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 به نام خدا

 

 

 نام کتاب :  عروس هزار داماد

 

  hotsummer00:  سندهینو

 

 

 

 اول: فصل

 

صداي داد اقدس خانم از خواب پریدم...متكا رو روي گوشم فشار دادم و زیر لب فحشي نثار خودش و جد و ابادش  با

کردم...چشمام رو روي هم فشار دادم تا شاید دوباره بتونم بخوابم ولي مگر ميشد با این سر و صدایي که این زنيكه به پا کرده 

 بود خوابيد؟!

 

ناري پرت کردم و از جا بلند شدم...دستي به چشمام کشيدم و با چشمان ریز شده دنبال کش سرم پتو رو با پا به ک غرغرکنان

گشتم...کنار پشتي افتاده بود...بشكني زدم و به سمت تك پشتي اتاق رفتم و کش رو برداشتم...بدون اینكه موهام رو شونه 

ري چوبي پوسيده که درست کنار در ورودي جاي گرفته کنم اونا رو باالي سرم جمع کردم و با کش بستم...به سمت کمد دیوا

رفتم و کالهم رو از بين اون شلوغ بازار پيدا کردم...سوز سردي مي اومد ولي حوصله پيدا کردن کاپشنم رو نداشتم و ترجيح 

معمول هميشه،حياط به از اتاق بيرون زدم...طبق  ودادم با همان لباس مردانه نازك بيرون برم...موهام رو زیر کاله پنهان کردم 

بازار مس گرها تبدیل شده بود...حياط نبود که کاروانسراي محله بود...نگاي زناي همسایه رو روي خودم حس کردم ولي باز مثل 

 هميشه خودم رو به بي خيالي زدم و سرعت قدم هام رو بيشتر کردم و به طرف مستراح رفتم...

 

م صورتم رو خشك کردم...قفل در رو کنار زدم و به سمت بيرون فشار به صورتم زدم و با حوله کوچيك صورتي ابي

دادم...لعنتي گير کرده بازم...از بوي گند فضا حالم داشت بهم ميخورد...با پا لگد محكمي به در زدم که با صداي بدي به دیوار 

 کرد از حرکت بایستم...خورد...بي خيال چشم غره اقدس خانم راهم رو به سمت اتاقم کج کردم که حرفش وادارام 

 

 مگه در تویله ست که اینجوري مي کوبي؟! مال بي صاحبه دیگه...-

 

 زیر بيني ام کشيدم و پوزخندي زدم و گفتم: دستي

 

 اجاره اش رو ميدم...حرفيه؟!-

 

 رو دور کمر پيچيد و با صداي جيغ جيغویش گفت: چادرش

 

جل و پالست رو ریختم تو کوچه ميفهمي که چطوري باید با اقدس خانم خوشم باشه...زبون دراوردي فرفره...همين امروز که -

 حرف بزني...

 

صدا داري زدم و دستم رو به نشونه برو بابا باال اوردم و وارد اتاقم شدم...حوله رو گوشه اتاق پرت کردم و زیر لب  پوزخند

 نسناسي نثارش کردم...
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کردم و نگاهم رو داخل طبقه هاي خالي اش چرخاندم...عصبي در یخچال  سمت یخچال کوچك گوشه اتاق رفتم و درش رو باز به

 رو کوبيدم و روي تشك ولو شده وسط اتاق خودم رو انداختم...

 

از گشنگي مالش ميرفت ولي سعي کردم مثل هميشه بيخيالي طي کنم و به چيزهاي خوب فكر کنم...چيزهاي خوب؟! آخه  دلم

یكي نيست بگه فرفره تو چه چيزي خوبي داري که بخواي بهش فكر کني...جلوي زبونت رو هم که نتونستي بگيري و با اون 

 اقدس بي مادر دهن به دهن شدي...

 

خوابيدم و با خودم گفتم... آخه من که کاریش نداشتم...خودش اول صبحي کليك کرد به من...حاال اگه واقعا پهلوي راستم  روي

 وسایلم رو بریزه تو کوچه چه غلطي کنم؟!

 

غلطي رو بكن که تا االن ميكردي...اخه دختر خوب...نونت نبود...ابت نبود...دهن به دهن گذاشتنت با این زنيكه چي  همون

 هم بكش که حقته... بود...حاال

 

کش اومد و به خودم لعنت فرستادم که با این پير خرفت لج کردم...با صداي قاروقور شكمم دست از کشمكش با خودم  صورتم

 برداشتم و بي حال از جا بلند شدم...

 

 فرفره...پاشو که وقت سير کردن این شكم گرسنه ست... پاشو

 

روي بلوز مردونه ام پوشيدم و کاله عزیزم که تكميل کننده این تيپ  شيش جيب و کاپشن بادي کهنه ام رو شلوار

خانمانست...چاقو جيبي رو از زیر متكا برداشتم و از اتاق بيرون زدم...زیر لب صداي ناسزاهاي زناي بيكار همسایه رو شنيدم 

هميشه بازه و الزم نيست به خودم ...در خونه هم که قربونش برم مثل داشتمولي حوصله تيك پروني به این جماعت عالف رو ن

 زحمت بدم...اوس کریم خودت امروز هوامون رو داشته باش...

 

با اون کفشاي ورزشي پاره شده به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم...سرم رو بيشتر داخل کاپشنم فرو کردم و قدمام رو  پياده

 تند تر...نميدونم چرا امروز این مسافت اینقدر طوالني شده...

 

 احساس دستي روي شونه ام سریع برگشتم و ضامن چاقو رو کشيدم... با

 

 چته بابا...رم کردي دوباره...-

 

 رو با حرص بيرون دادم و چشم غره اي نثار جواد کردم و گفتم: نفسم

 

 مگه مرض داري مثل جن پشت سر ادم ظاهر ميشي؟!-

 

 به سر کچلش کشيد و گفت: دستي

 

 تر نكن...حاال خون کثيف خودت رو کثيف -

 

 غره اي نثارش کردم و چاقو رو دوباره سر جاش گذاشتم... چشم

 

 موتورت کو؟!-

 

 حالي که صورتش رو مي خاروند گفت: در

 

 بردم دادم به صاحبش...-
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 ...دیاز تعجب باال پر ابروم

 

 قبال از این غلطا نميكردي مارمولك...-

 

 لبخندي زدم... و

 

 کرد و گفت: اخمي

 

 مارمولك زهرمار...چند بار بگم این کلمه رو نگو...پليس نزدیك بود بگيرم منم ولش کردم...-

 

 اي باال انداختم و بي خيال به راهم ادامه دادم... شانه

 

 هزار بار...ولي خب چيكار کنم خودت که ميدوني من ارادت خاصي نسبت به این مارمولك جان دارم...-

 

 د و گفت:به نشانه تاسف تكون دا سري

 

 دارم برات فرفره...حيف که فعال کارم بهت گيره...-

 

 پهني روي لبم جاي گرفت... لبخندي

 

 حاال امروز باید کجا بریم؟!-

 

 اي باال انداخت و گفت: شانه

 

 نميدونم...اوستا توئي...-

 

 ي ابروم رو خاروندم و گفتم: گوشه

 

 اخه بدون موتور که نميشه کار کرد...-

 

 تو جاش رو بگو...موتورش با من...خيالت تخت...-

 

*** 

 

 رو به سمت زني دراز کردم و گفتم: دستم

 

 اون زنه رو ميبيني...برو سمت اون...-

 

 تكون داد و موتور رو روشن کرد...پس گردني بهش زدم و گفتم: سري

 

 یابو کاله رو بذار سرت...اخرش از دست تو مي افتم گوشه زندون...-

 

کاله رو سرش گذاشت و با سرعت به سمت زن رفت...کمي خودمو به سمت زن خم کردم و تو یك حرکت کيفش را  اخم با

 قاپيدم...
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 فریاد کمك زن رو از پشت سرم شنيدم... صداي

 

 برو جواد...برو...-

 

 

 

 رو روي زمين خالي کردم...ماشاال هر چي داشته و نداشته داخل کيفش خالي کرده... کيف

 

 چي شد پس؟!-

 

 کيف رو به گوشه اي پرت کردم و با صداي عصبي گفتم: عصبي

 

 زدیم به کاهدون و کيف رو گوشه اي پرت کردم...-

 

 پوفي کشيد و روي زمين نشست و گفت: جواد

 

 یعني هيچي هيچي...-

 

 هيچي هيچي هم که نه...ده هزار تومن پول و یه مشت کارت شناسایي...-

 

 داد و گفت:رو عصبي تكون  پاهاش

 

 دیگه دزدي جواب نميده...باید بزنيم تو یه خط دیگه...-

 

 صدا داري زدم و با لودگي گفتم: پوزخند

 

نه اینكه من و تو هزار تا مدرك و تخصص داریم هرجا بریم سریع استخداممون ميكنن...چه دل خوشي داري جواد...کار کو؟! -

 .اگه کار بود مگه مرض داشتم بزنم تو خط دزدي..

 

 تو به حرف من گوش کن ضرر نمي کني...-

 

 اخرین باري که به حرفت گوش دادم نزدیك بود بيافتم گوشه زندون...-

 

 کرد و گفت: اخمي

 

 اون از بي عرضگيه خودت بود...گردن من ننداز...-

 

 حاال بنال ببينم چه فكري تو اون مغز پوکته...-

 

 لبش رو خاروند و گفت: گوشه

 

 اسي رو که ميشناسي؟!-

 

 کردم و گفتم: اخمي
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 اره...نكنه دوباره با اون عوضي دم خور شدي جواد؟!-

 

 به سمتش خيز برداشتم... و

 

 رو کمي عقب کشيد و گفت: خودش

 

 چته بابا؟!مرده قولش...من بهت قول دادم...-

 

 زدم و گفتم: پوزخندي

 

 مرد؟!چقدر اعتماد به نفس داري تو پسر...تو اگه مرد بودي که این وضعت نبود...-

 

 صداش رو باال برد و گفت: تنش

 

 الله مواظب حرف زدنت باش...هي بهش هيچي نميگم خانم دور برش داشته...-

 

 روي زمين بلند شدم و گفتم: از

 

 مرد بودن فقط به سبيل گذاشتن و صداي بلند نيست اقا جواد...-

 

 رو بهش کردم و بي توجه به سمت خيابون رفتم... پشتم

 

...روي جدول کنار خيابون نشستم و ديساعت چند شده بود ولي اینقدر راه رفته بودم که پاهام داشت از درد ميترک نميدونم

ب دیده ام رو از کفش در اوردم...از درد صورتم جمع شد...شيشه کوچيكي تو پام بند کفش ورزشيم رو باز کردم...پاهاي ضر

فرو رفته بود و داشت نفسم رو مي برید...لبم رو گاز گرفتم تا از شدت درد جيغ نكشم...دست لرزونم رو به سمت شيشه 

دادم و بدون مكثي شيشه رو از  داخل پام بردم و سعي کردم شيشه رو از پام بيرون بكشم...چشمام رو محكم روي هم فشار

...خون با فشار از جاي ندادمپام بيرون کشيدم...از شدت درد اشك تو چشمام نشست ولي اجازه فرود اومدن هيچكدومش رو 

زخمم بيرون زد و نميدونستم تو اون حال باید چيكار کنم...دستم رو داخل جيب کاپشنم فرو کردم و دنبال دستمالي 

نت به این شانس...با حال نزاري به خوناي بيرون زده از زخمم خيره شدم...نه ميتونستم با اون وضعم از جا گشتم...لعنتي...لع

بود که ازش کمك بگيرم...ناچار با همون وضع کفشم رو پام کردم و سعي کردم از جام بلند شم...بلند شدنم  کسيبلند شم نه 

خشك شده بودم...لبم رو از درد گاز گرفتم و لنگ لنگان شروع به راه همانا جيغ کشيدنم همانا...مثل مجسمه کنار خيابون 

رفتن کردم...سعي کردم بيشتر وزنم رو روي پاي چپم بندازم ولي با این حال سوزش زخمم داشت کالفم ميكرد...پولي هم 

 نداشتم تا ماشين بگيرم...مجبور بودم تا ایستگاه اتوبوس پياده برم...

 

*** 

 

شلوارم بيرون کشيدم و در رو اروم باز کردم...حوصله نداشتم این وقت شب با اون اقدس زبون نفهم دهن رو از جيب  کليد

 به دهن بشم...قبل از اینكه وارد خونه بشم صداي کسي رو از پشت سرم شنيدم...

 

 الله فرفره؟!-

 

 خيره شدم...اخمي کردم و گفتم:از کليد روي در جدا شد و با چشم هاي ریز شده به مرد هيكل گنده رو به روم  دستم

 

 گيریم که اره...فرمایش؟!-
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 اي به ماشين کرد و گفت: اشاره

 

 بيا سوار شو...-

 

 دیوار تكيه دادم و دستام رو زیر بغل زدم و گفتم: به

 

 امر دیگه؟!-

 

 کرد و قدمي به سمتم برداشت و گفت: اخمي

 

 بيا سوار شو تا اون روي سگم باال نيومده...-

 

 پام رو اون لحظه به کل فراموش کردم و به سمتش براق شدم و گفتم: درد

 

 ميخوام ببينم اون روي سگت باال بياد چه غلطي ميكني...-

 

هاش رو از عصبانيت روي هم سابيد و به سمتم حمله ور شد...تا به خودم به جنبم و چاقو رو بيرون بكشم گلوم رو  دندون

ندم کرد...فشارش دستاش هر لحظه داشت بيشتر ميشد...تمام قدرتم رو جمع کردم و پام فشار داد و با یك دست از زمين بل

 رو با فشار عقب بردم و زیر شكمش کوبيدم...

 

درد فریادي کشيد و دستش از دور گردنم باز شد...روي زمين افتادم و بدون توجه به فریادهاي اون غول بيابوني از جام  از

دیده شروع به دویدن کردم...درد پام هر لحظه داشت بيشتر ميشد ولي االن درد معنایي  بلند شدم و با اون پاي اسيب

...تو کوچه اي دویدم که از بخت بدم کوچه بن بست بود...تا به خودم اومدم و ارهداشت...ميدونستم اگه گيرم بياره زندم نميذ

 ي زمين افتادم...لبخندي زد و دستش رو باال برد...خواستم فرار کنم یكدفعه اون غول بيابوني جلوم ظاهر شد...از ترس رو

 

 ترس سيلي خوردن،صورتم رو با دستام پوشوندم و با صدایي به ظاهر پشيمان گفتم: از

 

 غلط کردم غلط کردم...-

 

 کلفت مرد به گوشم رسيد... صداي

 

رو جمع کن و لگد محكمي به رون پام زد حيف که اقا خيلي سفارش کرده وگرنه تا االن زنده ات نميذاشتم...حاال هم تن لشت -

 که صداي دادم بلند شد...

 

 لنگون به دنبال مرد راه افتادم...موهام رو از پشت گرفت و داخل ماشن پرتم کرد و درو محكم بست... لنگ

 

داي غول بيابوني سنگيني نگاهي سرم رو بلند کردم و به مرد راننده خيره شدم...چشماش از تاریكي شبم سياه تر بود...با ص با

 نگاهم به سمت دیگه اي چرخيد...

 

 کجا رو نگاه ميكني...راه بيفت...-

 

 دقيقه که گذشت باالخره زبون باز کردم و گفتم: چند

 

 منو داري کجا ميبري؟!-
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 اون بيخيال مشغول تماشاي بيرون بود... ولي

 

 سكوتش جري تر شدم و پام رو محكم به صندلي کوبيدم و فریاد گفتم: از

 

 با توام احمق یابو...-

 

 شدت خشم صورتش قرمز شده بود ولي مي تونستم حس کنم که خودش رو کنترل کرده تا نزنه ناقصم کنه... از

 

 صدات رو ببر تا خودم زبونت رو از حلقومت بيرون نكشيدم...-

 

 يغوم ادامه دادم...همون صداي جيغ ج با

 

 کثافت ميگم داري کجا ميري...-

 

خنده مرد چشم مشكي رو که شنيدم درد پام از یادم رفت...چه قشنگ ميخندید...محو خنده اش شده بودم که با  صداي

 شنيدن صداش احساس کردم االن درست رو ابرام...

 

 حسين اینقدر این کوچولوي ما رو اذیت نكن...-

 

 چولو و درد که با خودم گفتم درد زهرمار...چطوري دلت مياد به این چشم قشنگ بگي درد...بگم کو ميخواستم

 

 غول بيابوني که حاال فهميدم اسمش حسينه بلند شد... صداي

 

 به این هيكل ریزه ميزش نگاه نكن...از اوناس که بهش رو بدي خوب کولي ميگيره ازت...-

 

 دوست داشتني اینطور حرف بزني...نه چطور دلت مياد در مورد این کوچولو -

 

 از داخل ایينه چشمكي بهم زد... و

 

 خدا یكي منو بگيره...این چشمك رو به من زد؟! واي

 

 خره به من زد؟!خوب به جز تو ایكيو پایين کي دیگه اینجاست...ميگم فرفره خوب چيزیه برو تو کارش... نه

 

 ميدونم... خودم

 

 چي رو ميدوني؟!-

 

 رو باال اوردم و رو به چشم قشنگ گفتم: سرم

 

 هيچي هيچي با خودم بودم...-

 

 از پام گرفتم و گفتم درد بگيري که هميشه باید گند بزني... نشگوني
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پشتي صندلي تكيه دادم و سعي کردم خودم رو اروم نشون بدم...نميخواستم بفهمن که ترسيدم...سعي کردم افكارم رو  به

 الت بد رو کنار بزنم ولي قلبم گواه بدي ميداد...منحرف کنم و احتما

 

ایستادن ماشين از فكر بيرون اومدم و سعي کردم به بيرون نگاه کنم ولي شيشه هاي دودي ماشين اجازه دیدن رو بهم  با

 نميدادن...حسين در ماشين رو باز کرد و با اخماي درهم گفت:

 

 پياده شو...-

 

استرسم رو کنترل کنم...بدون اینكه حواسم به زخم پاهام باشه از ماشين پایين به شلوارم زدم و سعي کردم  چنگي

 پریدم...پریدنم همانا...جيغ کشيدنم همانا...روي زمين نشستم و از درد چشمام رو بستم...

 

 دستي زیر بازوم انداخت و از زمين بلندم کرد و به سمت ساختمون کشيد... حسين

 

تش بيرون بكشم ولي قدرت اون کجا...من کجا...به سمت اتاقي کشوندم و در رو باز کرد و کردم بازوم رو از بين دس سعي

 گفت:

 

 برو تو...-

 

تردید به چشماش نگاه کردم و بالجبار با پاهاي ضرب دیده ام وارد اتاق شدم...با دیدن دکور و فضاي اتاق درد فراموشم شد  با

 و با بهت به اطرافم خيره شدم...

 

 من اینجا دیگه کجاست...هيچوقت فكر نميكردم همچين جایي هم تو دنيا وجود داشته باشه... خداي

 

 نه فكر کردي همه ي خونه هاي دنيا مثل اون اتاقاي بوگندو اقدسه... پس

 

اینكه خواستم به این افكار مزاحمم جواب بدم با صداي بسته شدن در به خودم اومدم...سریع به سمت در دویدم و قبل از  تا

 در رو باز کنم صداي چرخيدن کليد رو داخل قفل شنيدم...از ترس قالب تهي کردم...

 

 مشت به در کوبيدم و کمك خواستم ولي انگار کسي نبود که صدام رو بشنوه...شایدم بود و خودش رو به نشنيدن ميزد... با

 

چند دقيقه یا چند ساعت بود که داشتم تقال ميكردم...دستم از روي دستگيره شيشه اي در جدا شد و روي زمين  نميدونم

نشستم...اشك تو چشمام حلقه زده بود...تو اون لحظه تمام افكار بد به ذهنم هجوم اورده بود و ترسم هر لحظه بيشتر 

اشكام رو بگيرم...خدایا این جا کجاست؟!اوس کریم این بود لطف ریزش  يميشد...سرم رو به در تكيه دادم و سعي کردم جلو

و کرمت؟!من که به جز تو کسي رو ندارم...خدایا غلط کردم...تو بذار من از این خراب شده برم بيرون قسم ميخورم دیگه دزدي 

 نكنم...قول ميدم دور همه ي دوستاي خالفم رو خط بكشم...خدایا...

 

 ..به به ببين کي اینجاست.-

 

 حناق بگيري که مزاحم اختالتم شدي... الهي

 

رو باز کردم و از روي پارکت هاي سرد اتاق بلند شدم...نگاهم رو داخل اتاق چرخوندم و خواستم جوابش رو بدم که  چشمام

 متوجه شدم کسي داخل اتاق نيست...

 

 چيكار کردي؟!فقط مونده بود توهم بزنم... کي بود که حرف زد؟!سرم رو خاروندم و با خودم گفتم...خدایا ببين باهام پس
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 توهم نزدي...-

 

 ترس از جا پریدم و با صداي لرزون گفتم: با

 

 کي اینجاست؟!-

 

 از داخل تراس اتاق داخل اومد و گفت: مردي

 

 توهم نزدي بچه...من بودم که داشتم باهات حرف ميزدم...-

 

 رو درهم کشيدم و به مرد رو به روم خيره شدم...قدمي به سمت عقب برداشتم و گفتم: اخمام

 

 تو کي هستي؟با من چي کار داري؟!-

 

 اي به لباس هاي تنش کردم و گفتم: اشاره

 

 به سر و ریختت هم نميخوره تو کار دزدي باشي...-

 

 چرمي که گوشه اتاق بود اشاره کرد و گفت:زد و ليوان دستش رو روي ميز کنار دستش گذاشت و به مبل  لبخندي

 

 بيا بشين...-

 

 خودش زودتر از من نشست... و

 

 تردید قدمي به سمتش برداشتم...ضربه اي روي مبل زد و گفت: با

 

 بيا اینجا...-

 

ر به پوزخند رو درهم کشيدم و با ترس روي ميز رو به روش نشستم...سري تكون داد و لبخندي زد...لبخند که نه...بيشت اخمام

 شباهت داشت تا لبخند...

 

دقيقه اي تو سكوت گذشت...دیگه واقعا داشتم کالفه ميشدم...ترس و وحشت از بودن کنار مردي و از نگاهاي خيره  چند

 اش...

 

 ميشه اینقدر به من زل نزني؟! اگه حرفي داري بسم ا... ميشنفم...اگه هم که هيچي ما رفع زحمت کنيم...-

 

 تش به وجود نيومد و خيره نگاهم کرد...به توجه بلند شدم که با فریادش دوباره روي ميز نشستم...تو صور تغير

 

 بشين...-

 

 جا بلند شد و دستش رو داخل جيبش فرو برد و گفت: از

 

 فكر نميكنم بهت اجازه داده باشم از جات بلند بشي...-
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 بودم ولي نميخواستم جلوش کم بيارم...با پرویي گفتم: ترسيده

 

 تو چي کاره مني که ميگي چي کار کنم نكنم؟!ننمي..بابامي...-

 

 به گونه ام کشيد و گفت: دستي

 

 هيچكدوم...صاحابت...-

 

 اي به تخت سينه اش زدم و با فریاد گفتم: ضربه

 

 اشغال عوضي به چه اجازه اي به من دست ميزني...-

 

 زد و گفت: نديلبخ

 

 شنيده بودم سرسختي ولي خوب من عاشق رام کردن دختراي چموشم...-

 

 رو نزدیك گوشم اورد و گفت: سرش

 

 البته تو چموش نيستي...فقط اداشون رو در مياري...-

 

ستم همون کردم و قدي به سمت عقب برداشتم...حسي خوبي از بودن در کنارش نداشتم...تنها چيزي که اون لحظه ميخوا اخمي

 اتاق دوازده متري و بوگندو اقدس خانم بود...هر چي که نداشت حداقل امنيت داشت...

 

 قرمز رنگي که نميدونم چي بود داخل ليوان پایه بلندش ریخت و گفت: مایع

 

من تو رو خوب ميشناسم...چند ماهه که زیر نظرت دارم...به نفعته که با من راه بياي...اگه موافقت کني که هيچي...اگه هم که -

 نه...

 

 رو زیر گردنش کشيد و لبخند پهني زد... انگشت

 

 اما من ميدونم دختر عاقلي مثل تو راه اول رو انتخاب ميكنه...مگه نه الله؟!-

 

 باال پرید و گفتم: از تعجب ابروهام

 

 تو اسم منو از کجا ميدوني؟!-

 

 بهتره بگي چي ازت نميدونم...االن تمام زندگيت تو دستاي منه...پس عاقل باش و راه درست رو انتخاب کن...-

 

 از چشم هاي شرورش فهميد که با کسي شوخي نداره...پوست لبم رو با دست کندم و گفتم: ميشد

 

 از من چي ميخواي؟!-

 

 زیبایي زد که تا به حال نمونه اش رو ندیده بودم... ندلبخ

 

 حاال شدي دختر خوب...حاال بشين تا برات بگم...-
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 دقيقه اي در سكوت گذشت که باالخره به حرف اومد و گفت: چند

 

 اسم اسي خان رو شنيدي؟!-

 

 رو توهم کشيدم و با پوزخندي کنج لب گفتم: اخمام

 

 معلومه که شنفتم...کيه که این نامرد رو نشناسه...مرام و معرفت مردونه اش زبانزده مردم کوچه و بازاره...-

 

 ام رو خاروندم و گفتم: گونه

 

 ميفهمي که چي ميگم؟!-

 

 لبخند سري تكون داد و گفت: با

 

 جرات داري جلوي خودش هم از این حرفا بزني...-

 

 بزرگتر شد... پوزخندم

 

 ر ميكني من از اون دزد عوضي ميترسم؟!چرا فك-

 

 اي باال انداخت و گفت: شونه

 

 هيچي...حاضري با اسي کار کني؟!-

 

 ...زکي...يتو فكر کن یه درصد...عمرا...فك کن...الله فرفره بشه پادوي اسي قاچاق چ-

 

 همين بود خوشتيپ؟ کارت

 

 رو نزدیك لبش برد و گفت: ليوانش

 

 امه بدي؟!خستي نشدي از این زندگي؟!تا کي ميخواي به دزدي اد-

 

 ...يتحمل این زندگي صد شرف داره به تحمل اون قاچاق چ-

 

 تحمل زندان چي...داري؟!-

 

شنيدن اسم زندان رعشه به بدنم افتاد و عرق سردي روي کمرم نشست...هيچوقت اون روزي رو که گير مامورها افتادم  با

یادم نميره...وقتي داشتم کيف یه مرد رو ميزدم سربازي متوجه ام ميشه و قبل از این که بتونم فرار کنم گيرم 

 جيم شدم... تشدسميندازه...خودمم یادم نيست چه کلكي سوار کردم و از 

 

 نگفتي...تحمل داري؟!-
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 شنيدن صداش از فكر بيرون اومدم و دوباره نگاهش کردم...مطمئن بودم اگه باهاش راه نيام تحول پليسم ميده... با

 

 بده...مگه مدرکي ازت داره؟! تحویل

 

 ..خب اگه...خب

 

 چي؟!الله خر نشو...تا دیر نشده از اینجا بزن بيرون... اگه

 

 چي کار کنم؟! من باید-

 

 براي لحظه اي از خوشحالي برق زد و دوباره به حالت اول برگشت... چشماش

 

 کار...-

 

 چه کاري؟!-

 

 کم کم ميفهمي...-

 

 نه نه...نشد دیگه اقا خوشتيپه...یا کارت رو ميگي یا اینكه ميزاري ما بریم پي بدبختي خودمون...-

 

 

 

 روي لبش کشيد و گفت: دستي

 

 باشه...هر طور که تو بخواي...تو به کار قبليت ادامه ميدي...-

 

 تعجب گفتم: با

 

 دزدي؟-

 

 کرد و گفت: اخمي

 

 اینقدر وسط حرفم نپر...اره دزدي...اما به روش من...-

 

 به روش تو دیگه چه صيغه ایه؟!-

 

 نكنه ميخواي همه چيز رو االن بفهمي؟!-

 

 اره...-

 

 رو باال اورد و گفت: دستش

 

 بس کن...دیگه نميخوام صدات رو بشنوم...برو بيرون...االن خستم...-

 

 حسين...حسين...کدوم گوري رفتي؟!-
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 سریع باز شد و غول بيابوني وارد اتاق شد و تعظيم کوتاهي به مرد کرد...راستي اسمش چي بود؟! در

 

 تو ازش پرسيدي که حاال ميگي چي بود؟! مگه

 

 اینقدر حرف زد که یادم رفت بپرسم... خب

 

 رو به روم ایستاد و گفت: حسين

 

 بلند شو...-

 

 به هيكلش انداختم و با خودم گفتم که واقعا غول بيابوني اسم مناسبيه براش...حيفه حسين که اسم این بد عنقه... نگاهي

 

ادم و سعي کردم بي خيالي طي کنم...به سمت تخت اتاقي هلم داد و درو از پشت قفل کرد...نفسم رو با حرص بيرون د داخلي

 دو نفره اتاق رفتم...دستي به پرده هاي حریرش کشيدم و با خودم گفتم...فرفره دیشب کجا بودي...امشب کجایي...

 

 رو روي تخت انداختم و گفتم...عدالتت رو شكر اوس کریم... خودم

 

م بخوابم که یاد زخم پام افتادم...سریع از رو تخت بلند شدم و زدم و صورتم رو داخل بالشت فرو کردم و سعي کرد غلتي

جوراب خوني شده ام رو در اوردم و مشغول بررسي زخمم شدم...زیاد عميق نبود ولي ترسيدم عفونت کنه و بشه قوز باال 

 قوز...

 

 رو تخت پایين پریدم و ضربه اي به در زدم و گفتم: از

 

 باز کن درو...-

 

 و نميخواد جواب بده...ضربه اي دیگه اي زدم و گفتم:پشت در  ميدونستم

 

 هو باتوام این در رو باز کن...-

 

 با ضرب باز شد...قدمي به سمت عقب برداشتم و گفتم: در

 

 باند و پانسمان ميخوام...-

 

 نفسش رو بيرون داد و گفت: حسين

 

 وایسا برات بيارم...-

 

در رو دوباره بست...روي تخت نشستم و نگاهم رو داخل اتاق چرخوندم...اتاق قشنگ و بزرگي بود ولي اتاق اون مرد یه چيز  و

 دیگه بود...

 

 بيا...دیگه هم سروصدا نكن...اقا خوابيدن...-

 

 رو از روي پاتختي برداشتم و به تكون دادن سري اکتفا کردم... وسایل
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ریختم و مشغول تميز کردن زخمم شدن...بعد از تميز کردن زخمم باند رو دور پاهام پيچيدم و دوباره بتادین روي پنبه  مقداري

 روي تخت دراز کشيدم و قبل از اینكه افكار مزاحمم دوباره به ذهنم هجوم بيارن تو عالم خواب غرق شدم....

 

*** 

 

...چند بار پلك زدم تا بتونم بهتر ببينم...حسين با اخم زدم و چشمام رو کمي باز کردم...هاله ي سياهي رو احساس کردم غلتي

 هاي درهم و صورت برافروخته خيره نگاهم کرد و گفت:

 

 چه عجب بلند شدي...بلند شو اقا کارت داره...-

 

م ! اقا کدوم خریه...بي توجه دوباره سرم رو داخل بالشت فرو کردم و چشمام رو روي هم فشار دادم...تا چشمام کمي گراقا؟

 شد حسين لگدي به پهلوم زد که روي زمين افتادم...اخ بلندي گفتم و دستم رو روي پهلوي ضرب دیده ام گذاشتم...

 

 مگه با تو نيستم...بلند شو...-

 

 کردم و گفتم: اخمي

 

 برو گمشو بيرون...وحشي...-

 

 اش گفت: سمتم حمله ور شد و دستش رو روي گلوم فشار داد و از بين دندون هاي کليد شده به

 

 چه زري زدي؟!جرات داري دوباره تكرار کن...-

 

 ترس خودمو خيس کرده بودم و لي نميخواستم کم بيارم... از

 

 برو...گمشو...وحشي...-

 

 این رو شنيد فشار دستاش رو بيشتر کرد و گفت: تا

 

 زندت نميذارم...و لگدي محكم به شكمم زد...-

 

درد جيغي کشيدم و تو خودم جمع شدم...عوضي کثافت...ميدونم باهات چي کار کنم...تالفي ميكنم...از مادر زاده نشده  از

 کسي بتونه دست رو الله فرفره بلند کنه... 

 

 درد کشيدنم لذت مي برد...با لبخند قدمي به سمتم برداشت و کمي خودش رو به سمتم خم کرد و گفت: از

 

 جه...حاال حاال باهات کار دارم...تازه اولشه جو-

 

 خواستم فحش دیگه اي بهش بدم صداي مرد بلند شد و گفت: تا

 

 مگه نگفتم برو صداش کن...نشستي داري باهاش حرف ميزني...-

 

 صاف ایستاد و گفت: حسين

 

 ببخشيد اقا...بيدار نميشد...-
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 ش کنار رفت و با اخم رو به حسين گفت:مرد روي صورت کبود شده ام ثابت موند...لبخند از روي لب نگاه

 

 چي کارش کردي؟!-

 

حسين از این مرد ميترسه و جرات نميكنه مقابل اون بهم دست بزنه...وقت خوبي بود براي تالفي...تا حسين  ميدونستم

 خواست حرفي بزنه با بغضي ساختگي گفتم:

 

 اقا من داشتم مي اومدم پيشتون که یك دفعه به سمتم حمله کرد و خواست...خواست...-

 

 صورتم رو با دست پوشوندم و شروع به گریه کردن کردم...شونه هام رو الكي تكون دادم تا بيشتر تحت تاثير قرار بگيره... و

 

 گمشو بيرون تا بعدا به خدمتت برسم...-

 

 اقا من...-

 

 گمشو...-

 

انگشتام رو کمي باز کردم و به صورت برافروخته حسين نگاه کردم...تو دلم عروسي به پا شد بيا ببين...تازه اولشه اقا  الي

 حسين..دارم برات...

 

 روي شونه ام احساس کردم و از جا پریدم... دستي

 

 لبخندي زد و گفت: مرد

 

 نترس کاریت ندارم...-

 

 خواستم نيشم رو شل کنم با اخم گفت: تا

 

 وایسا ببينم...تو که چشمات قرمز نيست...-

 

خاك برسرم...گند زدي الله...الهي بري زیر چرخ کاميون که اینقدر شوتي...من چرا برم اون غول بيابوني بره...تا خواستم  واي

 حرفي بزنم گفت:

 

 بعدا به حساب توام ميرسم...حاال پاشو باید بریم جایي...-

 

 روي کف اتاق بلند شدم و گفتم: از

 

 هي خوشتيپ...-

 

 سمتم برگشت و با اخم گفت: به

 

 چيه؟!-

 

 اسمت چيه؟!-
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 بهزاد...-

 

 رو بهم ریختم و گفتم: موهام

 

 همون خوشتيپ بيشتر بهت مياد...-

 

 رو با کالفگي بيرون داد و گفت: نفسش

 

 تو هر چي دوس داري صدا کن...-

 

 زدم و گفتم: لبخندي

 

 يگفتي هم همين کار رو ميكردم...نم-

 

 کرد و از اتاق خارج شد... اخمي

 

*** 

 

خواستم از اتاق خارج بشم متوجه لباس هاي روي ميز ارایشي شدم...با خوشحالي به سمت لباس ها رفتم و با ذوق نگاهشون  تا

کردم...یه مانتو ابي نفتي کوتاه و ساده با شلوار لي خوشرنگ و شال ابي سفيدي که تكميل کننده اش بود...قدمي به سمت 

ذوق نگاهي به خودم انداختم...هيچوقت پول خریدن یك مانتو رو نداشتم و هر وقت  باعقب برداشتم و مانتو رو جلوم گرفتم و 

دخترهاي همسن خودم رو ميدیدم که با لباس هاي انچناني ميان بيرون حسرت ميخوردم...حسرت نداري...حسرت بي پولي...با 

 ردنشون کردم...حسرت نگاهي به مانتو و شال خوشرنگ روي ميز انداختم و با ناراحتي شروع به تا ک

 

 مال تو نيست الله...بهتره بذاریشون سرجاش...مگه تيپت چشه...خيلي هم خوبه... اینا

 

زدم به حرفمم زدم و سعي کردم به اون مانتو و شلوار دخترونه و زیبا فكر نكنم...به سختي چشم ازشون گرفتم و از  پوزخندي

رف به هال بزرگ طبقه پایين...هنوز خونه رو کامل ندیده بودم ولي به اتاق خارج شدم...اتاقم طبقه پایين ساختمون بود و مش

...نگاهم به مرد افتاد...روي مبل نشسته و مشغول ور رفتن با پيپش بود...به بزرگهخوبي ميشد فهميد که چقدر قشنگ و 

د به خودش اومد و سمتش رفت و پيپ رو ازش گرفتم و روي مبل مقابلش نشستم...نگاهش بهت زده بود...چند دقيقه بع

 گفت:

 

 چيكار داري ميكني؟!-

 

 که با پيپ ور ميرفتم گفتم: همونطور

 

 یه دقيقه ساکت بشين...چقدر حرف ميزني...-

 

 خواست حرف دیگه اي بزنه پيپ رو جلوش گرفتم و گفتم: تا

 

 حاال روشنش کن...-

 

 تردید نگاهي بهم انداخت و فندك طالیيش رو برداشت...پيپ رو روشن کرد و گفت: با
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 نه کارت درسته...خوشم اومد...-

 

 غرور دستام رو زیر بغل زدم و گفتم: با

 

 چه کنيم دیگه...به قول بروبچ هنوز کفش نشدیم...به زبون شوما ميشه هنوز کشف نشدیم...-

 

 د نخنده...سري تكون داد و گفت:اش گرفته بود ولي سعي ميكر خنده

 

 چرا لباسات رو نپوشيدي؟!-

 

 تعجب نگاهي به خودم انداختم و گفتم: با

 

 من که لباسام تنمه...-

 

 یه جوري ميگي چرا لباسات رو نپوشيدي احساس کردم ل*خت مادرزاد جلوش نشستم... مردك

 

 منظور مانتو و شلواري بود که روي ميز گذاشته بودم...-

 

 اندازه توپ تنيس گرد شد... چشمام

 

 اونا مال منن؟!-

 

 تكون دادن سر اکتفا کرد و مشغول پيپ کشيدنش شد... به

 

دلم عروسي به پا شد به چه بزرگي...قندا کيلو کيلو داشتن تو دلم اب ميشدن و من نميدونستم از خوشحالي باید پاشم این  تو

 وسط غر بدم یا مثل دختراي با حيا بشينم سرجام...

