازی چچی هگرید
 . که در انتظارش بودی مرگیحت



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 464 

 :دی را با آن لبخند کجش دای آن را باز کرد آرهی بعد از چند ثانی را بست و وقتچشمانش

 ؟ي تو هم بشنويدوست دار. خوام به مادرت و پدرت زنگ بزنمیم-

 دهانش ي را به روی شد وسپس چسبکی شد که نزدای از گوشه چشم متوجه سامانهیمش
 .قرار داد

 .يری شروع کرد به شماره گایآر

 را به دست گرفت،درنا پورمنش مادر ی که گوشي نفرنی زنگ تلفن اوليدا بلند شدن صبا
 : سرهنگ تماس را پاسخ داديبا اشاره . بودانهیمش

 انه؟یمش...الو-

 : کرد جواب دادی نگاه مانهی که به مشی در حالایآر

 .دیسالم خانم پورمنش خوبه خودتون جواب داد-

 ...بذار...حالش چطوره؟...انهیمش...دخترم؟-

 : حرفش را قطع کردایآر

 . هنوز زندستانهی نشد فعال فقط زنگ زدم بگم دخترتون،مشگهینه د-

 : نگاه کرد وادامه دادانهی چشمان پراز خشم مشبه

 .ي انجام بدي کاردی زنده بمونه باشتری بکمی نی خوایالبته اگه م-

 :دی گوی پورمنش مدرنا

 ؟يچه کار-

 :دی گوی مایآر

 نی بعد که تماس گرفتم کوچک تري بهتره دفعه دی بگیی رضاپی سرتانهیبه پدر مش-
 . نکنهیمخالفت

 . دهدی مانی وتماس را پادی گوی را منیا
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 نگاه یی رضااوشیانه،سیبه پدر مش. اندازدی می مبل راحتنی اولي پورمنش خود را رودرنا
 :کرد وگفت

 ؟يدیشن-

 :دی گوی رود می به سراغش میی رضااوشیس

 . گردونمی رو بهت بر مانهی دم مشی مدم،قولیآره شن-

 ی همان مبل راحتي روانهیبا رفتن مادر مش. کند تا او را به اتاق ببردی به ثنا اشاره مسپس
 کند ی نگاه میبه سرهنگ عالم.ندی نشی قبل درنا پورمنش نشسته بود ميکه چند لحظه 

 د؟یرد تماس به کجا رس:دی گویوم

 : دهدی جواب منی غمگي با چهره اسرهنگ

 .هیشتری به زمان مکالمه بازی شدست نيمتاسفانه تماس کد گذار-

 اوشی سي نهیری ودیمی دوست قدي جعفردیدادستان سع. کشدی آه میی رضااوشیس
 :دی گوی ومستدی ای کنارش مییرضا

 ؟يهنوزم همون نظر رو دار-

 : دهدی کند وجواب می نگاهش میی رضااوشیس

 . نبودهای از اولم آرانهی دارم هدف مشدهیبله هنوزم عق-

 اما چطور؟-

 : شودی بلند مشی جااز

 . نبردهادی رو از شی سال پ15 انهیمطمئنا مش-

  مونده؟ادشیسال داشت،چطور 9 فقط انهیاما مش-

 خواست حامد نبوده بلکه نیا. بودهانهی اطراف مششهی همای فهمم چرا حامد کبریحاال م-
 . هم بودهانهیخواست مش
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 :دی گوی ومردیگی را میی رضااوشی سيزو باي جعفردیسع

 ...انهی هدف مشیعنی-

 : کردنگاهش

 . گن عقربی که بهش میکس...استی آرسیی اندختن رری گانهیآره هدف مش-

 .می داشته باشی خوبزی انتظار چدی گرفت نباای که آري من پس با تماس بعديخدا-

 : مبل را گرفت وگفتي گوشه یی رضااوشیس

 ... بهش نرسه اما اونیبیمن با دخترم چه کردم؟من ازش دور شدم که آس-

 : او را گرفت وگفتي شانه

 . دارهیلی دلانهی کار مشنی به خودت مسلط باش،مطمئنا ااوشیس-

 ی برمانهی را به طرف مششی کند وسپس روی را نگاه ميمتریلی با قطر چند مي لهی مایآر
 :دی گویگرداند وم

 ؟ي شدکی به من نزدنم،چرایخوب بگو بب-

 : زدي پوزخندانهیمش

 .يدیانگار خودت فهم-

 ی شد ولی فشرده می کمانهیصورت مش. کندی مانهی مشي را محکم وارد ران پالهی مایآر
 .دی گویآخ نم

 . دارمادی من وقت زی دونیم-

 را تا  کارنی کند وای او مي آن را وارد پای قبلي جاکی کند ودوباره نزدی را خارج ملهیم
 : زندی آن پوزخند ميبه جا.دی گوی نمی کالمانهی مشی دهد ولیبار انجام م4

 . دهی االن چشمات داره لوت می ولیشی نمی عصباني تو که گفته بودایآر-
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 فرود آورد ی قبلي زخم هاکی نزدیی در جانکهی برد اما قبل از ای را دوباره باال ملهی مایآر
 : کندی کار منع منی او را از اییصدا

 . اون لذت ببرهي کردي کاري که تو داری االن با خشمایبسه آر-

 کم يموها. داشتيقامت بلند وچهار شانه ا. نگاه کردشدی که وارد اتاق مي به مردانهیمش
 خوش ینی ببیترک.ی به رنگ عسلزی ری کمی گرد،چشمانیصورت.یپشت ورنگ شده گندم

 که او انسان فیاما ح. به او داده بودي مردانه اییبای نه کوچک ونه بزرگ،زيفرم ولب ها
 ...نبود و

 : خم شد وبه چشمان او نگاه کردیکم.ستادی اانهی مشي روبه رومرد

 ؟ي،چطوریی رضاانهینه نه،مش... پورمنشانهیسالم مش-

 : فاصله داشتانهی فقط چند سانت با صورت مشیی ترشد تا جاکی نزدکوینزد

 .سالت بود9 بار فقط نیآخر...ادتهی يه نه؟االن ثابت کرد مگادتهی دمتی وقته ندیلیخ-

  وقته؟یلی خهیمنظورت چ-

 : نگاه کرد وجواب دادانهی همچنان به مشیستاد،ولیمرد صاف ا. گفتای را آرنیا

 ی خواد،من رو می خانم ما دنبال تو بوده؟اون تو رو نمانهی مشی کنیهنوز فکر م-
 .عقرب...خواد

 : را فشردانهی مشي حرکت گلوکی کنترلش را از دست داد وبا ایآر

 درسته؟-

 . وفقط در جوابش پوزخند زدای پر از نفرت زل زد به آری با خشم،با چشمانانهیمش

 را انهی مشي را گرفت وگلوای ولقبش عقرب بود دستان آري که نامش کوروش شاکرمرد
 :آزاد کرد وگفت

  گن عقرب؟ی چرا بهم می دونیم-
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 :لبخند زد. نگاه کردانهی سکوت مشهب

 .ی دونیم-

 : زد وکورش گفتشخندی در جواب نانهیمش

 تو تمام معادالت پدرت رو بهم انهیمش... کُشمی وبعد با درد مزنمی مشیمن اول ن-
 ي تو باعث شدیاون تمام تالشش رو کرد تو رو،مادرت رو از من،عقرب دور کنه ول.يزد

 .نه هم به تو نگاه کطانیحاال ش

ضربان . آوردرونی کرد وسپس آن را بانهی مشي گرفت و وارد شانه ای را از دستان آرلهیم
 : زدادی فري بلندي وسپس با صدادیبلند خند.دی را دانهیچشمان مش

 ا؟یسام-

 توانست دربرابر او هم ی مای کرد اما آیاو درد را احساس نم. رفتای سمت سامانهی مشنگاه
 . احساس نکنديدرد

 : دهدی شده وادامه مرهی خانهی به چشمان مشکوروش

 رفتم یاماوقت. وارد گروهم کنم؟گفتم اونم باتوئهدی رو باایاول با خودم گفتم چرا سام-
 می خوای گفتم تو رو می وقتیحت. قبول نکردی اصرار کردم باهام کار کنه ولیلی خششیپ

ر گذشتش ما بهش  گفت؟گفت مطمئنا با وجود تو دی چی دونیم...میسپر خودمون کن
 کنه تا بهش اعتماد کنم واونم ي ومنم ازش خواستم کارگفت یآره راست م.میاعتماد ندار
 . وهمه،پدرت،گذشتت،همهی هستیگفت تو ک

 : تازه کرد وگفتینفس

 . مهم تر گفت،اون گفت قراره شکنجه گر تو باشهزی چهیاما -

 :دی گوی کند ومی مای رو به سامسپس

 نش؟یگشت-
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 بله-

 . کارو انجام بدهنی من هم اي جلوگهی بار دهی-

 را که در دستانش بود را روشن کرد وشروع کرد به گشتن ی جلو آمد ودستگاهی کمایسام
 : کارش تمام شد کوروش گفتیوقت. از سر تا پاانهیمش

 15 به ي تا وقت داری کنه،راستی مداتی پي بابات چطورنمی دوست دارم ببیلی خانهیمش-
 . فکر کنشیسال پ

 ي روبه روی صندليرو. در اتاق ماندای رفتند وفقط سامرونی به همراه کوروش ازاتاق بایآر
 به ای وسامای سامیاهی به چشمان پر از سانهیمش. کردندیهر دو بهم نگاه م. نشستانهیمش

 کم کم ضعف را در تمام بدنش احساس انهیاما مش. زل زده بودانهیچشمان پر از خون مش
 خواست نفس نکشد یدلش م. خواست بخوابدیدلش م. شدی منیچشمانش سنگ. کردیم

نه :اما با خود گفت. ـنه اش نکندـی بود را وارد سای را که پر از عطر سامیی هواشی هاهیور
 .نذار لذت ببرن...ي ضعف نشون بددینبا.ياری طاقت بدیبا

 : وگفتای چشمان پر از خشم،نفرت وخون زل زد به سامبا

 ؟ی رو انتخاب کنيره چه شکنجه اقرا-

جلو .نگاهش کرد وسرش را خم کرد .ستادی اشیروبه رو. خود بلند شدي از جاایسام
 : نبودي فاصله انشانی که بییوجلوتر آورد تا جا

 ست؟ی عذاب نهی تو ينجا،برای حضور من انیمگه هم-

 ي چند لحظه ي همچنان به روبه رو وجاانهیاما مش. تخـ ـت نشستي روانهی کنار مشسپس
 ي که رویی دستانش را بلند کرد وچند تار موایسام. شده بودرهی خایقبل چشمان سام

 : افتاده بود را پشت گوشش قرار دادانهی مشیشانیپ
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 ادآوری که یهمون...ی کنیعطرمو احساس م...ی نگاهم کنی تونی ونمشتمی که من پنیهم-
 ... توئهيایمن وتمام لحظات خوش رو

 : گذاشتانهی مشي شانه ي را رودستانش

 ... که چقدر دورمی کنی که با هر نفس منو احساس منیهم-

 که ی را گرفت وسرش را سمت خود چرخاند وبه چشمانانهی مشي چانه گرشی دست دبا
 : خواست نگاه کردی را می بارانيکم کم هوا

 ...ی تونی نمی ولینی خواد منو ببی که دلت منیهم-

 کرد سرش را عقب بکشد ی سعانهی نگاه کرد ،مشانهی آورد وبه لبان مشکی را نزدسرش
 :ستادی از حرکت اایسام. نتوانستیول

 ...یبا من باش... االن عاشقت باشمي خوای منکهیا-

 :بلند داد زد... نهی کند ولهی خواست گریدلش م...اشک... نتوانستگری دانهیمش

 ...بسه...یبسه لعنت...بسه-

 : چانه اش را رها کردایسام

 ...انهی عذاب منه مشنیا-

 : خود بلند شد وادامه دادي جااز

 .جان دلم... ها آماده باشنی از اشتری بيبرا-

 :دی گوی وارد اتاق شدند وکوروش مای به همراه آرکوروش

 ؟ینی ببي خوای از عذاب هات آمادست میکیاالن -

 انهی سپرد و رو به مشای آورد وبه دستان سامرونی را بي از پشت کمـ ـرش اسلحه اکوروش
 :گفت

 .به مرگ بخند-
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 شد که ای چشم متوجه آري از گوشه انهیمش. قرار گرفتشی اسحله به دست روبه روایسام
 مامان وبابا يبرا...ستی من ني عذاب فقط برانیا: به دست دارد وبا خود گفتینیدورب
 ...هم

 خواست یدلش م. گرفتی آمد واو را نشانه میباال مدستش را که کم کم ...دی را دایسام
 که تکان دیانگشت او را د. بردی مرگش لذت مي فرشته دنی از دیچشمانش را ببندد ول

احساس .درد تمام بدنش را فرار گرفت... آمدي خفه ايصدا...دی اجازه چکی بیاشک.خورد
 اجازه ی بيگریاشک د... کرده بودکی شد،او شلی نمورش تواند نفس بکشد،بایکرد نم

 . بستاری اجازه وبدون اختیچشمانش را ب... ودیچک

 پی به سمت سرتعی سري شد با گامهای پورمنش مي که تازه وارد خانه می حکسرگرد
 :ردی گی را به طرفش مي گذارد وبسته ای می رود، احترام نظامی مییرضا

 . بسته رو آورده دم منزلنی نفر اهیقربان -

 :دی گوی میی رضااوشیس

 ک؟ی؟پیک-

 بسته رو داده وگفته آدرسو نی باالتر اابونی چند خینی ماشهی گفت ی مي فرد عادهینه -
 . بهشدی کنه وبرسونی نمدایپ

 اونم گرفت وآورد؟-

 : با سر جواب مثبت داد گفتمی حکسرگرد

 . رو هم نوشتهنی ماشي شماره ي محکم کاريبله گفت برا-

  چک کنند؟دیداد-

 .بله-
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 هراسان آن را ندی بی آن نمي را رويزی چی اندازد وقتی می بسته را نگاهیی رضااوشیس
 ییبا گام ها. زندی درون آن قلبش تندتر از حد معمول مي دی سدنیبا د. کند یباز م

با روشن شدن . گذاردی را درون آن مي دیس. رودیآهسته به طرف دستگاه پخش م
 ی مبل رها مي آرام آرام خود را روانهی مشپدر،انهی مششی ونماي دی وپخش سونیتلوز
 که ای وسامانهی مشری تصودنی شود وبا دیهمان لحظه درنا پورمنش هم وارد سالن م.کند

 را ری تصویی رضااوشیس. کشدی خفه مغی را هدف گرفته است جانهیاسلحه به دست مش
 : رودی مانهی دارد وبه طرف مادر مشینگه م

 .درنا جا آروم باش-

 در گردش یی رضااوشی وسانهی مشریون،تصوی تلوزنی نگاهش بی پورمنش در حالدرنا
 :دی گوی مانی گریبود،با چشمان

 ...اون اسلحه دستشه...اون...آروم باشم؟...دخترمه-

 موفق نشد ی کند به اتاق برگردد اما وقتی تمام تالشش را کرد تا او را راضانهی مشپدر
 .به درنا پورمنش نگاه کرد ونگران پخش را زد. رفتونیه سمت تلوزاجبارا ب

 او ی وقتدندی وبلندشدن دستش را دایدستان سام.دندی کشی نفس نمگری افراد حاضر دتمام
 :دی گوی چشمانش را بست وبه ثنا که کنارش نشسته بود مانهی کرد،مادر مشکیشکل

 ...بگو...زندست مگه نه؟-

 بدهد اما همان لحظه یخواست جواب. داد نگاه کردی نشان نميزی چگری که دونی به تلوزثنا
 ی شود وتماس را پاسخ می خود بلند مي از جاعیدرناپورمنش سر. شودی تلفن بلند ميصدا
 :دهد

 .دخترم...انهیمش...الو-

 :چدی پی در گوشش مای آريصدا
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 .منم-

 : شودی مشتری اش بهیگر

 ...ی گفت تو کهید؟لعنتی کار کردیبا دخترم چ-

 :دی گوی چسباند ومی وبه گوشش مردی گی را از دستان لرزان او می گوشیی رضااوشیس

 ؟ي سر دخترم آوردییچه بال-

 : خنددی بلند مایآر

 .ي انجام بدي کاردی زندست بادی شاای مرده ی بدوني خوای مانه؟اگهیدخترت؟آهان مش-

 : دستانش را مشت کرد وگفتیی رضااوشیس

 .ستی کارا کار تو ننی دونم ای مستیی رو بده به ریگوش-

 را ی او گوشي وبا اشاره کندی داد نگاه می به کوروش که مکالمه را گوش منی خشمگایآر
 : سپاردیبه دستانش م

 .زی عزاوشیبه س-

 : فشاردی را بهم مشی دندان هاانهی مشپدر

 .بذار با دخترم صحبت کنم-

 . مردهدیشا-

 : رودی باال میی رضااوشی سي صداناخواسته

 ؟ي خوای می چیلعنت-

 : خنددی مکوروش

 . خوبهنیا-

 :دهدی کند وسپس ادامه می ممکث



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 474 

 ي خوای م،اگهی دونم ردش رو گرفتی محموله ما قراره از مرز رد بشه مگهی دقهی دق45تا -
 . اون محموله از مرز رد بشهي مرده بهتره بذارای دخترت زندست یبدون

 ی به سرهگ نگاه میی رضااوشیس. شودی مدهی ممتد بوق شني شود وصدای قطع متماس
سپس به .ستی نیابی شد هنوز تماس قابل ردی او متوجه مدی چهره نا امدنیکند وبا د

 :دی گوی کند ومی نگاه مي جعفردیداداستان سع

 .حدسم درست بود-

 ؟ی کار کنی چي خوایم-

 :دی گوی ومدی آی جلو می عالمسرهنگ

 .می الزم رو به کار بدداتی هشدار داده بودند وما تمهیی رضاپیسرت-

 : به او نگاه کرد وگفتدادستان

 . خطر نداشته باشهانهی مشيبرا-

 . راحتالتونینه خ-

 ازی نيشتری بژنی کرد به اکسی که احساس میی رضااوشی،سی دور شدن سرهنگ عالمبا
 پشت یی گام هاي صدادنینبا ش. کشدی مقیچند نفس عم. رودیدارد به سمت بالکن م

 :دی گوی مي جعفردیسع. گرددیسرش به سمت دادستان برم

 ...دی پس باشهی ساله پ15 انهیچرا کوروش؟اگه هدف مش-

 : کندی را قطع محرفش

 . مارو به اون لو داديعقرب،اون بود که جا... کوروششیسال پ 15-

 : که آنجا بود نشت وادامه دادی صندليرو

 دهی داره منو عذاب مانه،اونیمش-

 :ندی نشی هم کنارش مدیسع
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 .هی چه حرفنیا-

اما اگه تمام شد ... ها تمام بشه امایی جدانی خواد ایاون م.چرا اون خودش رو طعمه کرد-
 ؟یواون نبود چ

 ه؟یمنظورت چ-

 : وگفتدی کشی آهیی رضااوشیس

 عوض کردم،تمام ونولشیفام.سال تمام از دخترم،زنم دور بودم تا ازشون محافظت کنم 15-
 ی کردم آرامش داشته باشند ولیسع. رو بهشون دادمگهی دي ها رو فروختم وجاهاییدارا
 . گاه فراموش نکردچیاون همون طور که گفت ه. گاه آرامش نداشتچی هانهیمش

 چی نشسته بود وهيگوشه ا. کردیبه دخترش نگاه م. سرگردان شدشیسال پ15 به ادشی
 :کنارش رفت. و وحششتهی پر از گريماه قبل،مانند آن روز ها6 گفت مانند ینم

 ؟يای خواد دخترشو ببره گردش می مییبابا-

 .دی گوی نمچی هی شود ولی مزانی از گردن پدرش آوانهیمش

 ی مي روادهی خورند،شام ودر آخر پی می روند،بستنیپارك م. روندی دو به گردش مهر
 :ستدی ای از حرکت مانهیدم در خانه پدر مش. گردنندیبه خانه بر م.کنند

 .تو برو دخترم-

 . کندی نگاهش مانهیمش

 ی دخترش مي زانو رو به رويرو.ندیبی که در حال افتادن بود را می اشکیی رضااوشیس
 :ندینش

 . نگاه نکنم دخترکمي جورنیا-

 :زدی خواست اشک بری بود که او هم دلش مبیعج

 .انهی بهتره مشي جورنیا-
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 : ماه6بعد از . کندی لب باز مانهیمش

 .رهی نمادمی...من...رهی نمادمیمن ...بابا-

 . شودی گرداند و وارد خانه می را بر مشی روانهیمش

 :ردی گی دوستش را مي شانه هاي جعفردیسع

 ؟یی کجااوش؟یس-

 : کندی منگاهش

 ی مي اندازری خود وت مثل دفاع ازی مختلفي همه سال چرا به کالس هانی فهمم ایحاال م-
 .رفت