 

 برو لباسات رو بپوش تا بگم کارت چيه...-

 

چون و چرا قبول کردم و به سمت اتاق رفتم...برام مهم نبود که اون مرد یا بقول خودش بهزاد کيه...برام مهم نبود که  بدون

شت پوشيدن اون من...یه دختر تنها اینجا چي کار ميكنم...برام مهم نبود چي پيش مياد...تنها چيزي که اون لحظه برام ارزش دا

 مانتو دخترونه و کوتاه بود...

 

خوشحالي مانتو رو به تن کردم و به خودم نگاه کردم...انگار شده بودم یكي دیگه...یه الله جدید...یه دختر واقعي...دیگه  با

...تازه داشتم داشت دختر بودنم رو یادم ميرفت...یادم ميرفت که منم زیبایي هایي دارم...که منم احساسات و غرایزي دارم

ي این شهر...برام مهم نبود که این لباس رو اقا شيكه خریده...تنها چيزي که مهم بود  دیگهميشدم یه دختر مثل تمام دختراي 

 این بود که این لباسا االن مال من بود...مال خود خودم....

 

 

 

ين انداختم...نگاهم روي کفش هاي واکس خورده ضربه اي که به در زده شد از ایينه فاصله گرفتم و بي اراده سرم رو پای با

 اش ثابت موند...

 

 صدایي که خنده درش موج ميزد گفت: با
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 سرت رو بگير باال...-

 

 خجالت سرم رو باال اوردم و دستي به شالم کشيدم...بلند خندید و گفت: با

 

 واي خداي من ببينش...حاال شدي الله واقعي...-

 

 تعریفش لپام گل انداخت و دوباره سرم رو پایين انداختم...انگار این لباساي دخترونه اخالقمم رو هم تغيير داده بودن... از

 

 زیر چونه ام گذاشت و گفت: دستي

 

 ولي من اون الله کله خراب رو بيشتر از این دختر خجالتي دوست دارم...-

 

 اخم قدمي به سمت عقب برداشتم و گفتم: با

 

 ه خراب خودتي...کل-

 

 زد و گفت: لبخندي

 

 دنبالم بيا...-

 

حرف پشت سرش راه افتادم...از پله باال رفت و در اولين اتاق رو باز کرد...وارد اتاق شدم و با تعجب به دختراي  بدون

 رنگارنگ وسط اتاق خيره شدم...بهزاد دستاش رو روي شونه ام گذاشت و گفت:

 

 دخترا لطفا...-

 

 به صف ایستادن و با تعجب به من و اون دستاي روي شونه ام نگاه کردن... ي دخترا همه

 

 از امروز الله هم عضوي از ما و خانواده ي ماست...دختر خيلي زرنگ و باهوشيه...سریع همه چيزو یاد ميگيره...-

 

 مریم از امروز الله تحت نظر تو اموزش ميبينه...-

 

 خوش اندام با موهاي هایالت شده و پوست گندمي جلو اومد و گفت: دختري

 

 من مریمم...به جمع ما خوش اومدي...-

 

دستش رو به طرفم دراز کرد...لبخندي زدم و دستش رو فشردم...دختر بانمك و مهربوني به نظر ميرسيد... حداقل از تمام  و

نظر ميرسيد...با بسته شدن در سرم رو به سمت عقب کسایي که تو اون جمع بودن مهربون تر و معقول تر به 

 برگردوندم...اینقدر محو قيافه مریم شده بودم که متوجه رفتن بهزاد نشده بودم...

 

 به سمت صندلي هولم داد و گفت: مریم

 

 بشين تا بيام...-

 

حساس راحتي و ارامش حرف روي صندلي نشستم و سرم رو پایين انداختم...جو سنگيني بود...هر چي بود من ا بدون

 نميكردم...احساس ميكردم همه چشم ها زیر نظر گرفتنم...
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 چطوري فرار کردي؟!-

 

 رو باال اوردم و با تعجب گفتم: سرم

 

 فرار؟!-

 

 که مشغول سوهان کشيدن بود گفت: همينطور

 

 نكنه با اجازه مامان بابات اومدي این جا...و پوزخندي چاشني حرفش کرد...-

 

 همه زیر خنده زدن...دستام رو مشت کردم و سرم رو پایين انداختم...نمي خواستم روز اولي دعوا راه بندازم... این حرف با

 

 باش الله...اروم... اروم

 

 بهت توهين کرد الله؟!ميخواي از االن کوتاه بياي؟! اون

 

 ...ولي نميخوام دعوا درست کنم...نه

 

کي تا حاال الله فرفره نگران دعوا درست کردن شده...نه جونم تو دردت یه چيز دیگس...مزه این لباسا و یه شب خوابيدن تو  از

 اون اتاق بد رفته زیر دندونت...

 

 خواستم جوابي به خودم بدم مریم با لبخند به سمتم اومد و گفت: تا

 

 خب الله جان چند سالته؟!-

 

 هجده...-

 

 یر لب گفت:کرد و ز اخمي

 

 پير سگ از این بچه هم نگذشته...-

 

 چي گفتي؟!-

 

 دستپاچه اي زد و گفت: لبخند

 

 هيچي عزیزم...بهزاد که گفته براي چي اینجایي؟!-

 

 اي باال انداختم و گفتم: شونه

 

 نه دقيقا...-

 

 پدر و مادرت ميدونن االن کجایي؟!-

 

 خيال گفتم: بي
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 مردن...-

 

 دستي به صورتش کشيد و بي توجه به من دوباره از اتاق خارج شد... مریم

 

مریم طوالني شده بود...از بيكاري حوصله ام سر رفته بود...از روي صندلي بلند شدم و به سمت در رفتم...از پله ها  غيبت

 پایين اومدم و با چشم دنبال مریم گشتم...صداش از داخل هال مي اومد...

 

 داري چيكار ميكني؟!بهزاد ميدوني -

 

 اره ميفهمم...-

 

 تو یه حيوون کثيفي...اون دختر فقط هجده سالشه...-

 

 فریاد بهزاد رو که شنيدم ناخوداگاه یه گوشه مخفي شدم... صدا

 

 به درك...حاال هم گورت رو گم کن تا حسابت رو نرسيدم...-

 

 من نميذارم...نميذارم این دخترو به لجن بكشي...-

 

ریم...نذار دوباره دست روت بلند کنم...اموزشش ميدي...درست مثل بقيه...تا سر ماه باید اموزشش تكميل خفه شو م-

 بشه...فهميدي؟!

 

 اگه این کار رو نكنم؟!-

 

 خودت که بهتر ميدوني...چقدر ابرو براي دختراي شهرستاني مهمه...-

 

 خفه شو عوضي...-

 

شكستن چيزي اومد...نميدونستم داره چه اتفاقي مي افته...از ترس سریع از پشت دیوار بيرون اومدم...صورت مریم  صداي

 از فشاري که بهزاد به گردنش مي اورد کبود شده بود...

 

 ولش کن...-

 

 شنيدن صدام دستاش رو از دور گردنش برداشت...پك محكمي به پيپش زد و گفت: با

 

 قت...الله برو تو اتا-

 

 ولي...-

 

 نشنيدي چي گفتم...برو تو اتاقت...-

 

نگراني مریم رو نگاه کردم...لبخندي زد و چشماش رو بست...بالجبار به سمت اتاقم رفتم و روي تخت نشستم...نگران مریم  با

 ...بودم...ميترسيدم بالیي سرش بيارن...تو همين یه روز هم فهميده بودم که اینا هر کاري ازشون بر مياد
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تخت دراز کشيدم و چشمام رو روي هم فشار دادم...دلم براي اتاقم تنگ شده بود...براي بچه ها...جواد...این جا همه چيز  روي

بود اال امنيت...ترس ناشناخته اي داشتم...هر لحظه منتظر اتفاق یا شنيدن خبر بدي بودم...از نگاهاي اون دخترا متنفر 

 !مگه اونا فرار کرده بودن؟!دي؟ار کربودم...چرا بهم گفت چطوري فر

 

 روي صورتم کشيدم...خدایا خودت کمكم کن...من از این خونه و ادماش ميترسم...خودت مراقبم باش... دستي

 

 

 

 صداي باز شدن در از جا پریدم...بهزاد با صورت برافروخته روي صندلي جلوي ميز ارایشي نشست و گفت: با

 

 يم ميبيني...از امروز زیر نظر خودم تعل-

 

 توجه به صحبتش گفتم: بي

 

 مریم حالش خوبه؟!-

 

 شنيدن اسم مریم اخمي بين دو ابروش نشست و گفت: با

 

 خوبه...یكم زبون درازي کرد که زبونش رو چيدم...انگشتش رو به نشونه تهدید باال گرفت و ادامه داد...-

 

 ببين الله من با کسي شوخي ندارم...پس سعي نكن منو دور بزني...-

 

 بهت به چهره عصبي اش خيره شدم...کم کم داشتم ازش ميترسيدم...باید اعتراف ميكردم ازش خيلي ميترسم.... با

 

 فهميدي؟!-

 

 صداي فریادش از جا پریدم و سري تكون دادم..لبم رو تر کردم و گفتم: با

 

 بهزاد...-

 

 باال انداخت و گفت: ابرویي

 

 بله؟!-

 

ميشه...ميشه دقيقا بگي کار من اینجا چيه؟!من باید چه اموزشي ببينم...تو خودت گفتي کارم دزدیه...پس اموزش دیگه براي -

 چي...

 

 به لبش کشيد و گفت: دستي

 

 فكر نميكردم اینقدر احمق باشي الله...-

 

 کردم و گفتم: اخمي

 

 ن اینطوري حرف ميزني...فهميدي؟!بار اخرت باشه با م-
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 زد و گفت: پوزخندي

 

 بله خانم...-

 

 روي تخت بلند شدم و روبه روش ایستادم...دستام رو بغل کردم و گفتم: از

 

 خب...ميشنفم...-

 

کار تو دزدیه ولي از یه نوع دیگه...ببين تو دختري...یه دختر لوند و زیبا...چرا نميخواي از زیبایيت به بهترین شكل استفاده -

 کني؟ها؟

 

!من؟!خنده ام گرفته بودم...چي تو من دیده بود که فكر ميكرد من زیبا و لوندم...منظورش چي بود از زیبایي هات استفاده لوند؟

 کن...

 

و خيلي ساده است...سوار ماشين هایي ميشي که من برات نشون ميكنم...بعد از مدتي خودت دستت مياد که باید سوار کار ت-

 کدوم ماشين بشي...سر فرصتم باید پوال رو برداري و جيم بشي...

 

 از هم باز شد و گفتم: اخمام

 

 ن قبال چي کارم؟!خب مشكل مریم چيه؟!چرا نميخواد من این کار رو کنم؟!مگه نميدونسته م-

 

 بهم انداخت که از صدتا فحش بدتر بود...تفسير نگاش این بود که خيلي خري الله... نگاهي

 

 رو با حرص بيرون داد و گفت: نفسش

 

 خوب مجبوري بعضي وقتا یه کارایي هم بكني...-

 

 چه کاري؟!-

 

 شنهاد بي شرمانه اي بهت مي ده...چقدر تو نفهمي الله...من وجدان فهميدم تو هنوز نفهميدي داره چه پي اخ

 

 خب ممكنه بعضي وقتا مجبور بشي بري خونش...-

 

شنيدن این حرف قدمي به سمت عقب برداشتم...تا تهش رو رفته بودم...دیگه نيازي به توضيح نداشت... احساس ميكردم  با

همه چيز داره دور سرم ميچرخه...صداها رو ميشنيدم اما نميتونستم چيزي رو تشخيص بدم... داشتم خفه ميشدم...دستي به 

 ...تنها چيزي که به یادم موند سياهي مطلق بود...ديشگلوم کشيدم...دیدم هر لحظه تار تر از قبل م

 

 

 

 ماه بعد... شش

 

رو محكم بستم و به رو به روم خيره شدم...سنگيني نگاهش رو به خوبي احساس ميكردم اما سعي ميكردم به خودم مسلط  در

 باشم...هنوزم بعد از شش ماه به این کار عادت نكرده بودم...

 

 نشستم و گفتم: کج
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 کت نميكني؟!چرا حر-

 

 چندش اوري زد و گفت: لبخند

 

 ليدي ميتونه به دو نفر پاسخگو باشه؟!-

 

به صورتم دوید...از شدت خشم تمام بدنم ميلرزید...اگه اختيارم دست خودم بود یك لحظه هم صبر نميكردم اما چه  خون

کتكي رو که از بهزاد خوردم...از فرمانش  کنم...چه کنم که مجبورم...مجبورم تن بدم به این خفت و دم نزنم...یادم نميره

سرپيچي کرده بودم و از زیر کار در رفتم...یك هفته روز و شبم رو یكي کرد...بالیي سرم اورد که فهميدم راه فراري 

 نيست...راه فراري از اون کاخ شوم و طلسم شده نيست....

 

 صدایي که از زور بغض ميلرزید گفتم: با

 

 اره...-

 

 اي تحویلم داد و حرکت کرد...دیگه  لبخند

 

 یه کاري ميكردم...من ادم این کارا نبودم...من فقط باید کيف پولش رو ميزدم و در ميرفتم...فكر کن الله...فكر کن... باید

 

 ميشه برام اب بگيري؟!-

 

 چه عجب ما صداي شما رو شنيدیم ليدي...اي به چشم...بذار یه جا نگه دارم...-

 

 باش الله...قوي باش...نذار بهت شك کنه...قوي باش...قوي... قوي

 

اب ویوه فروشي نگه داشت و با گفتن االن برميگردم از ماشين پياده شد...فرصت نبود...باید سریع دست به کار  جلوي

به کم قانع نيست ولي ميشدم...در داشبرد رو باز کردم...به جز یه بسته تراول پنجاهي چيز دیگه اي نبود...ميدونستم بهزاد 

و از ماشين پایين پریدم...بدون اینكه به پشت سرم نگاه کنم شروع به  گذاشتموقت ریسك کردن نبود...پول رو داخل کيفم 

 دویدن کردم...

 

رو گاردریل کنار اتوبان گرفتم و روي زمين نشستم...قفسه سينه ام به شدت باال و پایين ميرفت...پاهام رو داخل  دستم

جمع کردم و سرم روي پاهام گذاشتم...بدنم از بغض ميلرزید ولي نميخواستم گریه کنم...نباید گریه ميكردم...من  شكمم

...نباید...ولي اشك هام لجباز تر از اوني بودن که فكر ميكردم...صورتم رو با مفرفره بودم...الله فرفره...من نباید ميشكست

 م...دست پوشوندم و با صداي بلند زیر گریه زد

 

*** 

 

 با نگراني به سمتم دوید و گفت: مریم

 

 تا االن کجا بودي؟!-

 

 رو شكم برامده اش ثابت موند...بهزاد کارش رو بلد بود...خوبم بلد بود... نگاهم

 

 روي شكمش کشيدم و با صداي ارومي گفتم: دستي
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 دکتر گفته باید استراحت کني...چرا تا االن بيداري؟!-

 

 استراحت الزم کنم... اگه ميخواي تو هم-

 

 شنيدن صداش به عقب برگشتم... با

 

 بينمون رو با چند گام بلند پر کرد و گفت: فاصله

 

 پوال؟!-

 

 اینكه نگاه خيره ام رو از روي صورتش بردارم بسته تراول رو تخت سينه اش کوبيدم... بدون

 

 از اینكه حرفي بزنه دست مریم رو کشيدم و به سمت اتاقم بردم... قبل

 

 

 

 تخت دراز کشيدم و نفس عميقي کشيدم...مریم دستي روي گونه ام کشيد و گفت: روي

 

 نبينم غمتو الله جونم...چي شده...-

 

 هيچي...-

 

 زیر سرش گذاشت و گفت: دستي

 

 چشمات پر غمه الله...چي شده عزیزم؟!-

 

 رو پر کرد و بي اختيار روي گونه ام جاري شد...دستي روي گونه خيسم کشيدم و گفتم: چشمام اشك

 

خستم مریم...ميخوام برم...شش ماه گذشت اما هنوزم نمي تونم خودم رو به این وضع عادت بدم...من ادم این کار -

 نيستم...من نمي تونم...من نميخوام...نمي خوام هرزه باشم...

 

 فرو کردم و گفتم: رو تو سينه اش سرم

 

 مریم...بيا بریم...بيا از اینجا بریم...-

 

 به چشماي خيسش کشيد و گفت: دستي

 

 کجا بریم؟!کجا رو داریم که بریم؟!با این بچه و شناسنامه سفيد...-

 

 به صورتم کشيدم و گفتم: دستي

 

 خب...خب از پوال مقداري برميداریم...کي ميفهمه؟!-

 

 زد و به تاج تخت تكيه داد... پوزخندي
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 تو بهزاد هنوز نشناختي...اون بخاطر پول حاضر ادم هم بكشه...-

 

 تو به این کارا کاري نداشته باش...ميدوني پوال رو کجا ميذاره؟!-

 

 اره...داخل گاوصندوق خونش...-

 

 ولي من داخل اتاقش چيزي ندیدم...-

 

 باغ داره تو لواسون اونجا زندگي ميكنه... گفتم خونش...اینجا خونه اصليش نيست...یه-

 

 مریم یه سوال بپرسم ناراحت نميشي؟!-

 

 عميقي کشيد و گفت: نفس

 

 ميدونم ميخواي چي بگي...-

 

 اشكي از گوشه چشمش پایين اومد و گفت: قطره

 

خودش مهمه...اون پدر  من بهزاد رو دوست دارم...با همه ي بدي هاش...برام مهم نيست دزده...خالفكاره...براي من فقط-

 بچمه ميفهمي؟!

 

 کردم و گفتم: اخمي

 

 مریم عاقل باش...اون این بچه رو نميخواد...یادت رفته شش ماه پيش رو...یادت رفته چقدر عذاب کشيدي؟!-

 

 بغض سري تكون داد و گفت: با

 

نه یادم نرفته...ولي اینم یادم نرفته که بهزاد کسي بود که منو از دست سه تا جوون خيابوني سه سال پيش نجات داد...یادم -

 نرفته که سه ساله زنشم...محرمشم...یادم نرفته که روزي عاشقم بود...

 

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 

 چي گفتي؟!-

 

 تلخي زد و گفت: لبخند

 

 من زنشم...زنش...درست شنيدي...-

 

 رو به تاج تخت تكيه دادم و اروم گفتم: سرم

 

 پس شناسنامه...-

 

شناسنامه ام دست خودشه...بخوام هم المثني بگيرم به راحتي پيدام ميكنه...اینو هيچوقت یادت نره الله...خيانت به بهزاد -

 مساویه با مرگ...
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 نميخواي بگي چطوري باهاش اشنا شدي؟!-

 

 رو درست کرد و گفت: متكاش

 

 بگير بخواب...هم من خستم هم این جوجه...-

 

حرف از روي تخت بلند شدم و به سمت تراس داخل اتاق رفتم...باد سردي مي وزید...از سرما داخل خودم جمع  بدون

شدم...باد موهام رو به بازي گرفته بود و داخل صورتم پخش شده بود...شش ماه بود که رنگ عوض کرده بودم...شده بودم یه 

توهاي رنگاوارنگ عوض ميكردم...زندگيم رنگ دخترانگي گرفته بود دختر واقعي...مو بلند ميذاشتم...ارایش ميكردم...مان

اما...اما این زندگي رو به این قيمت نميخواستم...تاواني که دربرابرش پرداخت کردم خيلي بيشتر از تصورم بود...من این 

 دادن حياي دخترانم... زندگي رو ميخواستم ولي نه به هر قيمتي...نه به قمت از دست دادن ابروم...نه به قيمت از دست

 

به صورت خيس از اشكم کشيدم و به نرده هاي بالكن تكيه دادم...این روزها همه چيزم دخترانه شده بود...حتي بغض  دستي

ها و گریه هایم...این روزها زود ميشكستم...زود غصه ميخوردم...زود ازرده ميشدم...دلم براي خود قدیمي ام تنگ شده 

را ميخواستم...الله دیروز...ان الله هيچ چيز نداشت...اما خوش بود...غصه  ميخواستم...من،من واقعي ابود...من این را نم

نميخورد...اشك نميریخت...حسرت و تنهایي همدم لحظه هاي بي کسي اش نبود...شاد بود...بي پول و ندار بود اما شاد بود...با 

 ...تمامي حرفاي که پشت سرش ميزدند اما باز هم شاد بود

 

امروز...امروز همه چيز داشتم و هيچ نداشتم...این روزها بيش از پيش از اینده ميترسم...دلم گواه بد  اما

 ميداد...ميترسم...از بي ابرویي...از بي عفت شدن...

 

سرد رو ميبندم و سعي ميكنم ذهنم رو از همه چيز خالي کنم...انقدر خسته و پریشان بودم که نفهميدم روي زمين  چشمام

 خوابم برد...

 

صداي غرغر مریم چشمام رو باز کردم...نور خورشيد چشمام رو به شدت اذیت ميكرد...با چشماي بسته روي زمين نشستم و  با

 با صدایي که براي خودم هم ناشناخته بود گفتم:

 

 چقدر حرف ميزني مریم...-

 

 عصبي و توبيخ کننده اش بلند شد... صداي

 

 تو چي بگم...اخه تراس هم جاي خوابيدن؟!صداشو ببين...دختره ي احمق من به -

 

 به گلوم کشيدم و سعي کردم اب دهنم رو قورت بدم...لعنت به این شانس...چه وقت سرماخوردگي بود... دستي

 

 دیگه...این مسخره بازي ها به تو نيومده فرفره جونم... همينه

 

 وز اصال حوصله جروبحث با این یكي رو نداشتم...لب فحشي به وجدان دوباره بيدار شدم دادم...امر زیر

 

 توجه به مریم روي تخت دراز کشيدم و پتو رو روي بدنم یخ زده ام کشيدم... بي

 

 پاشو...بهزاد کارت داره...-

 

 زیر لب گفتم و به سمت دستشویي رفتم... لعنتي
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اي به در اتاق زدم و قبل از اینكه چيزي بگه وارد اتاق شدم...بي توجه به نگاه عصبيش روي مبل نشستم...اب پرتقال  ضربه

روي ميز عجيب چشمك ميزد بهم...دستم رو دراز کردم و اب پرتقال رو برداشتم و الجرعه سر کشيدم...ليوان خالي رو روي 

 ميز گذاشتم و گفتم:

 

 چسبيد...-

 

کرد و مشغول خوردن صبحانه اش شد...هنوز به این کارهام عادت نكرده بود...کارش بدجور بهم گير بود وگرنه  اخمي بهزاد

 حال منم مثل بقيه ميگرفت...ولي هنوزم نميدونستم چرا اینقدر مراعاتم رو ميكنه...

 

ه مغزش از کار افتاده...مراعات ! اره همينكه بين نگهبان ها دست به دست نميشي خودش مراعاته...دختره ي دیوونمراعات؟

 کيلو چنده...

 

 توجه به غرغراي وجدانم رو به بهزاد ميكنم... به

 

 با من چي کار داري؟!-

 

 صدات گرفته ست...سرما خوردي...-

 

 توجه به حرفش گفتم: بي

 

 حالم خوب نيست...کارت رو بگو ميخوام برم بخوابم...-

 

 رد و گفت:دهنش رو با دستمال کنار دستش پاك ک دور

 

 با این وضع نمي توني کار کني...بهتره بري استراحت کني...وقتي حالت بهتر شد باهم صحبت ميكنيم...-

 

حالي که که زیر لب غرغر ميكردم از اتاق خارج شدم و به سمت تخت گرم و نرم خودم رفتم...زیر پتو رفتم و با خودم گفتم  در

 ز این کار اشغالي بود...این مریضي یه خوبي داشت اونم معاف شدن ا

 

 موقت... البته

 

جواب دادن به خودم رو نداشتم...چشماي سنگين شده ام روي هم افتاد و بي خبر از همه جا به خواب عميقي فرو  فرصت

 رفتم...

 

 

 

 هفته بعد... یك

 

روي صندلي نشستم و با بي حوصلگي به حرفاي بهزاد گوش دادم...اصال معني این کارها رو نميفهميدم...این  کالفه

لباسا...ارایش...جواهرت...نميدونستم چه معني ميتونن داشته باشن...یك هفته بود دوباره سرپا شده بودم و تونستم برگردم 

بهم مرخصي داده بود...این روزا بيشتر به حال خودم بودم و این به حال  يجورایسرکار شریفم...البته تو این یه هفته بهزاد ی

خود رها شدن حسادت دخترا رو بيش از پيش تحریك ميكرد...از وقتي که وارد این بازي شدم همه ازم دوري ميكردن و ميشد 

توجه بي نهایت  از تهحس تنفر و نفرت رو از داخل چشماشون خوند...مریم هميشه ميگفت این نفرت نشات گرف

بهزاده...خودمم متوجه بعضي از رفتاراش شده بودم...تندي نميكرد...داد نميزد...کتك نميزد...بيشتر موردها رو خودم انتخاب 
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ميكردم درحالي که هيچكس اجازه همچين کاري و نداشت...از این همه توجه حس خوبي نداشتم...یجور ترس...یجور دلهره 

 عجيبي داشتم...

 

 اینو امتحان کن...الله -

 

 رو باال اوردم و به لباس دستش خيره شدم...گره اي بين دو ابروم ایجاد شد...با صداي توبيخ کننده اي گفتم: سرم

 

 بهزاد...-

 

 از روي بي حوصلگي تكان داد و گفت: سري

 

 ببين الله امروز بد عصبي ام پس هر چي گفتم بگو چشم فهميدي؟!-

 

یم نه؟!مگر من حق انتخاب داشتم؟!درست بود مورد توجه او و به قول بچه ها سوگولي به حساب مي ميتوانستم بگویم؟!بگو چي

امدم ولي هميشه حرف،حرف اوست...مگر ميشد از او سرپيچي کرد...بغضي به گلویم چنگ انداخت...سرم را پایين انداختم تا 

گرفتم و به سمت اتاق پرو رفتم...لباس هاي تنم رو هایي بي جون لباس رو  ستمتوجه برق اشك در چشم هایم نشود...با د

روي مبل انداختم و ان دکلته نباتي رنگ را به تن کردم...پایين تنه اش بيش از حد تنگ بود و این پوشيدنش رو سخت 

ميكرد...به سختي زیپ لباس رو باال کشيدم و قدمي به عقب برداشتم...از دیدن تصویر دختر درون ایينه بهت زده 

...بيش از انچه که فكر ميكردم بدن نما و باز بود...اخمي جدا نشدني بين ابروهایم نشست...چطور فكر کرده که من حاضر شدم

ميشوم همچين لباسي تن کنم...تا دست به سمت زیپ لباس بردم در باز شد...جيغي کشيدم و تونيكم رو جلوي بدنم 

يك را با خشونت از بين انگشت هایم بيرون کشيد...سرم رو پایين انداختم گرفتم...بهزاد با قدم هاي بلند به سمتم امد و تون

و دستم رو جلوي بدنم گرفتم...دست هاي سردش روي بازوم نشست...دست هایم رو کنار زد و با چشم هایي که خوشحالي 

 درونشان موج ميزد گفت:

 

 عالي شدي الله...عالي...-

 

یگري روي گونه ام ریختن...دوست نداشتم جلوي او گریه کنم اما...اما دیگر چشمانم شكست و اشك هایم یكي پس از د سد

نميتوانستم تحمل کنم...اما بهزاد بي توجه به اشك هاي من با خوشحالي بشكن ميزد و زیر لب براي خودش اواز ميخواند...با 

تن دادم...حاال نوبت ارایشم  صندلي نشستم و به دستور بعدي بهزاد رويکمك ارایشگر لباس رو از تنم در اوردم...

بود...ارایشي مالیم اما اغواگر و فریبنده...نميدانستم هدفش از این کار ها چيست...تنها کاري که در اون لحظه مي توانستم 

 انجام دهم سكوت بود...

 

*** 

 

از قدم بردارم...مجبور بودم بودن لباس و تحمل ان کفش هاي پاشنه بلند کالفه و عصبي ام کرده بودم...نميتوانستم قدم  تنگ

روي ان صندلي بنشينم و منتظر بهزاد بمانم...از اول حضورمان در مهماني نگاه خيلي ها رو روي خودم احساس کردم...خطایي به 

من هم مثل همان عروسك هایي هستم که هر لحظه بينشان دست به دست ميشد...من  يكردنان ها وارد نبود...ان ها فكر م

 ين فكري ميكردم...مخصوصا با این لباس و ارایش...هم بودم چن

 

در مبل فرو رفتم و سعي کردم سرم را کيف دستي دستم گرم کنم...نميدانستم بهزاد کجا رفته...دستي روي شانه ام  بيشتر

 نشست...از جا پریدم و به پسري که با چشمایي که درونشان ستاره روشن شده بود خيره شدم...

 

 ليدي افتخار ميدن؟!-
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نفرت بهش نگاه کردم...ميخواستم داد بزنم...داد بزنم و بهش بگم بره گمشه ولي انگار به دهانم قفل زده بودند...قدرت  با

تكلمم رو از دست داده بودم...تا به خودم بيام دیدم که در بين دست هاي پسر اسير شده ام و پيست رقص رو به خاطرمون 

بود و با حيرت فقط پسر رو نگاه ميكردم...نميدونستم چه مرگم شده...درست مثل  ههایم ازاد کنار افتاد خالي کردن...دست

جن زده ها شده بودم...اختياري از خودم نداشتم...پسر چرخي زد و من نيز به همراهش کشيده شدم...نگاهم به چشم هاي 

به پشت پرده چشمم احساس  روده تر بود...هجوم اشك خوشحال بهزاد افتاد...لبخند روي لبش از خنجر زهرالودم کشن

کردم...اهنگ تموم شده بود اما ما هنوز ان وسط ایستاده بودیم...پسر روي صورتم خم شد و قبل از اینكه بتونم حرکتي از 

 خودم نشان بدم لب هاش رو روي گونه ام احساس کردم...

 

وماتيك وار باال اومد و روي صورت اصالح شده و سفيد پسر برق سه فاز به بدنم وصل کرده بودن...دستم ات انگار

نشست...نفس هام کشدار و بلند شده بود...ميتونستم حدس بزنم که صورتم از شدت حرص قرمز قرمزه...تنه اي به پسر 

...بغض ...روي زمين نشستم و پاهام رو داخل شكمم جمع کردممزدم و از سالن خارج شدم...به سمت درخت هاي ته باغ دوید

داشت گلوم رو فشار ميداد ولي مثل هميشه نميخواستم ضعيف باشم...اما این روزها اختيار گریه کردنم هم دست خودم 

نبود...مثل تمام این روزها که اشك مهمون چشمام بود...کاسه چشمم از اشك پر و خالي ميشد...دستي به صورت خيسم 

نداشت باید هر چه زودتر از این خونه بيرون ميرفتم...ميدونستم بهزاد اجازه کشيدم و از روي زمين بلند شدم...گریه فایده 

خروج رو بهم نميده پس باید به شيوه ي خودم عمل ميكردم...بدون اینكه توجه کسي رو جلب کنم وارد سالن شدم و به سمت 

من نبود...خوب چشم گردوندم تا  ...انقدر همه مست و پاتيل بودند که کسي حواسش بهتماتاقي که لباسام در اون بود رف

بهزاد رو پيدا کنم اما هر چه ميگشتم نا اميد تر ميشدم...نباید صبر ميكردم...باید هر چه زودتر از اینجا خارج ميشدم...حسي 

 بهم ميگفت بهتر که پيداش نيست...

 

 رم انداختم و به سمت در رفتم...اخر مانتوم رو بستم و اون لباس منفور رو به گوشه اي انداختم...شال رو روي س دکمه

 

 الله بدون پول ميخواي کدوم جهنم دره اي بري؟! هي

 

روي دستگيره در خشك شد...راست ميگفت...حتي یك هزار تومني هم داخل کيفم نبود...نگاهم به گوشه هاي ميز  دستم

بانيت زمين زدم و دور خودم ارایشي افتاد...با عجله همه رو بيرون کشيدم و مشغول گشتن شدم...لباس رو با عص

 چرخيدم...لعنتي...هيچي به هيچي...

 

از اتاق خارج بشم که برق چيزي چشمام رو زد...با خوشحالي به سمت تخت وسط اتاق رفتم و کمي خم شدم و کيف  خواستم

مني داخلش بود...همه چرمي رو بيرون کشيدم...با خوشحالي نگاهي به کيف انداختم...دود از کلم بلند شد...کم کم یه یك تو

 هم تراول تا نخورده...

 

 رو تو دستم سفت گرفتم و به ارومي از اتاق خارج شدم... کيف

 

سالن رو باز کردم وتا خواستم از سالن خارج بشم سينه به سينه مردي شدم...خواست از جلوي در بره کنار که متوجه کيف  در

ه به مرد سریع اونجا رو ترك کردم و به سمت در حياط دویدم...صداي داخل دستم شد...موندن رو جایز ندونستم...بي توج

ميشد حدس زد که صاحب این کيفه...سرعت قدم هام رو بيشتر کردم...خودم  وبيفریاد مرد رو از پشت سرم ميشنيدم...به خ

وزم احساس خطر رو داخل کوچه انداختم و بدون لحظه اي تعلل شروع به دویدن کردم...نفسم باال نمي اومد ولي هن

اگه به همين  ميدونستمميكردم...صداي دویدن چند نفر رو پشت سرم ميشنيدم...جرات اینكه به عقب برگردم رو نداشتم...

وضع بخوام ادامه بدم حتما گيرشون مي افتم...نگاهم به وانت ابي که داشت حرکت ميكرد افتاد...با خوشحالي به سمت وانت 

 دویدم...قبل از اینكه سرعتش رو زیاد کنه پشت وانت پریدم و زیر چادر قایم شدم...

 

م و تكيه ام رو به صندوق هاي ميوه دادم...لعنتي...مگه این پول باال نمي اومد...کفش ها رو با عصبانيت از پا در اورد نفسم

چقدر براش ارزش داشت که اینطوري دنبالم ميدوید...همه ي پولدارا همينن...هر چي که بيشتر جمع ميكنن حریص تر و 

 خسيس تر ميشن...
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 خبر از همه جا روي کفه کثيف وانت دراز کشيدم و چشمام رو بستم... بي

 

 و وارد بازي جدید تقدیر شدم...بستم  چشم

 

 

 

رو باز کردم و کمي جا به جا شدم...از شدت درد لب گزیدم و چشمام رو روي هم فشار دادم...کمرم خشك شده  چشمام

بود...نميدونستم چند ساعت بود که به همان حالت خوابيده بودم...کيف رو تو دستم فشار دادم و از ماشين پيدا شدم...هوا 

ود و دقيقا نميدونستم کجام...نگاهي به اطراف انداختم تا شاید مكان اشنایي رو ببينم...کيف رو داخل جيبم روشن شده ب

گذاشتم و شروع به قدم زدن کردم...از معماري و خونه ها معلوم بود که از محله هاي پایين شهره اما هر چه که بود از محله 

سر مشغول حرف زدن بودن...پوزخندي  یكدم در خانه هایشان نشسته بودند و  قدیمم باالتر بود...نگاهم به زن هایي افتاد که

زدم و به راهم ادامه دادم...معلوم نبود داشتند نسخه کدام بدبخت بيچاره اي رو مي پيچيدن...کم از دست امثال این زن ها 

دیدم...پشت تير چراغ برق قایم شدم نكشيده بودم...داخل کوچه اي پيچيدم که از دور چند مرد هيكل کنده و سياه پوش رو 

با چشم هاي ریز شده به اون مردها خيره شدم...چهره یكيشون خيلي اشنا بود ولي هر چي فكر ميكردم نميدونستم کجا  و

دیدمشون...نميخواستم ریسك کنم و شانس بدست اوردن اون همه پول رو از دست بدم...بدون اینكه جلب توجه کنم از 

 مردي رو پشت سرم شنيدم که گفت: ادون اومدم و به سمت فرعي پيچيدم...دپشت تير برق بير

 

 بگيرینش خودشه...-

 

تمام سرعت شروع به دویدن کردم...ميدونستم اگه به همين وضع ادامه بدم حتما گيرم ميندازن..داخل کوچه اي دویدم که  با

 از خوش شانسي من بن بست...دستي به صورتم کشيدم و کالفه به دور خودم چرخيدم...