 : سکوت کرد وسپس ادامه دادیکم

 .اون منتظره...ی ولفتهی کردم نگرانه دوباره اون اتفاق ها بی مده،فکری ترسکردمیفکر م-

 منتظر؟-

 : را تکان دادسرش

 رو متوجه یکی خواد ی کنه نه اون مداشی فقط منتظر بود عقرب پی کنیفکر م...بله منتظر-
 .خودش کنه

 ی کند وبا نگرانی ماوشی کند وسپس دوباره رو به سی به در سالن می نگاهي جعفردیسع
 :دی گویم

 .شهی من باورم نميخدا...نکنه منظورت-

 اون نگاه پر از ترس گهیست،دی مثل قبل نگهی؟ديدی رود؟نگاهشيدی رو دانهی مشدیسع-
 . تو سرشهیفهمم چ تونم بی ترسونه ومن که پدرشم نمیاالن نگاهش آدم رو م...رو نداره

 دیسع. زل زداطی دوستش به حدی خود بلند شد وپشت به سعي از جایی رضااوشیس
 :م،گفتی او را آرام کند که با ورود سرگرد حکی خود بلند شد تا کمي از جايجعفر
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 .اوشیس-

 : کند وسرگرد گفتی گردد و به سرگرد نگاه می بر مانهی مش،پدریی رضااوشیس

 . تمام شدقهی دق45قربان -

 : دهدیسرگرد ادامه م.ردی گی را هم فرا مانهی وجود پدر مشی حتترس

 . ستي که مرد بهمون داده بود دزدینی ماشيشماره .میقربان جست وجو کرد-

 را در تک ی نگرانیی رضااوشیس. که همه مشغول کار بودند شدندیی وارد سالن جاهرسه
 را به انهیاو مطمئن بود خداوند دخترش را،مش. بودی محکم مدیاما خود با.دی دیتک افراد م

 . گرداندیاو باز م

 دلش طاقت نداشت که جواب ی وارد سالن شد ولعیدرنا سر. زنگ تلفن بلند شديصدا
 را برداشت وتماس را پاسخ ی گوشیی رضااوشیس. سپردانهیدهد وآن را به پدر مش

 : گفتدی خندی که میکوروش در حال.داد

 ؟ی کنی محموله رو که دنبال نمنمیبب.خوب به دردم خورد دخترت اوشیس-

 .کجاست؟بزار باهاش حرف بزنم.جون دخترم مهمه نه-

 :دی با صدا خندکوروش

 مگه گفتم زندست؟-

 : ـنه اش را فشردـی سیی رضااوشیس

  دخترم؟یلعنت-

 که به زور چشمانش ی در حالانهی چسباند ومشی مانهی مشي را به گوش های گوشکوروش
 ی میسع. زندیقلبش محکم م.زندی جرقه ميدی اميدر دلش بارقه .را باز نگه داشته است

 پدرش را هم نگران ی نشان ندهد تا در آن لحظات حتی را صاف کند وضعفشیکند صدا
 .تر نکند
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 بابا؟-

 : دهدی شود وبه قطره اشک اجازه افتادن می ولو میکی مبل در همان نزدي رواوشیس

 .انهیدخترم؟مش-

 : دهدی کشد وبغضش را فرو می میقی کند اما نفس عمهی خواهد گری هم دلش مانهیمش

 ادتهی... داشتمشهیهم.من دوستون دارم...ببخش که نگرانتون کردم،من...منو ببخش...بابا-
 چقدر رهی نمادمی ره؟بابای نمادمی گفتم ادتهی گفتم دوستون ندارم؟ی رفتی وقتشیسال پ15

 اون کردمی به اشتباه فکر می وقتیحت... روز من بودنیبابا اون روز بهتر...یدوستم داشت
 رو زی وهمه چدتی جدي خونه ي که منو بردیوقت...رهی مامان رو بگيا قراره جلهیوک

 اومدم خونه ت شی چند شب پی هم دوست داشتم،وقتشتی پامی بی وگفتينشونم داد
 گفتم شب رو دوست یوقت. داشتمشهیدم دوست داشتم،هم وقبول نکري دادهیوبهم هد

 . که روز قشنگه تره هم دوست داشتميدارم وتو اعتراض کرد
 

 : جدا کرد وگفتشی رو از گوش های گوشکوروش

 .ي کردشی عاطفادیبسه ز-

 خواست ی ودر آن لحظه چقدر دلش مدی بوق ممتد را شنیی رضااوشیس. را قطع کردتماس
 .شهیهم...منم دوست دارم دخترم: گفتی مانهیاو هم به دخترش،مش

 . مطمئنمنمتیبیبازم م: به خود آمد وگفتاما

 : پورمنش کنارش نشستدرنا

 . من بودم که دادخواست طالق دادنی گفتم ای مدی گفتم،بای بهش مدیبا-

 : کردنگاهش

  اومد؟ی نمشی اتفاق ها پنی دونست ای رو هم منی ای اگه حتی کنیدرنا جان فکر م-
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 : کنارش آمد وگفتيدادستان جعفر. خود بلند شدي جااز

 ي اشاره اانهیمش... کردندي کنند تماسشون رو خوب کد گزارداشیبچه ها نتونستند پ-
 نکرد؟

 وجود ی دخترش اشاراتياو هم مطمئن بود در حرف ها. دخترش افتادي حرف هاادی به
 ي کرد قراره جای که فکر ملیمالقات با وک...روز آخر...شی سال پ15:فکر کرد.دارد

 ردیمادرش را بگ

 : گفتعیسر

 فرشته؟-

 : گفتدیسع

 ؟یچ-

 ادته؟ی فرشته وانیفرشته،ک-

 . دوستمون رو فراموش کنمشهیآره مگه م-

 : متفکرانه گفتاوشیس

 چرا به اون اشاره کرد؟-

 شی پدی فرشته فکر کرد قراره برشی پدی باهم بري خوای می بهش گفتی وقتی گفتادتهی-
  زن؟هی

 :دیخند

 . خواست برگردهیآره چه کار کرد؟م-

 .شب قشنگ...دی جديخونه : را در ذهنش مرور کردانهی مشي حرف هادوباره

 : کرددی رو به سعدوباره

 . نبردمشدمی جدي به خونه ادمهیم،ی از شب نزدی حرفشی سال پ15مطمئنم...ادمهی
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 : گفتانهی اشاره کرد وبدون توجه به حضور مادر مشمی سرگرد حکبه

 . رو دوباره پخش کنلمیاون ف-

 .به اسلحه.ری زل زدند به تصویهمگ. دوباره پخش شدلمیف

 : لحظه دادستان گفتهمان

 .اسلحه-

 : هم اضافه کردیی رضااوشیس

 .صدا خفه کن داره،اونا تو شهر هستند...درسته-

 شبعاشق ...دی جديخونه ...فرشته؟-

 با لبخند کنار ختی ری که هنوز اشک میسپس در حال. گفتانهی کلمات را مادر مشنیا
 : وگفتستادی ایی رضااوشیس

 .منظورش به تو نبود-

 : بوددهی شنی دخترش را از پشت گوشياو هم حرف ها. سرش را تکان دادخوشحال

 فرشته ابونیته،خفرش... اشاره دارهای ها به سامنیا... وعاشق شبدی جديخونه ...فرشته-
 .ای سامیعنی... کنند وعاشق شبی که قرار بود اونجا زندگيخونه ا...دی جديوخونه 

 : گفتانهی مشپدر

  کرد؟ی می اونجا زندگایچطور امکان داره؟فرشته؟اما اونجا که ساختمونه مگه فقط سام-

 . رو نفروشتهي واحدچی هتونستهی بود پس مایآره اون ساختمون متعلق به سام-

 شوند وبه ی حاضر مپیچند اک. شوندی خود بلند مي از جاپی سرتي افراد با اشاره تمام
 . روندی در آنجا بود مانهی که احتماال مشی فرشته ومحلابانیسمت خ

 که ایبه سام. گذاردی مگری دي پاي را روشی مبل در سالن نشسته است،پاي که روکوروش
 :دی گوی کند ومی نشسته است نگاه مشیروبه رو



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 481 

  درسته؟ي بودانهیسال با مش5تو -

 : رودی در هم مشی اخمهاایسام

 .دی تکرار نکننویبله اما قرار بود ا-

 .اون باهوشه درسته... نبودنی دونم منظورم ایم-

 : دادهی هم به مبل تکایسام

 .بله باهوشه-

 : چشمانش را بستکوروش

 . کردهي با پدرش صحبت کرده اشاره ایپس مطمئنا وقت-

 . جا رو شناخته باشهنیامکان نداره ا-

 :دی خندیعصب

 اشاره شی سال پ15 به لی دلیمطمئنم ب. حرف هاستنیچرا اون دختر باهوش تر از ا-
 . بودادمی اسمش ل؟مطمئنمیاون وک...نکرده

 : خود بلند شدي مرتبه از جاکی

 . فرشتهوانیک... دوستشون بودلشونیوک...فرشته درسته-

 : وکوروش ادامه داد هم بلند شدایسام

 . خونه اشاره کردهنی به ای لعنتياون دختره -

 : جلو آمدایسام

 چطور امکان داره؟-

 : نگاهش کردی عصبکوروش

 . اون باشه امکانشم هستیوقت-

 : وارد اتاق شود بلند داد زدنکهی در آن بود رفت وقبل از اانهی که مشی به سمت اتاقسپس
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 .میری مدیجمع کن-

 رفت،چانه اش را گرفت انهی شود،به سمت مشی کند و وارد اتاق می در را باز مسپس
 : کرد و در گوشش گفتکیسرش را نزد

 نی با ای که حتی خونه خاطره داشتنی ا؟توي دختر جون عشقت رو فراموش نکردهیچ-
 .شی شناختراتیتغ

 خوردیهم م او حالش بي که از برخورد نفس هاانهیمش. شودی مرهی خانهی صورت مشبه
 :تمام آب دهانش را جمع کرد بر صورت کوروش تف کرد وگفت

 .خفه شو-

 تخـ ي وافتادنش در گوشه دیچی که در گوشش پی سوتي جمله مواجه شد با صدانی اگفتن
 : وگفتدیکوروش بلند خند.ـت

 . بودی عالیلی زدن به تو خیلی سیول. اومدی زدن خوشم نمیلی وقت از سچیه-

 پرت کرد ایاو را ازتخـ ـت بلند کرد وبه سمت سام. را گرفتانهی مشهی زخمي بازوسپس
 :وگفت

 .نیببرش تو ماش-

 رو ای گفتند با سامی که به او دکتر مي ببرد مردرونی ازاتاق بنکهیقبل از ا. او را گرفتایسام
 :به رو شد وگفت

 دای پاجی کنه وگرنه به خون احتيزی دوباره بازوش خونردی زنده بمونه نذارنی خوایاگه م-
 زنده بمونه؟بعد نی خوای زخمش بد بوده،مگه نمی وارد بازوش نشده ولریدرسته ت.کنهیم

 . نکردمي من کاردینگ

 خرده ری وتی زخمي کشد،بازوی نفس میعصب. کندی نگاه مانهی مشی زخمي به بازوایسام
 .ردی گی را ميگری کند ودی او را رها مي
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 :دی گوی کند ومی جلو نشسته است می صندلي رو به سرگرد که رویی رضااوشیس

 چقدر مونده؟-

 .گهی دقهیدق5-

 دیسع. کردی ـنه اش درد مـیس.سالم وزنده. بود آنجا باشددواریام. در دلش نبوددل
 : که کنارش نشسته بود گفتيجعفر

 .ی گرفتی خودت پرونده رو دستت مدی بود که نبانی هميبرا-

 که ی شدند وساختمانی که وارد آن میابانی ندادوفقط زل زد به خیدند،جواب بودهی رسگرید
 خود مـ ـستقر شده و وپس ي ها در جانیهر کدوم از ماش. در آن جا بودانهیاحتماال مش

 . راه پلهگرازی ازآسانسور وافراد ديوارد ساختمان شده،افراد.ندی آی مرونیافراد ازآن ب

 به درد شتری شد از سکوت خانه دلش بی که پشت سرشان وارد خانه میی رضااوشیس
 سرگرد به خود آمد و به سمت صدا ي نگاه کرد سپس به صدایبه سالن خال.آمد

 اوشیس. از اتاق خارج شدیی رضااوشی بود،با داخل شدن سستادهی صدا ایسرگرد ب.رفت
 وزل ستادیکنارش ا.ود رفت آن بي روبل ققهی چند دقانهی که مشی به طرف تخـ ـتییرضا

 : شانه اش را گرفت وگفتيدادستان جعفر. شدهی خونيزد به باند ها

 .ی کنند ودرست فکر نکنتی هارو گذاشتند که عصبنیمتزلزل نشو،ا-

 : بود وگفترهی باند ها خبه

 دهی تونم نادی از دست داده رو نميادی واحتماال خون زی االن زخمانهی که مشنیاما ا-
 . کرده بودکی شلایسام... رمیبگ

 ی برود به عقب نگاه مرونی از آن بنکهی رود اما قبل ازایبه طرف در م.دی آی خود مبه
 دتی جدي خونه ي که منو بردیوقت:  افتدی دخترش مي حرف هاادیکند،به تخـ ـت وبه 
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 اومدم شی چند شب پی هم دوست داشتم،وقتشتی پامی بی وگفتي رو نشونم دادزیوهمه چ
  داشتمشهینکردم دوست داشتم،هم  وقبولي دادهینه ت وبهم هدخو

 : برگشت وگفتدی طرف سعبه

  بهش ندادم؟ي اهی هده؟منیچرا گفت هد-

 . داشتهيمطمئنا منظور-

 ...اون شب فقط بهش ف-

 :بعد از چند لحظه چشمانش برق زد. شوق دستانش را تکان دادبا

 ...ابی رديفرستنده ها-

 : رفت گفتی که به طرف سالن وسروان میدر حال رفت ورونی اتاق باز

 قبول ی فرستنده داشته باشه ولهیبهش گفتم . شب قبل دادگاه اومد خونههی ادمهی-
 . برداشتهیکی حواسم نبوده ینکرد،حتما وقت

 :دی گوی کند ومی سروان مروبه

 . من بود کدوم روشنهشی که پیی فرستنده هانیبب-

 در هم شتریبا هر جست وجو چهره اش ب. در لپ تاپش شروع کرد به جست وجوسروان
 ...سوم..دوم نه...نه...اول: رفتیم

 : زدادی فربایتقر

 . سوم روشنهابیقربان رد-

 : سروان که گفتي کرده اند با صدادای پيدی امي باره همه که بارقه کی به

 .رفتند سمت غرب-
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 از دیای منتظر آسانسور باشد که باال بنکهی بدون ایی رضااوشیس. برون رفتندعی سریهمگ
 لب ری در دلش روشن شده بود ومدام زيدی امينور.لبخند بر لب داشت. رفتنییپله ها پا

 :دی گوی که همراهش بود ميدادستان جعفر. کردیخدا را شکرم

 نی کرده اي همراهشه؟چرا کارابی چرا از همون اول اشاره نکرده که ردانهیبه نظرت مش-
 خونه لو بره؟

 یی رضااوشی حرکت کرد وسلی اتومبمی شدند وبا نشستن سرگرد حکنی دو سوار ماشهر
 :جواب داد

 خبر داره پس حتما لی دونسته که کوروش از وکی فکر اونارو منحرف کرده،اون مانهیمش-
 . نداشته باشهي که راه فرارمشی بندازری خواد ما با محموله گی مانهیمش. کنه یشک م

 : لبخند بر لب گفتي جعفردیعس

 کرده که بو مشی کجا قاستی معلوم نی دختر خودته مطمئنا گشتنش ولانهیالحق که مش-
 .نبرن

 . کمکش کنایخدا... با خودش بردهابوی پر دل وجراته که ردیلیخ: دهدی دل ادامه مودر

اما کم کم به . زدی محکم تر ماوشی داد قلب سی را اطالع مری هر کالم سرگرد که مسبا
 . زديزی وجراتش لبخند غم انگانهیخود مسلط شد وبا فکر به مش

 ي روای دکتر وسامانیاو م. دادي بر لبش جای هم لبخند کوچک کجانهی آن لحظه مشدر
 ابیرد. نشسته بودي تماما دودي هاشهی بلند با شی رنگ شاساهی سنی عقب ماشیصندل

رد ومطمئن بود پدرش از وجود آن مطلع شده  کی سرش احساس ميکوچک را هنوز باال
احمق : نسشته بود نگاه کرد ودر دل گفتاننده جلو کنار ری صندلي که روایبه آر.است

 .دی فهمی ميبودنتون رو به زود
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 سرما را نی شد وایبدنش کم کم سرد م.ندی شک داشت که خود هم بتواند آن را بباما
 شتری تنش بي کرد سرمای کنارش احساس م وعطرش را درای سامی کرد و وقتیاحساس م

 نی سنگشی گردنش تحمل کند وهر لحظه براي توانست رویسرش را نم. شدی مشیاز پ
 یدلش م. نبودشی برای خوبدی تارش نودن شاهی با سرای شد،چشمانش را بست زیتر م

 از ی آورد را کنترل کند ولیخواست لرزش بدنش را که کم کم به سراغش هجوم م
 . آمدی برنميدستش کار

 ی که تصورش را ميزی کرد قرار است زودتر از چیاحساس م. کامال بسته بودچشمانش
 .کرد به مرگ سالم کند

 ای وسمت راستش نشسته بود با احساس لرزش بدنش رو به سمامانهی که کنار مشدکتر
 :گفت

حتما . لرزهینش داره مبد. مونهی زنده نمادی زي کردي کارنی بهتون گفته بودم با اایب-
 .فشارشم افت کرده

 : گفتی عصبایسام

 ؟یینجای ای چي کن،پس براي کارهی-

 لب ری که شروع کرده بود به انجام کارش مدام زی گفتند در حالی که به آن دکتر ميمرد
 چرا نشی فعال زنده بزارنی خوایشما که م. گردن منفتهیآخرش که مرد م: کردیغرغر م

 د؟ی کنی مکیبهش شل

 : داد زدبای به عقب برگشت وتقرایآر

 .کارتو انجام بده-

 . نزدی ساکت شد وحرفگری ددکتر
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 نکهی اي مرگ از زبان آن ها به جاي هر کلمه دنیبا شن.دی شنی را مشانی صداانهیمش
 .گهی وقت دهی يمردن بمونه برا: را جمع کردشیروین. شدی تر ميبترسد قو

 یدلش م. خواست بخوابدی کرد ودلش می نميروی بود که بدنش از او پبی عجشی برااما
 ...ی را که خود وارد آن شده بود تمام شود آن هم به خوبیخواست بخوابد و کابـ ـوس

 رفتن وخوب تمام شی بخواهد خوب پقی توانست در آن دقای که نميزی چ؟تنهای خوببه
 . خواهد مردیخر،فردا کس دانست در آیاو خوب م. آمده بودشی پيشدن ماجرا

 خم شده است وزل زده است به شی که رودی را دای چشمانش را باز کرد آریوقت
 بلند ای به صورتش زد که باعث شد آخ آري حرکت با سر ضربه اکی شد وبا نیخشمگ.او

 کی استفاده کرد وبا ای گرفته است از به هم خوردن تعادل آرروی که انگار نانهیمش.شود
 :پوزخند زد وگفت.داد  قرارشی دو پاي را الایرحرکت،سر آ

 اد؟ی از مردن خوشت مای جناب آرمیبب-

 ی کبود مایکم کم صورت آر. شده بودي قوانهی مشی خواست خودش را آزاد کند ولیم
 انهی آورد و رو به مشرونیاسلحه را از پشت کمـ ـرش ب. همان لحظه وارد اتاق شدایسام.شد

 :گرفت وگفت

 .ولش کن-

 : کردنگاهش

 اگه نکنم؟-

 . تونمی کردم،پس االنم مکیقبال بهت شل...به بازوت نگاه کن-

 :دی صدا خندبا

 .ی تونینم-

 . تواند بکشدیشک نداشت که او م. را آزاد کردشی گوله،پاهاکی شلي بلند شدن صدابا
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 : وگفتدنی نفس نفس زد و در همان حال شروع کرد به خندایآر

 .نداره...فعال قصد مردن...اون...ینی بیم-

 : گرفتای خود بلند شد واسلحه را از دستان سامي جاد،ازی نفس کشمحکم

 .لتی عزرائشمیاما من م-

 ؟ی کنی کار میچ-

 : جواب دادای گفت وآرای را سامنیا

 ؟یه؟نگرانشیچ-

 .خفه شو-

 :دی بلند خندایآر

 ؟ي دوسش ندارید،مطمئنی باهم بودی زمانی لرزه؟ناسالمتیدلت نم...مییما تنها...بگو-

 را بچسبد کوروش وارد اتاق شد ای آري قهی نکهی برد اما قبل از اورشی به سمتش ایسام
 :وداد زد

 . خشمتون لذت ببرهنی ازادی کنی مي کاردیچه مرگتونه؟دار-

 : وگفتستادی اشی قدمکی قدم برداشت ودر انهی به سمت مشایآر

 . االن مرگو بهش نشون بدمنیم هم خوای هست؟منی به ايازیچه ن-

 : زد وگفتي پوزخندانهیمش

 خوانت نه جونم،نجاتت ی نجاتت دادن چون ميفکر کرد.ي کاره اچی جا هنی تو اایآر-
 .دادن چون قراره بعدا به حسابت برسند

 انهیمش. زدانهیاسلحه را باال آورد ومحکم به صورت مش. با خشم فکش را منقبض کردایآر
درهمان حال . احساس کردشی خون را از ابروزشیر. تعادلش را از دست داديلحظه ا

 . شدهتی اهمی بشی دانست چرا آنقدر جانش برای خودش هم نمی حتیبلند وعصب.دیخند
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 کوروش ایبا رفتن آر. رودرونی نگاه کرد وبه او اشاره کرد از اتاق بای با خشم به آرکوروش
 : تخـ ـت نشاند وگفتي رواو را. تخـ ـت نشستي روانهیکنار مش

 . کشتی اگه االن نکشتت بالخره می نکن،حتشی جرنقدری اانهیمش-

 : به او زل زدانهیمش

 . ترسم پس با مردن منو نترسونیمن از مردن نم-

 : وگفتدی با صدا خندکوروش

 . ترسهی نمگهیا؟می سامینیبیم-

 : گفتي از لبـ ـانش رفت وجدخنده

 .یترسیکم کم م.يدی خوب ترسیلی موقع خادته؟اونی رو شیسال پ 15-

 :لذت برد،ادامه داد.دی را دانهی مشي شدن دندان هافشرده

 ...ای...؟ی رو چادته؟پدربزرگتیمادربزرگت رو -

 ... خون رايرنگ به قرمز... رايدیسپ... رایاهیس...دی دانهیمش

 .کمکم کن-

 : آوردی مادی به دینبا. را بستچشمانش

 .کمکم کن-

 :دی شنی را به وضوح مشی سالگ9 را، شی کودکي صدااما

 .کمکم کن-

 : زدادی فرتی عصباننی لذتشان از ای وحتای بدون توجه به حضور کوروش،سامناخواسته

 .خفه شو-
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 یبغض کرد ودلش اشک م. در اتاق تنها شدانهی رفتند ومشرونی از اتاق بای وسامکوروش
 در یحاضر بود خفه شود ول. حرف ها بودنی مغرور تر از ایول. بغض بشکندنیخواست تا ا

 . بچکددگانشی از دی اشکیآن لحظه نه بغض کند ونه حت

 : راشیصدا...او را... آوردادی را بست،به چشمانش

 .یشی ماد،زشتیاشک بهت نم... باشيقو...من هستم...نترس...انه؟یمش-

 .یشیزشت م...ادیاشک بهت نم: ذهنش تکرار شددر

 دیجمله خند نی اادی از ناخواسته

 : آمد نگاه کرد وگفتی به سرهنگ که طرفشان میی رضااوشیس

 همه مـ ـستقر شدند؟-

 .بله-

 :دی تامل کرد وسپس پرسی کمسرهنگ

 . دخترتون در خطرهم؟جونی کنرشونی االن قافلگستیقربان بهتر ن-

 : نگاه کرد وگفتدی رسی که از دور کوچک به نظر می به انبار بزرگاوشیس

 رشونی خواد با محموله گی مانهیمش. افتهی به خطر مشتری جونش بي جورنینه ا-
 ی وما از اون فرصت استفاده مستی و حواسشون نشنی پخش مدی محموله رسیوقت.میبنداز

 .میکنی وقافلگشرشون ممیکن

 دورتر در سکوت به ی به دادستان که کمیی رضااوشی از او فاصله گرفت،سسرهنگ
جلوتر رفت .ستی دانست فکرش معطوف چیم.گاه کرد شده بود نرهیدوردست خ

 :دیوپرس

 قبال انهی دونن مشی که می رو وارد گروهشون کنند اون هم وقتای سامدیبه نظرت چرا با-
 . داشتهیبه اون احساس
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 .اوشی سی دونی خوب منویا... احساس دارهای به سامانهی دونن االنم مشیچون م-

 : سکوت کرد و ادامه دادیکم

 .ای سامي های تفاوتی واز بانهیاز عالقه مش. کنندیاونا دارن از هر دوشون استفاده م-

  رو منحرف کنند؟انهی فکر مشای ساملهی خوان به وسیم-

 : لبخند زدنیغمگ

 . کنندی تر می رو عصبانانهی کار مشنی دونن با ایاما نم-

 : کرد وگفتدیی با سر تاي جعفردیسع

از اولم . ماجرا ندارمنی اانی نسبت به پایحس خوب... کنم فقطدتی خوام ناامیدرسته،نم-
 . کردی می خودش رو قاطانهی مشدینبا

 آن را به خود انهی بود که هر لحظه مشی حسنیا. ماجراانی حس خوب نسبت به پانداشتن
 کرد یهر لحظه که عطرش را احساس م.دی دی را مایهر لحظه که سام. کردی ميادآوری

 . توانستی نمی کند ولنیگزی خواست نفرت را جایوهر لحظه که دلش م

دلش . زل زد به اوتشیبدون در نظر گرفتن موقع.  به اتاق سرش را بلند کردای ورود سامبا
 را در ذهنش پر رنگ تر ای از قبل سامشتری خواست بیدلش م.ندی خواست او را خوب ببیم

 .کن

 ی اندازه بود ومشکی پوستش بيدی شکل،سفیضی بیرت صورتش نگاه کرد،صويای زوابه
 ش،مانندیچشم ها. دادی را به صورت مردانه اش می وخاصییبای تضاد زشیچشم ها وموها

 فکر ی که گاهی مشکيمژه ها. شدی نمری از نگاه کردن به آن ها سشهی انتها،همیشب ب
به لبـ ـانش نگاه .دیخندی فکر منی از اشهیم کرد نکند در آن دست برده است؟هیم

 ی سوال،چرا او نمکی بود وباز دنشی بار خندکی دنی که در حسرت دیکرد،لبان
 . ماندی جواب می سوال بنی اشهیخندد؟وهم
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 درد داره؟-

 یعلت سوالش را زمان. جرات نگاه کردن به او را نداشتد،ی را از سمت راستش شنشیصدا
 :متوجه شد که قطره اشک دوم رااحساس کرد

  هم داره؟ی درد داره فرقیبدوناگه -

 یلعنت...نمی بی رو مدنتی درد کشیوقت-

 : شودری سرازشی مهم نبود اشک هاشی بار نگاهش کرد،برانیا

 .؟بگوی چینیبی رو مدنمی درد کشیوقت-

  جان دلم؟انه؟چرایچرا مش-

 . کردی تر منیبغضش را سنگ. سوال را دوست نداشتنیا. شدشی رشی رقلبش

 .ای سامیدونیخودت م-

 . فهممی مشتری بنمیبی رو مدنتی درد کشیوقت-

 .متاسفم-

 : را گرفتانهی مشي دستانش را بلند کرد وشانه هاعی سرایسام

 .ینگو متاسفم لعنت-

 .متاسفم...ایمتاسفم سام-

 .به به عاشق ومعـ ـشوق به جون هم افتادن-

 از اتاق نکهیند شد وقبل از ا خود بلياز جا. آوردنیی نگاه کرد ودستانش را پاای به آرایسام
 : گفتایبرود با حرص به آر

 نیپس با ا...ي خوری به درد کوروش نمگهی ماجرا دنی بعد ای باشدهیفکر کنم فهم-
 . االن خفه شوی تونیپس تا م. تونم بکشمتیحساب من راحت م
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 نگاه انهیسپس به پوزخند مش. نگاه کردای رفتن سامرونی دستانش را مشت کرد وبه بایآر
 :کرد

 . کنمیاما مطمئن باش من تو رو خالص م-

  نه؟ای آري سوزی مياز درد دار-

 :دی را محکم چسبانهی مشيبازو

 .ی کنی هم می فردا بلبل زبوننمیبب-

 : وارد اتاق شد وبلند گفتدکتر

 . کنهی ميزیبازوشو ول کن،دوباره خونر-

 : نگاهش کردایآر

 . کنهيزیاتفاقا محکم گرفتم تا خونر-

 . مرد خودت جواب کوروش رو بدهیوقت-

 نظر ری دکتر رازي رفت وکارهاي را رها کرد وبه کنارانهی مشي با حرص بازوایآر
 : وگفتدی شده را دیباند خون. را باال زدانهی مانتو مشنیدکتر آست.گرفت

 . کردهيزی خونرایب-

 :دی خندایآر

 .بهتر-

 روبه دکتر انهی پانسمان پرداخت وبا اتمام کار مشضی سرش را تکان داد وبه تعودکتر
 :گفت

 .یی خوام برم دستشویم-

 : جلو آمد وبا خنده گفتایآر

 . برمت خوشکلمیخودم م-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 494 

 : داد زدعی دکتر سرردی را بگانهی مشي بازونکهی از اقبل

 .ریاون سالمه رو بگ-

 اتاق 2درست. رفترونی را گرفت واز اتاق بانهی سالم مشي با خشم نگاهش کرد وبازوایآر
 را انهی مشبای تقرایآر. قرار داشتیی دسشويمتر15یی که در آن بود در راهرویبعد از اتاق

 :به داخل پرت کرد وگفت

 .ستی مثل قصرتون باشکوه ندایبفرما فقط ببخش-

 .رونیبرو ب-

 : وگفتدی صدا خندی بایآر

 ؟ی کشیچرا؟از من خجالت م-

 : نگاه کردي دستشوبه

  تو سرته؟ي فکرای-

 : مشخص بود نگاه کرد وگفتنهی که قاب آیی رفت وبه جایی شد وبه طرف روشووارد

 . نداره که به دردت بخورهیچی هنجاید،ایآخ ببخش... هم ندارهنهیآ-

 . رفت ودر را بسترونی وبدی بلند خندسپس

 يپنجره ا. رفتییبه سمت راست روشو. را از نگاه گذراندزی همه چقی درست ودقانهیمش
 زی چچیه. نگاه کردرونی انگشتانش قرار گرفت وبه بي قرار داشت،روواری ديکوچک باال

 حکم طال شی برایی روشنانیا. شدیلبخند زد،باورش نم. وبرگشتدی کشیآه.نبود
 باعث نیدوای درخشی با برخورد نور منهی آز اي تکه ایی روشونکی پشت سییجا.داشت

 : شدانهی مشیخوشحال

 . نهدی نگدی گم احمقی میوقت-
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 نیآست. کوچک بوديای گونکی يتکه به اندازه . به سمتش رفت وآن را برداشتعیسر
 ی تر از آرنج دستش قرارداد وبا روباننیی پای نشده اش را باال زد وآن را کمیدست زخم

 زد ودکمه ش را نیی را پانشی مانتو اش جا داده بود آن را محکم کرد وآستي قهیکه در 
 . رفترونی قبل بقهی مانند چند دقي شست وبا چهره یست ها وصورتش را تصنعد.بست

فقط چند ساعت .قی ها ودقاهیدوباره شروع کرد به شمارش ثان. تخـ ـت قرار گرفتيرو
 مانده ی باقسی پلاتی محموله ومطمئنا شروع عملدنی مانده بود،فقط چند ساعت تا رسیباق

 ي دردچیه. شدی منی خشمگي ولحظه ادیلرزی ميلحظه ا. به پا بودییدر دلش غوغا.بود
 درد نبود،او درد شی کدام براچیه. سرشش،نهی بازونه، مهم نبود،نه درد گوشششیبرا

 . بزرگ تر شوددی ترسی داشت وميبزرگ تر

 ی که او مي وترانه اهی خنده،گريد،صدای رسی در ذهنش به گوش میبی عجيصداها
 :خواند

 شکستههمه دال -
 

  لبها بستهتموم
 

  بخونمخوادی مدلم
 

  سازا شکستهاما
 

  سازا شکستهاما
 

  دال پر از غمهمه
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  چشما اشک ماتمتو
 
 ستی نیادرسی فرگهید
 

 ستی نی خدا کسبجز
 

 ستی نی خدا کسبجز

 که در ی آن هم از زبان او با آن حس خواندگدی شنی ترانه را منی ای وقتشهیهم. خنددیم
 : شدی وغرق در آن لذت مدی خندید،می دیصورتش م

  حرف زدشهیاز عشق نم-
 
  از محبت دم زدنه

  پرسد چرا؟ی گاه نمچی خاطر هنی به همستی چي داند برایم.ندی بی را مشی هااشک

 همه دال شکسته-
 

  لبها بستهتموم
 

  بخونمخوادی مدلم
 

  سازا شکستهاما
 

  سازا شکستهاما
 
  بس تنها نشستمز
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  رو رو خود بستمدرها

 
 نهی صحبت آهم

 
  زدم شکستماونم

 ایسام. کندی کند چشمانش را باز می که در گونه اش احساس میلی سوزش بدون درد سبا
 .یفقط گاه... نگران باشدشی برای که دوست دارد گاهینگاه.ند،نگاهشیبیرا م

 : کندی زمزمه ماری اختیب

 درها رو رو خودم بستم-

 نهی صحبت آهم

 .دم شکستم زاونم

 ي گونه ي برد تا روی که در اتاق هستند دستانش را باال می توجه به حضور تمام کسانبدون
 ی بندد وباز از هوش می وچشمانش را مزدی ری تواند و اشک میاما نم. بگذاردایسام
 نی خواهد همیاما دلش م.ندی بی داند خواب است وخواب میم. داند از هوش رفتهیم.رود

چون فقط در خوابش اجازه . وادامه داشته باشدندی را ببنیریوش  عذاب آورخواب وخاطراه
 . کندهی ودر آغـ ـوشش گرندی اندازه او راببیدارد ب

 : کندی روبه کوروش مدکتر

 .نه،خطراناکهیی بد پایلی بهش سرم وصل کنم فشار خدیبا-

 : باخشم گفتایآر

 .به درك-

 : به او کرد وگفتي نگاه خصمانه اکوروش
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 ی بي جورنی استیقرار ن.می دارازی زنده بمونه،بهش ندی بکن اون بای کنی ميهر کار-
 .رهیدرد بم

 است وتاب نیچشمانش سنگ. کندی را در کنارش احساس مي کم کم حضور افرادانهیمش
 ي گرمای نگاهش را وحتینی کند،عطرش را،سنگیاو را احساس م.باز کردنشان را ندارد

 احساس کند ودلش بخواهد شتری تنش را بي شد سردیم گرما باعث نیا.تنش را
 راه نی انتخاب کند،او خود ادی وباستی نيرار دانست راه فیم. شدی مداری بدیبخوابد،اما با

 کم دی بای آورد که در طلوع صبح شخصی مادی را به نیرا اتنخاب کرده بود ومدام ا
 باش ونقطه ضعفت را نشان نده وپنهان ي زد،قوبیبه خود نه. حذف شوددی بایشود،شخص

 :دی تخـ ـت دي را کنارش لبه ایچشمانش را باز کرد وسام.کن

 .ي بخوريزی چهی دیپاشو با-

  زنده باشم؟نی خوای که فعال مزمی براتون عزنقدریا-

 : نگاه جوابش را دادنی احساس تری ببا

 . نپرسی دونی جوابت رو خودت میوقت-

 : نشست وگفتشیدر جا جهی تمام احساس سرگبا

 ... کهادیآنقدر از من بدت م-

 . جلو بردی ولدی لرزی را تکان داد،مدستانش

نگاهش کرد وخواست . فرو بردبشی شد،دستانش را در جانهی که متوجه قصد مشایسام
 . بلند شد واتاق را ترك کردشیاز جا. منصرف شدی بزند ولیحرف

 : لب گفتری به دستان لرزانش نگاه کرد وزانهیمش

 شه؟یحسرت داره شروع م...ستی نیچرا حاال که دلتنگ...کمیچرا حاال که انقدر بهت نزد-
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 آب کنار وانیبه ل.زدی اشک بري قطره ای به خود اجازه نداد حتگرید. سوختشیگلو
 . سوزش وبغض را ببلعدنی ادی تا شادی نفس سر کشکیدستش نگاه کرد وآن را 

 داد،نه به احساسش ونه به ی آزارش متی نهای که بينه درد نداد،تی اهمزی چچی به هگرید
 قی دقانی پنهان شده در دستش که مطمئنا در اولي اشهی بعد ونه به آن تکه شي قهیچند دق

 . ندادتی کرد،فکر نکرد واهمی جدا می را از کالبد جسم کسی روحدیحضور خورش

 ي که بطری در حالایسام.دی خواست برسد رسی دلش نمانهی که مشی گذشت ووقتقیدقا
 نگاه انهیبه مش. باز بود،وارد اتاق شدراهنشی پي را در دستانش بود ودکمه هاي پرمهین

 .فقط تو نباش: با خود زمزمه کردانهی تخـ ـت نشست،مشيکرد وکنارش رو

  افتادم؟ي به چه روزینیبیانه؟می مشینیبیم-

 يجلو. شودشی دلش رندیبیاو م که در چشان یباعث شد با نگاه.قی دققیدق. کردنگاهش
 نی زمي را محکم بر روي دستانش را تکان داد وبطرایسام.سقوط قطره اشک را گرفت
 سقوط قی دقانی خواست در ایدلش نم. چشمانش را ببنددانهیفرود آورد که باعث شد مش

 .ندی را ببایاو را،عشق را،سام

 : آشنا در کنار گوششیی گونه ش احساس کرد وصداي را رویحرارت

 انه؟ی مشيبا من چه کرد-

 : وادامه دادسکوت

 تو سرت جا ابی ردهی دونم ی نمي کردرونه؟فکری دونم بابات االن بی نمی کنیفکر م-
 که مطمئنا هیی سرت درست مرکز،جاي رفته که خودم بهت گفته بودم باالادتی؟يداد

 .ادتهی...رسهیفکرشون نم
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 ي را با کش محکم باالشی موهاشهی همی داشت وقتادیوب به خ. داشتادی خوب به انهیمش
 فرستنده جا هی ی تونی سرت مي موهات،باالياالن ال: گفتی به او مای بست سامیسرش م

  نه؟،جالبهيبد

 : صورتشي روبه روی گوشش و گاهکی نزدیید،جای را شنشی صدادوباره

 تونم دختر یمن نم...انهیمش... نابودت کنمدی من بایاگه نکن...ازهی رو بکن که نيکار-
 ... نذارانهیمش...رمیبودنت رو ازت بگ

چشمانش را باز کرد واو را . رایاحساس کرد رد اشک. کرد شانه اش سنگشن شدهاحساس
 را در گردنش قفل کرده بود انهی بود ودستان مشکی نزدانهیبه مش.  بودکی نزدیلیخ.دید

 .اوردی مچ دستش بکی نزدیی تر جانیی پای را کمشهیش بتواند تکه انهیوباعث شد مش

 ی منیی وباز پاانهی مانتو مشي دکمه کی نزدیی برد جای دستانش را باال مي لحظه اایسام
 :برد

 .انهیانتخاب با توئه مش-

 : باز چشماش را بستانهیمش

 .انهی بگو مشيزی چهی-

 . گونه اش احساس کردي رارويدی شدي گرماانهیمش

دستانش را .  گرفتمی وتصمدی را در گوشش شنای ساميصدا. اول مانتواش باز شدي دکمه
دوباره چشمانش را بست ودر .دیچشمانش را باز کرد وچشمان بسته او را د. باال بردیکم
  فرود آوردای سامي ـنه ـی سي را روشهی محض تکه شیکیتار

 !ی دوست بدار اندکمرا

 ) مارنوستوفریکر(ی طوالنیول

 دنیبهانه تپ: آخرفصل
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 یوقت.  حمـ ـام بودي فضاي شر شر آب تنها صدايصدا. وان حمـ ـام نشسته بودي گوشه
 را بلند کرد وبه درون وان شی خود بلند شد،پاي خواست باال آمد از جای که مییآب تا جا

 سرد ي بود که از هر سرديادی نداد،او زمان زشی به سرمایتی اهمیآب سرد بود ول.رفت
صبر کرد تا آب . را خم کرد ودر آغـ ـوشش جا دادشیرفت،پاهادرون وان قرار گ.دتر بو