 

 ادما بي افتي... چي هستي الله...برو داخل یكي از این خونه ها...تو که نميخواي گير این منتظر

 

 که نميخوام ولي چطور برم داخل خونه مردم...حتما فكر ميكنن براي دزدي وارد خونشون شدم... معلومه

 

 پاي مردها نزدیك تر ميشد...هر لحظه بيشتر از قبل خودم رو ميباختم... صداي

 

 کن الله... عجله

 

گذاشتم و داخل خونه پریدم...نگاهي به اطراف انداختم و با  سمت تك خونه داخل کوچه دویدم و پام رو روي تير چراغ برق به

خيال راحت بلند شدم...خداروشكر هيچكس داخل خونه نبود...ميتونستم یه دو سه ساعتي اینجا بمونم و برم...نگاهم به حوض 

رو با مانتوم خشك  اب بردم و بدن ماهي هاي قرمز و کوچيك رو لمس کردم...دستم لکوچيك وسط حياط افتاد...دستم رو داخ

کردم و از پله ها باال رفتم...تقه به در شيشه اي زدم وچند لحظه مكث کردم...هيچ صداي نبود...با خوشحالي وارد خونه شدم و 

شده بود و سماور کوچكي که گوشه اتاق در  يدهنگاهم رو روي وسایل قدیمي خونه گردوندم...دور تا دور اتاق با پشتي پوش

 ...چدر دلم هوس چایي کرده بود...حال جوشيدن بود

 

 درد بخوري الله...اخه تو این اوضاع وقت چاي خوردنه... اي

 

 توجه به وجدان هميشه بيدارم استكاني از سيني کنار سماور برداشتم... بي

 

...با قدم صداي بسته شدن در از جا پریدم و استكان از دستم رها شد...خداروشكر روي کيف افتاده بود و نشكسته بود با

هایي ارام و بي سروصدا کنار پنجره رفتم و پرده رو کمي کنار زدم...مردي کناري حوض نشسته بود و مشغول تميز کردن دست 

شده بود...با اون همه ریش نميتونستم سنش رو حدس بزنم...شاید سي یا  ههاش بود...تمام صورت سفيدش با ریش پوشيد

ا حوله روي شونه اش پاك کرد و به سمت در اومد...از ترس به دیوار چسبيدم و سي پنج بهش ميخورد...دست هاش رو ب



Roman-City.ir 
 عروس هزار داماد رمان

 

https://telegram.me/romancity 33 

 

...اگر خواست به پليس دچشمام رو روي هم فشار دادم...با باز شدن در دستم به سمت چاقوي ضامن دارم رفت...فكر خوبي بو

 زنگ بزند با این چاقو ميترسانمش...

 

 اهلل... ای-

 

 جا پریدم و گفتم: از

 

 ي دزدي نيومدم...من برا-

 

 که به گل هاي قالي خيره شده بود گفت: همينطور

 

 سالم خواهرم...-

 

 زدم و گفتم: يپوزخند

 

 رفع زحمت کنم.. خواستميسالم برادر...االن م-

 

 سمت اتاق دیگري رفت و گفت: به

 

 ...ديداشته باش فینه شما تشر-

 

این حرف به سمت استكان ولو شده روي زمين رفتم و مشغول چاي خوردن شدم...اصال برام مهم نبود که االن در خونه کي  با

 هستم و اون مرد کي ميتونه باشه...تنها چيزي که ارزش داشت سالم ماندن این پول ها بود...

 

 الله مرد خوبي بود...دیدي یك بارم نگات نكرد... ولي

 

 ...مرد کارشون اینه...خوب بلدن با پنبه سر ببرن...اینم یكي مثل بقيه...چه ساده اي تو

 

 

 

رو تلخ خوردم و استكان رو داخل سيني گذاشتم...دستم رو روي زانوم گرفتم و از جا بلند شدم...به سمت ميز کوچيك  چایي

ر جوان کنار یك پيرزن...از شباهت کنار پنجره رفتم و قاب عكس بزرگي که روش جاي گرفته بود رو برداشتم...عكس دو پس

مادرشون بود...با اینكه زیر چشماش پر از چين چروك بود اما ميشد گفت  حتماپسرا به هم ميشد فهميد که برادرن...زن هم 

هنوزم زیبا و قشنگ مانده...قاب عكس رو سرجاش گذاشتم و دستي به کمر زدم و به وسایل غبار گرفته خونه خيره 

دم و به سمت اشپزخونه رفتم...نگاهم روي ظرف هاي تلنبار شده روي سينك افتاد...پوزخندي زدم و در دل شدم...پوفي کشي

 شلخته اي نثار مرد کردم...استين هاي مانتو رو باال دادم و اشغال ها رو داخل سطل زباله ریختم...

 

عدد دو رو نشان ميداد...دو ساعت بود که به ساعت روي دیوار رو به روي در اشپزخانه افتاد...عقربه هاي ساعت  نگاهم

مشغول تميز کردن اشپزخانه بودم...دستمال هاي کثيف رو شستم و داخل کاسه ي فلزي گذاشتم تا بعدا ان ها رو پهن 

تميز کردن هال شدم...نميدونستم چرا دارم خونه مرد رو تميز  شغولکنم...به سمت هال رفتم و با وسواس بي سابقه اي م

 ي حس عجيبي ترغيبم ميكرد که به این کار ادامه دهم...ميكنم ول

 

هشت بود که صداي چرخيدن کليد رو داخل قفل شنيدم...بدون اینكه روسري سر کنم در رو باز کردم و دست به سينه  ساعت

 و با اخم به مرد خيره شدم...
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 سال...-

 

نصفه رها کرد...پوزخندي به صورتش که هر لحظه مثل  چشمش به موهاي پریشان و ازاد شده ام افتاد سرخ شد و حرفش را تا

 افتاب پرست ها رنگ عوض ميكرد زدم و گفتم:

 

 بد نيست بعضي وقت ها دستي به خونت بكشي ها...-

 

 شدم و با طعنه اي که کامال در کالمم پيدا بود ادامه دادم... داخل

 

 برادر...-

 

اشپزخونه شدم و ناخنكي به ساالد درست کرده ام زدم...کباب ها رو داخل بشقاب چيدم...سفره را داخل هال پهن کردم  داخل

 و وسایل رو با سليقه اي که هيچوقت در خودم نميدیدم چيدم...

 

نت بيرون اوردم و به پيشاني ام کشيدم و به سمت اشپزخونه برگشتم...نمك رو نياورده بودم...نمك رو از داخل کابي دستي

 وارد هال شدم...

 

 با بهت به سفره غذا نگاه ميكرد...تو دلم نخورده اي نثارش کردم و بدون تعارف روي زمين نشستم... مرد

 

 اي براي خودم گرفتم و به او که همانطور سر پا ایستاده بود گفتم: لقمه

 

 نه ام بود...نميخواستم بي اجازه دست به وسایلت بزنم ولي خب چيكار کنم گش-

 

 خونه رو باز کرد و رو به رویم نشست و گفت: در

 

 موردي نداره خواهر...مرسي براي...-

 

 حرفش پریدم و گفتم: توي

 

 تشكر الزم نيست...خودم حوصله کار کردن داشتم و گرنه مطمئن باش دلم براي تو نسوخته...-

 

 اي به طرفش گرفتم و گفتم: لقمه

 

 بخور دیگه...من باید برات لقمه بگيرم...-

 

 همان سر به زیري اش گفت: با

 

 ممنون...خودم برميدارم...-

 

 تكون دادم و بي خيال مشغول خوردن شامم شدم... سري

 

 

 

هاي شام رو شستم و دستام رو با حوله خشك کردم...مقداري ميوه داخل ظرف چيدم و پشت در اتاق مرد گذاشتم...از  ظرف

سر شب خودش رو داخل اتاق حبس کرده بود...نميخواستم با ورودم به اتاق اذیتش کنم...لبخندي زدم و به یاد صورت سرخ 
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کرده بود...تو این چند ساعت هربار باهاش حرف ميزدم سر پایين مي  ييرشده از خجالتش افتادم...نظرم نسبت بهش کمي تغ

نداخت و با حوصله به حرفام گوش ميداد...شك داشتم یك بار هم چهره ام رو کامل دیده باشه...بيخيال شانه اي باال انداختم و 

و داخل جيب مانتوم فرو  مشيدجلوي اینه روي طاقچه ایستادم و شالم رو مرتب کردم...کيف رو از پشت پشتي بيرون ک

 کردم...در ورودي رو باز کردم و کفش هام رو پوشيدم...بي اراده نگاهم به در اتاق مرد افتاد...

 

 ازش خداحافظي کني الله؟! نميخواي

 

 براي چي...اون منو به خونش راه داد در عوض منم براش خونش رو تميز کردم...تازشم شام هم بهش دادم... نه

 

 ادب... ولي

 

کشيدم و با خودم گفتم نميدونم این وجدان ما ادب رو دیگه از کجا یاد گرفته...کفش هام رو در اوردم و تقه اي به در  پوفي

 زدم...

 

 به ارومي باز شد و در پي ان مرد با سري به زیر افتاده گفت: در

 

 بفرمایيد؟!-

 

 اي به دادم و گفتم: تكيه

 

 لي با مراميمن دارم رفع زحمت ميكنم داداش...خي-

 

 به طرفش دراز کردم و ادامه دادم... دستي

 

 خداحافظ...-

 

 نگاهش روي دست هام خشك شد...سرش رو باال اورد و با تعجب نگاهم کرد...کم کم گره اي بين دو ابروش نشست... مرد

 

 رو که دیدم سریع دستم رو پایين انداختم و گفتم: اخمش

 

 خداحافظ...-

 

 هام رو پوشيدم و به سمت در حياط رفتم... کفش

 

 ميتونيد امشب اینجا بمونيد...دیر وقته درست نيست یه دختر مثل شما این وقت شب بره بيرون...-

 

 وجدان جان...اینم یكي مثل بقيه...ولي خوب این روشش یكم متفاوته...دقت کردي چي گفت؟!گفت شب بمون... بفرما

 

 ستان...منم ميرم خونه یكي از دو-

 

خالي شد...درست شدم مثل گربه داخل تام و جري...اون قسمتایي که موشه بادش ميكرد و با یه سوزن بادش رو خالي  بادم

 ميكرد...

 

 شد الله خانم؟!حرفي نداري بزني؟!بایدم نداشته باشي...الله فرفره ایندفعه بد ضایع شده... چي
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 کردم و گفتم: اخمي

 

 من این وقت شب کجا ميرم کجا نميرم...به شما ربطي نداره که -

 

 لحن دلجویانه اي گفت: با

 

 قصدم توهين و دخالت نبود خ...-

 

 حرفش پریدم و با پوزخند گفتم: تو

 

 خواهر...-

 

 توجه به مرد از خونه خارج شدم... بي

 

کوچه ها پيچ در پيچ بود که گيج شده بودم باید از کدوم راه برم تا به خيابون اصلي برسم...از دور دو مرد رو دیدم...با  اینقدر

 اینكه ميترسيدم این وقت شب نزدیك اون ها بشم اما چاره اي هم نبود باید هر چه زودتر ميرفتم خونه...

 

رد شده بود...کم کم تعجب جاش رو به ترس داد...خداي من اینا که به سمت مردها برداشتم...از شدت تعجب چشمام گ قدمي

هنوز اینجان...اب دهنم رو قورت دادم و قدمي به سمت عقب برداشتم...سعي کردم از قسمت هایي برم که کوچه کامال 

گار چاره اي رو بيرون دادم...نگاهم به خونه مرد افتاد...ان سمتاریكه...دوباره به همان کوچه بن بست رسيدم...نف

نداشتم...باید تا صبح اینجا مي موندم تا یه راهي براي فرار انتخاب کنم...با قيافه اي گرفته دستم رو روي زنگ فشار دادم و 

 به در تكيه دادم...اینقدر تو افكار خودم غرق بودم که متوجه باز شدن در نشدم...

 

 تمام پروئي وارد خانه شدم و گفتم: با

 

 ا مي مونم...من شب رو اینج-

 

 اخر متوجه لبخند مرد شدم...حتما داشت با خودش مي گفت دختره قاطي داره... لحظه

 

 

 

 دوم: فصل

 

هفتاد  يها ياز بطر يكی...شدميهم ارام نم ادشیفر يصدا دنياز شن يبه ان زدم...حت يرو روشن کردم و پك محكم گاريس

رو  فيکه ان ک يتا وقت شدمي...ارام نمشدميضرب باال رفتم...اما ان هم ارامم نكرد...ارام نم كیو  دميکش رونيساله ام رو ب

که در دستم فرو رفته بود رو  يا شهيدر دستم خرد شد...ش وانيکردم که ل اردفشار و السي...انقدر به گاوردميبدست م

رو هم خورد  يابانيخ يان دختره  وانيل نیهمانند اچرخ دار نشستم...همان لحظه قسم خوردم که  يصندل يو رو دميکش رونيب

 کنم...

 

توان سرپا  گریافتاد...انقدر کتك خرده بود که د نيو کبود به زم يخون يان بهزاد با سروصورت يباز شد و در پ يبد يبا صدا در

 زد... هیگر ریو بلند ز ديکش نيزم يرو هم نداشت...خودش رو رو ستادنیا

 

 دهیاش رو ند هیگر چوقتيبا احساس و مهربان بود اما ه يپسر نكهی...با ادميشنيبهزاد رو م هیگر يکه صدابار بود  نياول نیا

بودم  دهيبودم کارم بر خانواده ام ارجع ترند...سال ها بود فهم دهيهم دل نسوزوندم...سال ها بود که فهم يلحظه ا يبودم...حت

 ...ستين يگرید زيبودم که پسرم جز همكار چ دهيبود فهم هانداردم...سال  يپسر گریکه د
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 گفت: يگرفته ا يبا صدا بهزاد

 

 بابا...-

 

کاناپه  يافتاد...با قدرت رو يم نيلباس رو رها کنم بر زم قهی...مطمئن بود اگر دمشيلباسش رو در دست گرفتم و باال کش قهی

 ...افتی دیاش تشد هیدرد الودش بلند شد و گر يپرتش کردم...صدا

 

 گفتم: يارام يو با صدا دميرو از پشت سر کش شیموها

 

 ...يکن يبار اخرت باشه بابا صدام م-

 

 کردم و گفتم: شتري...فشار دست هام رو بختیصدا اشك ر ينگفت و ب يزيچ

 

 ؟يديفهم-

 

 بله...-

 

زمان  يو تن صدا افهياش رو پاك کردم...بهزاد نسخه دوم خودم بود...با همان ق ينشستم و با دستمال صورت خون کنارش

کردم...خودم بهتر از هر  يباز نیبا کدوم فكر بهزاد رو وارد ا دونميمهربانو بود...نم هيام اما...اما اخالقش درست شب يجوان

 نیکه براش تو ا يبا مرگ خطاکاره...حاال پسرش...تنها کس ياشتباه مساو كینداره و  يشوخ يباند قاچاق با کس دونستميم يکس

 ...ستيعنوان قابل جبران ن چيزده که به ه یيمانده دست به خطا يقبا ايدن

 

دور چشمش کم  يها ياز کبود يصورت ورم کرده اش گذاشتم تا کم يرو رو خی لونیکردم و نا زيحوصله صورتش رو تم با

 شود...

 

 رو تمومش کن بهزاد...بگو اون دختر کجاست... يلجباز-

 

 ام پنهان کرد... نهيو سرش رو داخل س دیلرز شیشانه ها دوباره

 

 ...اونقدر مست بودم که الله رو فراموش کرده بودم...ستين ادمیرو اصال  ي...اون شب مهموندي...باور کندونميبابا به خدا نم-

 

 به شانه هاش وارد کردم و گفتم: يفشار

 

 شه؟يم ينشه چ داياگه پ يدونيسازمان مهمه بهزاد...م يبرا فياون ک-

 

 لرزان صورتش رو پوشاند و گفت: يام برداشت و با دست ها نهيس يرو از رو سرش

 

 ....میبابا...مر-

 

 و گفتم: دميکوب زيرو م تيرو با عصبان دستمال

 

 ؟يفهميبكشنت...م خواني...مستيزهرمار...پسره احمق انگار حالت ن مویمر-

 

 صورتش خط انداخت و گفت: يرو ياشك قطره
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 !؟ي...بابا مواظبش هستممی...من فقط نگران مرستيمهم ن-

 

رو دوست  میکه بهزاد چقدر مر دونستميم يو کالفه مشغول راه رفتن شدم...بهتر از هرکس دميموهام کش نيب يدست

 مشیمر گفتمي...چطور بهش مگفتميتو پاش نره...حاال چطور بهش م يخار میمر يداره...پسر مغرورم حاضر بود جونش رو بده ول

 و کشتن...ر

 

 

 

 ...شيسال پ كی

 

...دکمه ديرسيجوان به نظر م يادیکار ز نیا يدختر جوان غصه خوردم...برا يرو با دقت نگاه کردم و در اعماق قلبم برا عكس

 نیگذاشتن اما ا يها م نیباتریز يدست رو نكاریا يبرا شهيرو فشار دادم و دوباره نگاهم رو به عكس دوختم...هم زيم ریز

 وارد شد... ديان سع يانتخابش کرده...در باز شد و در پ سيچرا رئ دونستمينداشت نم يخاص یيبایز چيدختر ه

 

 کنم؟ً! كارشي...چرمينم نميتا اقا رو نب گهيپسره اومده م نیاقا ا-

 

 ام رو مزه مزه کردم و گفتم: قهوه

 

 کدوم پسره؟!-

 

 ...فهمنيبه اقا بگو مارمولك خودشون م گهيم-

 

 زدم و گفتم: يپوزخند

 

 نداره... رادیتو...ا اديبذار ب-

 

 شدم... رهيگذاشتم...عكس رو داخل کشو گذاشتم و منتظر به در خ زيم يخم شدم و فنجان رو رو زيطرف م به

 

 سالم اقا...-

 

م جواب بخوا نكهیکفشم رو پاك کنه چه برسه به ا يکه بخواد خاك رو دونستمينم نیا قیال يانزجار نگاهش کردم...حت با

 سالمش رو بدم...

 

 کارت رو بگو زود گورت رو گم کن...-

 

 و گفت: دياش کش ينيب ریز يدست

 

منم در عوض گرفتن پول دوستم رو بهش  گشتيم دیجد سيک هیکردن  داياز نوچه هاتون دنبال پ يكی شيچند وقت پ-

 کردم... يمعرف

 

 خان خودش وارد عمل شده بود... يدفعه اس نیجالب شده بود...پس ا حرفاش

 

 !؟يكنيم كاريچ نجایخب حاال ا-
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 بهم ندادن... يپول چيه يکردم ول يمن دختر رو معرف-

 

 تر شد و گفتم: قيعم پوزخندم

 

 ...ياومد يچ يپس بگو برا-

 

 کنن... تيتا ندادم سالخ ...زود گورت رو گم کنشهينم دايپ يزيمثل تو چ یيگشنه گداها يبرا نجایکردم و ادامه دادم...ا ياخم

 

 به سمت عقب برداشت... يگرد شد و از ترس قدم چشماش

 

 و گفتم: دميکش رونيرو از داخل کشو ب عكس

 

 جلو... ايب-

 

 گفتم: زديکه هنوز خنده درش موج م یيخنده زدم...با صدا ریبلند ز يبار با صدا نیرو از تو چشماش خوندم...ا ترس

 

 ندارم... تیجلو...کار ايب-

 

 رو به طرفش گرفتم و گفتم: عكس

 

 !؟يشناسيم-

 

 تكان داد و گفت: يسر

 

تند و  يتو دزد يليخ ديدونيفرفره...اخه م گنيکردم...الله...بچه ها بهش م شيکه خودم معرف هیبله اقا...همان دختر-

 فرفره... ميگيبهش م نيهم ي...برازهيت

 

 تكان دادم و گفتم: يسر

 

 !كنه؟يم يگکجا زند يدونيم-

 

 ...ديدونيبله اقا...م-

 

 هاش رو نداشتم دستم رو باال اوردم و گفتم: يپرچونگ حوصله

 

 بسه...ادرس رو بده به بچه ها خودت هم برو...-

 

 انداخت و گفت: نیيپا يسر سرخوده

 

 چشم اقا...-

 

 رفت تلفن رو برداشتم و گفتم: رونيب يوقت

 

 هم بهش بده... يپول هی ريادرس رو ازش بگ ديسع-

 



Roman-City.ir 
 عروس هزار داماد رمان

 

https://telegram.me/romancity 41 

 

 چشم اقا...-

 

...از يچ يعنیکردن  يتك خور دميخان...حاال بهت نشون م يدادم...دارم برات اس هيتك يصندل يرو قطع کردم و به پشت تلفن

 رو دور بزنه... ابيبتونه افراس يمادر زاده نشده کس

 

 گفتم: ديرو روشن کردم و رو به سع گاريس

 

 ...كنميختره...خودم با بهزاد هماهنگ مد نیبچه ها رو بفرست دنبال ا-

 

 چشم اقا...فقط...-

 

 تكان دادم و گفتم: يسر کالفه

 

 که بهت گفتم... يبشنوم...برو دنبال کار يزيچ خوامينم-

 

 ضرب گرفتم و منتظر جواب شدم... نيزم يبهزاد رو گرفتم...با پا رو يرفتم و شماره  زيسمت تلفن رو م به

 

 بله...-

 

شد...ساعت دو بامداد  خكوبيم واریشده..نگاهم به ساعت رو د داريالود بود و معلوم بود از خواب بخواب  شیصدا

 و گفتم: دميام کش يشانيپ يرو يبود...دست

 

 ...نجایا ايبهزاد زود ب-

 

 شد و گفت: اريهوش شیصدا

 

 شده؟! يزيچ-

 

 ...شهيبهت بگم پشت تلفن نم يحضور دینه کارت دارم...با-

 

 ...دياالن بگ نيهم شهي...مستيحالش خوب ن میبابا مر-

 

 و گفتم: دميکش يپوف

 

 ...هيبرات فرستادم...مراقبش باش...سفارش دیجد سيک هی-

 

 ...يول-

 

 کنان گفتم: دیتهد

 

 باش...مقتدر... شهي...مثل همارميسرت م یيکه چه بال يدونيم يکرد يتمومش کن بهزاد...اگه بفهمم کم کار-

 

 مقتدر؟!-

 

 ...نمياز پشت تلفن هم پوزخندش رو بب تونستميم
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 که بهت گفتم رو انجام بده... يکار-

 

در دستم  گاريبه س ينشستم و پك محكم يصندل يحرف زدنش بهش بدم قطع کردم...رو يبرا يمجال نكهیتلفن رو بدون ا و

...به وقتش خوب بلد بود گند بزند به داديکار دستم م شیها يمهربان شهيکنم...هم كاريچ دیپسر با نیبا ا دونستميزدم...نم

دختر  نیکه مراقب ا سپردميم ديبه سع دی...باخودشيو ب جايب يها يهم از مهربان نیها...اون از ازدواجش ا يزیتمام برنامه ر

 کنم و ان دختر رو از دست بدم... سكیر خواستميباشد...نم

 

و تلفن رو برداشتم...تازه داشت چشمانم گرم  دميکش میبه چشم ها ي...دستدمیاز جا پر يزنگ گوش يصدا با

 ...ستیکدام مزاحم ا دانستمي...نمشديم

 

 خش دار شده بود... میصدا

 

 بله...-

 

 دختر هنوز بچه است... نی؟ايكنيم كاريچ يدار يفهميبابا م-

 

 فتم:صادقانه گ نيهم يبهزاد گوشم رو پر کرده بود...حوصله بحث کردن باهاش رو نداشتم برا ادیفر

 

 به عرب هاست... يو خود فروش يکار بهتر از رقاص نیا-

 

 !؟يچ-

 

 دختر رو نشون کرده...منم دورش زدم... نیخودش ا ي...اسيديدرست شن-

 

 کالفه و نگران شد... شیصدا

 

 مرگه... يبا اس ينداره...تاوان باز يشوخ يبا کس يپدر؟!اس ديگيم يچ ديفهميم-

 

 !؟يفهمي...مرهيمنو بگ يجا خواديم ي...اسستيبا منم کمتر از مرگ ن يتاوان باز-

 

نه  دوننيباند بزرگ قاچاق مواد و ادم م سيرو رئ ي...همه اسستياز شما ن يرد چيه رانی...تو ايشما هم که کم نزاشت-

 خان رو... ابيافراس

 

 ...حوصله حرفات رو ندارم...يبهتره تمامش کن-

 

و عكس دختر رو برداشتم...نگاهم به چشمان  دميکش زيم ي...دستم رو رودميمبل دراز کش يرورو خاموش کردم و  تلفن

 افتاد... اهشيس

 

الله  ي...به گروه من خوش اومدداستياز تو عكس هم پ يداره که حت يبي...چشمات برق عجيلوند بایاز ز شتريخانم ب الله

 فرفره...

 

*** 

 

 جا پارك کن... نيهم-
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شدم...خودش  رهيامدن...با دقت به دختر خ رونيدر کنار بهزاد از خونه ب يشد...دختر جوان خكوبيدر م يرو نگاهم

 گفتم: ديگفتم...نگاه از دختر گرفتم و رو به سع ينیزدم و به هوش و ذکاوت خودم افر يبود...الله...لبخند

 

 حواست به بهزاد باشه...مواظب باش دختره رو پر نده...-

 

 چشم اقا...-

 

 ...مهیاستفاده کن...نقطه ضعف بهزاد مر میکرد از مر يچياگه هم سرپ-

 

حاضر  میبهزاد بخاطر مر دونستميداشتم...م اجيبه وجودش احت يليخ طیشرا نیخوش اومد...تو ا میبار بود که از مر نياول يبرا

 ...رهيادما رو بگ يجان همه 

 

*** 

 

 ...شيماه پ كی

 

زدم و با خود  يدستم انداخت و بدون حرف گرفت...پوزخند السيبه گ ينگاه دیفتم...با تردرو پر کردم و به سمتش گر السيگ

 اعتماده... يفكر کردم که پسرم هم بهم ب

 

 است... انهيچشن سال گهیچند روز د-

 

 باال انداخت و گفت: یيابرو بهزاد

 

 ...میکنم...نه من و نه مر يجشن ها شرکت نم نیمن تو ا ديدونيشما که م-

 

 ضرب باال فرستادم و گفتم: كیرو  السيگ

 

ما  يبرا يليجشن شرکت دارن پس حضور تو امسال خ نیعرب تو ا يها خياز ش يلي...خكنهيامسال فرق م ي...ولدونميم-

 باارزشه...

 

 ...يول-

 

 رو باال اوردم و گفتم: دستم

 

 ...تمام کارها به عهده الله است...يانجام بد يکار ستيتو الزم ن-

 

 ؟يچ-

 

 ...يشياروم باش...چه خبرته...تو فقط به عنوان همراه الله وارد اون جشن م-

 

 شروع به راه رفتن کرد... يمبل بلند شد و عصب يرو از

 

تنها  يخواينابود شده حاال م شيکل زندگ میکه من و شما به سرش اورد یيبال نیممكنه بابا...اون هنوز بچه است...با ا ريغ نیا-

 ؟يريهم که براش مانده ازش بگ يزيچ
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 پر کردم و گفتم: يا گهید السيزدم و گ يلبخند

 

 ؟يكنيبراش جلز ولز م نقدریکه ا يشد نمینكنه عاشق ا-

 

 نكهیبا ا يباهاش طرف بشم...ول تونميخود منم نم ياگه بخواد جوابم رو بده حت دونستمياز حرص سرخ شد...م صورتش

 ...داشتياحترام نگه م شهيهمنكرده بودم  يبراش پدر چوقتيه

 

 ارام تر شد... لحنش

 

 ...چرا الله؟!میهمه دختر ما داخل سازمان دار نی...اكنميبابا خواهش م-

 

 از گروه جدا بشه... شهيهم يبرا تونهي...عالوه بر بدست اوردن اون جام مهيقبول کن که دختر زرنگ و باهوش-

 

 زد و گفت: يپوزخند

 

 دخترانه اش؟! يايو دن ياز دست دادن باکرگ متيبه ق يازاد-

 

نفر بودن  كیعربه...همسر  يها خيبغل ش يالله االن تو دب كنهيفكر م ينرفته که اس ادتیاون دختر عروس هزار داماده...-

 بهتر از عروس هزار نفر بودنه... يليخ

 

 بابا...-

 

 ...يبفرستم دب ياس يبرا هیرو به عنوان هد مینزار مر-

 

 

 

راحت از دستم خارج بشه و تنها  يلينبود که بذارم خ يزيکرد...اون جام چ میعشق خودش به مر يکرد و الله رو قربان سكوت

خوب از پس  يليخ داديکه سر م يناکوک يچند ماه برخالف سازها نیکه قادر به بدست اوردن جام بود اون دختر بود...تو ا يکس

 خينداخت چه برسه به اون ش يرو هم از پا م يسرد و سنگ يبود که مردها یيجادو سونگراف ينبود ول بایاومد...ز يپسرها برم

 ...شنيسگ ها هم خمار م شيغروقم هیعرب که با  يها

 

 يخودم لمس کنم...لبخند يبا انگشتا تونميگران بها رو م يش نیا گهیشدم و غرق در لذت که تا چند روز د رهيعكس جام خ به

 لب هام نشست... يرو ندیحس خوشا نیاز ا

 

*** 

 

 حال... زمان

 

 ...الله

 

 يجي...اب دهنم رو قورت دادم و پتو رو با پا کنار زدم و با گدمياز عرقم کش سيبه صورت خ ي...دستدمیوحشت از خواب پر با

و  دمیتم از جا پراب گرفتم...با برخورد اب با صور ریلرزونم رو ز ياب رو باز کردم و دست ها ريبه سمت اشپزخانه رفتم...ش

 ينبود ول ياول خبر يجياز اون گ گهیاشپزخانه نشستم...د يها كیيموزا يکردم و رو شكشدم...صورتم رو با حوله خ اريهوش

 طاقت فرساتر بود... يبه جونم افتاده بود که از هر درد يبه جاش استرس
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سرم بود پس  يشد...روسر دهيسرم کش ياراده رو يببه خودم دادم و از جا بلند شدم...دستام  يباز شدن در تكان يصدا با

 ریرو مرتب کردم و ز میکم کنم...روسر يکم يالتهاب درون نیکردم از ا يو سع دميکش قينبود...چند بار نفس عم ينگران يجا

کردم و به سمت پتو رها شده وسط اتاق رفتم...از شدت خجالت سرخ  يلب سالم ریلب بسم اهلل گفتم و وارد هال شدم...ز

 خودش بكنه...پتو رو تا کردم و گوشه اتاق گذاشتم...سرم رو باال اوردم و گفتم: شيپ يفكر بد خواستميشده بودم...نم

 

 اقا من...-

 

سرش ثابت ماند و کم کم به لباسش  يعمامه  يشدم...نگاهم رو رهيرو فراموش کردم...با تعجب به مرد خ حرفم

از  يمن بدشانس يخدا ي...وايروحان هیداشتم بگم...من...داخل خونه  يبگم...اصال چ يچ دیاون لحظه با دونستمي...نمديرس

 بدتر... نیا

 

 ...دیيامرتون رو بفرما-

 

 نجایاز ا دیبا ي...الله زودتر تا گند نزدشميم وانهیدارم د ایخدا يبگم بهش...وا خواستميم يبود؟! اصال چ ي! امر چامرم؟

 بسه دختر... يداد يسوت ي...هرچيبر

 

 ...زنهيادم رو م يبار در خونه  هی...شانس فقط تهيفرصته زندگ نیبهتر نیدختر خوب؟! ا يبر کجا

 

 ...هيروحان اروی...ني...لباس تنش رو ببشينيب ي!کدوم شانس احمق؟!نمشانس؟

 

 مرده... نيکمكت کنه هم تونهيکه م يبار تو عمرت به حرف گوش کن...باور کن تنها کس هیله باشه...چه بهتر...ال خوب

 

 بسته شدن در به خودم اومدم...رفته بود... يصدا با

 

 ...يستادیبعد الل جلوش ا ي...بدبخت رو دو ساعت االف خودت کردستهیلنگه پا با هیجا  نيتو تا شب هم يبرا يخواستيم نه

 

 نیا دميفهميزانوهام گذاشتم...تازه داشتم م ينشستم و پاهام رو داخل شكمم جمع کردم...سرم رو رو نيزم ينزار رو يحال با

 كیام  كارهيام و چ يمن ک ديفهميمرد اگه م نی...ارفتميخونه م نیهرچه زودتر از ا دیبود...با يچ يکه داشتم برا ياسترس

رو برداشتم و به سمت در خونه  في...کرفتميم دی...بارفتميم دی.اره با..داديم سميو تحول پل كرديلحظه هم معطل نم

 اومدم... نیيرفتم...کفش هام رو با عجله پا کردم و از پله ها پا

 

 خواهر؟ دیريم يجا-

 

 به سمت عقب برداشتم... يو قدم دميکش يغيج

 

 ...ديخواستم بترسونمتون...ببخش ينم-

 

 که تا االن داخل بود... نیشد...نكنه جنه و من خبر ندارم...ا داشياز کجا پ نیخدا...ا ای

 

 گفت: نيهم يحرف نگام رو خواند...برا انگار

 

 در داره... اطياتاق من رو به ح-

 

 ...ستيدادم و مطمئن شدم که حداقل جن ن رونيراحت ب اليرو با خ نفسم
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 رفتم و در رو باز کردم... اطيسمت در ح به

 

 افته؟!الله احمق نشو... يم ياتفاق يچ ننتياگه اون مردا بب يدوني!م؟يكنيم كاريچ يدار الله

 

 کنم... كاريچ اینبود...خدا يراه فرار چيه گهید دنمیدياگه اون مردا م گفتياز در جدا شد...راست م دستم

 

 ...نيدور و ورت رو بب الله

 

 بود... يخوب يليلبم نشست...فكر خ يرو زيام طنتيش يمرد ثابت ماند...لبخند يرو نگاهم

 

 گرفته و مغموم گفتم: يحوض نشستم و پاهام رو داخل شكمم جمع کردم و با ظاهر لبه

 

 ...ميباهم حرف بزن شهيم-

 

 متعجب گفت: مرد

 

 حتما...-

 

 کردم و گفتم: نيرو غمگ صدام

 

 ...تهيحرفا واقع نیا ديباور کن-

 

 ...دميكشيهمه عذاب نم نیکه من ا يروده راست تو شكمت داشت هیجون عمت...تو اگه  اره

 

 يپدرم قبولش کرده بودم ول ينبود...منم دوسش داشتم و به جا يپدرم مرد مادرم دوباره ازدواج کرد...مرد بد يوقت-

 قاتل مادرم و ملكه عذاب من...دو هفته بعد از مرگ مادر وارد اتاقم شد... شهيم يعوض نیکه ا دونستمينم

 

 اون صحنه افتادم و ناراحتم... ادیباور کنه که  خواستميانداختم و حرفم رو قطع کردم...م نیيرو پا سرم

 

 ...شدمياگه مجبور نبودم وارد خونه شما نم ديتعقبم کردن...باور کن نجایاالنم افرادش تا ا-

 

 رو گرفته تر کردم و گفتم: دامص

 

 اقا...-

 

 !د؟یيبفرما-

 

 !د؟يکمكم کن شهيم-

 

 متعجب گفت: يحالت با

 

 ...؟!ادياز دست من برم يمن؟!چه کمك-

 

 کردم خودم رو اروم نشان بدم... يداستانم رو باور کرده و حاضر به کمك شده...سع نكهیکرده از ا ذوق
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 دورورا هست... نیهنوز ا يکس ديببن-

 

 از خونه خارج شد... يحرف چينگاهم کرد و بدون ه ريخ هيبار چند ثان نياول يبرا

 

 نياز ته دل زدم...با پاهام رو زم يشد و بعد از مدت ها لبخند دهيصورتم کش يدادم و عضله ها رونيب يرو با راحت نفسم

ته  يخبر رفتن اون مردا بود ول دنيشن خواستميلحظه م نیکه تو ا يزي...تنها چدمیضرب گرفتم و گوشه ناخنم رو با استرس جو

رو  يزيچ چيشدم...از صورتش ه رهيمرد خ افهيو به ق دمیشد و با استرس از جا پر ازبودم...در ب دينگران و ناام بيدلم عج

 ...ديفهم شدينم

 

 رفته بودن؟!-

 

 انداخته گفت: ریهمان سر به ز با

 

 نه...-

 

 بشه... ریگرفته لب حوض نشستم...کم مانده بود اشكم سراز يشد و با صورت يخال بادم

 

 ارزش داشت... نقدریا فيک هی يعنی-

 

خدا حاال  ياحمق...وا ي...خاك برسرت الله...گند زددميدهنم کوب يسرش رو با تعجب باال گرفت...دستم رو محكم رو مرد

 بدم؟! حيبهش توض يچطور

 

 يحس هیکه به حرفام شك کرده...تو چشماش  ديفهم شدينزد و به سمت اتاقش رفت...از حالت صورتش م يحرف مرد

 بود...مثل سرزنش...