 .ساکن شد

دست چپش . خوردی نمیخودش هم تکان. خوردی نمی آب درون وان نگاه کرد که تکانبه
 هیباند آن را باز کرد وزخم بخ.ستیرا تکان داد وتا سطح آب باال آورد وناخواسته گر

 :دی شنیی آشنايصدا.دیخورده را د

 ...انهیمش-

 : سوخت، گذاشتی که به شدت میی ـنه اش،جاـی سي راستش را رودست

 ...انهیمش-

 . آوردادی بشنود،اجازه داد باز سحر گاه را به شتری را بست واجازه داد صدا را بچشمانش

 . که سخت بودی بود،او بود وانتخابایسام

 ی ودلش مدی توانست درکش کند،چشمانش را دی نمگری که دد،چشمانشی دی را مایسام
 را نی اانهیاما نگاهش فرق داشت ومش. رحمانه نگاه کندیخواست مانند چند ساعت قبل ب

 :دی را شنشیصدا. خواستینم

 ... دونستم منی می وقتی که حتي کردانه؟چهی مشيبا من چه کرد-

 : را گرفتانهی مشصورت

 انه؟ی تونم مشیچرا نم-

 : وبا خواهش گفتدی را دانهی بسته مشچشمان

 .چشماتو باز کن-
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 . نداشتی جراتانهی مشاما

 انه؟یمش-

 :دی را دای چشمان او را،سامی چشمانش را باز کرد وبارانانهیمش

 .ایمتاسفم سام-

 :دی را شنادشیفر

 .نگو متاسفم...یمتاسف نباش لعنت-

 کرد ی نگاه مانهی مشقهی که به لب ها وی برداشت ودر حالانهی را از صورت مشدستانش
 :گفت

 ...انهی نه؟انتخاب کن مشي خوای نمنویا-

 : خود را از تن جدا کرد وادامه دادراهنی پایسام

 .ینی رو ببمی نذار نابودانهیمش...از تو استفاده کردند...اونا از من استفاده کردند-

شمان  آورد وچند لحظه در سکوت به چکی نگاه کرد،صورتش را نزدانهی چشمان مشبه
 : گفتانهی نگاه کرد وسپس کنار گوش مشانهیمش

  رو نشونت بدم؟ی رحمی بي خوایانه؟می مشی تو چی رحم بودم ولیمن ب-

 :دی او را از کنار گوشش شني ها،لب ها وگردنش داغ شد وباز صداگونه

 ؟ي دختر بودنت رو با من از دست بديحاضر-

 کرده بود را احساس کرد می شکسته شده را که در دستش که پشت سر قانهی تکه آانهیمش
 يبه نابود. ندادیتی اهمیخروج خون را احاس کرد ول.و محکم در کف دست فشار داد

 :دی را شنای سامي شد،صدای مکینزد

 .انهی پس تا تهش برو مشي اومدنجاشیتا ا-

 ؟ينابود:با خود گفت. کرد ی را احساس مای سامدستان
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 در مشتش شتری شکسته شده را بنهیچشمانش را بست وتکه آ.دی بسته او را دمانچش
 از او جدا شد،به ایسام. فرود آوردای ـنه سامـی را در سنهیفشرد،دستش را تکان داد وتکه آ

 : گفتانهی ـنه اش فرو رفته بود نگاه کرد وبه مشـی که در سنهیتکه آ

 . کنهرشونی قافلگخوادی ومطمئنا پدرت مدهیمحموله رس...ي بردیبا-

 ...اوردی خواست برزبان بیدلش نم...ی شد ولی باورش نمانهیمش

 ...انهیمش-

 : راشیاشک ها...دیخون را د. کردنگاهش

 ...انهیمش-

 : محکم او را گرفت وگفتای خود بلند شد،سامي جااز

نشد ... کنم،اماکی شل بهتی رحمی با بشدی مدمی رحمانه نگاهت کنم،شای شد بی مدیشا-
 ... خواستم منینم... شدینم...انهیانکار کنم مش

 :دی لرزی مشیصدا

 .دوست دارم جان دلم...انهیمش-

 وبا ای سامي او،برايست،برایگر. را احساس کردای بدن سامینید،سنگی را نشنشی صداگرید
 من چه کردم؟چرا؟:خود گفت

سرش را تکان دادو دکتر . را محکم گرفته استشی را احساس کرد که بازوی محکمدستان
 : گفتهی وبا گردیرا د

  کار کردم؟یچ...من-

 : جدا کردای او را از سامدکتر

 .ي بردیبا-

 : خود بلند کرد وکشان کشان از اتاق خارج کردي را از جااو
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 االن سرگرم محموله ،اونای ساکت باشدی بارونی بي بري خوی ساکت باش اگه مانهیمش-
 کنه که فکرتو منحرف ی با توئه و به فکرشون داره تو رو ادب مای کنند سامیوفکر ماند 
 تونم به خاطر نجات ی که مهی دادن راه فرار تنها کاررونه،نشونی بسی دونم پلیم.کنه

 . ادا کنمنمویبذار د... بدمجام پدرت انلهیدخترم به وس

 : به او نگاه کرد وگفتانهیمش

 مرده؟-

 : نگاه کرد وگفتای به سامدکتر

 . باش نمردهه،مطمئنیاون قو. سراغشامی مرونی برمت بیم-

 کی بارياز راه رو. بردرونی را محکم تر از قبل گرفت واو را از اتاق بانهی مشي بازودکتر
 کردند یمتر راه رو را ط15 شدند،یی باز وارد راهرویعبور کردند وبعد از گذر اتاق بزرگ

 قرار ي فلزی سمت راست چند صندليگوشه . وکوچک شدند انبار مانندیو وارد اتاق
 ها رابرداشت و رو به ی صندلنیی پایمی تکان داشت وموکت قدا ها ریدکتر صندل.داشت

 : گفتختی ری که هنوز آرام اشک مانهیمش

  فقط تند بدورونی بيدیآخرش که رس...هی راه مخفهین،ییبرو پا-

 :سراغش رفت وگفتدکتر . خوردی خود تکان نمي از جاانهیمش

 ؟يری بمي خوای مانهیمش-

 .زندست...اون نمرده...مرگ؟نه: کرد وبا خود گفتنگاهش

 : را پاك کرد وگفتشی هااشک

 ؟يدینجاتش م-

 را ی خاککی بارییراه رو. رفتنیی از پله ها پادی با تردانهی سرش را تکان داد ومشدکتر
 .اون زندست...زندست: گفتی لب با خود مریشروع کرد به راه رفتن ومدام ز.دید
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از پله ها باال رفت ودوباره .دی را دیی سرش روشناي داسنت چقدر گذشت که باالینم
 ی که با سرعت به طرف انبار مدی را دسی پلي هانیشروع کرد به راه رفتن،ماش

 .دیشما محاصره شده ا: گفتی را که مسی پليد،صدای گلوله را شنکی شليرفتند،صدا

 به عقب نگاه کرد دی وبا تردستادید،ای را شنیبی محيد،صدایدو. تر کردعی را سرشی هاگام
 می را تکان داد ونشیپاها.دی غرق در آتش دد،ی رسیوانبار را که از دور کوچک به نظر م

 :قدم برداشت وگفت

 .نه-

 : شددهی از عقب کشی قدم برداشت ولکی

 انه؟یمش-

 .دی را برگرداند وپدرش را دسرش

 بابا؟-

به کف دستش نگاه کرد که هنوز . تار شده بوددشی دگری به عقب نگاه کرد،اما ددوباره
 :به سمت پدرش برگشت وگفت. داشتيزیخونر

 .نجاتش بده-

 . را گفت ودر آغـ ـوش پدرش از هوش رفتنیا

 . فشردشتری ـنه اش را بـیس.حمـ ـام اتاقش را شناخت. به خود آمدانهیمش

 انه؟یمش-

 :دی شنی را مشی صداهنوز

 .دوست دارم جان دلم-

 ری زد،بهیخود را درون وان رها کرد وخواب. آمدی صدا هنوز می را گرفت ولشی هاگوش
 :دیباز هم صدا را شن.شروع کرد به شمارش. را گرفتشیآب رفت،نفس ها
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 .ي تا تهش رو بردیبا-

 : وبا خود گفتدی را بلعژنی و تمام اکسدی را باال کشخود

 . عذاب منهنیا... زنده باشمدیمن با-

 :دی مادرش را شنيصدا

  دخترم؟انهیمش-

 : در حمـ ـام نگاه کرد وگفتبه

 .نگران نباش...من قصد مردن ندارم...من زندم مامان-

به کف دستش نگاه . دوش رفتری را از تن درآورد وزشیلباس ها. را گفت وبلند شدنیا
 کرد ی احساس نمهی در آن ناحي دردیول دیخون را د. هاهیکرد وشروع کرد به کندن بخ

 کوچک يبعد از اتمام کارش حوله ا. وجودش آتش گرفته بودگرازی دییبلکه درجا
 . واز حمـ ـام خارج شددیچی را دورش پـامش حوله حمـ.دیچیبرداشت ودور کف دستش پ

 : کرد وگفتد،نگاهشی تخـ ـتش نشسته دي را رودلدار

 ؟ی رو برام گرفتیخط وگوش-

 : بلند شد وگرفتشی از سر جادلدار

 آره فقط چرا همون خط؟-

 : را از دستان دلدار گرفت وگفتی خط وگوشانهیمش

 .چون بهتره-

دلدار با . را بدون توجه به حضور دلدار به تن کردشی سمت کمدش رفت ولباس هابه
 : به سراغش رفت،دستش را گرفت وگفتانهی دست مشدنید

 ؟ي که کردهی چه کارنیا-

 : دستانش را پس زد وگفتانهیمش
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 . بهتر بمونهمیادگاری خوام یم-

 انه؟یمعلوم هست چته مش-

 : زدادی شد وفری عصبانهیمش

 .رونیبرو ب... خورهی حالم بهم مي خودی بي توجه هانی ا؟ازی تمامش کنشهیم-

 : نگاه کرد وزمزمه کردایبه کوچه و پژو پرش. سمت تراس رفتبه

 ری گای کرد،آری نداره خودکشي اومدن وراه فرارسای پلدیش که د تمام شد،کوروزیهمه چ-
 . مردایسام...افتاد،فقط

 : را مشت کرددستانش

 . گذاشتهگاردی پدرم هنوز برام بادی ولستی دنبالم نی کسگهید-

 که قصد داشت از اتاق خارج شود دلدار محکم ی رفت ودر حالرونی از تراس بیعصب
 :دستش راگرفت وگفت

 کجا؟-

 . ندارهیبه تو ربط-

 توجه به مادرش وثنا از خانه ی بانهیمش. همراهش رفتی را رها کرد ولانهی دست مشدلدار
 که چند متر دورتر از خانه ای به سمت پژوپرشمی را باز کرد ومـ ـستقاطیدر ح. رفترونیب

 کهنی بدون اانهی داد ومشنیی را پاشهی زد،مرد ششهی به شيضربه ا.پارك کرده بود، رفت
 : گفتدهد اجازه سخن به او

  نه؟ای دی ری منجایاز ا-

 : را گرفت وگفتانهی مشي بازودلدار

  داره؟ی به تو چه ربطانهیمش-

 : نگاهش کردی عصبانهیمش
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 پارك نجای که ایی مدل باالنی همه ماشنی انی بنشونیبه نظرت ماش...هه...به من چه؟-
 . کردن نفهممست؟فکریشده تابلو ن

 : به مرد راننده نگاه کرد وگفتدوباره

 .تلفنتو بده-

 : زدادی فربای تقرانهی نداد،مشی جوابی نگاهش کرد ولمرد

 .یتلفنت لعنت-

 : گفتدلدار

 . آروم باشانهیمش-

 ومـ دی را قاپی گوشانهیمش. دادانهی اش را به دست مشیمرد مردد گوش. ندادیتی او اهماما
تماس گرفت وبه محض . پدرش را شناختي تماس ها شد وشماره ستی وارد لمیـستق

 : گفتدی پدرش را شني تماس برقرار شد وصدانکهیا

 . ندارمازی نگاردی به بادگهیبابا من د-

 : دخترش گفتي صدادنی با شنیی رضااوشیس

  کنه؟ی کار می سروان دست تو چیگوش-

 ...ایسام...گروهشون منحل شد...کوروش مرد... دستتهایآر... تمام شدیهمه چ...بابا-

 : را مشت کرد وادامه داددستانش

 .ستی دنبالم نیچکی هگهیبابا بسه د-

 : در دل گفتیی رضااوشی را قطع کرد و سیگوش

 .ی دونی دونم که می،مي رو به خودت جلب کردیکیاما االن مطمئنا توجه -

 : گفتیکرد وعصب را به طرف مرد راننده پرت ی گوشانهیمش

 .دی برنجای بهتره از انی بمونگاردی تا آخر عمرتون بادنی خوایاگه نم-
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 .دی چرخنشی وماشنگیچشمش سمت پارک. شداطی توجه به دلدار وارد حی را گفت وبنیا

 . اصفهان بودنمیماش-

 : کنارش آمد وگفتدلدار

 . تو اتاقتهچشمییارش،سوی برات بي رفته؟از زهره خواسته بودادتی-

 شی که دلدار برای تخـ ـت نشست،گوشيرو. به اتاقش رفتمی خانه شد ومـ ـستقوارد
 را به گوشش یشماره را گرفت وگوش.آورده بود را برداشت وخط را درونش گذاشت

 : که گفتی زني صداهیچسباند وبعد از چند ثان

 .شماره مرود نظر در شبکه وجود ندارد-

 .دی همان زن راشنيم شماره گرفت وصدا هگری کرد وچند بار دقطع

 گرفت انهی را از مشیگوش. زانو نشستي روشی که متوجه او شده بود روبه رودلدار
 :وگفت

 . کنمی خواهش مانهیبس کن مش-

 : گفتانی با چشمان گرانهیمش

  ده؟یچرا جواب نم-

 يانو روبه رو زي را برداشت ودوباره روهی اولي کمکهاي خود بلند شد وجعبه ي از جادلدار
 . شدانهی قرار گرفت ومشغول پانسمان دست مشانهیمش

 .درد داره-

 : او نگاه کرد وگفتي به دستان پانسمان شده دلدار

 محکم بستم؟-

 : وگفتستی ـنه اش قرار داد،گرـی سي دستش راروانهیمش

 ...ی تونم تحمل کنم ولی کردم میفکر م...یلیخ... درد دارهیلیخ-
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 کرد ی که نـ ـوازشش می قرار داد ودر حالشی شانه هاي نشست،سرش را رودلدارکنارش
 :گفت

  بده؟نتی کار کنم که تسکی کار کنم برات؟چیانه،خواهرم،دوستم،چیمش-

 : شدت گرفت وگفتانهی مشي هااشک

  من شومم؟رن؟چرای می مای رنی مای که کنارمم ییچرا تمام کسا-

 را انهی مشی دانست هر جوابیاو م. دهدی وچه جوابدی دانست چه بگوی نداد،نمی جوابدلدار
 . خواستی را نمنی کند واو ای تر مانیگر

 را محکم گرفت وبه صفحه ی گوشدی از جا پرانهیمش. بلند شدانهی مشی زنگ گوشيصدا
 ی خود بلند مي از جای ندهد ولی خواهد جوابی حامد اول مي شماره دنیبا د.چشم دوخت
 ی حامد را مي زند وصدای پاسخ را منهی رود گزی که به سمت تراس میشود ودر حال

 :شنود

 ؟یانه؟خوبیالو مش-

 ؟ی پرسی چرا مستمی نی دونیتو که م-

 : گفتانهی سکوت کرد ومشحامد

 .يزنگ زد-

 . خواستم حالت رو بپرسمیم-

 ؟ي داريخبر-

 : گفتستی چانهی دانست منظور مشی که محامد

 راحت اطالعات شهی به بعد نمنجای از اگهی دونه من با تو در ارتباطم،دیپدرت م-
 .ي کرددای نجات پدمیفقط شن. افتادهی دونم چه اتفاقی نمیگرفت،حت

 . رو کشتمایسام-
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 : سکوت کرد وگفتي لحظه احامد

 . نبودهلی دلیمطمئنا ب-

 ...داشت... شدی مکیداشت نزد-

 : شودی م را متوجهانهی مشي حرف هاي معناحامد

 . دفاع از وجودت بود،دفاع از دختر بودنتنی اانهیمش-

  بود؟ی اون مدیاما چرا با-

 : که به آن زل زده بود بست وگفتي کوچه اي چشمانش را به روانهیمش

 . کردم ازم متنفرهی دوسم داشت،فکر مایسام-

 :دیچی در گوشش پای ساميصدا

 .دوست دارم جان دلم...انهیمش-

 را نی ماشچیی را از گوشش جدا کرد وتماس را قطع کرد وبه اتاقش رفت،سویگوش
 : وگفتد،برگشتی آیمتوجه دلدار شد که دنبالش م.برداشت

 .لطفا... خوام تنها باشمیفقط م. قصد مردن ندارمایدنبالم ن-

 وآن ها دی گوی همان جمله را هم به مادرش وثنا مانهی کند،مشی به ناچار قبول مدلدار
در . شودی منی رود وسوار برماشی مرونی از خانه بانهیمش. کنندید به رفتن او نگاه ممرد
 : رودیبه سمتش م.ندی بی کند وپارسا را می را باز مگیپارک

 نه؟ نگران نباش من ای خوردم نی زمینی ببينجا،اومدی اي شده اومدیجناب پارسا دلجو چ-
 . بخورمنی وقت قصد ندارم زمچیه

 ی متوقف می قدمکی پارسا او را در ی رود ولی ملشیردد وبه سمت اتومب گی برمانهیمش
 :کند

 .نیهم...نگرانت بودم-
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 : کندی منگاهش

 . بودهي خودیب-

 ... منانهیمش-

 :دی گوی زند ومی مي پوزخندانهیمش

  کجا زل زده به ما؟نمیاز زنت چه خبر؟بب-

 :دی کرد جواب پارسا را شنی پارك شده نگاه مينهای که به ماشی در حالانهیمش

 .ی روانشگاهی شده آسايبستر-

 :دی ناخودآگاه خندانهیمش

 ؟ي خوای بچت پرستار مي براهیپس تاوانش شروع شد؟حاال چ-

 ... من فقط نگرانانهیمش-

 : کندی حرفش را قطع مانهیمش

فقط نباش،نذار ...ی کمکم کني خوای م،اگهی واقعا نگرانمی کم،فقطیاگه کم...یاگر نگرانم-
 .ي وقت نبودچی،هیستی چون تو اون ننمی چشات رو ببنمت،نذاریبب

 دی آی که به سراغش مي اجهی بااحساس سرگی گردد ولی بر ملشی به سمت اتومبانهیمش
پارسا را احساس . گذاردی منشی ماشي تعادلش را از دست دهد دستاش را رونکهیقبل از ا

 :دی گوی کند ومیابلند م رد،سرشی آی کند که کنارش میم

 .فقط برو به من دست نزن-

 رشی گبانی که مدت هاست گری وضعفشی توجه به بدحالیب. شودی منشی بر ماشسوار
 ی خواهد دور شود وفکر نکند ولی رود،دلش می داند کجا مینم. کندیشده است حرکت م

 ی مادهی پلیاز اتومب. کندی خانه شان پارك مکی پارك نزدي را روبه رونیماش. تواندینم
 . رودی کنند می متی اش او را هداذشته ودلش وگشی که پاهایشود وبه سمت
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 دی را که آمده بود واو را دی آورد،صبحی مادی رود وبه ی مشناسد،سمتشی را ممکتین
 . شده بودزانیوناخواسته از گردنش آو

 فکر شهی را که همی وچشمان راشیاو را گرما. آوردی مادی وباز به ندی نشی ممکتی نيرو
 . کندشانی تواند معنای کرد میم

 انه؟یمش-

 : کندی رابلند مسرش

 ؟ی کنی مبمیچرا تعق-

 . نشستمکتی ني روانهی کنار مشروهان

 .دنتی دامی روز نشد ب12 نیا-

 ؟ينکنه تو هم نگرانم بود-

 .بودم وهستم-

 : داد وگفتهی تکمکتی به نانهیمش

  نه؟يدیاز پدرم شن-

 :دی گوی کند ومی نگاهش مروهان

 . دوست داشتيدی فهمنکهی اای ی دوسش داشتنکهی کنه،ای متتی اذشتری بیچ-

 : کردنگاهش

  دونستم عاشقمهی مشهی همنکهیا-

 ... چراپس

 : سخنش را قطع کردانهیمش

 چرا کشتمش؟... کرد؟کیچرا بهم شل...چرا با کوروش همدست شد؟...چرا ترکم کرد؟-

 : کرد وادامه دادسکوت
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 یچون نابود م... کشتنمیچون م... خواست ازم محافطت کنهیچون م...چون من شومم-
 .شد