 

 نقدریا ونيليم كی يعنیبراشون ارزش داشت؟! فيک نیا نقدریتخت نشستم و صورتم رو با دستام پوشوندم...چرا ا لبه

از شال  يبه موها يبود...کالفه دست چيه نایکه در برابر ثروت ا لونيم كین...براشون ارزش داشت که تا االن برام به پا گذاشت

 كیبا  خواستميبمونم...نه خودم م نجایتونستم ا يهم نم نیاز ا شترينداشتم...ب نرفت يرو برا یيجا چي...هدميدر اومدم کش

چند روز  نیبهزاد...تو ا يخدا ي.بهزاد هم...وامن رو تو خونه اش نگه داره.. شديحاضر م يمرد تنها بمونم و نه اون مرد روحان

از  شتريتونستم ب ينبود و نم ادیمتمرکز شده بود...پوال...درست بود ز زيچ هی ياصال حواسم به اون نبود...تمام ذهنم فقط رو

بود که  يا هیکرده بودم تنها سرما يو اون ادما زندگ فيماه با اون کار کث نیکه چند يمن يبرا يدو سه ماه رو باهاش سر کنم ول

انگار  فيک نی...ارنينم اخودم رو حبس کنم اون مرد نجایسال هم ا كیباهاش فرار کرد و ازاد شد...مطمئن بودم اگه تا  شديم

 فيک هیتونه  ينم فيک نیو با خودم فكر کردم که ا دميکش فيبه ک يبراشون ارزش داشت که ول کن ماجرا نبودن...دست يليخ

به خودشون زحمت  نقدریناقابل ا ونيليچند م ينبودن که بخوان برا یيغم کسا يخوش گذرون و ب يباشه...اون ادما يعمولم

 کرده... جيکردنت بس دايپ يکه صاحبت همه رو برا يدار يرو با دقت نگاه کردم...تو چ فيبدم...ک

 

اون مرد  دیدوختم...کوچه خلوت خلوت بود...شا رونيدر نگاهم رو به ب يتخت گذاشتم و به سمت در رفتم...از ال يرو رو فيک

 بهم دروغ گفته باشه...از کجا معلوم که اون مردا نرفته باشن...

 

 يمرد اگه عوض نی...ارونياز خونه بخاطر تو رفت ب يدیهم که د شبیبگه...د يدروغ نيهمچ دینشو الله...اون مرد چرا با احمق

 ...داديرو انجام م کارش شبیبود همون د

 

ممكنه که مرد  ري...سرم رو تكان دادم و با خودم گفتم غتونستيم شبیانجام بده همون د يکار خواستي...اگه مگهيم راست

 بگه... يدروغ نيهمچ
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برم کمكش...معلوم بود که  شدي...دل براش سوخت...کاشك مكرديرو حمل م شیسبد سبز يافتاد که به سخت يرزنيبه پ نگاهم

 دهيچادر سرش ثابت ماند...چشمام گرد شد...چرا زودتر به فكر خودم نرس ي...ناخواداگاه نگاهم رورهيراه م يداره به سخت

 ...ناسنمبود...محال بود با وجود چادر اون مردا بش

 

 !؟يکن داياز کجا پ يخوايچادر م حاال

 

 ...مگه نه؟!شهيم دايپ يزيم يزيچ يچادر هی لشی...مطمئنا تو وسامرد

 

 مگه اون زنه که چادر داشته باشه؟! اخه

 

 باشه... ششيپ يزيچ يمادر يمال خواهر دیشا حاال

 

 باز شد... يا هيبه در زدم...در با مكث چند ثان يسمت در اتاقش رفتم و تقه ا به

 

 انداخته گفت: ریبا همان سر به ز مرد

 

 !د؟يداشت يکار دیيبفرما-

 

 ...زننيعطرا م نیها هم از ا يعطرش شده بودم....با خودم گفتم مگه روحان يبو محو

 

 نگو الله...حرفت رو بزن... چرت

 

 ..دیچادر بد هیبه من  شهيم-

 

 گرد شد و گفت: چشماش

 

 چادر؟!-

 

 نگاش کردم... رهيتكان دادم و بدون حرف خ يسر

 

 .کوتاه باشه.. يفكر کنم براتون کم يچادر مادرم هست...ول-

 

 ...ستيمهم ن-

 

 چند لحظه...-

 

 به سمتم گرفت و گفت: يچادر

 

 ...دیيبفرما-

 

 چادر رو گرفتم و گفتم: يخوشحال با

 

 بدم... شيتونم بهتون پ يممنون...فقط من نم-
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 شما... يقابل شما رو نداره...برا-

 

چادر رو  ي...به سختخورديم زيداشت و مدام از رو سرم ل يزيسرم انداختم...پارچه ل ياز سر تشكر زدم و چادر رو رو يلبخند

 کردم...رو به مرد با لبخند گفتم: میقا رشیرو ز فيسرم درست کردم و ک يرو

 

 شما بود... يجا ي...هر کكنميلطفتون رو فراموش نم چوقتيه-

 

 خواهر من... ينكردم...شما هم جا يکار-

 

 رو باز کردم و با بسم اهلل از خونه خارج شدم... در

 

 ...دیبر دیرو دار يجا-

 

 زدم و گفتم: يشده که نگرانمه...لبخند دايپ يكی نكهیشدم از ا خوشحال

 

 بله...خداحافظ...-

 

 خداحافظ...-

 

دوخته  يه کوچه کنار...نگاهم بدیلرز يقدم برداشتم...از شدت استرس دستام م يصورتم گرفتم و به اروم يرو جلو چادر

حرکت  يو به راه خودم ادامه بدم ول رميکردم چشم از ان ها بگ يرنگ و ان مردها ثابت ماند...سع يمشك يمايماکس يشد...رو

رو  شونيكیکردم...نگاه  شتريمردها گذشتم و سرعت قدم هام رو ب ياز جلو زانلر یيدست خودم نبود...با پاها میمردمك ها

کردم اروم باشم و  يرو بزنم...سع زيهمه چ ديق دیاگه االن خودم رو ببازم با دونستميم يول كردميحس م ياز پشت سر به خوب

صورتم انداختم...بدنم  يو چادر رو رو منشست واریاز شدت استرس کنار د دميکه رس ياصل ابانيقدم بردارم...به خ يبه اروم

نشستم تا  ابونيگوشه خ يا قهيامد...چند دق يلرزش از دستم برنم نیکنترل ا يبرا يکار چيو ه دیلرز ياز شدت استرس م

ها نشستم و منتظر  ياز صندل يكی ياتوبوس رفتم...رو ستگاهیگرفتم و به سمت ا واریبهتر بشه...دستم رو به د يحالم کم

 نيور خودم رو از بباز شده هجوم بردند...به ز يبه سمت درها تيجمع ميعظ لياتوبوس س دنياتوبوس شدم...با رس دنيرس

 بخوابم... يکردم کم يچسباندم و سع شهيگرفتم...سرم رو به ش يجا یيانتها يصندل يخانم ها عبور دادم و رو

 

 ...ديخانم...خانم بلند ش-

 

مرد رو بهتر  ریبود...چند بار پلك زدم تا تونستم تصو يتار مرد ریتصو دمیکه د يزيچ نيباز کردم...اول يرو با سخت چشمام

 ...نميبب

 

 ...ستگاههیا نیاخر نیبلند شو...ا-

 

 يبلند شدم و به سمت در خروج يصندل ياز رو يصورت مرد برگشت...با خستگ يو رو ديچرخ يخال يها يصندل يرو نگاهم

 رفتم...

 

 شب؟! هی يبرا يريگيچند م-

 

خودم رو به  خواستميم دمیشا ای...دمياشتباه شن مكرديشدم...به گوشام اعتماد نداشتم...فكر م خكوبيحرفش سرجام م با

 ندونستن بزنم...

 

 !؟يريگ يچند م ينگفت-
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حالم اونقدر بد بود که  يبارش کنم ول يزيچ خواستميچندش اورش دوباره تو گوشام زنگ خورد و حالم رو بدتر کرد...م يصدا

 مرد رو فراموش کنم... يها یيگو اوهیکردم  يزدم و سع ياليخيحرف زدن رو هم نداشتم...خودم رو به ب ينا

 

جون خودم رو به پارك  يب يافتاد...با قدم ها ابونيدور شدم...نگاهم به پارك سر خ يکجام و چقدر از خونه روحان دونستمينم

شده بود...دندونام از شدت سرما به هم  قیزده پارك نشستم...سرما به وجودم تزر خیو  يفلز مكتين يرسوندم...رو

توجه به  ي...دوست داشتم چشمام رو ببندم و بخوابم...بدیدي...چشمام تار متمکنترلشون نداش يبرا ياراده ا چيو ه دنخوريم

 گذاشتم و چشم هام رو بستم... مكتيسرد ن يها لهيم يکه درش قرار دارم سرم رو رو يمكان

 

 رو... فيبردار ک-

 

 باشه هولم نكن...-

 

 ...شهيم دارياحمق عجله کن...داره ب-

 

صورت  يباز شد و نگاهم رو ي...پلك هام به ارومشديم شتريگفتگو دو نفر مدام تو گوشم بود و زمزمه ها هر لحظه ب يصدا

 نيزم يرو يشب گم شد...با درماندگ ياهيثابت ماند...تا به خودم بجنبم ترك موتور نشست و داخل س يوحشت زده پسر

گذاشتم و از  میزانوها يالله؟!بدون پول...بدون خونه...سرم رو رو يکن كاريچ يواخينشستم و به حال خودم زار زدم...حاال م

 يمن کس يدونيرو ندارم...تو که م یيمن جا يدوني...تو که ميكنيرو م نكاریبا من ا يچرا من...چرا دار ایته دل زار زدم...خدا

 چــرا؟! ای...خدايكنيم يبا من باز يرو به جز تو ندارم...چرا دار

 

گشتم...اگر  يدنبال راه م دینداشت...با يا دهیفا هی...گردمياز اشكم کش سيبه صورت خ يرو تو گلو خفه کردم و دست ادمیفر

 شدم... يموندم طعمه صدتا گرگ بدتر از بهزاد م يم نجایتا صبح ا

 

 يبود...با قدم ها نيهم ديرسيکه اون لحظه به ذهنم م ينشسته بودند...تنها راه يمكتين يافتاد که رو يبه دو مرد نگاهم

 لرزان و وارفته به سمت مردها رفتم و گفتم: 

 

 اقا... ديببخش-

 

 متعجب نگاهم کرد و گفت: يمرد جمع شد و با نگاه لبخند

 

 !د؟یيبفرما-

 

در ذهنم هم به ان فكر  چوقتيتن بدم که ه خواستميم يکردم به خودم مسلط باشم...به کار يدهنم رو قورت دادم و سع اب

 گفتم: يلرزون ينكرده بودم...زبونم رو تر کردم و با صدا

 

 ...شهي...مشهيم-

 

 رفته ادامه دادم... ليتحل یيرو بستم و با صدا چشمام

 

 !د؟یاتوبوس به من بد طيچند تا بل شهيم-

 

 پلك زد و گفت: يصورت بهت زده مرد ثابت موند...به اروم يرو باز کردم و نگاهم رو چشمام

 

 ندارم اما... طيبل-
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 ...خواستميفكر کنه گدام...نم خواستمينم

 

رو تار کرده  دمیسوخت و اشك هام د يلب کردم و از پارك خارج شدم...چشمام م ریز يانداختم و تشكر نیيرو پا سرم

کجا برم فقط  خواميم دونستميو به راهم ادامه دادم...نم دميو چادر رو باالتر کش دميزده ام کش خیبه صورت  يبودن...دست

 برم... دیبرم...با دیبا دونستميم

 

 ...ديخانم...خانم صبر کن-

 

کرده بودم...چند  طيبود که ازش درخواست بل يشدن چادر به عقب برگشتم و نگاهم رو به مرد دوختم...همان مرد دهيکش با

 ...دیاينفسش جا ب يصبر کرد تا کم يلحظه ا

 

 پول به سمتم گرفت و گفت: يمقدار

 

 ...دیيبفرما-

 

 ...ستميمن گدا ن-

 

 ...دیريپول رو بگ نی...ادينكرده گدا هست یيخانم...منم نگفتم شما خدا دونميم-

 

 ...يول-

 

 ...ديباش ابونيموقع شب تو خ نیتا ا ستينداره...درست ن يول-

 

لرزانم رو باال بردم و پول رو  ي...دست هادميچرخيها م ابانيتا خود صبح در خ دیگرفتم با ي...اگر پول رو نمگفتيم راست

 گرفتم...

 

 ممنونم...-

 

 زد و گفت: یيبایز لبخند

 

 خونه...خداحافظ... دی...زودتر برستيتشكر الزم ن-

 

 شد... دیشب ناپد ياهيدر س يشدم...دور شد...انقدر دور که مانند نقطه ا رهيکردم و به دور شدنش خ يلب خداحافظ ریز

 

بود...هنوز هم در شهر گرگ  ديام يزدم...هنوزم هم جا يافتاد...دستم رو مشت کردم و لبخند کف دستم يبه پول ها نگاهم

 ...رنديدستت را بگ يکه گاه شدنديم دايپ یيها بره ها

 

 يمحله روحان يدر پ يپ يو با ترس پا به کوچه ها دميصورتم کش يشدم و چادر رو رو داياتوبوس پ از

...از يمن همان جا بود...در کنار ان مرد روحان يامن برا يتنها جا يتم به ان خانه برگردم ول خواسي...نمخواستميگذاشتم...نم

 ...به خانه نجاتم...دميگذشتم و دوباره به کوچه بن بست رس كیتار يکوچه ها

 

ردم...بعد چند به زنگ وارد ک يگذاشتم و فشار ارام يزنگ بلبل يارام به سمت خونه قدم برداشتم...دستم رو رو يقدم ها با

 ....يمرد روحان يان قامت بلند باال يباز شد و در پ يدر به ارام هيثان
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 انداختم و گفتم: ریسر به ز يشرمندگ با

 

 سالم...-

 

 سالم...-

 

 داخل... اميب شهيم-

 

وارد خونه شدم و لبه  عینبود...سر زیحرف کنار رفت...اجازه ورود صادر شده بود...پس تعلل جا يمكث کرد و ب يلحظه ا چند

 يخواب الودم باز شد و کم ي...چشم هادمياب به صورتم پاش يحوض نشستم...دستم رو داخل اب سرد فرو کردم و مشت

صورتم انداختم و عطر خوشش  يشد...حوله رو رو دهيسمت اتاق مرد کش هتخت نگاهم ب يحوله رو دنیتر شدم...با د اريهوش

طناب انداختم و وارد خونه  ي...حوله رو در دست فشردم و چادر رو رواسی...گل داديل مگ ي...بودميهام کش هیرو به ر

بالشت بود  هیخواستم يکه اون لحظه م يزياما حوصله غذا خوردن هم نداشتم...تنها چ كردميم ياحساس گشنگ دایشدم...شد

 تب دارم ر ببندم... يکه سرم رو روش بذارم و چشم ها

 

*** 

 

 دیهم با دید يتار گرفتميسردرد م يوقت شهي...همدیديو چشمام تار م كردي...سرم درد مدمیاز خواب پرزنگ در  يصدا با

بود انگار قصد  يزنگ خونه دوباره بلند شد...طرف هر ک يانگار مرد هم خونه نبود...صدا يصبر کردم ول ي...کمكردميتحمل م

اون مردها پشت  نكهیدر رو باز کنم...از ا دميترسيرفتم...م اطيبه صورتم زدم و به سمت ح ياب يرفتن هم نداشت...سرسر

 دادم و با استرس در رو باز کردم... رونيدر باشند...بالجبار به سمت در رفتم...نفسم رو ب

 

 سالم...-

 

 زدم... يزن لبخند دنید با

 

 بهم انداخت و گفت: يبا سوءظن نگاه يچادر زن

 

 !ستن؟يحاج اقا ن-

 

 نه...-

 

 ...شميزاحمتون مپس بعدا م-

 

 کاسه اش ثابت موند و گفتم: يرو نگاهم

 

 اون اش رو به حاج اقا بدم... تونميمنم م-

 

 و گفت: دیگز لب

 

 ...دیيشرمنده...بفرما-

 

 و گفتم: دميزدم و کاسه رو برداشتم و با لذت بو کش يلبخند

 

 تره... ي...طعمش هم حتما از بوش عالهيبوش که عال-
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 لب به خنده گشود و گفت: فمیاز تعر زن

 

 ...هینوش جان...نذر-

 

 قبول باشه...-

 

 !د؟يممنون...شما همسر حاج اقا هست-

 

 !كنه؟يکار م يدختر جوون تو خونش چ هی گفتنينه نم گفتمي!اگه مگفتم؟يم دیبا يلبم خشك شد...چ يرو لبخند

 

 ...میبله...تازه ازدواج کرد-

 

 انگار گل انداخته بود...با لبخند گفت: هیزن همسا يها صحبت

 

 ...دیمحل خوش اومد نی...در هر صورت به اكننيم يحاج اقا تنها زندگ می...فكر کرددینبود ياخه روز اسباب کش-

 

 زدم و گفتم: يزورک لبخند

 

 ممنونم...-

 

 و گفت: ديرو باالتر کش چادرش

 

 ...زنميبرم...بعدا بهتون سر م دیبا گهیمن د-

 

 ...زمیعز يهم نزد ينزد سر

 

 ...شميحتما...خوش حال م-

 

و کالفه شروع به راه رفتن  دميکوب زيم يبه سمت اشپزخونه رفتم...کاسه اش رو رو تيرو محكم بستم و با عصبان در

 !؟يزنش ي!چرا گفت؟يبود زد يچه حرف نیالله...ا يکردم...گند زد

 

 ...كرديخودش فكر بد م شي!زنه پگفتم؟يم يگفتم پس چ يرو نم نیا اگه

 

 !شه؟يم ياگه بفهمه چ يدونيم

 

 ...دمیکارم ابروش رو خر نی...به درك...با افهمهيکه م فهمهيم

 

 رفتم.... اطيگذاشتم و به سمت ح خچالیبه خوردن نداشتم...اش رو داخل  يليم چيه گهیبه کاسه اش افتاد...د نگاهم

 

*** 

 

 اقا... حاج
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 دميبابا پس کل يگشتم...ا ديشلوارم فرو بردم و دنبال کل بيکردم و دستم رو داخل ج رو تو دستم جا به جا کتاب

 اوردهيکجاست؟!نكنه با خودم ن ديکل نیام فرو بردم...پس ا گهید بيبغلم گذاشتم و دستم رو داخل ج ریکجاست؟!کتاب رو ز

 بابا... يباشم...ا

 

 هلو تو خونه ست...زنگ بزن اون باز کنه... هیداداش... يناراحت چرا

 

 رو تكون دادم و با خودم گفتم...ببند دهنتو... سرم

 

 ...هيهلو تك گميبازم م يول شميمن ساکت م باش

 

 و دستم بالجبار به سمت زنگ رفت... دميکش يپوف

 

 سالم حاج اقا...-

 

 انداختم و گفتم: ریبرگشتم و سر به ز هیسمت زن همسا به

 

 !شاال؟یخوب هستن ا يجابر ي!اقاد؟يسالم حاج خانوم...خوب هست-

 

 و گفت: ديرو جلو کش چادر

 

اوردم خانمتون در رو باز کردن...ماشاال حاج  يبه مرحمت شما...سالم دارن خدمتتون...راستش دم ظهر براتون اش نذر-

رن...خوش برورو...خوش سروزبون...خدا براتون کم ندا يچيه يجواهرن...چشمم کف پاشون از خانم كهيت هیاقا...ماشاال...

 نگهشون داره...

 

 گرد شد و گفتم: چشمام

 

 زنم؟!زنم کجا بود؟!-

 

 ...گهیوا حاج اقا داخل خونن د-

 

...زن هم انگار قصد رفتن ستادمیکه هنوز پر از تعجب بود زنگ رو فشار دادم و منتظر و مضطرب کنار در ا یيچشما با

 زدم و دعا کردم که در زودتر باز بشه... يچه انداشت...لبخند دستپا

 

 كنهينم اي...حدمیانداختم و لب گز نیيبازش سرم رو پا يموها نیشد...با د انیاشفته نما يباز شد و دختر جوان با سروضع در

 ...رونيوضع اومده ب نیبا ا

 

 همه مثل تو باشن خوبه... نه

 

 ...دي...خسته نباشزمیسالم عز-

 

بود؟!با تعجب به  يک گهید زمیخودش؟!عز يبرا گفتيداشت م يچ نیگرد شد و با بهت به دختر نگاه کردم...ا شتريب چشمام

 بود... يا گهیبا کس د دیدورورم نگاه کردم...شا

 

 ...ستين يا گهیجا که جز تو و اون زن فضول کس د نیا وونهید
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 ! احوال شما؟!د؟يسالم خانم خوب هست-

 

 .با اجازه.....شمي...مزاحم نميمرس-

 

 اروم گفت: یيدر کنار رفت و با صدا يتكون دادم...دختر از جلو يزن سر يبرا يجيگ با

 

 !؟ي...منتظر دعوت نامه اگهیتو د ايب-

 

...با رونيخودم رو کنترل کرده بودم از خونه پرتش نكنم ب يليبهش نگم...خ يزيو خودم رو کنترل کردم تا چ دمیگز لب

 ...دميوارد خونه شدم و به سمت اتاقم رفتم و در رو به هم کوب تيعصبان

 

 ست... وونهید ارویکه گفت... دميرو شن صداش

 

 جا دادم... نیمنه که به ا ري...تقصوونهید گهيدختره پرو به من م ي...ادميموهام کش نيب يپرت کردم و دست زيم يرو رو کتاب

 

 نداره... يکه تازگ نی...ايا نهوویتو د ديفهم يكینباش...باالخره  ناراحت

 

 

 

 به خودم بدم در به شدت باز شد... يخواستم جواب تا

 

 ناهار حاضره...-

 

 دختر نگاه کردم... يخال يباز شده به جا يداخل دهنم موند...دهنم از تعجب باز موند و با چشم ها حرف

 

 ...گهید اي!ب؟يمرد-

 

 كیرو امروز  ايح يپرو و ب يدختره  نیا فيتكل دیحرف نزده بود...با ينطوریتا به حال با من ا چكسيبه جوش اومد...ه خونم

 ...داديداشت جلون م گهیاز حد د شي...بكردميسره م

 

توجه به من کنار سفره نشسته  ينگاهم رو به دختر دوختم...ب تيسرخ شده از عصبان يباز رو محكم کنار زدم و با صورت مهين در

در  يکه سع یي...دست هام مشت شد و با صدادهيبدنم به صد درجه رس يدما كردمياحساس مبود و مشغول خوردن بود...

 کنترلش داشتم گفتم:

 

 !د؟يچطور رفتار کن دیبا بهیغر هی يندادن جلو ادیخانم...پدر و مادرتون بهتون  هيچه وضع نیا-

 

 پر گفت: يرو به صورتم دوخت و با دهن الشيخيب نگاه

 

 نه...-

 

 رو از دست دادم و با داد گفتم: کنترلم

 

 !؟يديفهم رونيب يريخونه م نیاز ا يكني!زود جل و پالست رو جمع م؟يمنو مسخره کرد-

 

 از جا بلند شد و گفت: تي...با عصباناليخيکه شد همان دختر ب ديهم نرس هيثان كیاما به  دمیترس رو تو چشماش د برق
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 بلند تره... يليد نكن که من صدام از تو خمن بلن يهو درست صحبت کن...صدات رو برا-

 

 کرده بود... يرو خورده ابرو رو ق اي...حزدميدختر حرف م هیحرصم گرفته بود...انگار نه انگار داشتم با  شیزبون دراز از

 

..لطفا از دیخودتون به عنوان همسرم برد يبا معرف هیدر همسا يمنم که جلو يکه بهتون دادم...ابرو دي!جا خواستد؟یريچرا نم-

 ...دیخونه بر نیا

 

 تمام گفت: یيزد و با پرو يلبخند

 

 ...يمثل من داشته باش ياز خدات باشه زن دی...بعدشم باكنهينم رونيادم که زنش رو ب-

 

 رو دوباره بلند کردم و گفتم: صدام

 

 ..دیمنو برد يابرو نكاریمن و خودت بنداز...شما فقط با ا پينگاه به ت هی-

 

 گفت: يموز يبا لبخند ايح يب دخترك

 

 ابرو رفته ات رو بخرم... دميخب بذار بمونم...قول م-

 

 باز نگاهش کردم و گفتم: يدهن با

 

 ...دیبر نجای!لطفا هرچه زودتر از اد؟يگيم يچ ديفهميم-

 

 کار تو دارم اخه... يخب بذار بمونم...من چ-

 

 ...ارهيدر م یيبچه...بذار بمونه...تو هم از تنها گهيم راست

 

 اونا... شيپ دیبر دیندار يلي!فك و فامد؟یندار ي...مگه خودتون خونه و زندگدیبر نجایخانم محترم لطفا از ا-

 

 رو ندارم... چكسيه-

 

 و گفتم: دميکش يپوف

 

 !د؟يكنيفرار م دی!چرا دارن؟ي! اون ادما کد؟یا كارهياصال شما چ-

 

 

 

 به سمت عقب برداشت... يشد و قدم ساکت

 

به اشك نشسته اش سوخت...لبم  يچشم ها ينشات گرفته...دلم برا يترس از چ نیا دونستمي...نمدمیرو تو چشماش د ترس

 گفتم: ياروم يرو تر کردم و با صدا

 

 !م؟يبا هم صحبت کن دينيبش شهيشرمنده...قصد ناراحت کردنتون رو نداشتم...م-
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 انداخت... نیينشست و سرش رو پا دیترد با

 

 دنبالتونه...درسته؟! تونیافراد ناپدر ديشما به من گفت-

 

 گفت: ياروم و گرفته ا يصدا با

 

 بله...-

 

 ...اميباهاتون تا پاسگاه ب تونميخب من م-

 

 ترس گفت: با

 

 پاسگاه؟!-

 

 تكان دادم و گفتم: يسر

 

 ...ديکن تیازش شكا ديونتيم يکرده و شما به راحت تی...اون مرد شما رو اذستيصاحاب ن يبله...مملكت که ب-

 

 لكنت گفت: با

 

 ندارم... يمن که ازش مدرک-

 

 کنن... يکمكتون م سايپل دي...مطمئن باشديترسيم يشما از چ-

 

 پرونده رو مختومه کنه... يدم کلفت هست که براحت نقدریهم داشته باشم اون مرد ا ياگه مدرک يمن حت-

 

 و گفتم: دميبه محاسنم کش يدست

 

 !د؟يکن كاريچ نیخوايپس م-

 

 گفت: زديکه هنوز اشك درونش موج م یيها باچشم

 

 ...شورمي...لباساتون رو مكنميم ي...اشپزكنميم زي...خونه رو تمكنميبمونم...بخدا همه کار براتون م نجایا دیبذار-

 

 کردم... ميکار کردن ترس نيدخترك زبون دراز رو ح ریزدم و تصو ينامحسوس لبخند

 

 منظورم رو؟! ديفهميباشه...م بهیمرد غر هیدختر جوون تو خونه  هی ستيخواهر من...درست ن ستين نیبحث،ا-

 

 بپوشم... يجلوتون روسر دميرو ندارم...قول م یيمن که جا يول ديگيشما درست م-

 

 رو لبام نشست و گفتم: يلبخند

 

 خواهر من...-
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ازتون...حاج اقا...شما چطور  كنمي...خواهش مكنميمن رفتار م نی...شما هرجور که بخوادياز رفتن نزن يحرف كنميخواهش م-

 سرگردان بشه...اگه خواهر خودتون بود... ابونيپناه تو کوچه و خ يدختر جوون و ب هی دیاجازه بد ديتونيم

 

 رو باال اوردم و گفتم: دستم

 

 بنده خواهر ندارم خانم اگه هم داشتم اجازه...-

 

 گارد گرفت و صداش رو باال برد و گفت: دوباره

 

نه تو نه گنده تر از تو  دميمطمئن باش اجازه نم يول رهي!احترام خودت رو نگه دار اقا...درسته کارم بهت بدجور گ؟ياجازه چ-

 فهم شد؟! ريکنن...ش نيبهم توه

 

 ...دیخونه لرز يها شهيلحظه احساس کردم ش كیکه  ديکش غياخرش رو ج جمله

 

 برداشت و سمت در خونه رفت... يرو سرش کرد و چادر رو از رو صندل شیروسر تيبانعص با

 

 !؟يکن رونيپناه رو از خونت ب يدختر پ هی اديکجا رفته مرد؟!چطور دلت م رتتيغ

 

 پرو... يبره...دختره  يبذار بهتره

 

سرپرست  يب يدخترم مثل همون بچه ها نی...بهش کمك کن...فكر کن استين يدنبالش پسر...تو مرام تو نامرد برو

 پرورشگاهن...

 

چنده؟! از کمك به  لوي...کمك کيسر بلند کن يتون ينم گهی...دمونهيابرو برات نم گهی...ديخودت رو برد يرفتن دنبالش ابرو با

 اومد... رتيگ ياون بچه ها چ

 

 ...يدی..اشك تو چشماش رو ندخدا رو. يهم بنده  يخدا رو جلب کرد تیهم رضا نكاریدنبالش...با ا برو

 

بلند به سمتش رفتم و چادرش  يو در رو باز کردم...با قدم ها دمیدو اطيبسته شد و تازه به خودم اومدم...به سمت در ح در

 ...دميرو کش

 

 انداختم و گفتم: نیيرو پا سرم

 

 ...دیلطفا برگرد-

 

 و راهش رو سد کردم و گفتم: ستادمیو به راهش ادامه داد...جلوش ا ديرو با خشونت از دستم کش چادر

 

از خونه  روني...دوست ندارم خواهرم بدیبذارم خواهرم شب رو تو کوچه ها بمونه..لطفا برگرد تونميچطور م ديمگه نگفت-

 بمونه...

 

 چشمام نگاه کرد و گفت: به

 

 ...يعنی-
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خودم  تونستمينم يتمام حرفاش دروغه ول كردميحس م نكهیتكون دادم...با ا دیيهام رو بهم زدم و سرم رو به نشونه تا پلك

 بگذرونه... ابونيکنم شب رو تو کوچه و خ يرو راض

 

 لطفا...-

 

 سالم حاج اقا...-

 

 يکه وقت و ب خواديم يچ مياز من و زندگ دونستميبرگشتم...نم هیهم فشردم و به سمت زن فضول همسا يرو رو چشمام

 ...شهيم شدايوقت پ

 

 سالم حاج خانم...احوال شما...-

 

 !د؟يسالم...شما خوب هست-

 

 شد... رهيام خ یيبدون دمپا يپاها ي!و نگاهش رود؟یبرديم فیتشر یيممنون...جا-

 

 جواب بدم.... يچ دیبا دونستميدرکنترل خودم داشتم...نم يسع

 

 برام اوردنش... دنيپولم رو جا گذاشته بودم حاج اقا زحمت کش في...کدیبرم خر خواستميبله م-

 

 ...با اجازه...شمياها...خوب مزاحمتون نم-

 

 با اجازه...-

 

 زدم و اروم گفتم: يدادم و لبخند رونيرو ب نفسم

 

 ...دی...نجاتم داديمرس-

 

 زد و گفت: يلبخند

 

 ...ستي...الزم به تشكر نمیريخانم درگ نیحاال حاال با ا-

 

 نشده... داشيپ يا گهیتو تا کس د میبهتره بر-

 

 

 

*** 

 

 هفته بعد... چند

 

 !؟يامروز چه کاره ا يعل-

 

 انداختم... بميها رو داخل ج ديگذاشتم و کل زيم يها رو جا به جا کردم و داخل کشو برگه

 

 برم خونه... دیکار دارم با-
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 پرت کرد و گفت: يصندل يخودش رو رو رضا

 

 !؟يديبه کجا رس يكنيبراش خرج م نهمهیمنو کشته پسر...تو که ا رتیپذ تيحس مسئول-

 

 تكون دادم و گفتم: يسر کالفه

 

 بس کن... يفهميبس کن رضا...م-

 

 !؟يدختر کن نیا ريخودت رو درگ يخوايم ي...تا کزمیعز گميخودت م يباشه بابا...من برا-

 

 و گفتم: دميموهام کش نيب يدست

 

 ...دونمينم يچيروزا ه نی...ادونمينم-

 

 دکتر؟! شیبريچرا نم-

 

 زدم و گفتم: يپوزخند

 

 دکتر... میبدم بر شنهاديبه منم اعتماد نداره...چه برسه بخوام بهش پ ي! اون حت؟يگيم يچ يفهميدکتر؟!م-

 

 ...هيحتم شيبره افسردگ شيوضع پ نیباشه...اگه به ا يراه هی دیباالخره با يول دونمينم-

 

 بزنه... يبرسه که دست به خودکش یيبه جا ترسمياون االنم افسردس...من م-

 

 نكن... شیيبس کن پسر...جنا-

 

 ...افتهياون ادما ب ريکه دوباره گ ياز روز ترسميکه دنبالشن...م یي!هنوزم هستن کسا؟یيجنا-

 

 !گه؟یکشور د هی شیبريچرا نم-

 

 با کدوم پول؟!-

 

 پدرت...-

 

 ...رميازش کمك بگ خوادي...دلم نمصحبت پدرم رو نكن-

 

 ...كنهيم دیخطر هنوز اون دختر رو تهد یينجایکه ا ي...تا وقتگهیکشور د هی شیببر دی...بايعل نهيتنها را هم-

 

 زدم و گفتم: يعصب پوزخند

 

 ...رهيجونم براش م يول دونميهنوز اسمش رو نم ي...من حتشهيباورت م-

 

 ...يفكر کرد نیبه ا يعل-
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 رو داشته باشه... يا گهیکس د دیاره بهش فكر کردم...فكر کردم شا-

 

 !؟ياگه ترکت کنه چ-

 

 و گفتم: ستادمیاتاق ا ي شهيپنجره تمام ش يبه رو رو

 

 از خونه من... ريرو نداره به غ یيجا چي!اون هه؟يکه دارم چ يشانس بزرگ يدونيم-

 

*** 

 

داروها رو داخل دستم جا به جا کردم و از پله ها باال  سهيشدم...ک میپدر در خونه پارك کردم و وارد کاخ يرو جلو نيماش

بود و  دهيچسب ني...پاهام به زمدیلرزيبهش وارد کردم...دستام م يدر گذاشتم و فشار اروم رهيدستگ يرفتم...دستم رو رو

 يبا اون همه دبدبه و کبكبه روز يخانيعال ري...پسر اردشيخانيعال يعل كرديمفكرش رو  يقدرت تكون خوردن نداشتم...ک

بود و سكوت  كیتو صورتش نگاهم کنه...قدم اول رو برداشتم و وارد اتاق شدم...اتاق تار ستيبشه که حاضر ن يعاشق دختر

 صيتخت تشخ يرو تونستم رو فشيعادت کرده بود...جسم نح يكیفضا رو دربرگرفته بود...چشمام به تار يوحشت اور

...چراغ ها رو روشن کردم و به سمت تخت رفتم...پاهاش رو داخل دمياتاق رفتم و پرده ها رو کش يها بدم...به سمت پنجره

و معصومش نگاه کردم...تو  دهی...کنار تخت نشستم و با لذت به چهره رنگ پرديکش ينفس م يشكمش جمع کرده بود و به اروم

و پتو رو روش  دمياش کش يگونه استخون يرو يبود...دست يبود...هنوزم نمك بایهنوزم ز يف شده بود وليضع يليمدت خ نیا

بلند و گره خورده اش  يموها يرو يرو روشن کردم...دست يپاتخت يمرتب کردم...چراغ رو خاموش کردم و چراغ خواب رو

 ام رو به چشمم زدم... طالعهم نكيتخت نشستم...کتاب رو از داخل کشو برداشتم و ع يو رو دميکش

 

و با اون نور کم واقعا کتاب خوندن سخت بود...پتو  يكیو کتاب رو بستم...تو اون تار دميسرخ شده ام کش يبه چشم ها يدست

دستش شدم...چراغ رو روشن کردم و با  ي...تا خواستم پتو رو روش بكشم متوجه قوطدميرو کنار زدم و اروم کنارش خواب

 بودم...منگ منگ... جيکنم...گ كاريچ دیتو اون لحظه با دونستميو نم دیلرزينگاه کردم...دستام م يخال يوحشت به قوط

 

 ...رهيميداره م يباش عل زود

 

 به سمت تلفن رفتم و شماره دکتر رو گرفتم... عیخودم اومدم و سر به

 

 الو دکتر...-

 

 جان... يشده عل يچ-

 

 ...نجایا نیايب كنمي...دکتر خواهش منجایا نیايدکتر زودتر ب-

 

 باشه...باشه...اومدم...-

 

 و گفتم: دميجونش رو در اغوش کش ي...جسم بدمیپرت کردم و به سمت تخت دو زيم يرو رو تلفن

 

 پاشو...-

 

 ...نميبب يمزاحمم رو کنار زدم تا بتونم چهره اش رو به خوب يها اشك

 

 دلم چشمات رو باز کن... زیچشمات رو باز کن...عز-
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 تر شد... دیاشك هام شد زشی...ركردمي.تپش قلبش رو احساس نمقلبش گذاشتم.. يرو رو سرم

 

 رو با من نكن... نكاری...توروخدا ازمیپاشو...عز-

 

 نفس بكش...نفس بكش...-

 

 !!؟يشده عل يچ-

 

 برگشتم سمت دکتر و گفتم: هیگر با

 

 ...کمكش کن...كشهيدکتر نفس نم-

 

 رهيجونش خ يبه اشك نشسته به جسم ب يافتادم و با چشم ها نيزم ياش شد...با زانو رو نهیکنارم زد و مشغول معا دکتر

 شدم...