 : هم سکوت کرد وگفتباز

 که دوسشون یی رفت تا محافظت کنه،چرا تمام کساایسام...پدرم رفت تا محافظت کنه-
 کنند که قلـ ـبم رو ی کنند؟چرا فکر نمی کنند دارند ازم محافظت می وفکر مرنیدارم م

 . کنندیتکه تکه م

 نکهی بدون ادی آی که به دنبالش مندیبی شود وروهان را می خود بلند مي از جاانهیمش
 :برگردد گفت

 .ای شد جلو نی چا،هری چقدر بدبختم فقط جلو ننیبب...ایب...ای حوصله ندارم بگم نگهید-

 رفت که ییوبه مکان هاحرکت کرد . رفتنشی روهان فاصله گرفت وبه طرف ماشاز
 . خاطرات بودی تداعشیبرا

 رفت که مورد نظرش بود،متوجه روهان شد که ی داسنت چقدر گذشتته به سمت پارکینم
 دی مواد را دیساق. را پارك کرد و وارد پارك شدنشیماش.هنوز هم پشت سرش است

مرد که .رفت بود نکرد وبه سمت مرد بشی به روهان که با چند متر فاصله در تعقتیاهم
 : کنارش قرار گرفت وگفتانهیمش.برانداز کرد  او راي شده بود سرتاپاانهیمتوجه مش

 . دمی هم بهت می خوام پول خوبی خوب مزی چهی-

 : را صاف کرد وگفتشی صدامرد

 .میستی کاره ننیخانم ما ا-

 : در آورد وبه دستش داد وگفتیهزار تومان50 تا 10 انهیمش

 . باشهی خوام فقط عالیقرص خوب م-

 : داد وگفتانهیقرص را به دست مش3 ي حاو،ی کوچککی وپالستدی خندمرد
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 .ای بازم بیخواست.نیتا رو داشتم عال3 نی ايشانس آورد-

قدم هم برنداشته بود که روهان به 5اما هنوز . کج کردلشی راهش را به سمت اتومبانهیمش
 : سمتش برگشت وگفتنی خشمگانهیمش.سمتش آمد

 .ای شد سمتم نی که هرچا،گفتمیبهت گفتم ن-

  خطرناکه؟ی دونی می که ازش گرفتيزی چانهیمش-

 : پوزخند زد وگفتانهیمش

 . نترسونشیمثل بچه ها منو از آت-

 سوار شود روهان دستش را گرفت نکهی رفت اما قبل از انی را گفت وبه سمت ماشنیا
 :وگفت

 . کنمی می من رانندگنیبرو اون سمت بش-

 ؟ی پرستارم بشي خوای مهیچ-

 .رتتی بگسی خوام پلیفقط نم-

 : کرد وگفتانهیروهان هم نشست رو به مش. زد وسمت کمک راننده نشستپوزخند

  کرد؟ی کار می چي شدی نارحت میوقت-

 :ندیبی را مانهی مشسکوت

 . گمی رو مایسام-

 : را مشت کرددستانش

 ...به تو-

 : حرفش را قطع کردروهان

 کنم،فکر کن من اونم،تو ی مي بخواي به من نگاه کن،هر کار؟پسي خوایباشه،توهم م-
 .صورت من نگاه کن واون رو صدا بزن
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 : وگفتدی ناخواسته چکانهی مشي هااشک

 ...یشینم...یستیتو اون ن-

 : که قرص ها درآن بود نگاه کرد وگفتانهی مشي دستان مشت شده به

 ؟ینی رو تو توهم ببای فقط سامي خوای نم؟مگهي اونا رو بخوري خوایپس چرا م-

 : وگفتستی دستانش قرارداد وبلند گرانی سرش را مانهیمش

 ؟ی فهمیدرد داره آخه توچه م...لعنت...لعنت به تو-

 : شد وگفتمانی پشی ولردی را بگانهی لرزان مشي را بلند کرد تا شانه دستانش

 . درد دارهترشی بی ده،چی عذابت می سخته،چیبهم بگو،بگو چ-

 : وادامه داددی را دانهی پر از اشک مشنگاه

 . کشنی درد مشتری کنند تنها هستند بی وقت ها آدم ها چون فکر میگاه-

 ی،نمی تونی تو نمی ولی تونی گه تو می که اون باالست بهت می وقت هام اونیگاه-
 . درد دارهنی وای،خودخواهي مغرور،چونيخوا

 دهی عذابت مای سامی فراتر از مرگ احتماليزی کنه؟مطمئنم چی متتی اذی چانهیمش-
 درسته؟

 : دوختابانی به خچشم

 . خودم برمنیی برو پاایمنو برسون خونه -

 . کردتی را روشن وبه طرف خانه هدانی رخ او نگاه کرد،سپس ماشمی به نهی چند ثانروهان

 : بزند گفتی دانست روهان قصد دارد حرفی که مانهی مشدندی رسیوقت

 . درد دارهشتری بي بدبی خودت رو فریوقت-

 شد وبه طرف در سالن خانه ادهی پنی را از روهان گرفت ودر سکوت از ماشچییسو
 :مادرش کنارش آمد وگفت. خود بلند شدندي که نگران از جادیمادرش وثنا را د.رفت
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  دخترم؟یخوب-

 .ستی ومطمئن شد خوب ندی سرخش را دچشمان

 .ترم دخانهیمش-

 : باز کرد وگفتد،لبیبه عقب برگشت واو را د.دی پدرش را شنيصدا

 .بابا-

به محض . دست دخترش راگرفت واو را به سمت مبل ها برد ونشستندیی رضااوشیس
 : به پدرش گفتانهینشستن مش

 .کنمیخواهش م... کلمههی ؟فقطي کرددای پیبهم بگو چ-

 : فشرده شدد،قلبشی غرق شده در غم واندوه را دانهی مشیی رضااوشیس

 ..فقط...دخترم-

 : نگفتيزی کرد وچسکوت

 . کنهی که هست بدتر نمینی حال منو از اي خبرچیبابا ه-

 دایتا جسد پ3تو انبار هم . بگهيزی تا چومدیدکتر امروز فوت کرد،قبل فوتش به هوش ن-
 DNA م،چونیکرد

 .استی کدوم جسد ساممینی تا ببمی بدقی تطبمی تونی نممی رو ندارایسام

 : نداد وگفتی مجالانهیمش

 . نباشنای کدوم سامچی هدی کنم شایی شناسادیبذار-

 ...نیفقط ا.ستی نییجسدا اصال قابل شناسا-

 با شدت شیاشک ها. که در دستان پدرش بود نگاه کرديری به پالك بدون زنجانهیمش
 : شد وبا هق هق گفتری سرازيادیز

 ... مننویبابا ا...من براش...ك پالنیا-
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 : گفتدی دخترش را دی که چشمان بارانانهیپدر مش. دو سکوت کردندهر

 که ي به خاطر اشتباهش فوت کرده نه به خاطر ضربه اای فکر کن که سامنی به اانهیمش-
 . نبوده که بخواد بکشتشي ضربه در حدی اون طور که تو گفت،چونيبهش زد

 : شدت گرفت وگفتانهی مشي هیگر

 واگه اون استیتا جسد متعلق به سام3 از اون یکی انکار کرد که اگه نوی اشهیاما نم-
نتونسته چون من . که نتونسته خودش رو از انفجار وآتش نجات بدهنهی ایعنیسوخته باشه 

 ... کردم،نتونسته چونشیزخم

 : دخترش را گرفت وگفتي شانه هایی رضااوشیس. هق هق افتادبه

 . دلمانه،دخترم،جانیمش-

 :دیچی پانهی مشي در گوش هاای ساميصدا

  جان دلم؟انهیمش-

 : زدادی را محکم گرفت وفرشی هاگوش

 .فقط اون... گهیفقط اون م...بابا نگو جان دلم...نگو...به من نگو جان دلم-

 اتاق را د،دریدلدار را د. توجه به پدر ومادرش وثنا به اتاقش رفتی خود بلند شد وبي جااز
 :بست وداد زد

 ست،نگرانی نيزی چنی گفتی مدی باین؟وقتی خوای می چرا؟چدی ذاریچرا تنهام نم-
 ... اما حاالنی نگفتیچی نکن ههینباش،گر

 : را گرفت وگفتانهی مشي سمتش آمد وبازو هادلدار

 .ي دی خودت رو به کشتن مي دارانهیآروم باش مش-

 که از جهنمم ی گذاشته تو برزخده،منوی عذابم م که اون باالست دارهیمرگ؟مردن؟اون-
 .بدتره
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 : افتاد وگفتهی هم به گردلدار

 ... کهنهی اتفاق ها به خاطر انی تمام اانهیکفر نگو مش-

 بود دستانش را پس زد،به دهی حرفش را فهمي که معناانهی نزد،مشی شود وحرفساکت
 :طرف تخـ ـتش رفت وگفت

  سرنوشت رو انتخاب کرد نه؟نی که خودم کردم نه؟من بودم که انهیبه خاطر ا-

 : داد وگفتانهی به مشی آبوانی را که ثنا به او داده بود را به همراه لی قرص آرامبخشدلدار

 . بخورنویا-

 : به قرص نگاه کرد وگفتانهیمش

 . کننی قرص ها هم خوابم نمنی ایاد،ولیخوابم م-

 :چشمانش را بست وگفت.دی ودراز کشدی بلعی ها را بدون اعتراضقرص

 شنوم که ی منمش،صداشویبی تمام مدت می خوام بهش فکر کنم ولینم-
 .جان دلم...انهیمش...گهیم

 : را جمع کرد ودر آغـ ـوش گرفت وگفتشی کودك درون رحم مادر پاهمانند

شق من  عادی بود،خوب بود،چرا اون بایچرا اون؟چرا؟اون عال...نگفتم... خواستم بگمیم-
من فقط ...ه؟چرا؟ی شده گرامی شده چرا؟چرا تمام دنامی شد؟چرا؟چرا تمام دنیمغرور م

 هی ساله فقط گر15 بود که نی تاوانش آنقدر سنگیعنین،یهم...خواستم زنده بمونم
 سهممه؟

 : گذاشت وگفتانهی مشي شانه ي دست رودلدار

 ؟ی نگفتشی سال پ15 وقت از چیچرا ه-

 : فشرده شدانهی مشقلب

 ...دی نپرسیچون کس-
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 :دی مرد را شنيصدا

 . کنهی گری زنده بموني خوایاگه م-

 :دی را شنشیسالگ9 يصدا

 .کمکم کن-

به طرف .دی را در اتاق ندیکس.دی خواب پرد،ازی اذان را شني شد،صدااهی شد،آسمان سشب
جه به طرف  توی بی اول اسفند را احساس کرد وليسوز سرما.تراس رفت،در را باز کرد

 : وگفتدی کشیآه.کوچه غرق در سکوت بود.دی دی می رفت که کوچه را به خوبينقطه ا

 . لحظههیفقط -

 در ردی شماره را بگنکهی برداشت وقبل از ای پاتخـ ـتي را از روی اتاقش برگشت وگوشبه
 :دل گفت

 . صداهیفقط -

 : چسباندشی را به گوش هایگوش

 . باشدیشماره مورد نظر در شبکه موجود نم-

 : رفت وبا دلدار روبه رو شدرونیاز اتاق ب. تخـ ـت پرت کردي را رویگوش

 ؟ي شدداریب-

 : کرد وگفتنگاهش

 ؟ي نداری پرستارم؟مگه زندگيتو چرا شد-

 . هفته ست طالق گرفتم1نه،من -

 : وگفتدی کشیآه

 . من تو رو هم گرفتینحس-

 . بهرام بود که منو از دست دادیاقتی لیانه،بی نگو مشنویا-



             سایت مهدرمان  پیچک هاي شوم                                                    رمان 

@donyayroman 521 

 : سرش را تکان داد وگفتانهیمش

 .آره-

 :وارد آشپزخانه شدند ودلدار گفت. طرف پله ها رفت ودلدار به دنبالشبه

 . بگوي خوای ميزیچ-

 .گشنمه-

 : خوشحال دستانش را به هم زد وگفتدلدار

 .ارمی تا برات عذا بنیبش-

 .دلدار مشغول گرم کردن غذا شد. نشستزی پشت می صندلي روانهیمش

 ساعت چنده؟-

 : نگاهش کرد وگفتدلدار

 .سحره اذان صبحوگفتن-

 : قرار داد وگفتانهی مشي غذا را رو به رودلدار

 بخور-

 دلدار؟-

 : نگاه کرد وگفتانهی چشمان مشبه

 بله؟-

  شمال؟يبریمنو م-

 شمال؟-

 : تکان داد وگفتسرشرا

 . کنمی خوام خدافظیم-

 : نگاهش کرد وسپس گفتي لحظه اداردل
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 . خوبهمی ریباشه صبح م-

 : قطره اشکباز

 .خوبه-

 بود به دهی آنها را شنيدرنا پورمنش که صدا. نزدندی حرفگری خوردن غذا شد و دمشغول
 : پاسخ دادی شماره او بدون معطلدنیرهام با د.اتاقش رفت وبا رهام تماس گرفت

 ه؟ افتادیسالم خانم پورمنش،اتفاق-

 ی دونم اگه مخالفت کنم عصبی خواد بره شمال،می مانهی نشده فقط مشيزیچ...سالم-
 . کار کنمی چدونمیذاره،نمی دونم اگه بخوام باهاش برم نمیشه،میم

  خواد بره؟یچرا م-

 : آور وگفتادی را به انهی مشجواب

 . کنهی خود خدافظی گفت میم-

 ره؟یتنها م-

 .رهیینه با دلدار م-

 : گفتی داشت ولدی تردنکهی با ارهام

 رو هم نی ادی بای مراقبش باشه ونذاره تنها باشه ولدی بره فقط به دلدار خانم بگدیبزار-
 . حساس بشهانهیبدونه که نذاره مش

 : وگفتدی کشی پورمنش آهدرنا

 .شینی داد ببی خواست اجازه می افسرده نبود،دلم مانهی خواست مشیدلم م-

 رفت و انهیدرنا پورمش به اتاق مش. رهام تماس را قطع کردنديدهای از حرف ها وتاکبعد
 : گفتدی که مادرش را دانهیمش.دیاو را مشغول جمع کردن چمدان کوچک د

 . رم شمالیم-
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 : را تکان داد وگفتسرش

 .انهی همون مشانه،بشویفقط برگرد مش-

 .شمی ونمستم،نبودمی نانهی همون مشی گردم ولیبر م: در دل گفتانهیمش

 راننده نشست وبا ی صندلي داد،روي عقب جای صندلي چمدان کوچک را دلدار رودو
 . وثنا حرکت کردانهی نگران مادر مشيبدرقه چشم ها

 . را از خود جدا نکردانهی سکوت کرد،دلدار هم سکوت کرد ومشانهی مشری طول مستمام

چشم دوخت به . ماسه ها نشست ي رفت،روای به سمت درانهی مشالی به ودنی محض رسبه
 : وبه آسمان نگاه کرددی ماسه ها دراز کشيرو. کرانی بایدر

 چرا؟چرا من؟-

 :دی را شنشیصدا. آسمان گرفت وبه خواب رفتی را از آبچشمش

 انه؟یمش-

 :ای خواب ورونی زد،به البخند

 ا؟یسام-

 : را صدا زدانهی باز مشدلدار

 انه؟یمش-

 :دی را باز کرد ودلدار را دچشمانش

 . بود،خوابایرو-

 .ی بخوابنجای سرما انی که تو اشهیپاشو نم-

 : به اتاقش برود گفتانهی مشنکهی رفتند ودلدار قبل از االی داخل وهردو

 . ناهار بخورایب-

 . تونمینم-
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 د؟ی گم گوش بی میمگه قرار نشد هر چ-

 به اتاقش نکهیبعد از ا. کردشی قاشق غذا را به زور وارد گلو2 ناچار به آشپزخانه رفت وبه
 :دیچیقلب فشرده شد،باز صدا در گوشش پ.ای اتاق زل زد به دريرفت،ازپنجره 

 . رو دوست دارمایدر-

 د؟یخند

  رو دوست نداشته باشه؟ای هم هست که دریچرا؟مگه کس-

 ی وجوابش را مای سامي کرد،هنوز هم صدای لبـ ـانش احساس مي هم گرما را روهنوز
 :دیشن

همون قدر که .همون قدر ناشناخته..ی انتها هستیکرانه تو هم ب ی بایهمون قدر که در-
 . انتهاستی بزرگه عشق منم بزرگ وبایدر

 رود رو به رونی از در بنکهی رفت اما قبل از اای وبه طرف دررونی نداشت،از اتاقش بتحمل
 :دلدار گفت

 . کنمی غرق نمای باش خودم رو تو درا،مطمئنین-

 .انهی قبول کرد واز پشت پنجره زل زد به رفتن مشدی با ترددلدار

 را ای آب دریخنک. گرفت رفتی درون آب قرار مشی که پاهایی جاکی تا نزدانهیمش
 .احساس کرد

 نی بشه واز رو زممونی که اون باالست هم از خلقت من پشی کنم که اونی میاونقدر زندگ-
 .بر داره

مشت کرد وتمام تالشش را کرد که دستانش را . حس شدندی آب بي ازسرماشیپاه
 :سقوط نکند

 . افتمی زنم،نمی بشه زانو نمیهر چ-
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 :دی حسش را تکان داد وبرگشت وروهان را دی بيپاها

 .انهیمش-

 : چشمانش را پاك کرد وگفتیسیخ

  بهت گفت؟ی؟کی کنی کار می چنجایتو ا-

 . رو بهم دادنجای اصرار کردم تا آدرس ایلی شمال خي اومددمیاز مادرت شن-

 : در هم رفت وجواب دادشتری بشی هااخم

 .برو... روهاننجایبرو از ا-

 خوشحال انهی نامش توسط مشدنی که از شنی رفت وروهان در حالالی طرف در وبه
 :وخشنود بود بلند گفت

 . ما بندازيالهای ونی سر به اهی وای بی شمالیپس تا وقت-

 یحرف. وروهان را نگاه کردستاد،برگشتی قدم مانده به در از حرکت اکی انهیمش
 وانی لکیدلدار با . درون سالن نشستی مبل راحتيرو. شدالینزد،برگشت و وارد و

 : به سراغش رفت وگفترکاکائویش

 .بخورش گرمه-

 .دی را از دستش گرفت وجرعه جرعه نوشوانی لی حرفچی هیب

  درسته؟ی کنی که خدافظنجای ايتو اومد-

 : بودي کرد،جدنگاهش

 ؟ی پرسیچرا م-

 : کنارش نشست وگفتدلدار

 .ی فراموش کنی تونی نمي نخوای تا وقتانهی؟مشی کنی بهش فکر ميپس چرا فقط دار-

 . خوام فراموش کنمیمن نگفتم م-
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 ی زندگانهی جدا بزارش اما مشي گوشه هی خاطره درون قلبت نگه دار،هی رو مثل ایسام-
 .کن

 : گذاشت وگفتزی مي را رووانی لانهیمش

 . نروهیه؟حاشی حرف ها چنیمنظورت از ا-

 ندهی کرده که آنیری گذشته رو آنقدر برات شی،چي گذشته بودری درگادمهی یاز وقت-
  کنه؟نیری تونه شیوحال رو نم

 : بلند شد وگفتشی ندهد،از جای جوابخواست

 وحال پر از ترسه،من ندهی آی اونو محو کرده ولنیری شي خاطره هیگذشته پر غمه اما -
سهم هر ... آخرشی ولمیدی رو دندهیم،آی شب تو گذشته نبودهی شب،فقط هی ایوسام

 .ه،اشک،حسرتیدومون شد گر

 : برود گفتانهی مشنکهی بلند شد وقبل از اشی هم از جادلدار

  رفت؟ی دوست داشت ولی گیچرا شد حسرت؟چرا ازت جدا شد؟چرا م-

 را گرفت وخواست شی طرف دلدار برگشت گلو،بهستی شد،باز هم گری عصبانهیمش
 .چون عاشقم بود: در دل گفتی دهد ولیجواب

 کنار دستش را برداشت وبه وانیل. تخـ ـت نشست،قلبش فشرده شدي اتاقش رفت،لبه به
به تلفنش نگاه کرد،آن را . شکسته شدي بدي با صداوانی اتاق پرت کرد،ليگوشه 

 :برداشت،دوباره شماره گرفت وگفت

 .فقط باش... فراموشت کنمگهی خورم دیفقط جواب بده،قسم م-

  چسباندشی را به گوشهایگوش

 : بلند گفتي شدت گرفت وبا صداشیاشک ها.دی زن اپراتور را شني صداباز

 .ی گفتی وقت نمچی گفتم،کاش هیکاش م...سخته... تونمینم-
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 :دی خاطراه را شنيد،صدای خواب رفت،او را دبه

 ؟ي خندیچرا نم-

 . نگرفتم بخندمادیچون -

 ؟ي بخندشهی نم؟باعثی چینیبی منو میوقت-

 .دی نشنیجواب

 ارم؟ی تونم خنده به لبت بی من هم نمیحت-

 ... ترسمیم-

 چرا؟-

 .ساعت به خواب رفته بود1 اش نگاه کرد،فقط یبه ساعت گوش. کردد،وحشتی خوب پراز

 از ی کالمچی هی کرد وبد،نگاهشیدلدار را د. رفتنیی را به تن کرد وبه طبقه پامانتواش
 داده نی به ماشهی واو را که تکدی روهان را دنی را باز کرد وماشاطیدر ح. رفترونی بالیو

 :روهان سمتش آمد وگفت.است

 م؟یحرف بزن-

 : کرد وجواب دادنگاهش

 .ستمی نیهم صحبت خوب-

 .پس شنونده باش-

 احساس ي خواست لحظه ای خواست فکر نکند،دلش می نه؟دلش مای داشت،برود دیترد
 :کند زنده است

  لحظه بهش فکر نکنم؟هی ی حتای وقهی دقکی ساعت،کی ی کني کاری تونیم-

 .ینی تونم تالش کنم که منو ببی می نه ولدیشا-
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 فکر کرد ي لحظه اانهی باز کرد،مشانهی مشي رفت ودر را برالشی به سمت در اتومبروهان
 .فکر نه: با خود گفتیول

 . روهان شدنی را به تمام افکار بست و سوار بر ماشچشمانش

 : هم نشست وحرکت کرد وگفتروهان

  ها رو نشونت بدم؟الی ومی خوبه؟برمیکجا بر-

 .خوبه-

 : گفتانهی گذشت که مشی از حرکت نميلحظه ا.رکت داد را حنی لبخند زد وماشروهان

 .به من عالقه مند نشو روهان-

 چرا؟-

 . برمی تو رو به مرگ میچون اگه عاشقم بش-

 : کرد وگفتانهی را کنار جاده پارك کرد،رو به مشنیماش

 تونم ی دونم می می وقتانه،منی دم فقط مشی مبتی دارم فری خوام فکر کنی نمانهیمش-
 یستی نی وقتی تونم تالش کنم وداشته باشمت زندم ولی دونم می میباشمت،وقتداشته 

 . ندارهی تفاوتچی من با مرده هیزندگ

 رنگ که ي کوتاه وقهوه اي ساله،موها34 حدودا ی نگاهش کرد،روهان را،مرد جوانانهیمش
 خوش فرم ولبان ینیده،بی گرد،چشمان کشبای تقری شده بود،صورتشی شکل آرانیبه بهتر

 .باستیز:دی توانست بگوی به او مانهی کالم مشکیمتناسب با صورتش ودر 

 نی گاه اچی هدی شای دونی منکهی من خاصه که با اهی،چی گی منوی من خاصه که اهیچ-
 نکهی من خاصه که با اهی؟چی کنی به تو نداشته باشم بازم ترکم نمي که تو بهم داریاحساس

 ؟ي باز اصرار داری تو قلـ ـبم چه خبره ولی دونیم

 : نگاهش کرد وجواب دادانهی صورت مشيای تمام زوابه
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 .انهی خاص بودنت تو رو خاص کرده مشنیهم-

 روهان دنیبه محض رس. نگفتی سخنکی چی هالی به ودنی حرکت کرد وتا رسدوباره
 انهی را باز کرد ومشالیوروهان در . باز کردانهی مشي شد ودر را براادهی پنی از ماشعیسر

 از ی شد،سالن خالالی وییرای کرد و وارد سالن پذی متر را ط10 حدود يراهرو.وارد آن شد
در تراس .ي اشهی آجر وشی بواری دوخت،به دشی به رو به روشم چانهی مشی بود وللهیوس

 : گفتجانیرا باز کرد و با ه

 .باستیز-

 : وگفتستادی کنارش اروهان

  به خودت بفروشمش؟ي خوایم-

 : رفت وگفتي اشهی شي به سمت نرده هاانهیمش

 . خورهی خانوده مهی به درد نجای خوره،ایبه درد من نم-

  ازت بپرسم؟ی تونم سوالیم-

 : سمتش برگشت وگفتانهیمش

  نه؟استیدر مورد سام-

 : گفتانهی سرش را تکان داد ومشروهان

 . جواب ندادمدی شایبپرس ول-

 ؟ي عالقه من شدای شد به سامیچ-

 : نگاه کردای دربه

 فکر شی سال پ15 شد به ی شد به اون روز فکر نکنم،باعث می کنارش بودم باعث میوقت-
 . ندمبی کنم خودم رو فری نگاهش می شد وقتینکم وآروم باشم،باعث م

 : گفتانهی دو سکوت کردند ومشهر
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 . سکوت کنهی بزنه ولی تونه حرفی می بده که آدم وقتیلیخ-

 ؟ی که بهش نگفتی بگی خواستی میچ-

 : روهان نگاه کرد وگفتبه

 .نیهم...دوست دارم-

 از آنجا قهی دق30 را نگاه کردو بعد از الیتمام و. وروهان پشت کرد و وارد سالن شدای دربه
 : که متوجه شد بودگفتانهیروهان به سمت مرکز شهر حرکت کرد ومش. رفتندرونیب

  مرکز شهر؟يری ميچرا دار-

 ببرمت که بهت ناهار خوامی بدم واالنم مبتی خوام تمام تالشم رو بکنم که فریامروز م-
 .بدم

 : خندان روهان نگاه کرد وگفتي چهره به

 .دهی ناهار نمیی جا5من ناهار خوردم در ضمن ساعت -

 : را پارك کرد وگفتنیماش

 .که االن ناهار گرم داره سراغ دارم یی ضمن جا،دري دونم که درست غذا نخوردیم-

 : را باز کرد وگفتنی ماشدر

 . گردمیاالن بر م-

 را به ی بافتني روهان برگشت،پالتوقهیدق5در کم تر . چشمانش به رفتن روهان نگاه کردبا
 : داد وگفتاهیمش

 .ي لرزی مي دارگهی تنت کن دنویا-

 : رنگ نگاه کرد وگفتي به بافت خاکسترانهیمش

 . ندارميازین-
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 ی مي داری پس وقتستی زمـ ـستون ني بدبی که خودت رو فری کنیاگه پالتو تنت نم-
 . زمـ ـستونه،خوت رو گرم کن که بدنت نگه زمـ ـستونهی کنی احساس مشتری بيلرز

روهان به سمت رستوران . به تن کردقهی را از دستان روهان گرفت و بعد از چند دقبافت
 2هر دو وارد رستوران شدند که در آن ساعت .نددی بعد رسقهی دق10مورد نظر رفت و

 : غذا گفتي آن ها وبودنی با دانهیمش. هم داشتيمشتر

 .یی غذايچه بو-

 : لبخند زد وگفتروهن

 . اونجامیبر-

 : را نگاه کرد وگفتای مشرف به دري پنجره هاکی نزدي های به صندلانهیمش

 . نباشهایرو به در-

 . رو به جاده رفتي های روهان نماند وبه سمت صندلمنتظر

 : نشست وگفتشی هم روبه روروهان

 ؟یبا اکبر جوجه که موافق-

 . تونم بخورمی نمادیمن ز-

 . آماده بودشانی بعد غذا جلوقهی دق10 سفارش داد وروهان

 از غذا را به ی خورد نگاه کرد وقاشقی را مشی تمام غذاي به روهان که با اشتهاانهیمش
 تحمل نداشت وباعث شد انهی مشي معده ی داشت وليریدلپذ يدهان گذاشت،غذا مزه 

 ی تونیم: شده بود در دل گفتانهیروهان که متوجه مش. قاشق بخورد4 از شترینتواند ب
 م؟ دوستت داری به من هم بگيروز

 ی بار به تو منی چندياما من روز: گفتی در دل به خود می او محال بود ولي آرزو برانیا
 .هی من کافي برانی ای زنی لبخند می وحتي دیاگه بدونم گوش م.گم
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 شود رو به ادهی روهان پلی از اتومبنکهی قبل از اانهی رساند،مششانیالی را تا وانهی مشروهان
 :او گفت

 . ها رو قبول کردمالی دکور وی طراحشنهادی پدی کنم،شایبهش فکر م-

 انه؟یمش-

 : بعد روهان گفتهی حرف روهان شد وچند ثانمنتظر

 ؟ی به خودتم فکرکنشهیم-

 به خودم؟-

 : زد وگفتانهی مشي به رويلبخند

 .آره به خودت-

 به خودم؟: کردفکر

 :گفت

 . که مردمی وقتش،ازی سال پ15 بردم،از ادی وقته خودم رو از یلیخ-

 : هراسان گفتانهی مشي اشک هادنی با دروهان

 ده؟ی آنقدر عذابت می چانهی شد؟مشیانه؟چیمش-

 : پر از بغض گفتی شد و با حالترهی چشمان او خبا

 .برمیروهان منو فراموش کن،من تو رو به کام مرگ م-

 اوقات آدم ها خودشون ی گاهانهی؟مشی کنی قبل تو مرده بودم باور می اگه بدونانهیمش-
 . کننی کشن تا بتونند زندگیرو م

 : کرد وسپس ادامه دادسکوت
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 دونم اون ی مشه،چونی دونم نمی رو فراموش کن چون مایام خوام بگم سی نمانهیمش-
 تونه اونو از ی کس نمچی از قلبت وبدون که هي رو بزار گوشه اایسام.زهی برات عزیلیخ

 . به خودت فرصت بده،به من بدهانهی مشی خوام ولیمطمئن باش منم نم. کنهرونیاونجا ب

 : بود،نگاهش کرد وگفتافتهی انی پاشی هااشک

 تونم دوباره کار ی منمی کنم ببی کنم،حداقل فکر میبهش فکر م... تونم امای دونم نمیم-
 . نهایکنم 

 : زد وجواب داديلبخند

 . اولش خوبهي هم برانیا-

 . شدادهی روهان زد وپي به روی جانی لبخند بانهیمش

 : رفت وروهان نظاره گر رفتن او شد وبا خود زمزمه کردالی طرف در وبه

 .ی طوالنیول!یمرا دوست بدار اندک-

 یروز تمام زل زده به گوش7 روز تمام فکر کرد،7 شد که از شمال برگشته بود،یروز م 7
 روز تمام فقط مسافت اتاقش تا اتاق 7 را جواب داد،ی گرفت ونه تماسیاما نه تماس

جرات  هنوز ی کرد ولی گذراند،را طی می که در گذشته ساعت ها به طراحی،اتاقيکنار
 . سوختی از وجودش میی داشت،جادرد هنوز.نداشت در آن را باز کند

 نشست،زل زد به چشمان به ششی آرازی منهی آي را خشک کرد،رو به روسشی خيموها
کرم پودر را برداشت وشروع کرد به . سرش بستي را باالشیگود نشسته اش،موها

 کننده را برداشت دی که توانست کم رنگ کرد،سفیی چشمانش را تا جاری زیاهیش،سیآرا
 را شی ابروهانیی را برداشت وپايسورمه ا  به رنگي مورد عالقه ي هیسا.و بر صورتش زد

 روز قبل افتاد که دلدار با توپ ادی اصالح شده اش نگاه کرد،به ي هايبه ابرو. کردشیآرا
 سرشار از خشم ي چهره يادآوری از ي کرده بود تا اصالحشان کند،لبخندیوتشر او را راض
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 دلدار ی باشي جدیتون ی وقت نمچیه: لب زد وبه خود گفتي خنده دار دلدار به رویول
 .تی تواوج عصبانیحت

به طرف کمدش رفت،شلوار . ورژلب مات کارش را تمام کردملی خط چشم،ردنی کشبا
 آن ها انی اش نگاه کرد واز مرهی تيبه مانتوها.دی را برداشت و پوشپی کامال کی مشکنیج

 زانو اش به صورت هشت ي چهار دکمه که باال تنه تنگ واز کمـ ـر تا بااليمانتو سورمه ا
 ي مانتو اي کمـ ـربندهاانی به تن کرد ودر آخر از مرا  محسوس داشتي هانیبود وچ

 به یفی وکری بنفش سيروسر. را برداشت وآن را به دور کمـ ـرش بستیفی ظرریزنج
 . رفتنیی واز پله ها پادی کشقیچند نفس عم. رفترونیهمان رنگ را برداشت واز اتاق ب

 که پدر ومادرش،دلدار وثنا ورهام یی کرد وبه سمت راستش جای پله را هم طنیآخر
 بلند شد شی بود که از سر جای کسنیبه محض ورودش دلدار اول.نشسته بودند رفت

 .وسپس مادرش

  دخترم؟انهیمش-

 :ش نگاه کرد،کنارش رفت وگفت مادربه

 .دمی نگرانتون کنم،قول مگهی خوام دینم-

 : لبـ ـانش نشست وگفتي به روی نگاه کرد،لبخند مصنوعی به همگسپس

 . کردهدای پرادی جام اهی کنم ی مد،احساسی نگام نکنينجوری اشهیم-

 : زدند،سپس به رهام نگاه کرد وگفتی لبخند کوچککیهر

 . باهاتون صحبت کنمدی بااطی تو حمی برشهیم-

 : خود بلند شد وگفتي از جارهام

 .حتما-
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 برگشت وبه پدرش نگاه کرد ي هم به دنبالش اما لحظه اانهی طرف در سالن رفت،مشبه
 :وگفت

 ؟ی اصرار نکنیی به تهاگهی دستیبابا بهتر ن-

 درخت کاج نشسته بود ری زي هامکتی از نیکی ي را گفت وبه سراغ رهام که رونیا
 :کنارش نشست وگفت.رفت

 ؟ي نشددیهنوزم از من ناام-

 .شمی وقت نمچیه-

 چرا؟-

 ،دوستيزی فقط اشک بري ندار،دوستی باشنطوری اي خودتم دوست نداردونمیچون م-
فقط . مثل همهی کنی زندگي دونم که دوست داری ومی فقط به گذشتت نگاه کنيندار

 .ی دونیراهش رو نم

 يرهام لبخند. خواند گوش دادندی که مي خوش پرنده اي دو سکوت کردند وبه صداهر
 :زد وگفت

 . بشهدهی خوان صداشون شنی خوانند،چون می پرنده هام تو زمـ ـستون آواز میحت-

 : به رهام نگاه کرد وگفتانهیمش

 .مینی همونبگهی دایب-

 : کردنگاهش

 ... منانهیچرا؟مش-

 : را قطع کرد وگفتحرفش

 .فراموش کن...ادی مادمی کلمه نی انمیبی تو رو میوقت-

 : کرد وادامه دادنگاهش
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 . فراموش کردشهی که نمی دونیخودتم م-

 ...یاگه سع-

 :دیحرفش را بر-

 .ي کردی شد پس دختر مورد عالقت رو فراموش میاگه م-

 : خود را نباخت وگفترهام

 .ستی طور ننیا-

 یی هافهمم،نگاهی نگاه ها رو منی ای متوجه نگاهت به چشم هام نشدم؟من معنيفکر کرد-
 . ستی کسافتنی یکه در پ

 : خود بلند شد وگفتي از جاانهیمش. گفتی درست ماو

 ؟ی کنی پس چرا اصرار مشهی نمی دونی میوقت-

 ...ی ولشهیآره نم-

 : نگاهش کرد ورهام گفتمنتظر

مروز فکر  به اارم،همی مادی رو به روزیمن هم د. روی هم اونو داشت وهم زندگشهی میول-
 .نمی رو ببندهی کنم وهم دوست دارم آیم

 که ی بود که با اصطالحاتی گفت،از نظر او رهام فقط روانپزشکیچه م. نداشتیجواب
 : برگشت وگفتیبه او پشت کرد ول. کردی ميآموخته بود باز

 خودم رو مرده دی بانصورتی اری در غرم،چونی بگادی خوام ی نگرفتم ونمادیاما من -
 .بدونم

 ی رفت ولنگی از جانب رهام به طرف پارکی سخنای را گفت وبدون انتظار حرف ونیا
 ابانی زد وبه سر خرونی فکر منصرف شد واز خانه بنی نداشت واز ای رانندگيحوصله 

 . تکان دادی تاکسنی اوليرفت و دستش را برا
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شمانش  اش را به چي دودنکی خواست برود را به مرد راننده گفت،عی را که میآدرس
 : شد وگفتی گل فروشيمتوجه دکه .زد

 ؟ي نگه دارشهیم-

 به می ومـ ـستقی شد وبه طرف دکه گل فروشادهی پانهیمش. را نگه داشتلی اتومبراننده
 را برداشت،پول را حساب کرد وبه دی شاخه گل رز سف30. رفتدی رز سفيسراغ گل ها

 یب. روهان شدنی سوار شود به عقب نگاه کرد ومتوجه ماشنکهی رفت،قبل از ایطرف تاکس
 شده بود نشی شدن ماشبی هم که متوجه تعقیتاکس يراننده . شدیتفاوت سوار تاکس

 :گفت

 . دنبالتونهیکی خانم فکر کنم دیببخش-

 .دی ندیتی دونم،اهمیبله م-

 . نزدی خواست حرفی مانهی که مشي به مقصددنی تا رسراننده

 ادهی پی را حساب کرد واز تاکسهیدند،کرای خواست رسی مانهی که مشیی جانیر بام بلندتبه
 . پرتگاه رفتي شد،تا لبه ی که میی آهسته تا جايبا قدم ها.شد

 .ادی بادمی پرتگاه تا ي لبه امی مشهیهم

 : کرد او هنوز هم کنارش استی نگاه کرد،احساس مای سامبه

  داره؟ی جالبزیچه چ-

 : دهدی باهمان نگاه پر از سوال نگاهش کرد وجواب مباز

 تونه آدم ی ست که می نوع حسنی حس بدترنیا.فتمی سقوط بادی تونم به ی منجایاز ا-
 .داشته باشم

 :دی گوی کند وسپس می سکوت مایسام

  کنم؟ی تونم خواهشیم-
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 :دی گوی دهد واو می با تکان دادن سر جواب مثبت مانهیمش

 فته؟ی اتفاق بنی اي نذارشهی کردم میط ماگه داشتم سقو-

 به عقب و روهان نگاه نکهیبدون ا. را احساس کردي زمان حال برگشت،مشامش عطربه
 :کند گفت

 . رحمم من گذاشتم سقوط کنهیمن ب-

 : دورن دستانش نگاه کرد،شاخه شاخه برداشت وبه دل پرتگاه انداختي به گل هاانهیمش

 ... که منهی مردي من براي سوگوارنی منه،اهی سوگوارنیا-

 را هم پرتاب کرد،به دی شاخه گل رز سفنیآخر. باز مجالش ندادد،اشکی بگونتوانست
 :سمت روهان برگشت وگفت

 ؟یدمی جدگاردی تو باد؟نکنهی کنی مبمی تعقشهیچرا هم-

 . خوام گمت کنمی نمگهی دیحاال که هست-

 : با دستانش خودش را بغـ ـل کرد وگفتانهیمش

 سرده،چرا امروز آنقدر سرده؟-

 : انداخت وگفتانهی مشي شانه هاي کتش را در آورد وروروهان

 . رسونمتی ممیبر-

 . پر از ترحم بدمي نرم خونه؟از نگا هاشهیم-

 .می ری می خوبه؟هر جا تو بگمیکجا بر-

 : فکر کرد وگفتی کمانهیمش

 . ها رو قبول کنمالی دکور وی کن نظرم عوض بشه وطراحيامروز کار-

 : زد وگفتي لبخندروهان

 . رو باز بهت بدمي رو که تو شمال خوردي همون ناهاربرمتیم،میپس بر-
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 : بخندد گفتنکهی بدون اانهیمش

 شمال؟-

 . جا تو تهراننینه هم-

 ی باز مشی زد و رو به روهان که در را برای روهان رفت ولبخند کوچکلی سمت اتومببه
 :کرد گفت

 داد نزنه تو ی فرسخ10 کارو انجام بده که از نی اینی با ماشی کنبمی تعقيواخیحدقل م-
 .یهست

 : شد وروهان هم نشست و با خنده گفتسوار

 .ي بخوربی وفردهی ما همون اسب سپی مازراتنی ای فکر کنشهیم-

 : وگفتدی بار آرام خندنی اانهیمش

 . خوردمبی فردی شااری رو بدی پس همون اسب سپيتو که پولش رو دار-

 . را روشن وحرکت کردلی لبخند زد،اتومبدی دی که بعداز مدت ها مانهی لبخند مشبه

 :دی گوی لبخند به لب مروهان

 ؟ی موافقکیبا موز-

 : وگفتدی سمت روهان برگشت وبه پهلوخواببه

  بخوابم؟شهیاد،می خوابم منقدری دونم چرا اینم-

 . تو بخوابمی برسشه،تایالبته که م-

 خواست،فقط خواب ی خواست،کابـ ـوس نمی نمایرو.را بست وبه خواب رفت چشمانش
 . بار فقط خواب بودنی اوليبود،برا