 

*** 

 

 ...رانی...ايعل

 

داخل شرکت  چكسيبرداشتم و از اتاق خارج شدم...ه زيم يرو از رو فميرو مرتب کردم و در کشو رو قفل کردم...ک لیوسا

و کمتر به مسائل  شديم رينفر بودم...حداقل با کار کردن داخل شرکت ذهنم کمتر درگ نیچند هفته من اخر نینبود...به عادت ا

 ارام قدم برداشتم... يبه جا کردم و با قدم ها ارو تو دستم ج فمي...کكردميفكر م ميزندگ

 

 ...يعل-

 

 زدم و گفتم: يلبخند

 

 !؟يسالم مگه نرفته بود-

 

 ...يصدا رفتسرو ينه بابا...تو شرکت منتظرت بودم...چه ب-

 

 ...رميهوار بكشم من دارم م يانتظار داشت-

 

 خونه؟! يريخب بابا...م-

 

 خونه... رميبعدش م دیبرم خر دینه...اولش با-

 

 خونه ما؟! يايامشب م-

 

 انداختم و گفتم: نیيرو از خجال پا سرم

 

 ...انیچند هفته همش مزاحم تو و پدرو مادرت بودم...شرمندم بخدا شا نیمن که ا-

 

 به شونه ام زد و گفت: يا ضربه
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کم کم دارم ارشاد  كنني...فكر مادياز تو خوششون م يليپسر؟!من که از خدامه...تازه مامان و بابا هم خ يگيم يدار يچ-

 ...شميم

 

 زدم و گفتم: يلبخند

 

 به ارشاد داره؟! ازيچه ن يگل نیپسر به ا-

 

 چند؟! لويهندونه ک-

 

 و سرم رو تكون دادم... دمیخند

 

 !؟يعل-

 

 جانم؟!-

 

 ها شك کنن؟! هیهمسا يكني!فكر نم؟يبد سیدختره سرو نیبه ا يخوايم يتا ک-

 

 سر تكون دادم و گفتم: کالفه

 

 کنم... رونشيب شهينم ي...وجدانم راضشيکنم...نه راه پس دارم نه راه پ كاريچ دونميبخدا نم-

 

 ؟!ترس از ابروت ای ذارهيوجدانت نم-

 

 بهش رفتم و گفتم: يغره ا چشم

 

 !ان؟یشا يگيم يچ-

 

ها بفهمن اون دختر زنت  هیو اگه اون همسا تيو اون دختر گند زده به زندگ يدار يخاص تي...تو موقعيعل گميمگه دروغ م-

 ...رهيجوونشون م يروحان يابرو ستين

 

 بهش فكر کنم... خواميتمومش کن...نم كنميخواهش م-

 

*** 

 

 ...امياالن م نيبش-

 

 باشه...-

 

 عقب برداشتم و در رو با پا بستم... يرو از صندل دیخر يها سهيک

 

 ...اميمنم باهات ب يخوايم-

 

 جا منتظر باش... نينه...تو هم-

 

 ها بود... جركيج يصدا شكتيکه سكوت رو م یيساکت و تنها صدا شهيارام به سمت خونه رفتم...کوچه مثل هم يقدم ها با
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گذاشتم و زنگ  نيها رو زم سهيدادم و ک رونيبا وجود اون دختر...نفسم رو ب يتنگ شده بود ول كميو کوچ يخونه نقل يراب دلم

 لب سالم کردم... ریانداختم و ز نیيشد...سرم رو پا انیدختر نما يدر باز و چهره  هيرو فشار دادم...بعد از چند ثان

 

 سالم...-

 

 شدم... رهيخ زديدرش موج م يکه استرس و نگران يلرزون دختر سرم رو باال اوردم و به چهره ا يصدا دنيشن با

 

 ها اشاره کردم و گفتم: سهيک به

 

 تو... اميب تونميم-

 

 سهياز ک يكیپول داخل  يتخت گذاشتم...مقدار يها رو رو دیدر کنار رفت...با تعجب وارد خونه شدم و خر يحرف از جلو يب

 بود گفتم: ستادهیو رو به دختر که هنوز دم در ا ها گذاشتم

 

 برم... دیبا اجازتون من با-

 

 شدم... رهيدختر خ يانداخت...با تعجب به کارها نیيپا شترينخورد و سرش رو ب يتكون

 

 که گفت: دمياز پشت سر شن یيبزنم صدا يخواستم حرف تا

 

 ...يسالم حاج اقا قالب-

 

 

 

 ( ساخته و منتشر شده استwWw.98iA.Com) اينودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا

 

 

 

انداختم  ياو نگاه ياز حد گشاد شده بود به سر تاپا شيکه ب یيشدم...با چشم ها رهيتعجب به عقب برگشتم و به چهره زن خ با

..سر باال اوردم و به چشم تنگ شده بود. شی...در کنار من...دلم برانجاستیکه او ا شديتا مطمئن شوم خودش است...باورم نم

نگاه  نی...با اشناختمينگاه رو خوب م نی...ادمیند تيجز برق عصبان يزيشده چ شیاشدم...در ان دو چشم ار رهيخ شیها

 گذشته نبود... يها ياز ان مهربان يخبر چيبزرگ شده بودم...ه

 

 يصورتش به سرخ دي...پوست سفدميشنيم يخوب بلند نفس هاش رو به ي...صداستادیا میاومد و رو به رو نیيپا يپله ها از

همان دست ها  يبر دستانش زنم ول يبه جلو برداشتم تا بوسه ا يمشت شده اش افتاد...قدم ي...نگاهم به دست هازديم

 ...دميچشياو را م يليبار بود که طعم س نيدوم نی...ادیبر صورتم زد....برق از چشمانم پر يمحكم يليس

 

 زد و گفت: يپوزخند

 

بود که ما رو خر  نی...اون لباسا...کتابا..کارا فقط به خاطر ايشده باش يعوض نقدریا كردميادعاهات...فكر نم يبود همه  نیا-

 ...يبرس تیبه کثافت کار نجایا يايب يکن

 

 رو به صورتم زد و گفت: يبعد يليس
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 ...يببر ليفام يما رو جلو يابرو يخواستيمفراهم بود...فقط  تیکثافت کار يبرا زياونجا که همه چ يعوض-

 

 شهيهم شیکه حرفا ي...تنها زنكردميم ي...احساس ناتوانشهي...مثل همكرديانداختم...اشتباه م نیيکردم و سر پا سكوت

 بره... نياز ب يکه دار يکس نیزتریباالتر؟! که اعتماد عز نیاز ا ي...دردكرديخطابم م فيمهم بود حاال کث میبرا

 

 !!؟يهرزه رو از کجا اورد نیا-

 

 دختر بلند شد و گفت: ادیفر يصدا

 

 و هفت جد و ابادت... يخودت-

 

 گفتم: ادیو با فر دميکش يداد

 

 ...يزنيحرف م يبا ک يمواظب حرف زدنت باش...بفهم دار-

 

 ...دمیدينم يعذر خواه يبرا يليدل يول دمیبهم انداخت...برق اشك رو تو چشماش د يبا تعجب نگاه دختر

 

*** 

 

 ...ي...دبيعل

 

 چيحالش ه يماه از اون روز شوم گذشته بود ول كیشدم... رهياتش خ ينشستم و به شعله ها نهيشوم يجلو يصندل يرو

ارام بودنش  نی...از اكرديهم نم هیگر ي...حتشديم رهيخ ينكرده بود...ساکت و افسرده تر از گذشته به گوشه ا يرييتغ

 چيدوره درمان رو بگذروند...هنوزم ه دیاست و با يعيطب گفتيدکتر م يمش قبل از طوفان باشد ولارا دميترسي...مدميترسيم

تو سفارت نداشت و  يعكس ای ياسم چيشده...ه يوارد دب ينكرده بودم...مطمئن بودم قاچاق داياز خانوادش پ ينشونه ا ایرد 

 که در ذهنم بود... ياز افكار دميترسيگذشته دختر وحشت داشتم...م دني...از شنكردياز قبل نگرانم م شتريب نیا

 

 بهزاد...-

 

 زديکه به تنش زار م يپرشان و لباس خواب ينشسته بود و با موها نيزم يحال رو ي...دختر بود که بدمیصدا از جا پر دنيشن با

 ...زديرا صدا م ياسم کس

 

 تر رفتم و با فاصله کنارش نشستم و گفتم: جلو

 

 حالت خوبه؟!!-

 

 روحش نگاهم کرد و گفت: يب يچشم ها با

 

 بهزاد خستم...-

 

ارداه داخل موهاش فرو کردم...از لمس موهاش  يحرف چشماش رو بست...انگشتام رو ب يگذاشت و ب میپاها يرو رو سرش

موهاش فرو کردم و نفس  نياوردم و ب نیيشده...سرم رو پا يدوباره جار میخون در رگ ها كردميو احساس م بردميلذت م

 ...دميکش يقيعم

 

 بهزاد...-



Roman-City.ir 
 عروس هزار داماد رمان

 

https://telegram.me/romancity 65 

 

 

 لب هاش بردم تا بهتر بشنوم... كیرو نزد سرم

 

 بچم..بهزاد بچم...-

 

بهزاد هم همسرش بود...ناخوداگاه  دی...شايشد...بچش؟!مگر بچه داشت؟! !ول دهيدر هم کش شیحرف ها دنياز شن صورتم

کرد خودش رو قانع کند که او  يدارد دل بسته...چشم هاش رو بست و سع يگریکه تعلق به د ياحساس شرم کرد به همسر

 داند... ياز گذشته دختر نم يزيچ

 

و به سمت اتاق  ديدختر انداخت و در اغوشش کش يپاها ریدست ز شديم شتريکه لرزشش هر لحظه ب یيدست ها با

به دختر انداخت و  يگرینگاه د زديش موج مکه حسرت در يتخت گذاشتش و پتو رو مرتب کرد و با نگاه يرفت...اروم رو

 رفت... رونيب

 

 در کنترلش داشتم گفتم: يکه سع یيرو برداشتم و با صدا تلفن

 

 دکتر حرف زد...-

 

 كردميشدم...احساس م رهيو به نقش و نگار سقف خ دهيکاناپه دراز کش يقطع کردم و رو يتلفن رو بدون حرف اضافه ا و

خواست  يدختر لب باز کند و من را نخواهد...اگر من را نم دميترسي...مكردميقلبم فشرده شده...احساس شكست م چهيماه

انگار...سرم  يدختر از نو شروع کنم ول نیرو با ا يزندگ خواستمي...متمتحمل شكست دوباره رو نداش گری!دكردم؟يچه م دیبا

 معلوم نبود... يزي...هنوز که چرو پس بزنم يکردم افكار منف يرو تكون دادم و سع

 

 اقا دکتر اومدن...-

 

 گفتم: دميکه خودم هم به زور شن یيصدا با

 

 کن... شونیيراهنما-

 

 ...شديمگر م يول رميکردم چشم از صورت دختر بگ يکاناپه داخل اتاق نشستم...سع يخودم به سمت اتاق رفتم و رو و

 

 

 

 جان... يسالم عل-

 

 نگاهش کردم... زديدرش موج م يکه خستگ یيرو باال گرفتم و با چشم ها سرم

 

 نشست و گفت: کنارم

 

 ...يخوشحال باش دیاالن که با-

 

 زدم و گفتم: يمصنوع لبخند

 

 ...يخوشحالم ول-

 



Roman-City.ir 
 عروس هزار داماد رمان

 

https://telegram.me/romancity 66 

 

بود که لب  نیا خواستميکه از خدا م يزي...تا امروز تنها چجميچم شده...گ دونميو ادامه دادم...نم دميموهام کش نيب يدست

 االن... يباز کنه و حرف بزنه ول

 

 رو شونه ام گذاشت و گفت: يدست دکتر

 

 بذاره بره؟! يترسيم-

 

 يليانگار اون خ يبفهمه ول يزياز احساسم دکتر چ خواستميانداختم و نگاهم رو به تار و پود فرش دوختم...نم نیيرو پا سرم

 زرنگ تر از من بود...

 

 ساده از پا بندازت... يوابستگ هی...دوست ندارم يمحكم باش شهيهمدوست دارم مثل  يعل-

 

که ان دختر درونش  يحرف از اتاق خارج شدم...بودن در اتاق يداشت نگاهش کردم و ب ادیناگفته ز يکه حرف ها یيچشم ها با

 جان فرسا بود... كشدينفس م

 

بار نه...پا پس  نی...ايباز کرده ول يگرید يراه رو برا شهيبازنده بوده...هم شهيهم يبازنده باشم...عل خوامينم گهید ایخدا

نگاه نكنه...مگه او نگاه نكرد؟! او هم به ناموس  يگریچشم هاش رو ببنده و به د تونهينفر چقدر م كی...مگه كشمينم

...دست هام مشت شد و با خودم ينمن ک میتقد دی...پس اون دختر رو بايکرد مشیدمن...عشق من نگاه کرد و تو اون رو تق

بار اومدم که  نیعرضه ام...ا يخواهم همه فكر کنند که ب يچشم ببندم...نم خوامينم گهیمبارزه...د يگفتم...من اومدم برا

 ببرم...

 

 يکرد...لب بستم و منتظر جلو يبزنم دکتر با دست اشاره ا يبه سمت اتاق رفتم و در رو اروم باز کردم...تا اومدم حرف يانرژ با

از ان طرف به ان  يرنگش که با حرکت گو يمشك يشدم و به دنبال ان به مردمك ها رهيداخل دست دکتر خ يدر بستم...به ش

 ...ستادمیدادم و منتظر ا هيتك واری...به دكرديم زشيپنوتي...داشت هشديم دهيطرف کش

 

 !ه؟ياسمت چ-

 

 ...ديچيسردش داخل اتاق پ يصدا

 

 ...میمر-

 

 داشت...اسمش هم مثل خودش معصوم بود... ياسم قشنگ م؟؟چهیرو لب هام نشست...مر يلبخند

 

 !م؟یچند سالته مر-

 

 و چهار... ستيب-

 

 !م؟یمر هيبهزاد ک-

 

اما  خواستميرو بشنوم که م يزيهم فشار دادم...دوست داشتم چ يام حبس شد...چشمام رو رو نهيسوال نفس در س نیا با

 اش گرفته بود... يبا من باز ير زندگانگا

 

 شوهرم...-
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 دیرو که با يزيحرفاش رو بشنوم...چ خواستمينم گهیهم فشار دادم...د يزانو افتادم و چشمام رو محكم رو يحرف رو نیا با

بار اومده بودم بجنگم...ان  نیپا پس بكشم...ا خواستميبار نم نیمن به خودم قول داده بودم...ا ي...ولدميرو فهم دميفهميم

 هم تن به تن...

 

 !؟يدب ياومد يبا ک-

 

 ...دونمينم-

 

 به من کرد و دو باره گفت: ينگاه نامحسوس دکتر

 

 !ه؟يچ يتنت برا يرو يزخما يدونيم-

 

انقدر  يکردم در اغوشش بكشم ول يو سع دمیکرد...با عجله به سمتش دو دنيکش غيحرف شروع به ج نیا دنيبا شن میمر

و  ديكشيم غياومده بود و مدام ج رونيانداختم...از اون حالت خلسه ب يشده بود که با دو دستش به گوشه ا ادیزورش ز

 ...زديخودش رو م

 

 ...رشيبگ يعل-

 

انداخت...دکتر  يو به صورت و گردنم چنگ م ديكشيم غي...هنوز جدميدست هاش رو کنترل کردم و در اغوشش کش يسخت به

 فرو کرد و گفت: شیدر بازو يامپول

 

 ...شهياال اروم م-

 

تخت خوابوندمش و به همراه دکتر  يرو يحس شد و کنار بدنش افتاد...به اروم ياروم شد و دست هاش ب قهياز چند دق بعد

 از اتاق خارج شدم...

 

 :دمي...به خودم جرات دادم و پرسرسهيبنظر م شهيدکتر کالفه تر از هم كردميم احساس

 

 شده دکتر؟! يزيچ-

 

 مبل نشست و گفت: يرو دکتر

 

 ...دمياحتمال م يول دونمينم-

 

 ترس گفتم: با

 

 دکتر؟! يچه احتمال-

 

 و گفت: ديبه صورتش کش يدست کالفه

 

 تجاوز...-

 

 کردم و با خنده گفتم: يحرف قالب ته نیا دنيشن با

 

 ...ديكنيم يشوخ دیدکتر...اره...دار ديكنيم يشوخ دیدار-
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 تكان داد و گفت: يسر يبا ناراحت دکتر

 

دختر جوون  هیتردد رو داره... نیکه کمتر يابوني! اونم خ؟يکرد داشيها پ ابونياز خ يكیتو  ياون شب با چه وضع يگفت ادتهی-

 ...يبا اون لباس و سر و صورت خون

 

 !!؟يچ يعنیعالئم  نیا يفهميده...مز يداره...دست به خودشك دیشد ي...افسردگدهید بيدختر روحش اس نیفكر کن...ا يمنطق

 

 بود... يو استخوان دينگاه کردن به ان صورت سف خواستميکه ان لحظه م يزيهم بفهمم...تنها چ خواستمي...نمدميفهمينم نه

 

*** 

 

 ...رانی...ايعل

 

 دختر گرفتم و گفتم: ياشك ياز چشم ها نگاه

 

 !!م؟يداخل صحبت کن میبر-

 

 زد و گفت: يپوزخند مادرم

 

 ...يبرس اتی...بهتره من برم تا راحت تر به کثافت کارمیوقته حرفامون رو با هم زد يليصحبت؟! !ما خ-

 

 به دختر کرد... ياشاره ا و

 

 رو گرفتم و گفتم: دستش

 

 خانم... نی...اكنميمادر خواهش م-

 

 گفت: تيعصبان با

 

 ...تيو زندگ ندهیبه ا يو گند زد يسادیکه تو روم وا ي...درست از همون روزيمن مرد يبه من نگو مادر...تو شش ساله برا-

 

 تخت نشستم و گفتم: يرو دهيخم يوارفته و شونه ها يهام از دور مچش رها شد...با قدم ها دست

 

 جورواجور مسخرست؟!غرق نشدن تو گناه مسخرست؟! يخوندن کتاب خدا مسخرست؟! نگاه نكردن به دخترا-

 

 اش گفتم: يعصب يدر چشم ها رهيباال اوردم و خ سر

 

 ...يداد ادمی...خودت حروم و حالل رو يداد ادمیبار قران خوندن  نياول يبه سرت اومده مادر؟!تو که خودت برا يچ-

 

 ادامه دادم... دیلرزيکه از بغض م یيصدا با

 

 کار کردم؟! يمادر؟!مگه من چ يشد ينجوریچرا ا-
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 رونيب ديگوشه اتاق رفتم و عمامه و ابا رو از داخل پارچه سف ي...به سمت کمد چوببزنه به سمت اتاقم رفتم يخواست حرف تا

 و رو به مادر گفتم: ستادمیا اطي...دوباره وسط حدميکش

 

 مادر من؟! هيخونه ست؟!مشكلت چ نیلباسه؟! مشكلت ا نیمشكلت ا-

 

سرش  زهايچ نیدل شكسته که ا ي...ولدمشيستپر يحد و اندازه م يکه ب يصدام رو ببرم باال...مادرم بود...کس خواستمينم

 را بشنود... شیصدا يکس دیتا شا ديكشيم ادیفر يزبان ي...با زبان بشدينم

 

شبانه...دوست  يها يبابام...پارت يفقط پوال يزندگ دمي...فهميچ يعنی يزندگ دميتازه فهم دميلباس رو پوش نیا يوقت-

 ...هيمادر ک دمي...تازه فهميچ يعنیمادر  دميتازه فهم دميلباس رو پوش نیا يمادر من...وقت ستيرنگارنگ ن يدخترا

 

 و گفتم: دميبغض داد کش با

 

تو خونه شوهر تو  يبخوابم ول ابونيلباس رو بذارم کنار...حاضرم تو خ نیبخاطر تعصبات خانوادت ا ستميحاضر ن-

 نباشن... فيدورم کث يادما ينخوابم...حاضرم کثافت صدام بزنن ول

 

 برگردم گفتم: نكهیپله ها باال رفتم و وارد خونه شدم...بدون ا از

 

 حاال... يشما بود...ول يدرد داشتم...اونم نبود شما و دور هیشش سال فقط  نیا-

 

برداشتم...به  زيم يتعلل قران رو از رو يتخت گذاشتم و بدون لحظه ا يرو خوردم و وارد اتاقم شدم...لباس رو رو حرفم

 ارامم کند خدا بود بس... تونستيکه م يزيرحل گذاشتم...تنها چ يگوشه اتاق رفتم و قران رو روسمت سجاده 

 

رو مدام زمزمه  يعرب اتیلب ا ریو بغض خودم رو رها کردم و ز يو شروع به خواندن کردم...به دور از ناراحت دميرو بوس قران

 ...كردميم

 

*** 

 

 ...الله

 

رو گونه ام  ي...قطره اشكيول رمياشك هام رو بگ زشیر يکردم جلو يدادم...سع هيتك واریافتاده به د ریبه ز يسر با

بار فرق  نیا يول فتادهين ياتفاق جيتفاوت باشم...انگار که ه يب شهيکردم مثل هم ي...صورتم رو پاك کردم و سعديچك

 يدادم و سع رونيامشب...نفسم رو ب ي...ولكردينم ني...توهزدي...داد نمكرديمرد با همه فرق داشت...مواخذه نم نیداشت...ا

 ...زديسرم داد م دیتونستم ببخشمش...نبا ي...نمكردياون صحنه رو مرور م ارياخت يذهنم ب يکردم بهش فكر نكنم ول

 

 ...يکرد نيالله؟!!تو به مادرش توه يگيم يچ يفهميم

 

خودشه به من داره  قهیکه ال يکه اومده هر چ يه اخودش بود...از لحظ ريدو ابروم نشست و با خودم گفتم...تقص نيب ياخم

 !؟يشديناراحت نم ي...تو بوددهينسبت م

 

بهت دست  يدختر جوون داخل خونه پسرته چه حال هیکه  يدیديو م ياون مادر بود يقضاوت نكن الله...تو هم اگه به جا زود

 !داد؟يم

 

 ...زدميبهش انگ خراب بودن نم مطمئنا
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 زن... نیبدتر از ا دیشا ي...حتيكرديکار رو م نيباش تو هم هم مطمئن

 

نگاهم رو حس کرد سر بلند کرد و  ينيسنگ يشد...با نفرت به صورتش زل زدم...وقت دهياراده به سمت مادرش کش يب نگاهم

 تفاوته... يب كردميمن فكر م دمیشا ایتفاوت بود  ينگاهم کرد...صورتش ب رهيخ

 

 رهيخ يکاش ينبود...نگاه ازش گرفتم و دوباره به نقش نگارها يخبر هياول تياز اون عصبان گهیانگار اروم شده بود...د يول

 شدم...

 

 !ه؟ياسمت چ-

 

 صداش سر بلند کردم و با اخم گفتم: دنيشن با

 

 الله...-

 

 زد و گفت: ينيغمگ لبخند

 

 خب قسمت نشد... يدختر بده ول هیدوست داشتم خدا بهم  شهيمن هم-

 

 لب اروم گفتم: ریز

 

 همون بهتر که خدا بهت دختر نداد...-

 

 ...ديحرفم رو شن انگار

 

 ...يفهميامروز من رو م يرفتارا ليدل يمادر شد يوقت-

 

 نگاهش کردم و گفتم: يحس چيه بدون

 

 رفتارتون وجود نداره خانم... نیا يبرا يليدل چيه-

 

 و گفت: ديرو گونه اش چك ياشك قطره

 

 ...ميمن و عل ياز زندگ يدونيتو چه م-

 

 ...كشياسم کوچ دنيخوشحال شدم از فهم نقدریچرا ا دونميداشتم...نم يبيبود...حس عج ي!پس اسمش عل؟يعل

 

 !؟ينيشيم-

 

 در اورد و به سمتم گرفت و گفت: فشياز داخل ک يتخت نشستم...عكس يحرف با فاصله کنارش رو يب

 

 سالش شده بود... كیتازه  نجای...اهيعل نیا-

 

تازه  يزده بود که چند تا از دندونا ي...لبخند نمكديبور با پوست سف يرو به عكس پسر بچه داخل عكس دوختم...موها نگاهم

پسر بچه  نیگذاشته بود...لبخند زدم و با خودم فكر کردم که چقدر ناز و ملوس بوده...انگار نه انگار ا شیدر اومدش رو به نما

 االن بود... يروحان نيهم يخوردن
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 يکساد شده بود و پشت سر هم بدشانس يليناراحت شدم...اون روزا کار و بار شوهرم خ يليرو باردارم خ يعل دميفهم يوقت-

 ي...پسر اولم تازه پنج سالش شده بود...تو اون اوضاع بياورد...طلب کارها هم که پاشنه در رو از جا در اورده بودن...مهد يم

اروم  يتا بتونه لحظه ا خورديبسته قرص ارامبخش م هی ي...اونقدر بد که روزشديمحال شوهرم روز به روز بدتر  يپول

نو  نیقدم ا دیبچه رحمته...شا گفتيشوهرم اجازه نداد...م يسقطش کنم ول خواستميرو باردارم م يعل دميفهم ي...وقترهيبگ

 بپاشه... مونيبه زندگ يدیجد يرنگ دهيرس

 

 که پر از بغض بود گفت: یي...با صدادنیلرزيو شونه هاش اروم م ختنیرياشك حاال با سرعت رو گونه اش م ياه قطره

 

شده  وهيب يو سه سالگ ستيتو سن ب شديکه خبر مرگ شوهرم رو اوردن...باورم نم مانمیهفته مونده بود به زا هی-

 م...گذاشت يهمسرم اسمش رو عل ادیبودم...اونم با دو تا بچه...به 

 

 زد و گفت: هیگر نيب يلبخند

 

 ...تشي...لبخندش...حرف زدنش...عصبانامرزشهيکپ پدر خدا ب-

 

وقتا که  يبعض يبهش حساس شده بود...حت يليخ يگفت مهد شديو م كردميبهش توجه م يليخاطر شباهتش به شوهرم خ به

 تیرو اذ يمهربون بود...محال بود کس شياز بچگ يخب عل يول زديرو م يعل كردنيم يداشتن تنها باز يوقت ایمن خونه نبودم 

 ...كرديسكوت م كرديم تشیذهم ا ي...کسديرسينم چكسيکنه...بچم ازارش به ه

 

 :دميپرس ناخوداگاه

 

 !د؟؟یچرا طردش کرد-

 

 گفتم... يديلب ببخش ریو ز دميخجالت کش میا كدفعهیسوال  از

 

 شد... يچون روحان-

 

عالقه اش رفت تردش  يپسرش پ نكهیفقط بخاطر ا يعنیتونستم حرفاش رو درك کنم... يبهت نگاهش کردم...اصال نم با

 ...شهيرحم نم يب نقدریا چوقتيمادر ه هی...شديکرده؟! باورم نم

 

 زن... نیاز ا شتريب يليخ يرحم بود...حت يچرا مادر منم ب يول

 

 ...ديانصاف يب يليخ-

 

 زد... يشد و پوزخند دهيلبش باال کش گوشه

 

 نداشتم... يمن چاره ا يول دونميم-

 

 رو بغل کردم و گفتم: دستام

 

 ...ديتردش کن نكهینه ا ديکن تشیحما ديتونستي...مديچرا داشت-

 

 خشم درش روشن شده بود نگام کرد و گفت: يکه دوباره شعله ها یيچشم ها با
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 !؟يكنيم ي!چرا تو خونه پسر من زندگ؟يهست ياصال تو ک-

 

 و تندم گفتم: زيکردم و با همون زبون ت ياخم

 

 ...دیپسر شما باشه...شما تردش کرد گهید كنميفكر نم-

 

 در فشار دادم...به سمتش برگشتم و گفتم: رهيدستگ يباال رفتم...دستم رو رو يتخت بلند شدم و پله ها رو به اروم يرو از

 

 ...رمينم رونياون ازم نخواد بخونه شدم...تا  نیوارد ا يمن با اجازه عل-

 

 ...ي...عليخودمون چه

 

 گفت: شديکه هر لحظه بلند تر از قبل م یيتخت بلند شد و با صدا يشتاب از رو با

 

 ...رونيخونه بندازت ب نیمثل سگ از ا دمي...ميارياسم پسر من رو به زبونت م ي...به چه حقيعوض يخفه شو دختره -

 

سرم برداشتم و  ي...شالم رو از رودميوارد خونه شدم و در رو بهم کوب اليخ يهمه اعتماد به نفسش زدم و ب نیبه ا يپوزخند

 ...دميدراز کش نيزم يرو

 

 !؟يکنه چ رونميبهش بگه ب اگه

 

 ...كنهيکار رو نم نیا اون

 

 ازش دفاع کرد؟! يچطور يدیمادرشه...د اون

 

 ...يول دمید

 

 ..رو تو شكمم جمع کردم. پاهام

 

 کنم؟! كاريخدا حاال چ يرو ندارم برم...وا یي!من جا؟يچ يول

 

 ...يافتيکه حاال به چه کنم چه کنم ن يدرست حرف بزن يخواستيم

 

 دو ابروم نشست... نيب يا گره

 

 که من تحمل حرف ناحق رو ندارم...حرف زد منم جوابش رو دادم... يدونيم

 

 الله... يشيادم نم تو

 

 انداختم... ریدر بلند شد...درست نشستم و سر به ز يلوال ريرجيج يخواستم جوابش رو بدم صدا تا

 

 خواستم ناراحتتون کنم... يخواهر...نم ديحالل کن-

 

 خواهر گفتناش تنگ شده بود... يدلم برا چقدر

 



Roman-City.ir 
 عروس هزار داماد رمان

 

https://telegram.me/romancity 73 

 

 الله...از سر شب چت شده؟! يگيم يدار يچ

 

 با اجازتون...خداحافظ...-

 

 ...اون سرم داد زده بود...نمشي...دوست نداشتم فعال ببارميرو نداشتم سر باال ب نیتوان ا يحت

 

دادم و با خودم  رونيرفته بود؟!!نفسم رو با اه ب يعنی...نگاهم به در بسته افتاد...دمیبسته شدن در از جا پر يصدا با

 ...كردميم يگفتم...کاش حداقل ازش خداحافظ

 

 داد... انیشب پرماجرا پا نیبا خواب به ا شديم دیکردم بخوابم...شا يسعصورتم انداختم و  يرو رو يروسر

 

*** 

 

رو شل بستم و به سمت  میدختر باوقار و کامل...روسر هی...حاال شده بودم دميبه لباسم کش يرو مرتب کردم و دست موهام

 ...دميخورشت چش ياشپزخونه رفتم...در قابلمه رو برداشتم و با قاشق کم

 

 ...خواستميکه م يزيشده بود...درست همون چ ي...عالاووم

 

که  گفتيبهم م يزيچ هیکنم...فقط  يکار ها رو م نیچرا دارم ا دونستميو مرتب کردن خونه بودم...نم يصبح مشغول اشپز از

م خودم رو گول داشت يول دونستميهم م دیبود...شا ينوع تشكر از روحان هیغذا  نیهم ا دی...شايکار رو انجام بد نیا دیبا

 ...زدميم

 

داشتم تو  قهيها شدم...هر چقدر ذوق و سل وهيم دنيباال انداختم و دستام رو خشك کردم و مشغول چ يشونه ا اليخ يب

انجام  يجزئ راتييتغ يسر هینگاهم رو داخل خونه چرخوندم... تیها به خارج دادم...به سمت هال رفتم و با رضا وهيم دنيچ

 تر و دلباز تر کرده بود... گخونه رو قشن يليداده بودم که به نظر خودم خ

 

 جا به جا کردن چهار تا دونه شمعدون و قاب عكس هم شد کار... اخه

 

 ومدهي...چقدر خوب بود که امروز مادرش ندميکش میبه روسر يو دست ستادمیا نهیا يوجدانم دوباره جلو يتوجه به غرغرا به

خراب کنن...نگاهم به سمت  زايچ نیروزم خوبم رو ا خواستميکردم بهش فكر نكنم...نم يبود...سرم رو تكون دادم و سع

 اومد خونه... يساعت م نيهم شهي...وقتش بود...همدادنيساعت عدد هشت رو نشون م يشد...عقربه ها دهيساعت کش

 

 ...ياز اومدنش بده ول يحظه منتظر بودم تا زنگ خونه بلند بشه و خبردوختم...هر ل يپنجره نشستم و نگاهم رو به در اهن لبه

 

مدت ثابت  نی...تو ااديم دونستميکردم...م يشالم باز يها شهیو با ر دميکش يبود...اه ميرو به ساعت دوختم...نه و ن نگاهم

 شد... خكوبيم يدر اهن ي...نگاهم دوباره روهیریپذ تيکرده بود که چقدر ادم مسئول

 

 يزيافتاده باشه؟! نه..مطمئن چ ي!نكنه براش اتفاقومد؟ي...پس چرا نشدمياز قبل نگران م شتريدوازده بود و هر لحظه ب ساعت

 ...دادينشده وگرنه حتما به من خبر م

 

 که بهت خبر بده... يهست يمگه تو ک اخه

 

پس چرا  نكهینم شده بود پر از سوال...اونم ارو از سر برداشتم و مشغول راه رفتن داخل هال شدم...تمام ذه میروسر کالفه

 !اد؟ينم
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ساعت ثابت موند...ساعت  يعقربه ها يو رو دياذان سر بلند کردم و نگاهم رو به اسمون دوختم...سرم چرخ يصدا دنيشن با

 صبح شده بود؟! يپنج صبح بود...ک

 

 يدادم و سع هيتك ي...به پشتسوختيم يخواب ي...چشمام از شدت بكرديسرپا رو حس م ستادنیتازه پاهام داشت درد ا انگار

 بخوام خواب چشمام رو در برگرفت... نكهیقبل از ا يکردم چشمام رو باز نگه دارم ول

 

*** 

 

 هفته بعد... كی

 

کردم...ساعت  دايپ يکه مشكل روان كردميکم کم داشتم باور م گهی...دزدميحرف م واریو با در و د دميچرخيدور خودم م کالفه

از شدت  يا قهي...دقدميچرخيو دور خودم م میخنديبلند م يا قهي...دقزدميو باهاشون حرف م شدميم رهيخ واریها به در د

 گهید یيتونست ارومم کنه...بعد از اون شب کذا ينم يزيچ چيشدم...ه ينجوریا چرادونستم  ي...نمدیلرزيتمام بدنم م هیگر

 يا قهيافتاده باشه...دق ينكنه براش اتفاق گفتميبا خودم م يا قهي...دقيچي...هي...نه تماس تلفنيغامي...نه پدمیمرد رو ند

که مثل خوره به جونم افتاده بود و  يجواب يب يا...تمام ذهنم شده بود سوال...چراهنجایا اديب ذارهيحتما مادرش نم گفتميم

 ...نيچراها چ نیا دونستم يخودم درست نم ي...حتبردميم نيداشت ذره ذره از ب

 

داخل اب رو جمع  يقدم برداشتم...لبه حوض نشستم و با دست برگ ها اطيرفتم و به سمت حوض وسط ح نیيپله ها پا از

 رو بهم منتقل کرد... يبد ياب حس يفيکردم...کث

 

ها رو به  يبرگشتم...ماه اطيبرداشتم و پر از ابش کردم و به سمت ح يکاسه بزرگ نتيسمت اشپزخونه رفتم و از داخل کاب به

 کردن حوض شدم... زيشلوارم رو باال زدم و مشغول تم يداخل کاسه منتقل کردم...پاچه ها

 

 ي...صداستادمیبه کمرم گرفتم و صاف ا يشدم...دست رهيها رو به داخل حوض برگردوندم و با لذت به حرکت شون خ يماه

 اطيبا دست کمرم رو ماساژ دادم و به سمت جارو گوشه ح يکم...دمیکمرم بلند شد و از شدت درد لب گز ياستخونا

 يگذاشتم... شلنگ رو برداشتم و مشغول اب پاش اطياز ح يو گوشه ا ختمیسطل زباله ر لونیرفتم...تمام برگ ها رو داخل نا

 يرن...از شدت باب بخو كمیبدبخت  يهفته گل ها كیو داخل باغچه گذاشتم تا بعد از  دميکش شتريشدم...شلنگ رو ب اطيح

 خاك باغچه خشك شده بود... ياب

 

هفته  كیسر ذوق اومدم و بعد از  شیزيچرخوندم...از تم اطينگاهم رو داخل ح تیو با رضا دميبه صورت عرق کردم کش يدست

 يلذت ببرم...لب باغچه نشستم و دستم رو رو نقدریکردن خونه ا زياز تم كردميوقت فكر نم چيلبم نشست...ه يرو يلبخند

 ...دميکش يگلبرگ گل محمد

 

 خوشبختم... يليمن خ يدونيم

 

 ...گمينداره من بهت م رادیچرا؟!!خب ا يدونيزدم و گفتم...نم يلبخند

 

 که خدا چقدر دوسم داره... دميمن تازه فهم راستش

 

 !دم؟ياز کجا فهم يپرسيرو گرد کردم و گفتم...م چشمام

 

 و گفتم... دميدارش کش غيساقه ت يرو رو دستم

 

اومدم چه  يخونه نم نیفكر کنم که اگه به ا نیدوست نداشتم به ا چوقتيخونه و تو اشنا کرد...ه نیمن رو با صاحب ا خدا

 در انتظارم بود...خدا تو هم دوست داره که اون رو صاحبت کرده... يا ندهیا
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دل تو هم براش تنگ  دونمي...مومدهيهفته است که ن كیاون کجاست؟!! يدونيرو دور پاهام قفل کردم و گفتم...تو م دستام

 ...مثل من...يدوسش دار يليشده...تو هم خ

 

 شد... يرو زبونم جار يحرف چطور نیا دونميکه زدم...نم يگرد شد از حرف چشمام

 

بلند  نيزم يکه من بشم؟! از رو شهيمدت کوتاه عاشق م نیتو ا يرو بگم...ک نیا خواستميلبخند گفتم...نخند...باور کن نم با

 گذاشتم... ياب رو بستم و شلنگ رو جمع کردم و گوشه ا ريشدم و ش

 

راحت با  نقدریاخه؟!هنوزم برام سواله که چطور ا ي...پس تو کجا بوددمیند اطيرو تو ح ي!من که کس؟يروز تو کجا بود اون

 ازت بپرسم... شديم ي...کاشكيه کنار اومدحضورم تو خون

 

در  رهيدستگ يشدم و دستم رو دهياراده به سمت اتاقش کش يرو از پنجره اتاقش گرفتم و وارد خونه شدم...ب نگاهم

 نشست...