 : که آرام خواب بود نگاه کرد ودر دل گفتانهی کوتاه به مشي لحظه اروهان

 .کاش... تونستم مرهم دردت باشمیکاش م-
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 آرام چشمانش را باز کرد،روهان که متوجه اش شده بود نی با تکان خوردن ماشانهیمش
 :گفت

 . سرعت داشتمکمی بزرگ بود ويادی کردم،مانعش زدارتی بدیببخش-

 . شدمدارینه خودم ب-

 : روهان زد وگفتي به رويلبخند

 . داشتي برام انرژیلی خدمی کابـ ـوس خوابی که بي اقهی چند دقنیهم-

 . وجود داشت نگه کردی بزرگی که در ته آن در آهنیکی باربای تقري رو به رو وکوچه به

 .نرو-

 : کرد وگفتیی نگاه گذراروهان

 ؟یچ-

 .جلوتر نرو-

 : زد وگفتی لبخند کوچکروهان

 ... درموردم فکر بد نکن تو خونه به جز مندیببخش-

 : داد زدبای دست راستش را مشت کرد وبا دست چپش دست او را محکم گرفت تقرانهیمش

 .نه...اینه سام-

 : نگاه کرد وگفتانهی به دستان لرزان مشستاد،روهانی از حرکت الیاتومب

 ؟یانه؟خوبیمش-

 . را درك کردتشی کرد،موقعنگاهش

 . ندارمی خوبي خاطره یمی قدي کوچه هانی دست خودم نبود از ادیببخش-

 : را برداشت وروهان گفتدستش

 . شد امروز خوب بگذرهم،قراریپس برگرد-
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 : گفتعی سرانهیمش

 نه-

 : گفتانهی نگاهش کرد ومشروهان

 .ستی که همون جا ننجایتازه ا. فرار کنم؟بهتره جرات داشته باشمدی بایتا ک-

 ؟یمطمئن-

 : سرش را تکان داد وگفتانهیمش

 ؟ی کنيقراره تو آشپز-

 : وگفتدی با صدا خندروهان

 بده؟-

 : زد وگفتی جانی لبخند بانهیمش

 . ندارمتیوم مسمي ،حوصلهیمسمومم نکن-

 را تا لی را زد واتومبموتیر. کردتی را تا دم در خانه هدالی وروهان اتوبدندی دو خندهر
 . کردتی خانه هدانگیپارک

 به باغ بود هی شبشتری بزرگ خانه که باطی به حیی گذراد،نگاهی کشقی چند نفس عمانهیمش
 متر را که دور تا دورش پر از گلدان بود را 10 به طول ياستخر. شدادهی پنیکرد از ماش

 .رد کردند

روهان . نگاه کردانهی آمد متعجب به روهان ومشی منیی که از پله ها پای درحالنیباباحس
 : گفتانهی کرد رو به مشی اشاره منی که به بابا حسیکه متوجه او شده بود درحال

 . پدرم برام با ارزش ترهن،ازی باباحسنیا-

 : بزندي کرد لبخندیقدم با آن ها فاصله داشت نگاه کرد،سع3 که فقط نی به باباحسانهیمش

 . هستمانهیسالم،مش-
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 : لبخند زد وگفتنیباباحس

 .سالم دخترم-

 : تراس ودر سالن اشاره کرد وادامه دادبه

 م؟ی مهمان داریروهان باباجان چرا نگفت-

 : وگفتدی پله ها نگاه کردنیی پاي به تخـ ـت هاانهیمش

 . جا خوبهنینه هم-

 :دی دی وبغضش را می نگاهش کرد،هنوز هم ناراحتروهان

 .باشه،پس اگر هر وقت سردت شد بگو-

 : نگاهش کرد وگفتانهیمش

 .کتت گرمه-

 که قصد داشت نی لبه نشست و روهان رو به باباحسانهیمش. سه به سمت تخـ ـت رفتندهر
 :آن ها را تنها بگذارد گفت

 . خواهش دارمهی نیبابا حس-

 : نگاهش کرد ومنتظر ادامه صحبت او شدنیباباحس

 . کنمی کمکت مم،منمی معروفت برامون درست کني از همون اکبر جوجه هاشهیم-

 : گفتعی سرانهیمش

 . دمی ترو خدا نه،زحمتتون نمییوا-

 : نگاهش کرد وگفتروهان

 ـنه،پس ـیردمت مال باباحس که بی بگم اون رستوراندی باشهی خوشمزه نمی کنیاگه فکر م-
 .ادی دونم که از طعمش خوشت می کنه،می از اون هم بهتر درست منیباباحس

 : گشاده اضافه کردیی هم با رونیباباحس
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 به عنوان ی وقت بود کسیلیخ. خودت بدوني رو خونه نجای دخترم،اتی نسیزحمت-
 . بودومدهی خونه نمنیمهمون به ا

 : گفتانهی برداشت ومشی قدمنی حسبابا

 ي بده و برابی بلده انجام بده تا منو فري روهان امروز هر کارد،قرارهینیپس شما بش-
 . طرح بدمالهاشیو

 : به روهان نگاه کرد وگفتسپس

 ؟ي خورم،داری کاکائو داغ مریمن ش-

 : و روهان گفتدندی خندنی وباباحسروهان

 .فقط تو بخند. خرمی هم ممینداشته باش-

 تخـ ي هم لبه نیبابا حس. رفت نگاه کردیوبه روهان که از پله ها باال م لبخند زد انهیمش
 : بزند نگاهش کرد وگفتی قصد دارد حرفنی که متوجه شد باباحسانهیمش.ـت نشست

 شم ونه ی ناراحت می نه از حرفگهی وقت دیلی خد،منی بگدی دوست داریهر چ-
 ت؟ی ناراحتنجایاز بودن من ا...دلخور

 : نگاهش کرد وگفتنیباباحس

 .هی چه حرفنینه دخترم ا-

 : کرد وگفتانهی پله ها نگاه کرد ودوباره روبه مشبه

 ی دارم نگاهت مینیبیاگه م. خونه بگذارهنی پا به اي گاه نگذاشته بود دخترچیروهان ه-
 . فهمم اشتباه کردمی خاطره که دارم منیکنم به ا

 : وگفتدی را دانهی منتظر مشنگاه

 خاص نقدری گفت واقعا ای ازش مشهی اواخر همنی که روهان اي اانهیکردم مش یفکر نم-
 .ری نظی وهم بی هم خاصفهممی مدمتی حاال که دیباشه،ول
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 : انداخت وگفتنیی سرش را پاانهیمش

 ...دی گی ها هم که منقدری اد،منی نگنویا-

 : حرفش را بزند وگفتانهی اجازه نداد مشنیباباحس

 .ستی بودن فقط به چهره نری نظیدخترم خاص وب-

 : سرش را باال آورد وگفتانهیمش

 .رهی نظی که درون من خاص و بدینگ-

 : زد وگفتانهی مشي به رويلبخند

 ی به اشتباه معنی گن،فقط گاهی گاه دروغ نمچی ازم گذشته،چشم ها هیدخترم من سن-
 .می کنیشون م

  گن؟ی می من چيوچشم ها-

 .ی کشی عذاب ميدار...ی ولی رحم نگاه کنی،بی بدجنس باشي خوای منکهیا-

 : نگاه کرد وگفتنی مهربان باباحسي چشم هابه

 . از چشم ها به درون آدم ها نگاه کردشهی نمگهید.ستندی همه مثل شما ننیباباحس-

 ری شوانیروهان خندان ل. بزند که با ورود روهان سکوت کردی خواست حرفنیباباحس
 : داد وگفتانهیکاکائو را به دستان مش

 .می داشتری که پودر کاکائو وشيشانس آورد-

 : را گرفت وگفتوانی لانهیمش

 .ممنون-

 : کرد وگفتنی به باباحسرو

 نی مراقب ایحساب. گردمی و زود برمدی خررمی ناهار کمه،مي برازای چی بعضنیباباحس-
 . خانم ما باشانهیمش
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 . رفتنشی زد وبه طرف ماشانهی مشي به رويلبخند

 بار در عمرش از نی اولي را روشن کرد وبراوی کرد،رادی می وخندان رانندگخوشحال
 ید،توجهی داشت را خرازی را که نیلیتمام وسا. نشدی عصبانوی رادي لحن شاد مجردنیشن

 نداشت که مردم با یتی او اهمي کرد،برای نمنشی او وماشي مردم رورهی خيبه نگاه ها
 نی اوفقط همي گفتند،برای کردن چه مدی هنگام خرر دشی مدل باالنی او وماشدنید

 .يهر کار... کردی مي هرکارانهی مشي داشت که براتیاهم

 اش زنگ خورد،شماره رهام را ی شد،گوشنشی وسوار بر ماشدی را هم خرلهی وسنیآخر
 :خندان جواب داد.دید

 به به سالم جناب دکتر،احوال شما؟-

 : گفتدی شاد روهان تعجب کرده بود با تردي صدادنی که باشنرهام

 ؟یسالم خوب-

 : وگفتدی با صدا خندروهان

 .شمی نمنیبهتر از ا...میخوبم؟رهام من عال-

 ؟ییکجا-

 : وگفتدی بلند تر خندروهان

 . بار توعمرمنی اوليد،برای اومدم خریبا مازرات-

 ه؟یخبر-

 بار تو نی اوليده و قراره امروز برا ناهار قبول کري دعوتم رو براانهیمهمان دارم رهام،مش-
 . هم کنميعمرم آشپز

 : داشت،گفتدی تردی روهان خوشال بود ولی خوشحالنی هم ازارهام

 ؟ی گفتانهیروهان به مش-
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  رو؟یچ-

 .ی که برادرمنیا-

 : وگفتدی خنده از لبـ ـانش رفت،اما باز خندي الحظه

 . گمی گم،فقط بزار قبول کنه،بهش میبهش م-

 : بود وگفتدهی درخانه رسبه

 .فقط بزار قبول کنه که بهم فکر کنه-

 : نگران گفترهام

 کنه بهش ی چقدر بگذره فکر مشه،هری بدتر مزی همه چی طول بکشه ونگشتریهر چقدر ب-
 . کنهی مهی رو دروغ تشبزی وقته همه چیلیاون خ.یدروغ گفت

 : را زدنگی پارکموتیر

 .م کنه کنم که باوری که بشه ميهر کار-

 بودند نی وباباحسانهی که مشیی به سمت جادی خري هالونی کرد وبا نای رهام خداحافظاز
 راصدا نی نبودند،به تراس رفت نبودند،لبخند به لب وارد سالن شد وبابا حسرونیب.رفت

 :زد

 ن؟یباباحس-

 : به سراغش آمد وگفتنیباباحس

 .دی پسر؟چقدر طول کشيکجا موند-

 : وگفتدی خندروهان

 .دی رم خری بارم بود منیتازه خوبه اومدم،تو عمرم اول-

 : که تمام سالن را از نگاه گذراند گفتی در حالد،روهانی هم خندنیباباحس

 . داخل خونهادی کردم دلش بخواد بی کجاست؟فکر نمانهیمش-
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 قهی اما بعد چند دقادی خوشش نمیمی قدي خونه هانی از اادی زاد،انگاریآره اول نخواست ب-
 .اومد داخل

 : نگاه کرد وگفتی سالن خالبه

 . اتاقت کدوم سمتهدیحتما رفت تو اتاقت آخه پرس-

 اتاقم؟-

 : باره از لبان روهان رفت ،از پله هاباال رفت وگفتکی به خنده

 . برهیچرا گذاشت...اتاقم نه...نه-

راه .ن باالرفت واز آدیمتر باز به پله ها رس8پله را باال رفت،به سمت راست رفت وبعد از  4
 باز بود،آنرا هی به سمت اتاقش رفت،در نمدیبا ترد. اتاق دورن راهرونی و آخرکی باريرو

 .دی تخـ ـت نشسته وقاب عکس را درون دستانش دي را لبه انهیباز کرد ومش

 . خود بلند شدي متوجه حضور روهان شد،از جاانهیمش

 . فشرده شدد،قلبشی را دانهی قطره اشک مشروهان

 : قاب عکس درون دستانش را باال آورد ورو به روهان گفتانهیمش

 ه؟ی که کنارته کی کسنیا... قاب عکسنیا-

 توانست دو پسر جوان،روهان ورهام،دو برادر را ی قدم م5 از همان جا،از همان روهان
 .ندیبب

 . آروم باشانهیمش-

 : زدادی فربای تقرانهیمش

 . بگویلعنت-

 : دستانش را باال آورد و گفتروهان

 .رهام،برادرمه... که کنارمهیاون کس... اونانهیمش-
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 برافروخته وپر از ی پرت کرد وبا صورتنی زمي قاب عکس را به طرف روهان روانهیمش
 :خشم گفت

 . تو که خوشبختهیلیران؟برادرتوئه؟فامیبرادر؟رهام ام-

 : زدادی فرانهی برداشت ومشانهی قدم به طرف مشکی روهان

 .ی لعنتایجلو ن-

 : وگفتستادی از حرکت اروهان

 . پدرم رویلی مادرم رو داره ومن فامیلیاون فام...آره رهام برادرمه-

  جلو به جاش تو روفرستاد؟ادی نتونست ب؟برادرتیچرا؟چرا دورغ گفت-

 شد کنترل کند،کالفه شد یرمی سرازشی توانست قطرات اشک را که ازگونه های نمانهیمش
 : گفتیوعصب

 خواستم به خودم،به تو فرصت یم...گفتم نگاهت فرق داره...کردمیداشتم باورت م-
 یاما همه چ... به خودتدی شایال،حتی وي کنم،به طرحای خواستم بگم فکر میم...بدم

 .دنی مبی فرشهی رفت که نگاه ها همادمیست،ی راست نگهی رفت که نگاه ها دادمیدورغه،

 : قدم جلو آمد وگفتکی روهان

 ... من دورغ نگفتم من دوستانهیمش-

 ودستانش را بلند ستادی روهان اي کرد و رو به روی طعی مانده را سری باقي قدم هاانهیمش
 روهان زد ي را بر گونه ی محکمیلی روهان جمله اش را تمام کند سنکهیکرد وقبل از ا

 :وگفت

 گهی ننداز چقدر همه جا شده لجن،دادمی نی از اشتری بگهی خوام بشنوم،دی نمگهید-
 . حالمو بهم نزننیشترازایب
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 را انهی برود که روهان برگشت وخواست مچ دستان مشرونی قدم برداشت که از در بکی
 : با خشم نگاهش کرد وگفتانهیرد،مشیبگ

ت انجام  حرکهی کلمه بشنوم،هی ،ی کلمه بگهی خورم اگه ی منمت،قسمی خوام ببی نمگهید-
 نی وجود نداره،آنقدر از اي اانهی مشگهی خورم دی م،قسمیشی خورم نابود میقسم م...يبد
 بهانه رو نی ایتونی بهانه م که خودم رو خالص کنم،پس تا مهی که فقط منتظر ادی بدم مایدن

 .بهم بده

 تخـ ـت يروهان عقب عقب رفت و گوشه . رفترونی را گفت واز اتاق بنیا
 زده بود را احساس کرد و زمزمه یلی سانهی را که مشیینشست،دستانش را تکان داد وجا

 :کرد

 ...ومدی نادتی-

 قبل از رفتن انهی که مشی را،زمانشی سال پ6 را،انهی داشت،مشای به شهی آورد،همادی به خود
 زی لشیپاها.بودآنقدر غرق در افکار بود که متوجه اطراف وپرتگاه ن. به کوه رفتهیبه ترک

 را گرفت و درد ي برود محکم صخره انیی پاشتری بنکهیخود وسقوط کرد اما قبل از ا
 . احساس کرد،اما هنوز هم خطر سقوط از سرش نگذشته بودش را در کتفيدیشد

آرام خود را به او . رودی به سراغش معی شده بود سرانهی که از همان اول متوجه مشروهان
روهان به صورت سرخ . شود نشستندی که میید وکنار صخره جا کنی رساند،کمک میم

 :دی گوی کند ومی نگاه مانهیشده در اثر درد مش

 . بودهادی سرعتتون زنی افتادیاحتماال کتفتون در رفته،وقت-

 : نگاهش کند گفتنکهی بدون اانهیمش

 .دیشا-

 : وگفتستادی اشی آرام رو به روروهان
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 . باالي کنم بریکمکت م-

روهان . دستش کتفش را گرفته بود اجازه داد روهان کمکش کندکی که با ی در حالانهیمش
 ی میی رود وجای باال می وقتردی گی بود او را مدهی ندبی آسانهی که دست مشیاز طرف

 ودستانش را حـ ستدی ای مانهی مشي حرکت روبه روکیرسند که خطر نداشت روهان با 
 . اندازدی مجا  راانهی کند وکتف مشیـلقه م

 روهان ي را به گونه ی محکمیلی شود وسی واز او جدا مندیبی که حرکت روهان را مانهیمش
 :دی گوی زند وبا خشم میم

 .هیزیخجالتم خوب چ-

 : کند گفتی فکر اشتباهانهی خواست مشی که نمروهان

 یر هم م اگنی درد داشتیلی دونم خیم. افتادی کتفتون جا مدید،باینه نه،اشتباه فکر نکن-
 . شدی بدتر منیی پادی برينجوری انیخواست

 : تر شدوگفتنی خشمگانهیمش

 . نداشتیبه شما ارتباط-

 .من پزشکم-

 : زد وگفتي پوزخندانهیمش

 . بودی خوبيبهانه -

 . شودی کند واز او دور می به روهان مپشت

 روهان؟-

 : کندی نگاه منی باباحسد،بهی آی به خود مروهان

 .ومدی نادشی...تمام شد...رفت-
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 اصرار کردم حداقل صبر کن برات آژانس ی چاد،هری بره؟داره بارون میچرا گذاشت-
 . قبول نکردرمیبگ

 : قاب عکس شکسته نگاه کرد وادامه دادبه

 ن؟یمگه بهش نگفته بود-

 : خودبلند شد وگفتي از جاروهان

 .نه-

 خانه رونی وسپس بیه طرف در خروج بعی بلند وسري رفت وبا گام هارونی اتاق باز
 از ي باز خبری رفت ولابانیبه سر خ. نبودي خبرانهی از مشی کرد ولیکوچه را ط.رفت

 . نبودانهیمش

 زرد رنگ نشسته بود،هنوز دستانش مشت بود،هنوز ی از باران درون تاکسسی خانهیمش
 . سوختی قلبش مشد،هنوزی مری اجازه سرازیقطرات اشک ب

 .رد تماس داد.دی روهان را دي د،شمارهی اش را شنی زنگ گوشيصدا

 رهام را دم نی ماشانهیمش. خواست نگه داشتی مانهی که مشی ساختماني رو به رویتاکس
 : شود داد زدنگی رهام وارد پارکنکهیمجتمع شناخت قبل از ا

 .رانیدکتر رهام ام-

 نکهی واابانی توجه به خی بهانیمش. شودی مادهی پلیاز اتومب. شدانهی متوجه مشنهی از آرهام
 وبا ستادی رهام ايرو به رو. کردی را طابانی از آنجا بگذرد عرض خینیممکن است ماش

 :خششم زل زد به او و گفت

 .ی باشضی راز دار مردی تو مثال بای باشاقتی لی کردم آنقدر بیفکر نم-

 : گفتانهی متعجب از خشم مشرهام

 انه؟ی شده مشیچ-
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 را مهی دستانش را در نی را هم نثار رهام کند ولیلی آورد تا سی دستانش را باال مانهیمش
 :دی گوی کند ومیمتوقف م

 .ي هم نداریلی ساقتی لیحت-

 :دی گوی دهد ومی مرونی را با صدا بنفسش

به .یفتی من بادی ي حق ندارگهی،دي ببرضتی اسم منو به عنوان مري حق ندارگهید-
 خوام یمن ترحم نم. دارهازی خودش نگه داره که بدجور نيو برابرادرتم بگو ترحمش ر

 . ندارمازیون

 . رودیبه خانه م. شودی می رهام سوار تاکسي توجه به صدا زدن های وبدی گوی را منیا

 .ندیبی وگلناز را ممای شود،دلدار،زهره،فری سالن خانه موارد

 :درنا پورمنش به طرف دخترش رفت وگفت. کنندی متعجب نگاهش مهمه

  مگه؟ي بود؟کجاي آب شدسی خانهیمش-

 : مادرش نگاه کرد وگفتبه

 نجای اگهی دی گفتیراست م.ری بگطی خوام برم،از آژانس برام بلی هفته زودتر مهیمن -
 .خورهیموندن به درد نم

 :د شد وگفت بلنشی رود،دلدار از جای توجه به دوستانش از پله ها باال میب

  بود؟ی چطیمنظورش از بل-

 ي خواستم برای هفته ست که ازش مکی مهاجرت اقدام کرده بودم،ي وقت بود برایلیخ -
 . کردی قبول نمی ولمیمصاحبه بر

 : حرفش را ادامه داددلدار

  خواد بره؟ی هفته زود تر هم مکی افتاده که ی چه اتفاقیعنیو االن -

 . دانستی جواب را نمکی چیه. دو به پله ها نگاه کردندهر
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 یتند تند وپشت سر هم نفس م. کندی وآن را قفل مندیبی در اتاقش را محکم مانهیمش
 اش را ی گوشدی روهان را دنیماش.به تراس رفت. دادی مرونیبا خشم نفسش را ب.دیکش

 :ن دهد گفت به روهاي اجازه انکهیبرداشت وبا روهان تماس گرفت وبدون ا

 .ینیبی االن جنازمو منی همي خورم اگه نریقسم م-

 باز دلش ی دهد ولی کار را از جانب او منیاحتمال انجام دادن ا.کندی نگاهش مروهان
 ینی گردد،گلدان چی رود به داخل اتاق بر می روهان نمدی دی وقتانهیمش. آوردیطاقت نم

 دارد ی بر مي شکند وتکه ای گردد آن را می دارد وبه تراس بر میدر کتابخانه اش را برم
 .رد گذای مچ دستش ميورو

 بند وبا ی چشمانش را مانهی تکان خوردن دست مشدنی بادی خواهد برود ولی نمروهان
 ژنی با احساس کمبود اکسیبعد از گذراندن مسافت. شودی از آن جا دور مادیسرعت ز

 توجه به باران وقطرات ی شود وبی مهادی پنیاز ماش. کندی پارك مي را گوشه الشیاتومب
 زنگ يصدا. دهدی مهی تکنشیاست به کاپوت ماش  کردهسی را خشیباران که سراپا

 : دهدی وجواب مندیبی شنود،نام رهام را می اش را میگوش

 . کار کنم رهامیمن چ...رفت...تمام شد-

 د؟یچطور فهم.ی گفتی زودتر مدیبهت گفته بدوم با-

 :دی کشیآه

 .دی رو ديرفت وتو اتاقم وتنها قاب عکس تو که کنارم بود-

 : زد گذاشت وادامه دادی که قلبش میی جاي رودست

 . هم درد دارهیلیدرد داره،خ... کنمیحاال درکش م-

 ی درکش مشتریب. استختنی شود که او در حال اشک ری روهان متوجه مي از صدارهام
 :دی گویکند وم
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 ... کهی نه وقتي نکرده بودهی گاه گرچیه-

 : دهدی حرفش را ادامه مروهان

 که ی که مامان تو رو انتخاب کرد،نه وقتی که بابا اون کار رو با ما کرد،نه وقتینه وقت-
 . دارهی تاوانی هر خوشحالدمیفهم

 ...وحاال-

 . کنمهی کرد که منه مغرورگري ـنه کارـی درد تو سنیو حاال ا-

 : هر دو سکوت کردند ورهام گفتي الحظه

 ی ولیستی نانهی مثل مشي گفتم تو مناسب دختر افسرده ای داشتم،به خودم مدیاول ترد-
 رو از همه انهی مشي که تو وجودت داری با عشقی تونی دونم ومطمئن شدم که میاالن م

 .ی کنه جدا کنی که ناراحتش مزیچ

 :دی گوی کشد ومی مي آه پور سوزروهان

 بود به خاطر کی فقط پر از خشم بود االنم نزد،نگاهشيدینگاهش رو ند...انهی مشیول-
 .من رگش رو بزنه

 ي رو دوست دارانهی که مشي کنه که باورت کنه،اگه خودتم اعتقاد داري کاردیپس با-
 . انجام بده تا بهش ثابت بشهی تونی که ميپس هر کار

 :ده بود روهان هم تمام شي بند آمده بود،اشک هاباران

 .متاسفم رهام،به خاطر ترانه متاسفم-

 :بنددی چشمانش را مي او لحظه اي وخاطره ادی آوردن ادی نام ترانه وبه دنی با شنرهام

 بره،مثل من نشو که عشقم رو به ترانه انهیاون رفت چون من تعلل کردم پس نذار مش-
 .ثابت نکردم وباعث شد شک کنه
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 دهد وسوار ی مانیتماس را پا. شودی آرام تر می برادرش کمي حرف هادنی با شنروهان
 . گرددی شود به خانه برمی ملشیاتومب

 یروهان به سمت بوفه م. زدندی نمی درهم وناراحت روهان حرفافهی قدنی با دنیباباحس
 داده بوده نی ها را به باباحسدی آورد که کلی مادی کند،به ی ها نگاه مي به بطريرود لحظه ا

 ی فرو مي بدي ها با صداشهیش. کوبدی مشهی کند ومحکم به شینش را مشت مدستا
 . رودی دارد وبه اتاقش می بر مرا ي بطریبا دست زخم.زندیر

 ها شهی از خرده شي اثرگری قاب عکس شکسته که دي وبه جاندی نشی تخـ ـت مکنار
 را به انهی آورد،سخن مشی لبـ ـانش مي کند وجلوی را باز ميدر بطر. کندی نگاه مستین
 : آوردی مادی

 . درد دارهشتری بي بدبی خودت رو فریوقت-

 .ی گفتیراست م: نگاه کرد وبا خود گفتي بطربه

 را به دستش ي کند وبطری کند که وارد اتاق شده است،نگاهش می را احساس منیباباحس
 . دهدیم

  درد داره؟نقدری اتیچرا واقع-

 . شاد وخندان بودشهیه نم کشهی پسرم،همنهی همیزندگ-

 : کشدی مآه

 .اما مال من که فقط آه بود،حسرت ودرد-

 : نشستکنارش

 .دهی رو ميمطمئن باش خدا پاداش صبور-

  گناهکارش؟ي به بنده یحت-

 : زدلبخند
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 .فقط صداش بزن-

 : نگاه کرد وگفتنی باباحسبه

 اگه جواب نداد؟-

 .دهیجواب م-

 مطمئنن است مانند ندی بیاو راغرق در خواب م. رودی پورمش به اتاق دخترش مدرنا
به دستش .ندی نشی رود ومی آهسته کنار تخـ ـت ميبا گام ها. خوابش سبک استشهیهم

 .زدی ری کند،اشک میکه چسب خورده بود نگاه م

 . شودی کند،متوجه نگاهش مادرش به مچ دستش می حضور مادرش را احساس مانهیمش

 .شده یست،زخمی نيزیمامان چ-

 .ی نباششمی مداری نگران باشم مبدا صبح که بدی بای تا کانهیمش-

 : مادرش را پاك کرد وگفتي نشست واشک هاشی سرجاصاف

 .می بد بگذري روزاي بد،از همه ي همه خاطره نی انجا،ازیاز ا... مامانمیبر-

 : زد وگفتی لبخند کوچکمادرش

هفته 1 بود همونو گرفتم،منم طی بلگهی روز د5 ي تماس گرفتم براییمایبا آژانس هواپ-
 خوبه؟.امیبعدش م

  خروج؟يخوبه واجازم برا-

 . خودش کار هارو انجام دادهستی خورجت ني برای گفت مشکلاوشیس-

 ی مرهیبه سقف خ. کشدی تخـ ـتش دراز مي رو انهی رفتن درنا پرومنش از اتاق،مشبا
 که دوست دارد يشماره ا. شودی منشی مخاطبستی دارد و وارد لی اش را برمیوشد،گوش

 بنددیچشمانش را م.ندی بی مخاطبش را بشنود را مي وصداردی لحظه تماس بگکیفقط 
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حامد با بوق چهارم .ردی گی کند وتماس می مدایپ  حامد رايشماره . کندیوآن را رد م
 : دهدیتماس را جواب م

 .انهیسالم مش-

 : گفتانهی را بپرسد ومشانهی دارد حال مشدیترد

 .ستمیخوب ن-

 : گفتانهی کردن ومشسکوت

 .رمیدارم م-

 ... کهی؟مطمئنی گرفتمیبالخره تصم-

 .شهی نمنی بدتراز ایچی هگهیشم،دی نممونیمطمئنم،پش-

 شود به ی تخـ ـت بلند مي گذارد،از روی مشی را سرجایگوش. کنندی می کوتاهیخداحافظ
 ی مانی نماشتری خود را بی باران روزکی که بعد از بای زي رود،به شب وستاره هایتراس م

 :کردند نگاه کرد وگفت

  آسمون همون آسمونه؟رمیچرا هرجا که م-

 را درون آن شی اتاقش برگشت،در کمدش را بازکرد وچمدانش را برداشت ولباس هابه
 یبرود وبگذرد از هر آنچه که نم. روز زودتر بگذرد وبرود5 خواست یدلش م.قرار داد

 .ندیخواست بب

 دی نکرد،هر روز ناامافتی دری هر بار جوابی فرستاد ولامیروز تمام تماس گرفت،پ5 روهان
 را گرفت وبه یی رضااوشی سيروز جرات کرد وشماره 5بعد از . شدیتراز روز قبل م

 : تماس برقرار شد گفتنکهیمحض ا

  حالش چطوره؟انهی مشدی بگی ولهی ادبی دونم بیم-

 ن؟یپرسیاول سالم،دوم چرا م-
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 . دادی بد میطاقت نداشت وگواه دلش

 . کنم که بهش ثابت کنمی مي من به دخترتون عالقه دارم وهر کارییجناب رضا-

 : پر از بغض گفتی روهان با لحنی دهد ولی خواهد جوابی نمیی رضااوشیس

 رو انهی مشدی بزاری ولدی حرف اعتماد کنکی به من فقط با دی تونی ونمدی دونم پدریم-
 قبول نکرد بهتون انهیاگه مش.یی کنم جناب رضای تالشم رو بکنم،خواهش مدینم،بزاریبب

 . رو آزار ندمانهی مشگهی دم برم ودیقول م

 نی به همردی موضوع را کرده بود که روهان با پدرش تماس بگنی اینی بشی پانهی مشاما
 .نزد انهی از سفر مشی حرفاوشی از روهان موثر تر بود وسانهی لحن پر خواهش مشلیدل

 . راندانهی مشي به سمت خانه دی دی نمي چاره اگری که دروهان

 خط صحبت ي در آن سوانهی که با مشی آمد ودر حالرونی از خانه پورمنش بی عصبدلدار
 : کرد گفتیم

 د؟ی ارزی اندازه منی ما همی؟دوستي بري خوای ميدی خبر نمگهیحاال د-

 : دهدی کند وجواب می می پوفانهیمش

 .ایلطفا تو هم ن.انی نذاشتم مامان وبابا بی که حتيدید-

 :دی گوی کند ومی مانند مغی را جشی صدادلدار

 .یزنی هم نمی فرودگاه وحرفامی االن منیاما من نه پدرتم ونه مادرت وهم-

 دلدار يروهان که مکالمه . نماند وتماس را قطع کردانهی از مشی منتظر حرف وجوابدلدار
 : که دلداربه او پشت داشت گفتیل بود در حادهیرا شن

  ره؟یداره م-

 ی گردد وبا روهان رو به رو می که در حال بستن در خانه بود به عقب بر مدلدار
 : شودی برود اما چشمان پر خواهش روهان مانع می دارد بدون دادن جوابمیتصم.شود
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 . کمهیلی برگرده هم خنکهی احتمال ارهیآره داره م-

 :دی گوی ومردی گی را مشی کند اما روهان جلوی حرکت مدلدار

 .دهی من جواب نمي به تماس هاانهیم،مشی من برنیپس با ماش-

 کند ی روهان را باور ملشی داند چرا بر خالف می کند اما نمی نگاهش مي لحظه ادلدار
 . رودیوهمراه او م

 لب با خود ریزدل در دلش نبود ومدام . راندی توانست می که می سرعتنی با آخرروهان
 . بار بگمنی آخريفقط بزار برا: کردیزمزمه م

 ی کند و وارد سالن می تواند پارك می که میی جانی را در اوللی رسند،اتومبی فرودگاه مبه
 ی از او نمي اثری کنند ولدای را پانهینگاه هر دو در گردش است تا بلکه مش.شوند

 شود که ی رود شد ومتوجه می با آن مانهی که مشي پروازيایدلدار از اطالعات جو.ابندی
 .کرده اند  عبورتیمسافران از گ

 را در حال باال رفتن از پله ها انهی مششهی روند واز پشت شی متی دو به سمت گهر
 باز رد تماس انهی مشی ولردی گی دارد وتماس می اش را بر می گوشعیروهان سر.نندیبیم
 : دهد ودلدار بالفاصله گفتی جواب مانهیر مش بانی واردی گیدلدار هم تماس م. دهدیم

 .ی کنی فرار مي کنم داری بار احساس منیانه،اینرو مش-

 . کندی گردد،سکوت می بر نمی ولستدی ای مانهیمش

 : با خواهش گفتدلدار

 .انهیبرگرد مش-

 . از من نموندهیچی هگهید...دم،شکستمیدم،کشی دی کافيچرا؟به اندازه -
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 را به دست یگوش. استختنی که در شرف اشک ری کند،به چشمانی به روهان نگاه مدلدار
 به ماندن ی را راضانهی تواند مشی دارد که روهان مدی داند چرا امی دهد ونمیاو م
 : چسباندی مشی را به گوش هایروهان گوش.کند

 انه؟یمش-

 : گفتعی روهان سری خواهد تماس را قطع کند ولی مانهیمش

 . کنم،فقط گوش بده،بزار بگمیمخواهش -

 :ندی بی مشهی گرداند وروهان ودلدار را پشت شی سرش را بر مانهیمش

 رو که سال هاست ي خواستم دختری خاطر بود که نمنیاگه بهت نگفتم برادر رهامم به ا-
 اول توجهت رو خواستمی خاطر که برادر رهام هستم از دست بدم،منیدنبالشم فقط به ا

 .جلب کنم بعد بگم

 : دهدی زند،روهان ادامه می نمی حرفانهیمش

 . فرصت بدههیفقط ...ی دم تا باورم کنی که بتونم انجام ميهر کار...انهیبمون مش-

 سوار شدن ي مسافران برادی نمانده وبای زمانگری دهد که دی واطالع مدی آی می زنيصدا
 .بروند

 : داردی قدم عقب بر مکی انهیمشا

 .دمیسال هاست جز دورغ ند-

 : دهدی کند وادامه می مسکوت

 . جمله تا بمونمهی کلمه،هی حرف،هی بهانه دستم بده،هی-

 :دی گوی بندد ومی کند وچشمانش را می نفسش را تازه مروهان

 ی ها بود با مرده فرقدم،سالی قلـ ـبم رو نشني از دورنم،صداییسال ها بود صدا-
 هی دنی تپي دختر که شد بهانه م،بهانه هیدم،ی دی دختر رو مهینداشتم،سال ها بود فقط 
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 تو وعشقت به من انهی اما مشستی کردم مرده و زنده نی که سال ها بود فکر میقلب،قلب
 انهیمش...ی چیعنی ،االنی چیعنی ،فردای چیعنی موندن ،زندهی چیعنی یعنی عشق ي دادادی

 نی ادنی تپي برايسال هاست که تو بهانه ا...ی چیعنی درد نینم ا دویسال هاست که م
 . دوست دارمانهیمش... بدهنیتا تسک...رهی تا نمیقلب

 : دارد وپشت کرد به روهان وگفتی بر مگری دی قدمانهیمش

 .خداحافظ... موندن مني نشد براياما بهانه ا-

 . کندی را خاموش می را قطع و گوشتماس

 . کند پرواز بلند شده استی که بلند گو اعالم میی کند تا جای به رفتن اونگاه مروهان

 . دهدی نمی جوابی شنود ولی رفتن دلدار را ميند،صدای نشی سالن مي های صندليرو

 : دهدی جواب مندیبی خورد،نام رهام را می اش زنگ میگوش

 .نموند،باور نکرد...تمام شد،رفت-

 ی مهی تکیسرش را به صندل. رودی منشی وبه طرف ماش کندی اش را خاموش میگوش
 را نیبعد از چند ساعت بالخر ماش. دهد از چشمانش خارج شودیدهد وبه بغض اجازه م

 کند خود را از ی قصد می راند،حتی هدف میب. رودی مرونی کند واز فرودگاه بیروشن م
 ی می وقتی اش،حتی زندگيای در روی حتندیانه را ببی ببرد اما هنوز هم دوست دارد مشنیب

 .داند مرده است

 غم زده اورا ي که چهره نیباباحس. رسدی داند چند ساعت گذشته است که به خانه مینم
 : به سراغش رفت وگفتندی بیم

  شد بابا جان؟یچ-

 : نگاهش کرد وگفتروهان

 چرا جوابم نداد؟...یصداش زدم ول-
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در اتاقش را باز . رودی کند وبه اتاقش میم ی از جانب او نماند،پله ها را طی جوابمنتظر
قلبش را گرفت،هنوز هم . افتادن دادينکرده بود که چشمانش را بست به اشک اجازه 

 دی را دانهی مشيایبه پنجره نگاه کرد و رو.وارد اتاق شد. در اتاق حضور داشتانهیعطر مش
 . کندی به او نگاه مي وهمراه لبخندادهستیکه کنار پنجره ا

 . چند ساعته منتظرمی دونی،مي کردری دچقدر-

 : تر شد وگفتکی نزدگری قدم دکی

 من زنده م؟-

 ؟ی مرده باشی خواستیم-

 : داردی بر مگری قدم دکی دی با تردروهان

 ه؟ی تو آنقدر واقعيایپس چرا رو-

 : خنددی مانهیمش

 بار نی اولي خوام برای بسه،حاال که قراره زنده بمونم مگهیمن نرفتم،د...هیچون واقع-
 . کنمیزندگ

 ي کند وگرمای کند،دستانش را بلند می می گام بلند ط3 مانده را با ی چند قدم باقروهان
 . کندی را احساس مانهی مشيگونه ها

 : خنددی با اشک مهمراه

 .شهی من باور نمي؟خدای نرفتانهیمش-

 : زدی لبخند پهنانهیمش

 روهان؟-

  عمر من؟زم؟بلهی عزي انهیبله مش-

 : کندی او را احساس مي گونه ي کند وگرمای روهان را پاك ماشک
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  اول نبود؟یلی اون سنکهی؟ایچرا نگفت-

 : خنددی مروهان

  اومد؟ادتیپس -

 ؟يدی میبهم قول-

 .تو فقط بگو...یهر چ-

 . تونم زنده باشمی کنم می شنوم احساس می میبگو،وقت...بهم بگو....قول بده-

 : زندی لبخند مروهان

 ... گمی هزار بار کنار گوشت ميروز...دوست دارم... مني انهیمش-

 : شودی پهن تر ملبخندش

 . جان دوباره دوستت دارميتو ا-

 :روهان خوشحال گفت.دی چکانهی از چشمان مشی اشکقطره

 . گرسنمهیلی خ؟مني ناهار خوردي؟وای نرفتيخبرداد-

 : خنددی خندد،از ته دل می مانهیمش

 . مامان تا االن دق کردهچارهیب...نه-

 . رودی منیروهان به سراغ باباحس. آوردی اش را در میگوش

 ي گوشه انهیمش. شود،شماره ناشناس استی بلند می محض روشن شدن تلفن،زنگ گوشبه
 : شنودی را مي بم مردي زند وصدای پاسخ را مي نهی گزدی وبا تردندی نشیتخـ ـت م

 ؟ی،خوشحالي نبوددایپ وقته یلیخ...یی رضاانهیسالم مش-

 شما؟-

 : خنددی ممرد
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 هی دمیشن.ی دل وجرات داشته باشنقدری کردم ای خوب بود،فکر نمتیمرحله اول باز-
 د،مرده؟ی که پرایسام...ی هم داشتیاخراج

 : شودی می عصبانهیمش

 گفتم شما؟-

 : شودی مرد متوقف مي خنده

اما با قانون ...ي راند دوم بازي شروع کننده ،منمی دونم منتظرشی که میمن؟همون-
 . قانونی من مرگ هست،مردن هست اونم بي بار تو بازنیا.من

 :ردی گی اشکش را ميجلو. آشناستشی مرد براي شود،صدای خود بلند مي از جاانهیمش

 .یگفتم شما لعنت-

 : خنددی ها موانهی بار مرد بلند بلند مانند دنیا

 .طانیش-

 : آوردی مادی به انهی ومشدی آی م خطي ممتد بوق از آن سويصدا

 . کنهی گری زنده بموني خوایاگه م-

 : راشی کودکيوصدا

 .کمکم کن-

 : کندی آورد وزمزمه می مادی به

 سمی ابلهیاما من -

 انیپا
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