 

 ...يبش شيخصوص میوارد حر دیاجازه نبا يرو نكن...ب نكاریا الله

 

 ...نمياتاقش رو بب خواميفقط م من

 

 کار اشتباهه... نیالله...ا كنهينم يفرق

 

 ...نميرو بب يروحان كیاتاق  نميبب خواديدلم م يلي...خنمياشتباه رو دوست دارم...دوست دارم اتاقش رو بب نیمن ا يول

 

 پا به درون اتاق گذاشتم... نانيو در اتاق رو باز کردم و با اطم دميکش نیيرو پا رهيدستگ

 

 يکه کنارش گذاشته شده بود...رو يب کرد سجاده سبز رنگ گوشه اتاق و رحل قرانکه نگاهم رو به خودش جذ يزيچ نياول

 ...اسیگل... يهمون چادر...بو ي...مثل بوداديم يخوب يبردم...بو يمشك حيسجاده نشستم و دستم رو به سمت تسب

 

 يمذهب يکتاب ها يقطور داخل کتاب خونه اش دوختم...همگ يدور گردنم انداختم و نگاهم رو کتاب ها ارياخت يرو ب حيتسب

 تونستم تلفظشون کنم... ينم ياسماشون سخت و مشكل بود که حت نقدریهاشونم ا يبودن...بعض

 

 شد... انیباز شد و چهره مرد نما اطيانجام بدم در سمت ح يکار نكهی...قبل از ادمیبسته شدن در از جا پر يصدا با

 

 شد... انیباز شد و چهره مرد نما اطيانجام بدم در سمت ح يکار نكهی...قبل از ادمین در از جا پربسته شد يصدا با

 

 به سمت عقب برداشتم و با لكنت گفتم: يشدت ترس قدم از

 

 اجازه وارد اتاقتون بشم... يب خواستميمن...من نم-

 

 سالم کرد... يانداخت و به اروم نیيپا سر

 

سال ها حس نكرده بودم...ضربان قلبم کم کم به حالت اولش  نیبهم دست داد که تو تمام ا يصداش ارامش دنيشن با

 ...گشتميهفته دنبالش م كی نیوجودم رو پر کرده بود که تو تمام ا ينبود به جاش ارامش ياز اون ترس خبر گهیبرگشت...د

 

 زدم و گفتم: يلبخند
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 سالم...-

 

 !ن؟ينداشت يهفته کم کسر هی نیتو ا-

 

 تر شد و گفتم: قيبه فكرم بود هنوز...لبخندم عم پس

 

 بود...ممنونم... زينه...همه چ-

 

 خداروشكر...-

 

 ...به خودم اومدم و گفتم:میكردينم يحرکت چكدوميو ه میبود ستادهیدو ساکت وسط اتاق ا هر

 

 ...رونيب رمي...من مديببخش-

 

باال  يقلبم گذاشتم و با شاد يرو بستم...دستم رو رو اومدم و در اتاق رونيب عیحرفش نشدم و سر دنيشن منتظر

ها رو با  وهيگذاشتم...م نكيو داخل س دميکش رونيب خچالیمرغ از داخل  يبه سمت اشپزخونه رفتم و بسته ا عی...سردمیپر

دستام رو خشك  عیدر سر يصدا دنيمشغول شستن شدم...با شن هو با عجل ختمیر یياوردم و داخل ظرف شو رونيعجله ب

 کردم و وارد هال شدم...

 

 با اجازتون خداحافظ...-

 

 به سمتش رفتم و گفتم: عیسر

 

 !د؟يبمون نجایامروز ا شهيم-

 

 و باال گرفت و با تعجب نگاهم کرد و گفت: سرش

 

 !؟يچ-

 

 گفتم: زديکه التماس درونش موج م ينگاه با

 

 ازتون... كنمي...خواهش مديناهار بمون يبرا شهيم-

 

 به حرف اومد و گفت: قهيحرف نگاهم کرد...بعد از چند دق يب

 

 ...يول-

 

 ناهار... يازتون...فقط برا كنميخواهش م-

 

 باشه...-

 

 مهم نبود...مهم بودنش بود... يزيچ نیمن ا يبرا يول زديم ادیرو فر يتیصداش هم نارضا ي...حتهيناراض دونستميم
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 دهيمدت کم مرغ بود...نگاهم به سمت ساعت کش نیغذا تو ا نیبرنج رو بار گذاشتم و مرغ ها رو پاك کردم...راحت تر عیسر

 شد...ساعت دوازده بود...

 

 يبا خودم گفتم کم يکردم...خواستم سفره رو وسط هال بندازم ول ميگاز رو تنظ ریبرعكس کردم و ز تابهیها رو داخل ما مرغ

 ...ستيتحولم بد ن

 

برنج و مرغ رو وسط سفره گذاشتم و با  سیو د دميچ قهيرو سل لیپهن کردم...تمام وسا اطيتخت داخل ح يرو رو سفره

 به در زدم... يبه سمت اتاقش رفتم...تقه اروم يخوشحال

 

 افتاده گفت: ریباز شد و با همان سر به ز در

 

 !د؟یيبفرما-

 

 زدم و گفتم: يلبخند

 

 غذا امادست...-

 

 ...اميمنم م دیيچشم...شما بفرما-

 

 پهن کردم فقط... اطيمن سفره رو داخل ح-

 

 نزد... يرو از نگاهش خوندم اما حرف تعجب

 

 رو ازاد تر کردم و روبه روش نشستم و گفتم: میروسر گره

 

 شد... ياگه عجله ا دي...بخشدیيبفرما-

 

کنار  يا نهيو تكه رون و س دميدستش رو برداشتم و براش برنج کش ي...بشقاب جلودیباريصورتش م ياز تمام اجزا تعجب

 بشقابش گذاشتم...

 

 ...دیيبفرما-

 

 ...دميكشيممنونم...خودم م-

 

 زدم و گفتم: يلبخند

 

 ...دیيبفرما شهيسرد م-

 

ده بودم که ...اونقدر محوش شكردمينگاه م دشيغذا تمام مدت به صورت سف يمن به جا يحرف مشغول غذا خوردن شد ول يب

 به اطرافم نداشتم... يتوجه ا گهید

 

 ...دمیسرفه اش اش از جا پر دنيشن با

 

 صورت سرخ شده گفت: با
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 !د؟یارياب ب وانيل هیمن  يبرا شهيشرمنده م-

 

 ...ارميحتما...االن م-

 

 برگشتم... اطيداخل بشقاب گذاشتم و به سمت ح يخیو لبوان اب  دمیسرعت به سمت اشپزخونه دو به

 

اش شدم...بغضم رو قورت دادم و به سمت در رفتم و محكم  يخال يباز افتاد...سر چرخوندم و متوجه جا مهيبه در ن نگاهم

 رهياش خ مهينصفه و ن يپرت کردم...لبه پله ها نشستم و با بغض به ظرف غذا نيزم ياب رو رو وانيل تيبستمش...با عصبان

 شدم...

 

 !؟يرفت چرا

 

 ...ديگونه ام چك يرو يحرف قطره اشك نیبا ا و

 

*** 

 

 ...يعل

 

...نفس کم اورده بودم...دستم رو ستيتنفس ن يبرا یيهوا كردميداخل موهام زدم...احساس م ينشستم و چنگ يصندل يرو

 تر نفس بكشم... قيکردم بلند تر وعم ي...سعدمشيتر کش نیيلباسم گرفتم و پا قهیبه 

 

 ...دم

 

 ...بازدم

 

 ...دم

 

 ...بازدم

 

 ...دمیشونه ام از جا پر يرو يدست ياحساس با

 

 زد و گفت: يلبخند انیشا

 

 الوده؟!! يهوا نیتو ا يكنيتنفس م نیتمر يدار-

 

 سر تكون دادم و گفتم: کالفه

 

 کردم... ريبد گ انیشا-

 

 گفت: يبه نقطه نامعلوم رهينشست و خ مكتين يرو

 

...چه تي...انسانيمن دم از وجدان زد ي...برايتو لجباز گوش نداد يکار رو نكن ول نیخودته...چقدر بهت گفت ا ريهمش تقص-

 مزخرفات... نیاز ا يکل دونميم

 

 کننده نگاهم کرد و گفت: خيتوب يباال انداخت و با چهره ا یيابرو
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 که لعنت بر خود باد... ينداره...خودت کرد يا دهیفا گهید يباش مونيالبته اگه هم پش ؟يحاال چته؟!پشمون-

 

 اخم نگاهش کردم و گفتم: با

 

 سوهان روح... ای يمرهم باش ياومد-

 

 تمام گفت: یيپرو با

 

 سوهان روح...-

 

 و گفتم: دميکش يپوف

 

 بدر... زدهيس میاومد يما رو باش با ک-

 

 صداش زدم و گفتم: قهينزد و سكوت کرد...بعد از چند دق يحرف

 

 کنم؟! كارياالن چ يگيحاال م-

 

 ...رونيبندازش ب-

 

 !رون؟يدختر رو اواره رو از خونم بندازم ب هی...انیشا يگيم يچ-

 

 و گفت: ديتو موهاش کش يدست کالفه

 

 هی... حاال تو به كنهيهم نم ينگاه کس يدوره زمونه کس نیحس انسان دوستانت...بابا تو ا نیبا ا يكشيتو من رو اخر م يعل-

 ...يلطف در حقش کرد يليهم خ نجای...تا ايماهه پناه داد كیدختر 

 

 ...يول-

 

 !؟يريکاسه چه کنم چه کنم دستت بگ يخوايم يو اما نداره...تا ک يول-

 

 گفتم: چرخوندمشيکه تو دستم م نطوريبرداشتم و هم نيزم ياز رو يسنگ

 

 شده بود... بيعج يليامروز خ-

 

 زدم و ادامه دادم... ياراده لبخند يب

 

 ...اديجلو نم يدون روسرب گهید دایجد

 

 و گفت: دیبلند خند انیشا

 

 ...يتو خط اقا عل يايم ينه خوشم اومد...دار-

 

 باال انداخت و گفت: یيابرو
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 !ها؟؟؟يگيبه ما نم هینكنه خبر-

 

 تو بازوش زدم و گفتم: يمشت

 

 ...ستين يكني...باور کن اونطور که تو فكر مي...چه خبرانیشا ينامرد يليخ-

 

 نگام کرد و گفت: طونشيش يبا چشما انیشا

 

 ...شهيداره کم کم اب م تيدل سنگ نیا گميمن که م يواقعا؟!ول-

 

 زد... نميقفسه س يرو يضربه اروم و

 

 دیبا كنميبهش دارم...حس م ياحساس خاص هی يدوني...مدونمي...من اون رو مثل خواهر نداشتم مستين نطوری...اانینه شا-

 ازش محافظت کنم...

 

 تكون دادم و ادامه دادم... يسر

 

 حس برادرانه دارم نسبتش... هی يچطور بگم...ول دونمينم-

 

 ...اگه هم...يتمومش کن دیبا يخواياگه نظر من رو م يول-

 

 نگاهش کردم و گفتم: تیجد با

 

 ...ستين يزي...گفتم که چانیبس کن شا-

 

 رو باال اورد و گفت: دستاش

 

 ...ميباشه...تسل-

 

 ت؟!رف مامانت

 

 گفتم: ياروم يانداختم و با صدا نیيرو پا سرم

 

...کجا اشتباه شديم ينطوریمن ا يزندگ دیکه چرا با كنميبا خودم فكر م نميشيوقتا م ي...بعضستيدوتا ن يكینه...درد من که -

 حرف ها رو بشنوم... نیاز طرف مادرم بدتر دیکردم که حاال با

 

با حرف زدن  دیشا يول ياز گذشته ات حرف بزن يدوست نداشت چوقتيه دونميبرات افتاده؟!!م يچه اتفاق يبگ يخواينم يعل-

 ...يسبك بش

 

 زدم و گفتم: يتلخ لبخند

 

 ...كنهيرو دوا م ينكبت بار من چه درد يزندگ دنيشن-

 

 !!؟يدار حوصله
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 تكون داد و بدون حرف نگاهم کرد... يسر

 

 گفتم: ياروم يدادم و با صدا رونيرو ب نفسم

 

 ادیهم ازش ز يزيبده...چ ادمیرو  يو راه رسم زندگ رهينداشتم که دستم رو بگ ياومدم پدر نداشتم...پدر ايبدن يوقت-

...ده ميکس يب يسنگ قبره که شده همدم من تو روزا هیقاب عكس و  هیمونده  ادگاریکه ازش برام به  يزي...تنها چدونمينم

 يول خوردنيخانواده سرشناس...همه رو اسمش قسم م هیبود...پولدار و از  يخوبسالم شده بود که مامان ازدواج کرد...مرد 

 زهايچ نیبهتر كردمي...لب تر مديرسيم يليخ ينسبت بهش داشتم...به من و مهد يحس بد ميبچگ يايمن تو همون عالم و دن

که  يزينداشت...تنها چ يفرق راشب يحال نتونستم دوستش داشته باشم...مهد نیبا ا خب بازم يول كرديرو برامون فراهم م

 خالصه شده...پول... زيچ هیتو  يمهد يبراش مهم بود پول بود...زندگ

 

 ليتحص يرو که برا يزيثبت نامم کرد...هر چ وركیويمدرسه ن نی...همسر مادرم تو بهترالدي...مكایامر ميسالم بود که رفت ده

 ...يکه فكرش رو بكن يزي...پول...هر چني...ماشذاشتيم ارميداشتم در اخت ازين

 

 شتريب شدميبزرگ تر م ي...هر چشديم دهیخان خر اليم يسوگول يمعروف اروپا برا يها يکمپان يلباس ها نیتر كيش شهيهم

 ...يواقع يسوگول هیاشراف زاده به تمام معنا... هی...شده بودم شدميتو مد و تجمالت غرق م

 

 از بچه ها اخراج شدم... يكیبا  دیاول دانشگاه بخاطر دعوا شد ترم

 

 زدم و گفتم: يلبخند

 

 !؟يسر چ يدونيم-

 

 نه...-

 

خان...جوش اوردم...تحمل  الديم يسوگول يصندل يکه من انتخابش کرده بودم نشسته بود...رو يصندل ي...رويسر صندل-

 افتاد... مارستانيماه تمام گوشه ب كی...اونقدر زدمش که ارهيرو که مال منه بدست ب يزيچ ينداشتم کس

 

 يول انهیاخراجم رو نه...برام هم مهم نبود که درس بخونم  يول رهيبازداشت شدنم رو بگ يبا رشوه دادن تونست جلو الديم

 ...يراحت تر درس بخون يتونياونجا م گفتي...مگهیکشور د هیدوست داشت بفرستم  الديم

 

 دميخوابيتخت خواب شاهانه خودم م يکه تا اون موقع فقط رو ي...منرونيهفته قهر کردم و از خونه زدم ب كیبار نرفتم... ریز

رهام  الدياز درس و دانشگاه نبود...م يحرف گهیهفته د كیمجبور شدم شب رو تو کوچه ها و کاباره ها بگذرونم...بعد از اون 

اشراف زاده نبودم...غرق شدم تو  گهیمادرم...د يبود نه قربون صدقه ها ياش خبر هياول ينه از محبت ها گهیکرده بود...د

 ...يباتالق بدبخت

 

در  يباز يالش چوقتيه ي...با دخترا بودم وليداشتم اال دختر باز ي...هر جور خالفيو مشروب خور يبودم به قمار باز معروف

 ..نداده بود. ادیدله بودن رو بهم  الدي...ماوردمين

 

 ...شهيباورم نم-

 

 نماز جماعت مسجد... هی...بشه نماز خون...بشه پايبشه روحان يعل كرديفكرش رو م ي...کشهيمنم باورم نم-

 

 ...يشد يشد که روحان يچ-
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 داد... ادیکردن رو بهم  ياشنا شدم که زندگ ياتفاق...با ادم هی-

 

 بلند شدم و گفتم: مكتين يدادم و از رو رونيرو ب نفسم

 

 ...شهي...کم کم داره هوا سرد ممیبهتره بر-

 

دوست ندارم  گهیکه د دونستيحرفم مسخره بود...ازش ممنون بودم که سكوت کرد...م دونستميحرف بلند شد..م يب انیشا

 هر لحظش برام عذابه... ياداوریکه  ياز گذشته حرف بزنم...از گذشته ا

 

 كشونيکوچ يكيکردن با توپ پالست يمشغول باز يغم و غصه ا چي.به دور از هافتاد.. طونيکوچولو و ش يبه پسر بچه ها نگاهم

که  یيها يمحله و اب باز يبچه ها ي...مثل اون وقتا که تمام فكر و ذکرم بازخواستيکردن م يروزا بچگ نیبودن...چقدر دلم ا

رو بك کنم به  ميزندگ خواستيرو...دلم مها  طناتيش ميگرفتيباز از سر م يول شديم ادراپدر و م خيهر بار باعث دعوا و توب

 کنم... يپل يگذشته...اونم با دور تند...استپ رو بزنم و رو دوران خوش بچگ

 

 ...يعل-

 

 گرفتم و گفتم: يكياز توپ پالست نگاه

 

 بله؟-

 

 توپ ثابت موند و گفت: يرد نگاهم رو دنبال کرد و رو انیشا

 

 کم دارن... اریدو  قايدق ني!بب؟يباهاشون باز میبر يا هیپا-

 

 لبم نشست... يرو يشد و باالخره لبخند دهيهام کش لب

 

 ...نیيخوا ينم اریبچه ها شما -

 

 تكون دادن... يسر تیبهمون انداختن و با رضا يبچه ها نگاه پسر

 

 تو دروازه... ستیعمو شما با-

 

 و گفت: ديرو کش انیدست شا و

 

 ما... اریشما هم -

 

 باال انداختم... انیشا يبرا یيو ابرو ستادمیا كشونيه کوچداخل درواز تیرضا با

 

 به ابروهاش داد... يزد و قر يا ثانهيخب لبخند

 

*** 

 

 ...رميم ياخ جون تو دارم م-
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 شكمم برداشتم و گفتم: يرو از رو سرش

 

 خودت رو ولو کن... گهیجا د هیبلند شو -

 

 ...كنهينكن...همه بدنم درد م تیتوروخدا اذ يعل-

 

 به کمرش زدم و گفتم: يا ضربه

 

 ...يکرد يچرا باز يتو که جنبه نداشت-

 

 گفت: يگرفته ا يصدا با

 

 ان... يوحش نقدریا نایا دونستميمن چه م-

 

 اش زدم و گفتم: يشونيرو پ يا ضربه

 

 راجع به بچه ها درست حرف بزن...-

 

 کرد و گفت: يغرغر

 

 چشم معلم اخالق...-

 

*** 

 

 ...ابيافراس

 

 رو پرت کردم و گفتم: وانيل تيصبانع با

 

 !!د؟يكنيم يپس شما اونجا چه غلط-

 

 اقا...-

 

 و گفتم: دميداخل صورتش کوب يبردم و مشت ورشیسمتش  به

 

اب خوش از  هی ذارمي...نمارميمنم بهزادم که باهاتون مدارا کنم...پدر همتون رو در م نی...فكر کرديخفه شو...اشغال عوض-

 بره... انیگلوتون پا

 

 نعره اش رو بلند کرد... يکه صدا دميداخل شكمش کوب يمحكم يلگد

 

 ...ديسع-

 

 ...ــــديسع-

 

 باز شد... عیسر در
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 بله اقا...-

 

 گفتم: زدميم شيرو ات گارميکه س يحال در

 

 چشمم دور کن... ياشغال رو از جلو نیا-

 

 ...شديتر از قبل م دیو هر لحظه سردردم شد كشديم ريم تا قهيدستم زدم...شق گاريبه س ينشستم و پك محكم يصندل يرو

 

هفتاد  يها يروزا تنها مسكنم شده بود کمد بطر نیکردم اروم باشم...ا يو سع دميام کش قهيشق يوار رو رهیرو دا دستم

 سالم...

 

 ندهیکردم به ده روز ا يو سع دميدور دهنم کش ي...دستدميداخلش رو باال کش عیضرب ما كیبرداشتم و  زيم يرو از رو يبطر

کنم...فقط ده  دايرو پ فيروز مرگم باشه...فقط ده روز فرصت داشتم تا اون دختر و ک تونستيکه م يخیفكر نكنم...به تار

 روز...

 

 ينابودم کنن...من به سخت ذاشتمي...نمذاشتميخودم فكر کنم...نم يبه نابود خواستميفكر کنم...نم ازدهمیبه روز  خواستمينم

 ... ذاشتــمي...نمذاشتميبودم...نم دهيجا رس نیابه 

 

*** 

 

 به سمتش برداشتم...رو صورتش خم شدم و گفتم: يزدم و قدم بلند گاريبه س يمحكم پك

 

 فرصته بهزاد...حرف بزن...اون دختر کجاست؟! نیاخر نیا-

 

 به صد... دهيبدنم رس يدما كردمي...احساس مكردينگاهش کالفم م ينگام کرد...سرد رهيروحش خ يسرد و ب يچشما با

 

 زدم و گفتم: يعصب پوزخند

 

 ...يباشه..خودت خواست-

 

لباسش رو باز کردم  يانگشتام چرخوندمش...با دست ازادم دکمه ها نيدستم افتاد...باال اوردمش و چند بار ب گاريبه س نگاهم

 و گفتم:

 

 ...داديازارم م ميبود که تو زندگ يزيتنها چ نیو ا يمادرت بود هيتو از همون اول هم شب يدونيم-

 

داشت با نگاهش بهم بفهمونه که چقدر ازم متنفره...منم ازش متنفر بودم...به همون اندازه که  ينگاه کردم...سع شیچشما به

 اون ازم تنفر داشت...

 

 اوردم و لبم رو به الله گوشش چسبوندم و گفتم: نیيرو پا سرم

 

 من به تك پسرم... هیهد نیا-

 

 گذاشتم... انشیعر نهيس يرو با ضرب رو گاريس و

 

 رو بكونه... يبود که بتونه کار يجون تر از اون يب يتكون بده ول يکرد بدنش رو کم يناله اش بلند شد و سع يصدا
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 ...ديچيپي...از درد به خودش مدمياش کش نهيس يبه زخم رو يپرت کردم و دست زيم يرو داخل استكان رو گاريس

 

 دي... پوست سفديچك نیياز گوشه چشمش پا يتر از قبل شد...قطره اشك دیکه کردم ناله هاش شد شتريدستم رو ب فشار

دستام قفل  ني...صورت کبود شده اش رو بكرديخوشحالم م ايتو دن يزياز هرچ شتريب نیو ا زديم يصورتش از درد به کبود

 گفتم: ياروم يکردم و با صدا

 

 ...ادی يسرت م یيچه بال يکه اگه حرف نزن يدوني...ميايبه حرف ب دميتا فردا بهت وقت م-

 

 برگردوند... گهیچشماش رو بست و سرش رو به طرف د عینگام کرد و سر سشيخ يچشما با

 

 از جا بلند شد و گفت: دنیاتاق خارج شدم و وارد سالن شدم...دکتر با د از

 

 خان... ابيسالم افراس-

 

رو گوشه لبم گذاشتم و تا  گاري...سدميکش رونيرو ب گارميکتم جعبه س بيتم...از داخل جنشس يمبل يزدم و رو کنارش

 خواستم روشنش کنم...

 

 رو از گوشه لبم برداشت و گفت: گاريس

 

 براتون ضرر داره خان...-

 

 توجه به حرفش گفتم: بدون

 

 ...زنهيبهزاد چرا حرف نم-

 

 اتون با ارزش تر بود......بهزاد قبال بردیعوض شد يليخان خ ابيافراس-

 

 گفتم: يمحكم يدو ابروم نشست...با صدا نيب يا گره

 

 اندازه کپنت حرف بزن دکتر...سوالم رو با سوال جواب نده...-

 

 ماه خان... كیماهه که سكته کرده... كیچند بار بهتون بگم...بهزاد -

 

 به طرفم خم شد و گفت: يرو دو طرف مبل گذاشت و کم دستش

 

 !؟يچ يعنینداشتن قدرت تكلم  ديدون ي!م؟يچ يعنیفلج کامل  ديدون ي!م؟يچ يعنی يسكته مغز ديدون يم-

 

پسرت... پاره  ينيب ي...نميو کور يبه کر ي...خودت رو زديهم بدون يخواي...نميدونيرو نم زايچ نیتو ا ابيافراس نه

 تخت افتاده... يگوشت رو كهيت هیماهه که مثل  كیکه از گوشت و خونه توئه  يتنت...کس

 

 ...شهيخوب نم گهیعمرت د شهيپسرت...ش گميم يوقت يشنو ينم

 

 بهشون وارد کرد و گفت: يشونه هام گذاشت و فشار محكم يرو رو دستش
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چه برسه به من که  يشناسيپسرت رو نم گهید يکابوس وحشتناك بلند شو مرد...تو حت نی...از اابياز خواب بلند شو افراس-

وقت خان  هی...تا يوقت ناراحت نش هیدستت بهت بگم خان تا  ریز ي...منم مجبورم مثل تمام نوچه هاتميدوست دوران کودک

 سوال نره... ریبودنت ز

 

 بشنو... پس

 

 !؟يفهميخان...م يشنوي...مرهيمي...پسرت داره مخان

 

 گفتم: يپس زدم و با پوزخندتفاوتم نگاهش کردم...دستاش رو  يسرد و ب يچشما با

 

 خفه شو رضا...-

 

 زد و گفت: يپوزخند

 

 ...يشد ي...عوضابيافراس يعوض نشد-

 

 رضا...-

 

 به سمتم برگرده گفت: نكهیا بدون

 

 بله...خان...-

 

 کردن اون دختر بود... داينداشتم به تمسخر پنهان شده داخل کالمش فكر کنم...االن وقت پ يفرصت

 

 !اد؟يکه بهزاد تا فردا به حرف ب يکن يکار يتونيم-

 

 گفت: يبلند يبه سمتم برگشت و با صدا عیسر رضا

 

 ...يچي...هيستين يچيه قیکه چرا ولت کرد...تو ال دميحق م راي...تازه به سموانهی...دابيافراس يشد وانهیتو د-

 

 کردم و با داد گفتم: يقروچه ا دندون

 

 ...ارياسم اون اشغال رو به زبونت ن-

 

 زد و گفت: يوزخندپ

 

 !؟يازش بشنو يخواي!نمه؟يچ-

 

 مبل پرت کرد و گفت: يرو رو فشيک

 

 خوشه... گهیمرد د هیبا  سيبذار من برات بگم...االن تو انگل-

 

 تكون داد و با لخند گفت: يسر
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از  راي...انگار ژن سمراستيخود سم يدختر دار شده؟!پنج سالشه...فتوکوپ يدونستيرفت بهت بگم...م ادمی دياخ ببخش-

 ...اسم دخترشه...ایتره بود...اخه هم بهزاد به خودش رفته...هم در يقو يليشوهراش خ

 

 :دمیشده ام غر ديدندان کل نيگردنش فشار دادم و از ب يبردم و دستم رو رو ورشیسمتش  به

 

 ...خفه شو...يدهنت رو ببند عوض-

 

 حرکت با لبخند نگام کرد... بدون

 

 کردم و گفتم: شتري...فشار دستام رو بكرديم ميعصب يزياز هر چ شيب لبخندش

 

 ...كشمـتي...مكشمتيم-

 

 تو صورتم زد و گفت: يمشت محكم اميبه خودم ب نكهیپرتم کرد...قبل از ا يو به گوشه ا ديبا پا تو شكمم کوب يا ضربه

 

 که تو صورت پسرت زد... يمشت نياول يبه تالف نمیا-

 

 زد که احساس کردم دندونام کامال خورد شدن... يرو طور يبد يمشت

 

 ...يکه به زنت زد يمشت نياول يبه تالف نمیا-

 

 نتونم از جا بلند شم... گهیبود که د يتف کردم...ضربش اونقدر کار نيزم يداخل دهنم رو رو خون

 

 رو پاك کن... تينيب ريبگ نویا-

 

 رو پس زدم و از جا بلند شدم... دستش

 

 فشیحر چوقتي...هشديم میبه زور و بازوش حسود شهيهم يگفت...از بچگ يلب به جهنم ریپرت کرد و ز زيم يورو ر دستمال

 خوب بلد بود از پا بندازت... زديم يوقت يبود ول يبچه اروم و سر به راه نكهی...نه االن...با اينبودم...نه تو بچگ

 

 از داخل اتاق اومد... يزيشكستن چ يبزنه صدا يخواست حرف تا

 

 نگران نگام کرد و گفت: يچشما با

 

 ...يسرش اورد یيچه بال-

 

 ...دیبه سمت اتاق دو عیسر و

 

 ...دميشنيم يدر رو به خوب عیشدن سر نیيباال و پا يصدا

 

 ...بهزاد جان...يخوب زمیبهزاد عز-

 

 مبل بلندم کرد... يحرکت از رو هیرو گرفت و با  قمیزدم که باعث باز شدن دوباره زخم کنار لبم شد... يلبخند

 

 کجاست؟! دي!کل؟يعوض يچرا در رو قفل کرد-
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 کرد... دیرو تشد تشيزدم که عصبان يپهن يو لبخند دمیزخم کنار لبم رو به جون خر درد

 

 کجاست؟! ديکل يعوض-

 

 گفتم: ياروم يصدا با

 

 کتم... بيتو ج-

 

 ...دیرو برداشت و به سمت اتاق دو ديکتم فرو کرد و کل بيرو تو ج دستش

 

*** 

 

 هفته بعد... كی

 

 نشستم... يصندل يرو باز کردم و رو نيماش در

 

 و گفت: دیاز جا پر ديسع

 

 !نجا؟یسالم اقا...شما...ا-

 

 دستش انداختم و گفتم: چیبه ساندو ينگاه

 

 مراقب اطراف باش... يکوفت کن نجایا ينيبش نكهیا يبه جا-

 

 انداخت و گفت: رونيرو از پنجره ب چیساندو

 

 چشم اقا...-

 

 چه خبر؟!-

 

 ...يچيه-

 

 !د؟ینكرد داشي...چطور تا االن پيكيکوچ نیمحله به ا-

 

 ...ميوارد خونه مردم بش يکه خونه ها...اخه به چه بهانه ا ستيدو تا ن يكیاخه اقا...-

 

 کردم مشتم رو داخل دهنش نكوبم... يدادم و سع رونيرو ب نفسم

 

 !؟يدي...فهميکن دايپ دی...تا فردا باديسع دمياخطار رو بهت م نیاخر-

 

 انداخت... ریگفت و سر به ز يلكنت چشم با

 

 دهي...با چادر صورتش رو پوششديافتاد که داشت از داخل کوچه رد م يبشم نگاهم به زن چادر ادهيپ نيخواستم از ماش تا

 بود...
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 شده اقا؟! يزيچ-

 

 برو دنبالش...-

 

 !؟يچ-

 

 احمق گفتم برو دنبال اون زن...فقط مواظب باش بهت شك نكنه...-

 

 اقا... يول-

 

 ...گميبهت م نیيگمشو پا-

 

 چشم...-

 

بهم  يبيبلند از داخل کوچه خارج شد...حس عج يانداخته بود و با قدم ها نیيکردم...سرش رو پا بينگاهم زن رو تعق با

 ها... يكینزد نيجاهاست...هم نياون دختر هم گفتيم

 

*** 

 

 چشمام رو باز کردم... نيبسته شدن در ماش يصدا با

 

 شد؟! يچ-

 

 خونه... هیرفت تو -

 

 کدوم خونه؟!-

 

 کوچه بن بست... هیتو -

 

 !؟يدیچهره اش رو د-

 

 نه اقا...-

 

 که متوجهت بشه؟! ينكرد يکار-

 

 دنبال اون زن برم اقا؟! دينه اقا مراقب بودم...چرا گفت-

 

 و گفتم: دميلبم کش يرو يدست

 

 ....دونميخودم هم هنوز نم-

 

*** 

 

 ...الله
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با فكر  نقدریکه ا امرزهيشدم...خدا پدر و مادرش رو ب یيوارد دستشو عیسرم برداشتم و سر يرو از رو چادر

 ...ختمیريتو سرم م يچه گل دیاگه االن پول نداشتم با دونستميبود...نم

 

تخت برداشتم و وارد خونه شدم...لباسم رو  يرو از رو يرو شستم و با مانتوم خشكش کردم...چادر و بسته پد بهداشت دستام

وار شروع به ماساژ دادن  رهیو دا دميکمرم کش نیي...دستم رو پادميتشك پهن شده وسط هال خواب يعوض کردم و رو

 وقت... يوقت و ب ي...دل درد...حالت تهوع هادبساط مسخره رو داشتم...کمردر نیکردم...هر ماه ا

 

 برداشتم و دور کمرم بستم... يچوب لباس يدرد از جا بلند شدم و شالم رو از رو با

 

 بهتر بود... يجور نی...اياخ

 

زدم و  شيرو ات تیکبر هیشتم و رو بردا تیگاز گذاشتم...بسته کبر يرو پر اب کردم و رو يسمت اشپزخونه رفتم و کتر به

برداشتم و به سمت هال رفتم...نگاهم به  خچالیرو از داخل  شبیمونده غذا د يکردم...سفره و ظرف باق ميدرجه گاز رو تنظ

 طرف... هیخواب  وطرف...رخت  هیخونه اشفته افتاد...لباسا 

 

 به شكمم بود... دنيسفره رو کنار تشكم پهن کردم...فعال وقت رس اليخيو ب دميکش يپوف

 

 !؟يکار کن يچ يخوايم اديب ياگه عل يگينم

 

 خواميتو اتاقش...حاال هم ساکت باش م رهيم اطياز در رو به ح ادي...تازشم اگه بادينم نجایکه چند روزه ا اون

 

 رو بخورم... غذام

 

 مشغول خوردن شدم... اليخيخودم گرفتم و ب يبرا يا لقمه

 

 ...شهيگرم نم يغذا يچيخوب ه يگرم کردن غذا رو نداشتم...سردش هم بد نبود ول حوصله

 

 و با خودم گفتم... دميدلم کش يرو ي...دستدميتشك دراز کش ينخوردم و رو شتريلقمه ب دو

 

 ..گهید زيبود نه چ يتو هم گشنگ درد

 

بدون حرکت  هيو چند ثان دمیاز درد لب گزکه دوباره درد دلم برگشت... دمیاز جا پر يزنگ در بلند شد...طور يصدا

 به کمرم گرفتم و از جا بلند شدم... ي...دستستادمیا

 

 رفتم... اطيقرمز شده از درد به سمت در ح يبرداشتم و با صورت يچوب لباس يرو از رو چادر

 

شد...تا مغزم خواست  دهيخندونش به پوزخند گوشه لبش کش يروم سبز شد...نگاهم از چشما يجلو يرو که باز کردم مرد در

 مرد رو پردازش کنه مرد در رو هل داد و وارد خونه شد... ریتصو

 

 

 

شد...تا مغزم خواست  دهيخندونش به پوزخند گوشه لبش کش يروم سبز شد...نگاهم از چشما يجلو يرو که باز کردم مرد در

 مرد رو پردازش کنه مرد در رو هل داد و وارد خونه شد... ریتصو
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 در کنترلش داشتم گفتم: يکه سع یيعقب رفتم با صدا عقب

 

 تو... زنیبر هیکه در همسا كشمياقا...وگرنه اونقدر داد م رونيب دیبر-

 

 به سمتم برداشت و گفت: يتر شد...قدم عيوس پوزخندش

 

 بكش...من اماده ام... غيج-

 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: اب

 

 !!د؟يهست يشما ک-

 

 ...اديب ادتی دیفكر کن شا كمیمن...-

 

مغزم  ستميتونستم س ينم كردميهر چه فكر م ي...اشنا بود وليمرد رو به خاطر اورم ول ریتصو دیبه ذهنم اوردم تا شا يفشار

 ...ستياورم ک ادیتا به  ارميرو باال ب

 

 !ادته؟یبهزاد رو -

 

 گفتم: يلرزون يشود...با ترس تو خودم جمع شدم و با صدا داريبود که ذهن خواب رفته ام دوباره ب ياسم بهزاد جرقه ا انگار

 

 !ن؟یبهزاد يشما از ادما-

 

 به سمتم برداشت... يا گهید يتكون داد و قدم يسر

 

 ديکه اون لحظه به ذهنم رس يزيکنم...تنها چ كاريچ دیبا دونستمي...قدرت تكلمم رو از دست داده بودم و نمدمیلرزيترس م از

 فرار بود...

 

 ...دمیبغلم زد و با عجله به سمت پله ها دو ریتردد چادر رو ز يلحظه ا بدون

 

و تو خودم  دميکش يادیپرت شدم...از درد فر نيزم يشدم و رو دهيپام به پله دوم برسه از پشت به عقب کش نكهیاز ا قبل

 جمع شدم...

 

 بلند و محكم به سمتم اومد... يقدم ها با

 

 جوجه... ياز دست من فرار نكن گهید يريبگ ادی نكهیا يبرا نمیا-

 

 ...ديداخل شكمم کوب يمحكم يلگد و

 

سر دادم و  هیچشم باز کنم...از شدت ضربه گر تونستمي...از درد کمرم نمدميچيو از درد مثل مار به دور خودم پ دميکش يغيج

 کردم... ينثار مرد يلب لعنت ریز

 

 نشون بدم... يبودم که نتونم از خودم مقاومت فيام گذاشت...اونقدر ضع ينيب يجلو يبفهمم مرد دستمال نكهیاز ا قبل

 

 تار مرد بود... ریموند تصو ادمی يزيچ تنها
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*** 

 

 ...دمیاز خواب پر ينيبرخورد جسم سهمگ با

 

 شد... دهيو بفهمم دورورم چه خبره ضربه دوم تو کمرم کوب اميخواستم به خودم ب تا

 

 شدم... هوشيو از شدت ضربه ب دمياز درد کش يغيج

 

*** 

 

 ...اديکن...االن اقا م دارشيب-

 

 ...نميبب يو چشمام رو به زور باز کردم...چند بار پلك زدم تا تونستم اطرافم رو به خوب دمياز درد کش يا ناله

 

 ...هيعصب يلي...اقا خاديبهتر صدات در ن-

 

 دوباره بلند شد... غميکه ج ديکش يبه مرد بزنم گره طناب رو طور يخواستم حرف تا

 

 :دميکش ادیفر هیگر با

 

 ...يپوست دستم رو کند يعوض-

 

 زد و گفت: يپوزخند

 

 در انتظارته... نهیحاال تازه اولشه...بدتر از ا-

 

 ...با ترس گفتم:دمیحرفش به خودم لرز نیا با

 

 توروخدا بذار من برم...-

 

 سر داد و گفت: يبلند خنده

 

 !نجا؟یچرا کوچولو؟!بهت بد گذشته ا-

 

 دوباره خنده سر داد و از داخل اتاق خارج شد... و

 

*** 

 

 !؟ستين نجایا يکس-

 

 !؟يدستام رو باز کن...کجا رفت ايب ي...عوضستين يکس

 

 ادیلند فرب يتخت بسته بودن...خودم رو تكون دادم و با صدا يها لهيتونستم تكون بخورم...دستام رو محكم به م ينم يحت

 ...دميکش
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 منو باز کن... يدستا ايب يعوض-

 

 ...دمیباز شد...تمام جراتم فروکش کرد و جاش رو به ترس داد... پاهام رو تو شكمم جمع کردم و لب گز يبد يبا صدا در

 

 من چطوره؟! يپا زیغزل گر-

 

 لبخند چندش اور گوشه لبش حالت تهوع بهم دست داد...با داد گفتم: دنیبود که وارد خونه شد...با د يمرد همون

 

 !؟يکرد يمنو زندان يچ يبرا-

 

 و گفت: ديرو جلو کش يصندل

 

 الله خانم... ياز ما خسته شد يزود نیبه ا-

 

 ...ديگونه ام کش يدستش رو رو و

 

 گفتم: تيو با عصبان دميرو عقب کش صورتم

 

 ...يبه من دست نزن عوض-

 

 مكث کرد... يلبام کم يو رو ديتر کش نیيتر شد...دستش رو پا قيعم لبخندش

 

 تو صورتش انداختم... يتونستم تكون بخورم...اب دهنم رو جمع کردم و تف يسفت به اون تخت بسته شده بودم که نم اونقدر

 

 ...يبه من دست نزن عوض-

 

وحشتم رو  نیقرمز شده بود و ا كدستیچشماش  يدي...سفنگام کرد رهيقرمز شده خ یيرو پاك کرد و با چشم ها صورتش

 بزنم احساس کردم فكم جا به جا شد... ي...اب دهنم رو قورت دادم و تا خواستم حرفكرديم شتريب

 

 اخ...-

 

 پرت شد... يا گهی...از شدت ضربه صورتم به طرف دديچك نیياز گوشه چشمم پا ياشك قطره

 

 فكم گذاشت و گفت: يرو رو دستش

 

 خانوم کوچولو... یيحاال حاال مهمون ما-

 

از اشك  سيخ یي...با چشم هاشكنهياستخون فكم داره م كردمي...احساس مشدياز قبل م شتريدستش هر لحظه ب فشار

 گفتم: شديم دهيکه به زور شن یينگاهش کردم و با صدا

 

 ف...کم...-

 

 برداشت و گفت: يرو با مكث کوتاه دستش
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 ...يبهت ندارم ول يکار ياياگه با ما راه ب-

 

اسمون  يکه مرغا ارميبه سرت م یيبال يکلك سوار کن ای يدورم بزن ياگه بخوا يادامه داد...ول دیرو باال اورد و با تهد انگشتش

 شد؟! رفهميکنن...ش هیگر يها يبه حالت ها

 

 فكر گفتم... يچشماش و صورتش اونقدر ترسناك بود که بدون لحظه ا حالت

 

 بله...-

 

 زد و گفت: يلبخند

 

 دختر خوب... يخوبه...حاال شد-

 

 کجاست؟ فيک

 

 تعجب نگاش کردم و گفتم: با

 

 !ف؟يکدوم ک-

 

 تكون داد و گفت: يسر کالفه

 

 الله خانم... ينكن تیقرار شد اذ-

 

 برم... ذاشتيو م كرديحرفم رو باور م دیدهنم رو قورت دادم و با خودم فكر کردم که بهتره راستش رو بگم...شا اب

 

 اونقدر سادست که حرفت رو باور کنه؟! بنظرت

 

 ...دنیرو از من دزد في...اون کگميکه دروغ نم من

 

 کجاست؟! في...کينگفت-

 

 دونم... يمن نم-

 

 رو به زانوش زد و گفت: دستش

 

 ...يرو شروع کرد يباشه خودت باز ادتیباشه...-

 

 ارج بشه به سمتم برگشت و گفت:خ نكهیسمت در رفت و در رو باز کرد...قبل از ا به

 

 بهت خوش بگذره... دوارميام-

 

 حرفش کرد... يچاشن يلبخند و

 

 ...دمیلبخندش از ترس به خودم لرز دنید با
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 شد... ریبسته شد...با رفتنش اشكام سراز يبد يبا صدا در

 

 لب گفتم... ریدادم و ز كهيتخت ت يها لهيرو به م سرم

 

 !نجاتم بده...؟يشنويصدام رو م ایخدا

 

 بده... نجاتم

 

 صورتم خط انداختن... يرو يگریپس از د يكیاشك  يرو بستم و قطره ها چشمام

 

داشتم خودم رو اروم  يسع يچشم باز نكردم...از درون داغون بودم ول يخوردم ول يفيباز شد...تكون خف يبد يبا صدا در

 ...دايبه کمكم ب یيجا تونستيارامش م نیا دینشون بدم...شا

 

 قدم ها قطع شد... يهم فشار دادم...صدا ي...پلكام رو رودميشنيقدم ها رو م يصدا

 

 بلند شد... يکلفت مرد يان صدا يصورت نشست و در پ يرو يدست

 

 ...زمیعز يكنيچشم باز نم-

 

 ...دیگفت که تمام بدنم لرز يمنزجر کننده ا يرو با حالت زمیعز

 

 به پاهام وارد کرد و دستش رو برداشت... يفيرون پاهام رفت...فشار خف يرو دستش

 

 ...ديکش نيزم يرو يبد يرو با صدا يصندل

 

 يرو بگ زيو همه چ يکه اون زبونت رو بچرخون دميوقت م قهيدق هی...پس بهت يليکمه...خ يليکوچولو من صبرم خ يدونيم-

 در انتظارته... يوگرنه عاقبت بد

 

تونستم انجام بدم  يکه اون لحظه م ي...تنها کارهيمقاوت چ نیا ليدل دونستميهم فشار دادم...نم يپلكام رو روو  دمیگز لب

 سكوت بود...

 

 ...لباش رو به الله گوشم چسبوند و گفت:كرديحالم رو خراب تر از قبل م نیو ا خورديهاش به صورتم م نفس

 

 شروع شد کوچولو... يباز-

 

 ...كی

 

 ...دو

 

 ...سه

 

 تو رون پاهام فرو کرد... يزيهمزمان با سه گفتنش جسم نوك ت و
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 شدم... رهيگشاد شده به چاقو داخل پام خ يلرزان و چشم ها يو چشم خود به خود باز شد...با بدن دميکش يغيشدت درد ج از

 

خون با فشار از محل زخم دست قرمز شده بود... كیتخت حاال  دي...پارچه سفدميكشيم ادیو فر دميچيپ يدرد به خودم م از

 نبود... يکار چيو مرد حاضر به انجام ه زديم رونيب

 

 :دميکش غيج هیگر با

 

 اشغال... يعوض-

 

 ...يعوضـ

 

 شد... شتريام لبخندش ب هیگر يصدا دنيشن با

 

 گهیکرده...د خیبدنم  كردمي...احساس مشديتار تر م دمی...هر لحظه دكردميلب التماس م ریو ز دميچيپ يدرد به خودم م از

 ...سرم رو به سمتش برگردوندم و با التماس گفتم:كردميهم نم هیگر يحت

 

 کمكم کن...-

 

 زد و گفت: يلبخند

 

 باشه...-

 

 زدم... يجون يحرف لبخند ب نیحرفش خوش حال شدم...با ا دنيشن از

 

 ...ديکش رونشيب عیچاقو گذاشت و سر يرو رو دستش

 

بود که  يصحنه ا نیشونه افتاد...دور شدن مرد اخر يبود که صدام تو گلوم خفه شد...سرم کج شد و رو ادیز نقدریا دردش

 موند... ادمیبه  يهوشيقبل از ب

 

*** 

 

 ...ابيافراس

 

هنوزم سر نقطه اول  يول گذشتنيم يگریپس از د يكیها  هيو کالفه شروع به راه رفتن کردم...ثان دميتو موهام کش يدست

 يكی نیبار فرق داشت...ا نیانگار ا يول هيمثل بق هيكیدختر هم  نیا كردميبد رودست خورده بودم...فكر م نباریبودم...ا

 ي...سركردي...اگه لب باز نمشديببره...سكوت اون دختره داشت به ضررم تموم م ومرگ من يتوان داشت که بخواد تا پا نقدریا

برسه که منم  يروز كردميفكر نم چوقتيوضع و حال نبودم...ه نیبه حال تو ا کردم به بعدش فكر نكنم...تا يتكان دادم و سع

هام شروع به ضرب  قهيمشت شد و شق تيانکارکرد...دستام از عصب ياستفاده و ب يمهره ب هیمهره سوخته... هیبشم براشون 

 گرفتن کردن...

 

 گفتم: يحوصلگ يباز شدن در سر برگردوندم و با ب يصدا با

 

 !شد؟يچ-

 

 چموشه... يلياقا...خ زنهيحرف نم-
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 مبل پرت کردم و گفتم: يو خودم رو رو دميکش يپوف

 

 وارد عمل بشم... دیانگار خودم با-

 

 بلند شد... ديسع يرو به دسته مبل گرفتم و تا خواستم بلند بشم صدا دستم

 

 اقا... شهينم-

 

 باال رفته گفتم: ينشستم و با ابروها سرجام

 

 !ه؟يمنظورت چ-

 

 اخه اخه...-

 

 گفتم: ادیفر با

 

 چه مرگته... نميبنال بب-

 

 هوشه... ياحمد زده با چاقو ناکارش کرده...االنم ب-

 

 !خوره؟ي...مرده اون دختر به چه درد من مدشيبكش ديبزن نكهینه ا دياحمق گفتم ازش حرف بكش-

 

 اقا... شهيتكرار نم گهید-

 

 تكان دادم و گفتم: يحوصله سر يب

 

 !؟يديخبر کن...خودت هم مراقبش باش...فهم دکتر رو-

 

 چشم اقا...-

 

 ...يمرخص-

 

رفت...چاقو هم خورده لب باز  شيپ شدينم نطوری...ادميلبم کش يدستم رو رو يمبل دادم و عصب يام رو به پشت هيتك

 گنيچموش...به من م يدختره  ارمتيو با خودم گفتم...به حرف م دميبه کف دستم کوب ي...مشتينكرده...چه دختر سرسخت

 خان... ابيافراس

 

 ...ارمتيحرف م به

 

*** 

 

و کهنه گوشه اتاق  ي...به سمت تخت فلزكرديحالم رو خراب م نیاتاق نم دار بود و ا ياتاق رو باز کردم و داخل شدم...فضا در

شده دور  چيپ يشدم...نگاهم به دستمال خون رهياش خ دهیکنار تخت نشستم و به چهره رنگ پر يقدم برداشتم...رو صندل

 دنينكنه...با شن دايپ يزیوقت خون ر هیبردم و گره اش رو سفت تر کردم تا  لشد...دستم رو به سمت دستما دهيپاهاش کش
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...سرنگ داخل شديتر م شيناله اش هر لحظه ب يترك خورده اش دوختم...صدا يصداش سر بلند کردم و چشم به لب ها

 ...دکه گذشت صدا ناله هاش قطع ش قهي...چند دقختمیداخلش رو داخل سرمش ر عیظرف رو برداشتم و ما

 

 دادم و دستام رو بغل کردم... هيتك يصندل يپشت به

 

 ...يهممون رو نابود کرد يبا اشتباهت زندگ يول يمن باش نيجانش يتونستي...ميها بش نیاز بهتر يكی يتونستيتو م-

 

ترس از  گهیو هم من د يبود گاهیو جا تيموقع نیهم تو االن تو بهتر يداشتيرو برنم فيو اون ک يكردياون روز طمع نم اگه

 نياز ب سميدادم...اعتبار و ارزشم در مقابل رئ ينيدست دادن ثروت و جونم رو نداشتم...من به خاطر کار تو تاوان سنگ

 ...نشیپرداخت کردم و مهم تر يتو بهمش زد هک يضرر بابت اون محموله قاچاق يرفت...کل

 

 داخل اتاق زدم... يبلند شدم و چرخ يصندل يرو از

 

سردش نگات  يو با چشما شهيم رهيگوشه خ هیتونه حرف بزنه...فقط به  ينم گهید يبهزاد فلج شده...فلج کامل...حت-

ههمون بهم  يحاال زندگ يول زديچشماش برق م میبود...از عشق مر يبهزاد پر از شور و شوق زندگ ي...چشم هاكنهيم

 جور...بهزاد هم... هیجور...تو  هیخورده...منه 

 

 بهش دوختم و گفتم: چشم

 

 چرا فلج شد؟! يدونيم-

 

 نشستم... يصندل يزدم و دوباره رو يپوزخند

 

 مرده... مشیرو کشتن...بهش گفتم مر میبهش گفتم مر-

 

 بود؟!! يواکنشش چ يدونيم

 

 دادم...تكون  يسر

 

افتاد و  نيزم يرو كدفعهی يچطور دونميشد...نم يچ دونميشد و بعدش...نم هیبه گر لیکه خندش تبد دیاونقدر خند دیخند

 فلج کامل رو داد... صيهم بهوش اومد دکترش تشخ يهوش شد...سه هفته تو کما بود...وقت يب

 

راه  چي...هذارنميهام نرسونم قطعا زنده نم يرو به باال دست فيمن اون ک گهیباشم...اگه تا چند روز د يمنم بهزاد بعد دیشا

 کردم... داي...مثل من که تو رو پكننيم ميو سالخ كننيم داميهم ندارم...هر جا که برم باالخره پ يفرار

 

..زود خوب .ياومد ي...کاش با ما کنار ميكرديتو...کاش طمع نم يچك وا بدم ول نيبا اول دی...شاستميمن مثل تو شجاع ن يول

 ...دی...بايايبا من راه ب دی...بايهم ندار ي...چاره ااي...با من راه بيخوريکه دهنت بسته است به درد من نم يشو...تا وقت

 

*** 

 

 ...الله

 

توپ بسكتبال رو تنم  هیتو رون پام چشمام رو باز کردم...گلوم خشك شده بود و سرم به اندازه  يدیشد ياحساس درد با

 خودم رو جا به جا کردم... يباز کردم و کم ي...چشمام رو به سختكرديم ينيسنگ
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 همانا... ادمیبلند شدن فر يخوردنم همانا صدا تكان

 

 ...دمیتو شكمم جمع کردم و از درد لب گز اطيرونم نشست...پاهام رو از شدت درد با احت ياراده رو يب دستم

 

به  بهیچشمام گذشت...اومدن اون مرد غر ياز جلو لميف هیت مثل اومد...همه اتفاقا يم ادمی يزيداشت همه چ تازه

 کردم به درد پام فكر نكنم... يو در اخر اون چاقو...چشمام رو با درد بستم و سع دهای...تهدفيخونه...ک

 

 خودم رو به گوشه تخت رسوندم و تو خودم مچاله شدم... طمی...بدون توجه به شرادمیباز شدن در از جا پر يصدا با

 

 بلند شد... يمرد يخنده  يکارم صدا نیا با

 

 لرزون گفتم: یيهم فشار دادم و با صدا يرو از ترس رو چشمام

 

 نداشته باش... يتوروخدا به من کار-

 

 حرفم خنده اش اوج گرفت... نیا با

 

 گفت: ياروم ياز چند لحظه دستاش رو دو طرف صورتم گذاشت و با صدا بعد

 

 به من نگاه کن...-

 

 ارومش ناخوداگاه سر باال اوردم و چشمام رو باز کردم... يصدا دنيشن با

 

 ...دمیچشماش به خودم لرز يو سرد رو به رو شد...از سرد اهيبا دوتا مردمك س چشمام

 

 باش...ندارم دختر...اروم  تیمن کار-

 

 گفتم: ياروم يدهنم رو قورت دادم و با صدا اب

 

 ...يدستات رو بردار شهيم-

 

 تخت نشست... يحرف دستاش رو برداشت و کنارم رو بدون

 

 !؟يشناسي...منو مابياسم من افراس-

 

 تو دستام مچاله کردم... شتريرو به نشونه نه تكان دادم و مالفه رو ب سرم

 

 من پدر بهزادم...-

 

 د؟!بهزا-

 

 رو تكان داد... سرش

 

 با بهزاد نداشت... يوجه اشتراک چيصورتش ثابت ماند...ه ينگاهم رو ناخوداگاه
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 ...يباش لیمن اومدم کمكت کنم...البته اگه خودت ما-

 

 اومدم و گفتم: رونيفكر ب از

 

 !رون؟يب يببر نجایمن رو از ا يتونيم-

 

 پاش زد و از جا بلند شد... يرو يزد و ضربه ا يپوزخند

 

 جهنم خالص کنه... نیممكن بود من رو از ا ريغ نجایزدم...اونا خودشون من رو اوردن ا يحرف احمقانه ا چه

 

 قبوله...-

 

 تو دلم زنده شد... ديام يحرفش روزنه ها نیا با

 

 داره... يشرط هیاما -

 

 !؟يچه شرط-

 

 رو بهشون بده... فياون ک-

 

 بغض گفتم: با

 

 ...دي...باور کنستيمن ن شيپ فياون ک-

 

 پس کجاست؟!-

 

 و گفتم: دمياز اشكم کش سيبه صورت خ يدست

 

 ...دنیاون رو ازم دزد-

 

 تر شد و گفت: عيوس پوزخندش

 

 باور کنم... يخوايم-

 

 هق هق گفتم: با

 

 ...ستيمن ن شيپ في...اون کستيمن ن شيپ في...اون کديکن يچرا باور نم-

 

 !دن؟یکجا ازت دزد-

 

 پارك... هیتو -

 

 کرد و گفت: زیرو ر چشماش

 

 کدوم پارك؟!-
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 ...ي...فك کنم ساعدونمينم-

 

 از اتاق خارج شد... عینگام کرد و سر رهيلحظه خ چند

 

*** 

 

 ...ابيافراس

 

 رو پشت سرم قفل کردم و به سمت اتاقم رفتم... در

 

 گفتم: ديوارد اتاق بشم رو به سع نكهیشرکت رو باز کردم و قبل از ا در

 

 کارت دارم... ايزود ب-

 

 چشم اقا...-

 

 رو تكرار کردم... يلب اسم ساع ریو ز دميلبم کش يرو يمبل نشستم...دستم رو عصب يانداختم و رو زيم يرو رو ديکل

 

 اقا... دیيبفرما-

 

 ...يبچه ها رو جمع کن برو پارك ساع-

 

 پارك؟!-

 

 سر تكان دادم و گفتم: کالفه

 

 اون منطقه بپرس... يدزدا يها درباره  نياز خبرچ-

 

 اقا...-

 

 رو ازش زدن... في...کگهياون دختر دروغ نم-

 

 !د؟يمطمئن نقدریشما از کجا ا-

 

 انداخت... نیيبهش کردم که لب بست و سرش رو پا ينگاه

 

 !؟يدي...فهميگرديبرم فيبا ک-

 

 چشم اقا...-

 

*** 

 

 يرو از رو فميرو نداشتم...ک يکار چيساعت نشست...کارتابل ها رو داخل کمد گذاشتم...امروز حال ه يرو عقربه ها نگاهم

 برداشتم و از اتاق خارج شدم... زيم
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 از بچه ها گفتم: يكی روبه

 

 ...الیاومد بفرستش و ديسع-

 

 چشم اقا...-

 

رو بغل دستم گذاشتم...تا استارت  فيرو باز کردم و ک نيدر ماشرفتم... نگيزدم و به سمت پارک رونيحرف از شرکت ب بدون

 خورد... نيماش شهيبه ش يزدم و خواستم حرکت کنم ضربه ا

 

 دادم و گفتم: نیيرو پا شهيش

 

 باال... ايب-

 

 تكان داد و گفت: يسر رضا

 

 ...کار دارم...امينم-

 

 باال انداختم و گفتم: یيابرو

 

 !؟ياومد تيمیبا دوست قد ياحوال پرس يپس برا-

 

 به سمتم گرفت... يزد و برگه ا يپوزخند

 

 بهش انداختم... يحرف برگه رو گرفتم و نگاه بدون

 

 کردنش... دايپ ستين يبازار خراب دارو هم کار هر کس نی...با اشهينم دايامپوله که تو بازار پ يسر هی نایا-

 

 !؟يخوايبهزاد م يبرا-

 

 رو تا شب برسون دستم... نایاره...ا-

 

 !؟يای يسمت خونه...با من نم رميدارم م-

 

 ...ستين ينانيخب به تو اطم يکار داشتم ول یيجا-

 

 عقب گذاشتم... يرو برداشتم و صندل فيرو دور زد و سوار شد...ک نيماش

 

 خارج شدم... نگيپدال گاز فشار دادم و از پارک يرو رو پام

 

 !؟يبدنش خاموش کن يرو رو گاريچطور دلت اومد س-

 

 دوختم... ابونيضبط رو بلند تر کردم و نگام رو به خ يصدا

 

 گفت: يبلند يضبط رو خاموش کرد و با صدا يعصب
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 ...زنمي..دارم باهات حرف ميکر-

 

 لب اروم گفتم: ریز

 

 ندارم... يحرف-

 

 سرش رو تكان داد و گفت: يعصب

 

 داره... يچه درد يکه بدون ي...تو حسرتش نسوختيداشته باش يحرف دمینبا-

 

 راهنما رو زدم و از اتوبان خارج شدم... دکمه

 

 من بهزاد رو دوست دارم...-

 

 خان... ابي...دوست داشتن تو خاص خودته...خاص افراسدميشن ادیاره ز-

 

 ام صحبت کنه...باه نطوریا خواستيدوستم بود...دلم نم نیادا کرد...رضا بهتر يبد يرو با لحن خان

 

 حال اون دختر خوبه؟!-

 

 نبود... يکار ادمیاره...زخم پاش ز-

 

 گذاشت و کامل به طرفم برگشت و گفت: يرو پشت صندل دستش

 

 ازادش کن... يکرد داينداشته باش...مواد رو پ يکار گهیدختر د نیبا ا كنميازت خواهش م ابيافراس-

 

 گفتم... يلب باشه ا ریبهش انداختم و ز ينگاه مين

 

*** 

 

 ...يعل

 

 برگه ها انداختم و همه رو داخل پوشه گذاشتم... ریز یيامضا

 

 خندان وارد اتاق شد... يبا صورت انیبرگه ها بودم که در با ضرب باز شد و شا يجمع اور مشغول

 

 و گفتم: دميکش يپوف

 

 !؟يستيدر زدن بلد ن-

 

 مبل نشست و گفت: يتوجه به حرف من رو يب

 

 خونه؟! میبر-
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استخدام رو برداشتم  يماندم شدم...فرم ها يباق يتوجه به حضورش مشغول انجام دادن کارها يبه ساعت کردم و ب يا اشاره

 ...زدياورد و تمرکزم رو بهم م يدر م يصدا انیتمرکز کنم شا يکم خواستميو شروع به خوندن کردم...تا م

 

 و گفتم: دميکوب زيم يرو محكم رو خودکار

 

 ...امروز اصال حوصلت رو ندارم...انیشا رونيبرو ب-

 

 و گفت: ديابش رو سر کش وانيل

 

 ...دهي! از شما بع؟يشيم يوا حاج اقا چرا عصبان-

 

 تكان داد... يمضحكانه دستش رو گاز گرفت و سر و

 

 بهش رفتم و گفتم: يغره ا چشم

 

 خونه...برو بذار منم به کارام برسم... يبر يخواستيمگه نم-

 

 گذاشت و گفت: زيم يرو رو پاش

 

 مامان جانم دستور دادن بدون شما نرم...-

 

 و گفتم: ستادمیبلند شدم و مقابلش ا يصندل يرو از

 

 !؟يکرد هیحساب بچه ها رو تسو-

 

 انیبه کشتن شا ليم دایموقع ها شد نیشد...ا شيزد و مشغول ور رفتن با گوش يبه حرفم بده لبخند يجواب نكهیا بدون

 داشتم...

 

 رو گرفتم... شيانداختم و گوش نیيپا زيم يرو از رو پاهاش

 

 اون رو بدش من... يعل-

 

 پرت کردم و گفتم: زيم يرو رو يگوش

 

 سرکار... يزاريمردم رو م يدخترا يكشيخجالت نم-

 

 ...يچه گرفتنروزا چت شده؟!همش در حال پا نیتو ا ايسر کار...ثان ذارنيمردمن که من رو م ياوال اون دخترا-

 

 درست حرف بزن... انیشا-

 

 شده؟! يچ انیباشه بابا...جون شا-

 

 و اروم گفتم: دميبه صورتم کش يدست

 

 نگران اون دخترم...-
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 وبغلم کرد و گفت: دینشست...به سمتم دو انیرو صورت شا يبزرگ يلبخند

 

 ...يمبارك باشه اقا...به سالمت-

 

 زدم و گفتم: پسش

 

 برو بتمرگ سرجات...صد بار گفتم چرت و پرت نگو...-

 

 باز گفت: شيبا ن انیشا

 

 ...نشيسر برو خونه بب هینداره... يناراحت نكهیا خوب

 

 

 

 

 

*** 

 

و  دميکش رونيرو ب دميفرو کردم و کل بميبهش وارد کردم...دستم رو داخل ج يفيزنگ گذاشتم و فشار خف يرو رو دستم

 رو داخل قفل چرخوندم... ديو کل دميداخل قفل انداختم...در رو به سمت جلو کش

 

...وارد خونه شدم و در رو كردميانداختم و در باز م يتو قفل م ديو بعدش کل زدميم يقبل از ورودم به خونه تك زنگ شهيهم

و پر از برگ  فيکث اطيح شهياشتم...برخالف همقدم برد يچرخوندم و به اروم اطيپشت سرم بستم...نگاهم رو داخل ح يبه اروم

 ...شديبلند م نيزم يشده رو ختهیر يبرگ ها يصدا داشتميمکه بر يزرد درخت ها بود...با هر قدم

 

خشك شده  يگل برگ ها يخاك خشك شده باغچه نشست...به سمت باغچه رفتم و دستم رو رو يچشمم رو يها مردمك

 ...دميکش

 

 اب نداده... يمن چرا به شما کس يزایعز

 

 ساقه خشك شده اش سوق دادم... يرو رو دستم

 

 ...كنميدوباره سرپات م خودم

 

افتاد...خم  نيزم يبذارم از دستم سر خورد و رو بميرو داخل ج ديرو به زانو گرفتم و از جا بلند شدم...تا خواستم کل دستم

 برداشتم... نيزم يرو از رو ديشدم و کل

 

 توجهم رو جلب کرد... نيزم يلكه خشك شده رو اما

 

 شدم... رهي...انگشتم رو باال اوردم و با دقت بهش خدميلكه کش يها رو کنار زدم و دستم رو رو برگ

 

 خون بود... انگار

 

 ناخوداگاه شور زد... دلم
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 شد... دهيبه سمت خونه کش نگاهم

 

 دختر کجاست؟! نیا

 

 اضافه کرد... ميدر بزنم وارد خونه شدم...وضع نابسامان خونه بدجور به نگران نكهیبدون ا عجله از پله ها باال رفتم و با

 

 ...كرديم زيوقت ها اتاق منم تم يبعض ي...حتشديروز نامرتب م كیبود محال بود خونه  نجایدختر ا نیکه ا يمدت نیا تو

 

 رو گرفتم... انیاوردم و شماره شا رونيب بميرو از ج ميگوش

 

 !؟يشد عل يچ-

 

 زود خودت رو برسون خونه... انیشا-

 

 تعلل قطع کردم.... يا هيتماس رو بدون ثان و

 

 ...نبود...نير زم يسمت اشپزخونه رفتم...نبود...اتاقا...نبود...ز به

 

 از دختر نبود... ياثر چيه يخونه گشتم ول يجا همه

 

 ...ستيچند روزه که خونه ن ديفهم شديفاسد شده داخل سفره هم م يغذا از

 

 کجاست؟! پس

 

 نداشتم... يجواب چيبود که ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود و من ه يسوال تنها سوال نیا

 

 رفتم و در رو باز کردم... اطيبه طرف ح عیزنگ در سر يصدا با

 

 !؟يشده عل يچ-

 

 گفتم: ياروم يصدا با

 

 ...ستين يعل-

 

 در رو پشت سرش بست و گفت: انیشا

 

 ...رونيحتما رفته ب-

 

 زد... يلبخند

 

 ...اديپسر...م يها رو به خودت گرفت چارهيب نیا افهيحاال چرا ق-

 

 ...ستين يتو خونه عاد يزيچ چي...هانینگرانم شا-
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 !ه؟يمنظورت چ-

 

 ...نيبرو داخل خودت بب-

 

 دستام گرفتم... نيچند لحظه مكث کرد و بدون حرف به سمت خونه رفت...لب حوض نشستم و سرم رو ب انیشا

 

 بمب منفجر شده؟! نجایا-

 

 رو باال گرفتم و گفتم: سرم

 

 پر لكه خونه... نيرو زم-

 

 رو باال گرفت و گفت: يچادر انیشا

 

 داخله... لشیهم نرفته...همه وسا رونيمعلومه ب-

 

 اومد و گفت: نیيپله ها پا از

 

 !؟يدیکجا لكه خون د-

 

 ...دميابروم کش يرو يرو بهش نشون دادم و دستم رو عصب اطياز ح يحرف قسمت يب

 

 و گفت: ديلكه ها کش يرو رو دستش

 

 خون اون دختره؟! يعنی-

 

 نشات گرفته از کجاست نگاهش کردم و گفتم: دونستميکه نم ينگران با

 

 ...دونمي...نمانیشا دونمينم-

 

 تخت گذاشت و گفت: يرو رو چادر

 

 ...يعل-

 

 نگاهش کنم گفتم: نكهیا بدون

 

 بله...-

 

 ...ولش کن...يچيه-

 

 بلند کردم و گفتم: سر

 

 !؟يبگ يخوايم يزيچ-

 

 نگاهم کرد و گفت: دیترد با
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 ...يناراحت بش ترسميم-

 

 تكان دادم و گفتم: سر

 

 راحت باش...-

 

 کرده باشه... رونشيمادرت ب دی...شادیشا-

 

 که خودش خونه رو ترك کرده باشه... شهيحذف م نهیگز نیخونه نداره..پس مطمئنا ا نیرو به جز ا یياون دختر جا يگينم مگه

 

ازارش به مورچه هم  يداشت ول يزيممكن بود...مادر زبون تند و ت ريغ نیا يممكن بود کار مادر باشه؟!ول يعنی

 کرده باشه... رونيو از خونه ب...محال بود اون دختر رديرسينم

 

 کنار لب حوض نشست و گفت: انیشا

 

 ...ياگه ناراحت شد دينداشتم...ببخش يمنظور-

 

 گفتم: يبند ميبهش وارد کردم با لبخند ن يفيشونه اش گذاشتم و فشار خف يرو يدست

 

 ...قيناراحت نشدم رف-

 

 بلند شد... اطيزنگ در ح يبزنه که صدا يدهن باز کرد و خواست حرف انیشا

 

 به خنده باز شد و گفت: انیشا يها لب

 

 شد... داشيخفته پ يبایباالخره ز-

 

 به کمرم زد و گفت: يا ضربه

 

 ...ديرس تيلي...پاشو که لشهيپاشو جناب عاشق پ-

 

 رفتم... اطيبهش رفتم و به سمت درح يغره ا چشم

 

 سالم حاج اقا...-

 

 گفتم: ياروم و گرفته ا يشد و با صدا يخال بادم

 

 !د؟يسالم حاج خانوم...خوب هست-

 

 مسافرت... نيرفت گفتني...الله جان مريبخ دنيممنونم...رس-

 

 !منظورش ان دختر بود؟!الله؟

 

 به خودم امدم و گفتم: عیسر
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 نبودم... يبله...چند روز-

 

 به سمتم گرفت و گفت: ياش ظرف

 

 ...ارميب يشما و الله جون هم کم ياش درست کرده بودم گفتم برا ي...کمدیيبفرما-

 

 رو دراز کردم و ظرف داغ اش رو گرفتم و گفتم: دستم

 

 ...دیديممنون حاج خانوم زحمت کش-

 

 هستن الله جون؟!-

 

 نه...-

 

 ...كنهيدر رو باز نم يکس يول اميهنوز برنگشتن؟! اخه سه چهار روزه که م-

 

 ...سه چهار روز؟!ديبه اوج خودش رس مينگران

 

 رفتن خونه پدرشون...-

 

 جا به جا کرد و گفت: يسرش کم يچادر رو رو هیهمسا زن

 

 ...با اجازه...ديبه هر حال سالم منو بهشون برسون-

 

 تكان دادم وگفتم: يسر

 

 با اجازتون...خداحافظ...-

 

 گفتم: زديدرش موج م يکه نگران یيرو پشت سرم بستم و با صدا در

 

 سه چهار روزه که خونه نبوده... گهي!مان؟یگفت شا يچ يديشن-

 

 و گفت: دياش برد و با لذت بو کش ينيتوجه کاسه اش رو از دستم گرفت و به سمت ب يب انیشا

 

 ...هي...اگه طعمشم مثل بوش باشه که عالدهيم يخوب ياوم...چه بو-

 

 به ظرف زد... يناخنك و

 

 ...ارميبرم قاشق ب يخوري...ميعل هياوم...عال-

 

 تخت نشستم و گفتم: لبه

 

 ؟ي...بعد تو به فكر شكمتزنميدارم با تو حرف م انیشا-
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 کنارم نشست و گفت: انیشا

 

 ...يانجام بدم؟!رفته که رفته...چه بهتر...توام راحت شد تونميم كاريچ خب

 

 لب گفتم: ریبه نشانه افسوس تكان دادم و ز يسر

 

 ام يتو کز خاموش-

 

 يندار يفهم

 

 فهم کردن يخواه چه

 

 کالمم؟ از

 

پول برداشتم و در کمد رو دوباره قفل  يسمت اتاقم رفتم و در کمد رو باز کردم...از داخل صندوقچه داخل کمد مقدار به

 کردم...

 

 خونه رو جمع و جور کردم و در رو قفل کردم... يکم

 

 !ان؟یشا میبر-

 

 دهنش رو پاك کرد و گفت: دور

 

 کجا؟!-

 

 پاسگاه... رمينشد م داشي...اگه تا شب پدونمينم-

 

 گرد شده نگام کرد و گفت: يبا چشم ها انیشا

 

 !؟يبگ يچ يکالنتر يبر يخواي!م؟يعل يشد وونهید-

 

 دست رو دست بذارم... نطوريهم يگيم-

 

 ...يگيم يچ يدار نيبا خودت فكر کن بب كمی ياخه مرد حساب-

 

گم  دونمياسمش رو هم نم يو من حت كنهيم يکه چند ماهه تو خونه من زندگ يدختر خانوم هیاقا  ياونجا بگ يبر يخوايم

  يرو تو خونت نگه داشت هيدختر نامحرم و غرب هیچرا حاج اقا؟! گهیشما د گني!تازشم نمخندن؟يشده...بهت نم

 

 اسمش الله ست...-

 

 اش زد و گفت: يشانيبه پ يضربه ا انیشا

 

 !خوره؟ي...اسمش االن به چه درد تو ميانگار تو پاك خل شد-

 

 و گفتم: دميبه صورتم کش يدست کالفه
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 ...رسميبه مرز جنون م ي!من دارم از نگرانم؟يکن كاريپس چ-

 

که  ستين يما جور تي...وضعيخودت دنبالش بگرد دیبا يکن داشيپ يخواي...اگه واقعا ميو اون نیتو هم ولت کنن نگران ا-

 ...يکالنتر میبر میبخوا

 

 !كر؟يدر و پ يشهر ب نیتو ا میدنبالش بگرد دیکجا رو با-

 

 ...میبر اي...فعال بميكنيشروع م یيجا هیباالخره از -

 

...من در برابر اون كنهيم ينيداره رو شونه ام سنگ يزيچ هی يكرديراه افتادم...احساس م انیافتاده دنبال شا ریبه ز يسر با

به  تونستمي...نمرفتمیرو در قبالش پذ يهمه چ تيمسئول يعنیکه بهش جا دادم و بهش کمك کردم  يول بودم...روزدختر مسئ

ازش مراقبت  يتونست يتو که نم گفتيبهم م يصدا هی...خورديخوره وجودم رو م ثلداشت م يزيچ هیامان خدا رهاش کنم...

 !؟يچرا قبولش کرد يکن

 

*** 

 

 ...ي...دبيعل

 

 بهش انداختم... ينگاه يچشم ریاب رو به سمت دهنم بردم و ز وانيل

 

 دهنم رو پاك کردم و گفتم: دور

 

 !؟يخوريچرا نم-

 

 گفت: ياروم يصدا با

 

 ندارم... ليم-

 

 کنار دستش نشستم... يصندل يبلند شدم و رو يصندل يرو از

 

 رو پر از سوپ کردم و به سمت دهنش اوردم... قاشق

 

 بخور...-

 

 ...شدينم يول رميبگ دهیچشماش رو ناد يکردم سرد يسرد نگاهم کرد...سع يچشمان با

 

 سرد بشه؟! نقدریدختر ا نیباعث شده بود نگاه ا يچ

 

 نگاهش کردم... زديکه التماس درونش موج م یيبسته اش زدم و با چشم ها يرو به لب ها قاشق

 

 داخل قاشق رو خورد.... عیهاش ارام از هم باز شد و سرش کم کم جلو امد و تمام ما لب

 

که به  یيتنها لهيپ نیکه خودش هم از ا داديشدن بود...نشان م كینزد يقدم برا نياول نینشست...ا میلب ها يرو يلبخند

 دور خودش دوخته خسته شده...
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 قاشق رو پر کردم... دوباره

 

 و قاشق از دستم رها شد... دمیاراده لرز يب فشيست...از برخورد پوست لطرو دستم نش دستش

 

 ...خورميخودم م-

 

 و از جا بلند شدم... دميرو عقب کش دستم

 

 برگردم گفتم: نكهیبدون ا ستادمیبهش ا پشت

 

 ...گردمياالن برم-

 

 بلند خودم رو به اتاقم رسوندم... يبا قدم ها و

 

و نفس هام کشدار و بلند  رفتيم نیيباال و پا جانيام از شدت ه نهياتاق دادم...س يام رو به در چوب هياتاق رو بستم و تك در

 قلبم گذاشتم و گفتم... يشده بود...دستم رو رو

 

 ...يديلوم م يتند نزن...دار نقدریا يلعنت

 

 رو باال اوردم و اروم پوستش رو لمس کردم... دستم

 

 !رم؟يدستام بگ نيواهمه ب يبرسه که اون دست ها رو ب يروز شديپوستش نرم بود...م چقدر

 

 اقا...-

 

 و با خودم گفتم... دميبه صورتم کش ياومدم...دست رونيصداش از فكر ب دنيشن با

 

 باش مرد...اروم... اروم

 

 فشارش دادم و در رو باز کردم... نیيدر گذاشتم و اروم به طرف پا رهيدستگ يرو رو دستم

 

 رفتم و گفتم: ير خورناها زيسمت م به

 

 !زم؟ی...عزيداشت يکار-

 

 رو با مكث گفتم... زمیعز

 

 تو باغ قدم بزنم... خوامي...مرونيب میبر شهيم-

 

 سر تكان دادم و گفتم: يخوشحال با

 

 حتما...-

 

 ...ستادمیدستم رو به سمتش دراز کردم و منتظر ا دیترد با
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 دستم گذاشت و از جا بلند شد... نيصورتم نشست...باالخره دستش رو ب يرو دستم ماند و بعدش رو هيچند ثان نگاهش

 

 کردم... تشیبه انگشتاش وارد کردم و به سمت گل خونه هدا يفيفشار خف يخوشحال با

 

 پشت کمرش گذاشتم و گفتم: يگل خانه رو باز کردم و دست در

 

 ...يخانم دیيبفرما-

 

 شد... رهيها خوارد گل خونه شد و با دقت به گل  ياروم به

 

 دادم و با لبخند نگاهش کردم... هيرو بغل کردم و به در تك دستام

 

 با ذوق و لبخند گفت: نياول يبه سمتم برگشت و برا كدفعهی

 

 بهزاد... نجاستیچقدر گل ا نيبب-

 

من به  نكهیبه سمتش برداشتم اما اون قبل از ا يام رو از در برداشتم و قدم هينام بهزاد جمع شد...تك دنيبا شن لبخندم

 سمتش برم به سمت گل ها رفت...

 

 ...بهزاد...بهزاد...بهزاد

 

 اسم متفر بودم... نیاسم...از ا نیبه ا لعنت

 

رهاش  بیاون مرد باشه؟! اون مرد اگه هنوزم دوستش داشت که به امان خدا تو کشور غر شيهنوز پ دیفكر اون دختر با چرا

 ...كردينم

 

 که حالش خوب شده... نميبيم-

 

 سمت صدا برگشتم و گفتم: به

 

 دکتر...سالم... دیيشما-

 

 رو به طرف دراز کرد و گفت: دستش

 

 !؟يسالم پسرم...بهتر-

 

 فشردم و گفتم: ير به گرم دستش

 

 بله بهترم...-

 

 ...كنهيرو ثابت م نیچشمات که خالف ا يول-

 

 انداختم و گفتم: نیيرو پا سرم
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 ...میمر-

 

 !كنه؟يوقتا بهزاد صدات م يهنوزم بعض-

 

 ينشون بدم...سرم رو تكون دادم و سع فيدکتر خودم رو ضع يخواستم جلو ينم ياشك رو به چشمام احساس کردم ول هجوم

 کنم... يرياشكام جلوگ ختنیکردم از ر

 

 ...يعل يبهش وقت بد دیاون دختر هنوز تو شوکه...با-

 

 نشست... میصورت مر يرو نگاهم

 

 ...كنميخودم رو م يسع-

 

 با لبخند مشغول ناز کردن گلبرگ گل ها بود... میمر

 

 !خنده؟يدکتر چقدر ناز م ينيبيم-

 

 رو به سمت دکتر برگردوندم و گفتم: سرم

 

 ...رشيکه خدا بخواد از من بگ ستيانصاف ن نیا-

 

 رو شونه ام گذاشت و گفت: يدست دکتر

 

 ...رهیپذ يو عشق تو رو م شهير...باالخره اون دختر خوب منباش پس دينا ام نقدریا-

 

 زدم و گفتم: يدينا ام لبخند

 

 ...دوارميام-

 

 بهزاد؟!-

 

بود که داره باهات حرف  نی...مهم اخندهيبود که داره م نیهم فشردم...اروم باش پسر...اروم...مهم ا يرو رو چشمام

...مهم نبود که عاشق کس زنهيصدات م يکه بهت اعتماد کرده...مهم نبود که چ بود نیبود که خوشحاله...مهم ا نی...مهم ازنهيم

 بود که فعال در کنار توئه...در کنار تو... نیست...مهم ا گهید

 

 گفتم: يخوشحال يزدم و با صدا يلبخند

 

 !زم؟یجانم عز-

 

 گل ها رو با خودم ببرم تو اتاقم؟! نیا شهيم-

 

 ...ارنشيبرات ب گمي...به بچه ها مزمیحتما عز-

 

 ذوق گل ها رو برداشت و گفت: با
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 ...ارمشونيب خوامينه خودم م-

 

 گونه اش زدم و گفتم: يرو يرو دور شونه اش انداختم و بوسه ا دستم

 

 ...زمیعز يخوايهرجور که تو م-

 

 جان... میسالم مر-

 

 ...كرديبا لبخند نگاش م شهيهم نيهم ي...براشناختيدکتر رو خوب م میمر

 

 سالم دکتر...-

 

 دخترم؟! يبهتر-

 

 حالم بهتره... يليگل ها خ نیا دنید با

 

 لبخند زد و ارام در گوشم گفت: دکتر

 

 برگرد کارت دارم...-

 

 کردم... يرو به سمت خونه همراه میگفتم و مر يلب باشه ا ریز

 

 شده دکتر؟! يزيچ-

 

 ...يازت دارم عل يسوال هی-

 

 شنوم دکتر... يم-

 

 !؟يرو چقدر دوست دار میتو مر-

 

 ...حاضرم جونمم بخاطرش بدم...يليخب معلومه...خ-

 

 !؟ياون از خودت و خواسته دلت بگذر يبه خاطر خوشحال يحاضر يعنی-

 

 تكان دادم و گفتم: يسر کالفه

 

 شده؟! يفهمم دکتر؟!چ يمنظورتون رو نم-

 

 کردم... دايمن بهزاد رو پ-

 

*** 

 

 ...ابيافراس

 

 دن...بفرستمشون داخل؟!اوم دياقا سع-
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 گاو صندوق رو بستم و گفتم: در

 

 بفرستش داخل... گهید قيپنج دق-

 

 چشم اقا...-

 

 در رو پشت سرش بست... و

 

 لب زدم... يخودم پر کردم و به اروم يبرا يالسيمبل نشستم...گ يرو دوباره سرجاش گذاشتم و رو قاب

 

 وارد اتاق شد... ديبه در خوردم و سع يا تقه

 

 سالم اقا...-

 

 بهش انداختم و گفتم: ينگاه

 

 روباه؟! ای يريش-

 

 زد و گفت: يلبخند

 

 اقا... ريش ريش-

 

 رو به سمتم گرفت و گفت: فيک

 

 اقا... فياز ک نمیا-

 

 گذاشتم و از جا بلند شدم... زيم يرو رو السيبرق زد...گ چشمام

 

 رو گرفتم و با لبخند گفتم: فيک

 

 خودشه...-

 

 به کمرش زدم و گفتم: يا ضربه

 

 ...نیپسر...افر نیافر-

 

 ممنون اقا...فقط تمام پول ها رو برداشتن...-

 

 نشست و گفتم: فيک پیز يرو دستم

 

 نداره... يمورد-

 

 کردم... دايقاپا رو پ فيک يجا يمقدار پول به راحت هیاون منطقه فقط خورده دزد داره...با -
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 چاقو بده... هی-

 

 و گفت: ديکش رونيب بيدارش رو از جچاقو ضامن  ديسع

 

 اقا... دیيبفرما-

 

 و گفتم: دميکش رونيمواد داخلش رو ب يریرو پاره کردم و با لذت وصف ناپذ فيک پارچه

 

 نكردن... دايمواد رو پ-

 

 کنن... دايبودن که بخوان مواد رو پ ياحمق تر از اون-

 

وقت مهره سوخته  چيخان...من ه ابيافراس گفتني...به من مدميبردم و با لذت بو کش مينيب كیرو نزد مواد

 ...چوقتي...هشدمينم

 

 کن... ميفردا قرار رو تنظ يبرا-

 

 !د؟یديم يچشم اقا...اجازه مرخص-

 

 ...يبر يتونياره م-

 

 از اتاق خارج بشه گفتم: نكهیاز ا قبل

 

 !؟ياون دزدا رو با خودت اورد-

 

 رو گفته بود... تي...اون دختر بهمون واقعدنیدختره دزد هیکه خوردن گفتن که از  يچك نيبا اول ينه اقا...ول-

 

 کنم... سكیر خوامي...نميبهتره کلك اونا رو بكن-

 

 ...فقط اقا...نیهر جور که شما بخوا-

 

 !ه؟يچ گهید-

 

 !ن؟يازادش کن نیخواياون دختر...م-

 

 و گفتم: دميگذاشتم...دستم رو به لبه چاقو کش زيم يمبل نشستم و مواد رو رو يرو

 

 ام... يمن عاشق باز يدونيتازه شروع شده...تو که م يباز-

 

 زد و گفت: يا ثانهيلبخند خب ديسع

 

 کلكش رو بكنن... گميبه بچه ها م-

 

 سر دادم و سرم تكون دادم... يمستانه ا لبخند
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*** 

 

 ...الله

 

هنوز تو راه رفتن مشكل  يخوردن بردارم ول نيتونستم چند قدم رو بدون زم يم گهیبهتر شده بود...د يپام کم زخم

 من بود... يبرا زيچ نیبهتر نیبود و ا ومدهيسراغم ن يداشتم...سه روز بود که کس

 

 بود بعد از اون همه شكنجه و کتك... ياوانس هی حداقل

 

سرگرم کردن خودم انجام بدم...اگر  يبرا تونستميبود که م يتنها کار نیداخل اتاق قدم زدم...ا ياومدم و کم نیيتخت پا از

قدم به عقب گذاشتم و دوباره  وارید يرو يسوسك دنیو نمور...با د ياتاق ده متر نیتو ا دميم وانهید كردميکار هم نم نیا

 .دادم.. هيتك واریجمع کردم و به د اطيو پاهام رو با احت داختمتختم نشستم...مالفه رو دورم ان يرو

 

 همه تالش رو داشت؟! نیارزش ا ونيليم كیاون پوال براشون مهمه؟! نقدریکردن؟!چرا ا دايرو پ فياون ک يعنی

 

 دور گردنم نشست... حيتسب يتر اومد و رو نیيگردنم نشست...انگشتام پا ياراده رو يب دستم

 

ام بردم و عطرش  ينيزدم...به سمت ب شيمشك يمهره ها يرو يرو از دور گردنم در اوردم و تو مشتم گرفتم و بوسه ا حيتسب

 ...دميهام کش هیرو به ر

 

 قلبم گذاشتم... يرو رو حيو تسب دميتخت دراز کش يرو

 

 ...گهید يهست مواظب

 

 ...رفتيباالتر م هيقلبم گذاشتم...ضربانش هر ثان يرو رو دستم

 

 !؟يهست؟!نگرانم هست ادتی منو

 

 رو با ارامش بستم... چشمام

 

 ...مطمئنم...يكنيم داميارامش دارم...مطمئنم پ يکه تو با من يوقت تا

 

 باز شد... يگوش خراش يبا صدا در

 

 تخت نشستم... يرو اروم باز کردم و رو چشمام

 

 ارامش گفتم: با

 

 !د؟یکرد دايرو پ فيک-

 

 بودمش... دهیکنار تخت نشست...تا به حال ند يصندل يتر اومد و رو كینزد مرد

 

 اره...-

 

 ممنونم... ایلبم نشست...خدا يرو يشد و لبخند دهيصورتم کش يها عضله
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 پس من ازادم؟-

 

 زد و گفت: يپوزخند مرد

 

 بهت بد گذشته؟ نقدریا نجایا-

 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: اب

 

 فهمم... يمنظورت رو نم-

 

 چونه اش گذاشت و گفت: ریرو ز دستاش

 

 ...یيما شيکه حاال حاال پ نهیمنظورم ا-

 

 گفتم: دیلرز يکه از زور حرص و بغض م یيو صدا نتیبرافروخته از عصبا يخونم باال زد...با صورت نيحرف ادرنال نیا با

 

 !ن؟یخواياز جون من م يچ گهی!دد؟ینبود فيمگه دنبال اون ک-

 

 زد و گفت: يلبخند چندش اور مرد

 

 که به دردم بخوره... يدار يبهتر يزايخب چ يول خورهيجونت که به دردم نم-

 

 رو تمام بدنم چرخوند... زرينگاهش مثل ل و

 

 و گفتم: دميچيرو دورم خودم پ مالفه

 

 ...نميرو بب ستيرئ خواميم-

 

 ...شهينچ نم-

 

 هم فشار دادم و با داد گفتم: يرو با حرص رو دندونام

 

 ..يرئ خواميم-

 

 ...اخ

 

 کت شدم...سا شيحرفم رو کامل کنم با تو دهن نكهیاز ا قبل

 

 ام گذاشتم... دهیلب ضرب د يدو ابروم نشست...دستم رو باال بردم و رو نيب يدرد گره ا از

 

 ...يبلند کن دياقا سع يصدات رو برا دینبا گهید يبود که بفهم نیا يبرا نیا-

 

 رو به دست پر از خونم دوختم... نگاهم
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 ام گذاشتم... دهیلب ضرب د يدو ابروم نشست...دستم رو باال بردم و رو نيب يدرد گره ا از

 

 ...يبلند کن دياقا سع يصدات رو برا دینبا گهید يبود که بفهم نیا يبرا نیا-

 

 رو به دست پر از خونم دوختم... نگاهم

 

 ...خورديکه نفس هاش به صورتم م يصورتم اورد.جور يقدم كیرو تو  صورتش

 

 زد:لب  ياروم به

 

 کار ندارم... ادیمنم باهات ز يباش يدختر خوب-

 

 صورتش تف کردم... يباره رو كیداخل دهنم رو جمع کردم و  خون

 

 ...ديعقب کش عیاز شدت چندش جمع شد و سر صورتش

 

 كنهيم يشكل تالف نیکارم رو به بدتر دونستميشدم...م رهيبرافروخته اش خ يلب هام نشست و با لذت به چهره ا يرو يلبخند

 خب ارزشش رو داشت... يول

 

 :دیشده اش غر ديدندان ها کل نيپشت دست صورتش رو پاك کرد و از ب با

 

 چموش... يدختره  يخودت خواست-

 

 پرتم کرد... نيزم ينشون بدم به سمتم حمله ور شد و رو يبتونم از خودم واکنش نكهیقبل از ا و

 

 نثارش کردم... يلب فحش ریو ز دمياز شدت درد کش يادیفر

 

 و گفت: ديرو از پشت کش موهام

 

 ماده سگ... كشمتيم-

 

 ...ديکوب نيزم يسرم رو محكم رو و

 

 يزیتوجه به خون ر يب يصورتم احساس کردم ول يدست هام گرفتم...حرکت خون رو رو نيو سرم رو ب دمياز درد کش يغيج

 به صورتش زدم... يام به سمتش حمله کردم و ضربه ا

 

 شد... رهيمن خ يو با لبخند به تقال اورديابرو نبه  خم

 

 ...نمي...سرم رو چند بار تكون دادم تا بتونم بهتر ببدیديبه خاطر ضربه تار م چشمام

 

 به عقب پرت شدم... ديکه به شكمم کوب يبا ضربه ا يبه سمتش حمله ور شدم ول دوباره

 

 ...ارميدارم نفس کم م كردمي...احساسم مشديلحظه ام قطع نم هی ادمیفر

 

 رو به خودم ندادم... يقطره اشك زشیبازم اجازه ر يبلند شد ول غميدنده هام گذاشتم ج يرو که رو دستم
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 ...ديچيبلندم گذاشت و داخل مشتش پ يموها يرو با دو قدم پر کرد...دستش رو رو نمونيب فاصله

 

 اخ...-

 

 

 

 ( ساخته و منتشر شده استwWw.98iA.Com) اينودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا

 

 

 

 اومد گفتم: يکه به زور در م یيدستش گذاشتم و با صدا يرو رو دستم

 

 ...يولم کن عوض-

 

 ...ديکش يشتريکرد و موهام رو با فشار ب شتريدستاش رو ب فشار

 

 ...ديچرخيو دور اتاق م دميكشيم نيزم يموهام رو با

 

 جون شد... يب يبه ناله ها لیهام تبد غيو ج كردي...سرم به شدت درد مشهيموهام داره از جا کنده م شهیر كردميم احساس

 

 چند دور دور اتاق چرخوندم...حساب دورهاش از دستم در رفته بود... دونمينم

 

 مطلق بود... ياهيموند س ادمیکه  يزيچ تنها

 

*** 

 

 برخورد اب به صورتم چشم باز کردم... با

 

 چهره منفور مرد بود... دمیکه د يزيچ نياول

 

 گذاشت و گفت: نياب رو زم سطل

 

 ...شدمي...تازه داشتم گرم ميچه زود خسته شد-

 

 ...شديم نیيباال و پا عیام سر نهيهام بلند و کشدار شده بود و قفسه س نفس

 

 ...ستيدر انتظارم ن يخوب يا ندهیمرد ا نیبا ا دونستمي...مدميترسيمرد م نیداشتم کم کم از ا گهید

 

 لباسش چنگ زدم... نيکردم و به است يسرم گذاشت ناله ا يرو که رو دستش

 

 موهام رو نوازش کرد و گفت: متیمال با

 

 ...اوف شده موهات...يدخمل ياخ-
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 من همون نوازش ها دردناك بود... يبرا يدستاش اروم بود ول حرکت

 

 گفتم: ياروم يکردم و با صدا شتريدستم رو ب فشار

 

 ولم کن...-

 

 رو برداشت و گفت: دستش

 

 ...يزود جا بزن نقدریقرار نشد ا-

 

 ازش خارج کرد... يا لهيکه گوشه اتاق بود رفت و وس يفيتخت بلند شد و به سمت ک يرو از

 

 گفت: يکرد و با لودگ میرو پشتش قا لهيوس

 

 !ه؟يچ يبعد يباز ياگه گفت-

 

 نگاهش کردم... رهيدهنم رو قورت دادم و خ اب

 

 اورد و گفت: رونيرو از پشتش ب يانبر

 

 !ه؟يچ نیا ياگه گفت-

 

 چند بار تكونش داد... و

 

 ...خواديم يچ يتونستم حدس بزنم اون انبر رو برا يم ي...به خوبدميترس نگاش کردم و خودم رو به سمت عقب کش با

 

 کردم و گفتم: میوار پشتم قا كيرو اتومات دستام

 

 ازت... كنميخواهش م-

 

 تخت نشست و گفت: لبه

 

 بده من دستات رو...-

 

 تكون دادم و گفتم: نيرو به طرف سرم

 

 خواهش...-

 

 شكمم خوابوندم و مچ دست هام رو تو دست گرفت و گفت: يحرفم تمام بشه به رو نكهیقبل از ا يول

 

 با درد باشه... يخودت خواست-

 

 قدرت تكون خوردن نداشتم... كرديکه به بدنم وارد م ياربا فش يدستش فرار کنم ول ریکردم از ز يسع

 

 ...ديلحظه ناخنم رو از ته کش كی تو
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 حنجره ام زخم برداشته... كردمي...اونقدر بلند که احساس مدميکش يبلند ادیته دل فر از

 

 ...ديکش هياز ثان يناخن دوم هم تو کسر يتا خالص بشم ول دادميرو تكون م انگشتام

 

 هوش شدم.... يام افتاد و ب نهيهم نداشتم...سرم رو س دنيکش غيقدرت ج يحت گهید

 

*** 

 

 يحت يول دميشنيحرف زدن دو نفر رو م يبودم...نه قدرت تكان خوردن داشتم...نه حرف زدن...صدا يداريعالم خواب و ب تو

کنم...درد تو تمام  يم ناله اتونست ينم يذهنم قدرت پردازش کردن حرفاشون رو هم نداشت...گلوم خشك شده بود و حت

 بود که از اعماق حنجره ام در اومد... يفينامفهوم و ضع يحاصلش صدا يولکردم لبام رو تكون بدم  يبود...سع دهيچيبدنم پ

 

 هوشه؟! يب-

 

 ...هيمقاوم يليفكر کنم...دختر خ-

 

 مواظبش باش...بهش امان نده...-

 

 چشم اقا...-

 

 بود... يكیبسته شدن در و تار يموند صدا ادمیکه به  يزي...تنها چشديهر لحظه گنگ تر م صداها

 

*** 

 

هام رو از هم باز کردم و سرم رو به اطراف چرخوندم...نگاهم به سرم داخل دستم افتاد...نگاهم از سرم کنده شد و  چشم

 شده ام نشست... يچيباندپ يدست ها يرو

 

 صورتم خط انداخت... يرو ارياخت يدست هام اشك تو چشمام حلقه بست و ب دنید با

 

 ...گرفتيناله هام هر لحظه اوج م يو صدا شديدوباره داشت شروع م دردم

 

دردش تا مغز استخونم هم داشت  ياز دردش کاسته بشه ول يکم دیام فشار دادم تا شا دهیدست ضرب د يرو رو انگشتام

 ...كردينفوذ م

 

 بلند و مكرر... يها غيشده بود به ج لیناله هام تبد يصدا

 

 به دادم برسه... يكی-

 

 ....کمكم کن...خـــدا...ــایخدا

 

 برافروخته وارد اتاق شد و گفت: يان مرد با صورت يبا شدت باز شد و در پ در

 

 ...يكنيچه مرگته...چقدر زر زر م-
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 پر از درد گفتم: یيباصدا

 

 مسكن... هیمسكن... هی-

 

 زد و به سمت اومد و گفت: يلبخند

 

 کوچولو... يخوايمسكن م-

 

 رو تكون دادم و گفتم: سرم

 

 ...رميمي...دارم از درد مكنميخواهش م-

 

 و گفت: ديگونه ام کش يرو رو دستش

 

 کوچولو... ارمياالن مسكنت رو م-

 

 تخت بلند شد و به سمت در رفت... يرو از

 

 و گفتم: دميرو کش نشياز دور شدنش است قبل

 

 نرو...-

 

 زد و گفت: يلبخند

 

 ...ارميبرم برات مسكن ب خواميم-

 

 جدا شد و کنارم افتاد... نشيحرف دستام از است نیا دنيشن با

 

 وارد کردم و تو خودم جمع شدم... يشتريانگشتام فشار ب به

 

 برگشت و گفت: قهياز چند دق بعد

 

 از مسكن کوچولو... نیا-

 

 سر بلند کردم و گفتم: عیسر

 

 بده بخورم...-

 

 نشست و گفت: ارمکن

 

 قرص نداشتم...برات امپول مسكن اوردم...-

 

 رو تكان دادم و گفتم: سرم

 

 ...ستيکه هست مهم ن ي...هر چستيمهم ن-
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 رو بزن باال... نتياست-

 

 رو باال زدم و گفتم: نميعجله است با

 

 ...رميميزود باش...دارم م كنميخواهش م-

 

 دستم زد و گفت: يرو ضربه

 

 باشه...عجله نكن...-

 

 کرد... يرو اروم اروم داخل رگم خال عشیوارد کرد و ما يرو داخل دستم فرو کرد و به ته سرنگ فشار سوزن

 

و خال  يوزن ي...احساس بكردميرو احساس نم يدرد چيه گهیشده بود...د نيناله هام کم کم قطع شد...سرم سنگ يصدا

 شدم... رهيخمار شده به چهره مرد خ يها ...سرم رو بالشت افتاد و با چشمكردميم

 

 !؟يبهتر-

 

 ...شديهر لحظه تار تر م رشیو تصو ديچيپ يمدام تو گوشم م صداش

 

 بستم... خیمنجمد و  يشدن مواد زرد رنگ داخلش تو رگ ها يرو تو دستم احساس کردم و خال يا گهیسوزن د سوزش

 

*** 

 

 نكن... يرو ادهیز نقدریا-

 

 ...سهيدستور رئ-

 

 ...يکن يچه غلط يخوايباشه...حالش بد باشه م سيدستور رئ-

 

 نكن... يمن رو عصب نقدری...اريبده من اون سرنگ رو ام-

 

 ...میدختر هنوز عدات نكرده...بذار کم کم عادتش بد نیبدن ا وانهید-

 

شب بدون درد  هیکرد که  ياون احساس بد رو نسبت بهش نداشتم...مسكنش کار گهی...دشناختميمرد رو خوب م يصدا

 بخوابم...

 

 گفتم: يرو باز کردم و به اروم چشمام

 

 ...خواميبازم مسكن م-

 

 اروم و ساکت... يجا هیو اسمون... نيزم نيما ب یيجا هی...رفتميفرو م ينیريخلسه ش هی...تو كرديمسكن حالم رو خوب م اون

 

 زد و گفت: يلبخند
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 ...ادياقا...سرنگ رو رد کن ب ريام ريبگ لیتحو-

 

 به دست دوستش سپرد و گفت: ينگاهم کرد و سرنگ رو ناراض يبودمش با چهره ناراحت دهیکه تا به امروز ند يمرد

 

 ...رونيب رميمن م-

 

 !ه؟ياسمت چ-

 

 زد و گفت: يلبخند مرد

 

 !؟ي...عاشقم شدهيچ-

 

 زدم و گفتم: يپوزخند

 

 رو بدونم... مياسم ناج خوامينه...م-

 

 زد و گفت: يلبخند

 

 ...ديسع-

 

 کرد و گفت: يرو داخل سطل خال سرنگ

 

 ...يخودم رو صدا کن دخمل يهر وقت مسكن خواست-

 

 ...ختیموهام رو با دست بهم ر و

 

 !؟يکرد قیتزر-

 

 اره...-

 

 بستم... يبرگردوندم و چشم هام رو به اروم واریطرف د يرو ب سرم

 

*** 

 

 روز بعد... ستيب

 

 ...دميكشيم ادیفر هیو با گر دميكوبيتخت م يها لهيرو محكم به م سرم

 

 ...اريتوروخدا مسكن منو ب ديسع-

 

 ...ديسع-

 

 ...دميجونم به در کوب يب يلرزان خودم رو به در رسوندم...با دستا ياومدم و با بدن نیيتخت پا از

 

 ...دياز درد...سع رميمي...دارم میيکجا يلعنت-
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 ....خورديرو بغل کردم و از شدت سرما تو خودم جمع شدم...دندونام از شدت سرما به هم م دستام

 

و خودم رو بغل  دميدراز کش نيزم يکه از شدت درد در حال منفجر شدن بودن رو یيخمار شده و استخون ها يچشم ها با

 گرفتم...

 

اسمش رو هم  يبود که حت يقو ي...مخدرستيزرد رنگ داخل سرنگ مسكن ن عیاون ما دونستميم يروز به خوب ستياز ب بعد

دلش برام  ديسع كردمي...منم ساده لوحانه فكر مكردنيم قیهفته تمام در روز هفت هشت بار برام تزر كی...دونستمينم

 ...اش نابودم کرد رکانهیز يبا اون لبخند ها الاون مار خوش خط خ يمراقبم باشه ول خواديسوخته و م

 

 ...كردميرو نم يا ندهیا نيوقت تصور همچ چيه

 

 کننده... ديو نا ام كیتار يا ندهیا

 

 در انتظارم نداشت... يزيچ يکه جز تباه يا ندهیا

 

 دختر معتاد و بدبخت... هیشده بودم به  لیتبد يسالگ ستيسن ب تو

 

و  زیر يها هیهمسا يخنده ها يشلوغ و صدا اطي...اون حكردياقدس خانم رو م يو نه متر فياون اتاق کث يدلم هوا چقدر

 درشت...

 

 ...يوصله دارم رو کرده بود...گرم نبود...زنونه نبود ول يکاپشن پاره و کفش ها يهوا دلم

 

 شياز پ شيدخترونه ام ب يايکه دخترونه گشتم...دخترونه حرف زدم و از اون نقاب پسرانه ام پرت شدم تو دن يروز از

 شكننده شدم...

 

 سرنگا بود... يسوزن و کبود يدستم پر از جا يبود...رو دهیزرد رنگ رو ند عیروز بود که رگ هام رنگ اون ما كی

 

 ...كردميو خالص شدن هم فكر نم يبه ازاد گهید يخواستم...حت ينم يزيروزا به جز مواد چ نیا

 

 کلمه خطم شده بود... هیتو  ازمين تنها

 

 ...دوا

 

*** 

 

 ...يعل

 

 گفت: تينشست و با عصبان نيزم يو رو ديدستم رو کش انیشا

 

 ...يکرد وانمی...بخدا ديعل نيلحظه بش هی-

 

 بغلش انداختم و گفتم: ریرو ز دستم

 

 ...ميبهش سر بزن دیجا مونده که با هی...هنوز انیپاشو شا-
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 نگام کرد و گفت: يبا درماندگ انیشا

 

 ...ستي...اقا جان نميشهر رو گشت يو سردخونه ها يکالنتر روز گذشته..تمام ستي...بيتوروخدا بس کن عل-

 

 گفت: يبلند يبلند شد و با صدا نيزم يور از

 

 ...رفته به درك...به درك...ستين-

 

 رفت.... نشيتوجه به من به سمت ماش يب و

 

 دست هام گرفتم... نينشستم و سرم رو ب ابونيجدول کنار خ يرو دهيخم يشونه ا با

 

 !تونم؟يبگم نم يبگم دردم رو...به ک يک به

 

 فهمم... يهم نم ميميدوست صم يحت يول كشمي...عذاب وجدان داره مفهمهيمنو نم يکس چرا

 

 ...خندهيم تيمسئول گميم يوقت

 

 ...ندازهيو دستم م زنهيعذاب وجدان پوزخنده م گميم يوقت

 

نذاشتم  يروز کمر خم کردم ول ستيب نیحان قبول بشم...تو اامت نیتونم تو ا ي...تمامش کن...من نمهيچه امتحان نیا ایخدا

 نذاشتم بفهمن تا دستم بندازن... يبفهمه...خون دل خوردن ول يکس

 

 شدم... وانهید گهي...موانهید گهيبهم م انیشا

 

 !وانم؟یمن د ایخدا

 

 فقط نگرانم...من نگران اون دخترم...اون دختر به من پناه اورده بود... من

 

 کنم... داشيخودت کمكم کن...خودت کمكم کن تا پ ایخدا

 

 باشم... اهيرو س اينذار اون دن ایبشكنم...خدا نیاز ا شترينذار ب ایخدا

 

 رو شونه ام نشست... يدست

 

 باال اوردم و گفتم: سرم

 

 دنبالش... رمي...خودم ميتو برو...خسته شد-

 

 کنارم نشست و گفت: انیشا

 

 ...مي...تا اخرش هم باهممیاز اولش باهم بود-

 

 رو به سمتم دراز کرد و گفت: دستش
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 ...يعل ای-

 

 زدم و گفتم: يلبخند

 

 ...يعل ای-

 

 ...میکجا بر دیحاال با-

 

 مونده... گهیمنطقه د هیفقط -

 

 ...میگرديشهر رو م نیيمناطق پا میدختره ثروت مند باشه...ما فقط دار دیشا يعل گميم-

 

 ثروت مند باشه؟! تونهيرفتن نداشته چطور م يرو برا یيجا يوقت-

 

 ...دونمينم يچيه گهیروزا د نی...ادونمينم-

 

 ...میدختر باشه حرکت کرد يمحل زندگ زدميکه حدس م يمنطقه ا نیو به سمت اخر میشد نيماش سوار

 

 داخل برد... شهينم كهیبار نجایا يجا نگه دار...کوچه ها نيرو هم نيماش-

 

 شد و گفت: ادهيپ نياز ماش دیبا ترد انیشا

 

 که پاتوق خالف کاراست... نجایا-

 

 !كرده؟يم يزندگ یيجا نيدختره همچ يعنی

 

 اشاره کردم و گفتم: يباال انداختم و به بقال يا شونه

 

 بپرسم... يسوال هیاز اون فروشنده  میبر ايب-

 

 حرف دنبالم راه افتاد... يب انیشا

 

 سالم حاج اقا...-

 

 به ما انداخت و گفت: ينگاه مرد

 

 ...دیيسالم بابا جان...بفرما-

 

 و گفتم: دميکش شمیبه ر يدست

 

 ...میگرديم يراستش ما دنبال کس-

 

 کرد و گفت: زیچشماش رو ر مرد
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 نه؟! ديستيمنطقه ن نیمال ا-

 

 !د؟يشناسيبه اسم الله م يبله درسته...شما خانم-

 

 و گفت: دیمرد باال پر يابروها

 

 ه؟!الله فرفر-

 

 کردم و گفتم: انیبه شا يگنگ نگاه

 

 ...دونمينم-

 

 کرد و گفت: يلب استغفار ریز مرد

 

 ...يکن داشيپ يتون يفاتحش رو خوند...دنبالش نگرد بابا جان...نم دیبا دزدهيرو که الله فرفره م يزيچ-

 

 گفت: يبلند مهين يبا صدا انیشا

 

 دزد؟-

 

 ...میزد رونيبده از مغازه ب يا گهیمرد جواب د نكهیو قبل از ا دميرو کش انیشا دست

 

 گفت...دختره دز... يچ يديشن يعل-

 

 سمتش براق شدم و گفتم: به

 

 شهر صد تا الله وجود داره...به مردم تهمت نزن... نیتو ا-

 

 نشستم و در رو محكم بستم... يصندل يرفتم...رو نيبه سمت ماش انیبهت زده شا افهيتوجه به ق يب و

 

 کنارم نشست و گفت: انیشا قهياز چند دق بعد

 

 ...يعل-

 

 دادم و چشمام رو بستم... هيتك يصندل يرو به پشت سرم

 

 هوم...-

 

 بنظرت...-

 

 ...كنمي...خواهش مانیبس کن شا-

 

 ...دیشا ميرو بپرس شیمشخصات ظاهر میبر ايب-

 

 و گفتم: دميسمتش چرخ به
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 !؟يدختر دار نیبا ا يا يتو چه پدر کشتگ-

 

 ...كنميبا اون دختر ندارم فقط تو رو درك نم يمن مشكل-

 

 زدم... يو لبخند دميکش يپوف

 

 ...دميصد بار ازت شن نویا-

 

 !م؟يبازم پرس و جو کن يخوايم ای می!بر؟يکن كاريچ يخوايحاال م-

 

 هام فشار دادم و گفتم: قهيشق يرو رو دستم

 

 ...ستيبرو امروز اصال حالم خوب ن-

 

 هم که شده بخوابم... قهيچند دق يروز حداقل برا ستيبتونم بعد از ب دیبدون حرف حرکت کرد...چشمام رو بستم تا شا انیشا

 

*** 

 

 ...الله

 

 و گفتم: دمیلب هام نشست...بلند خند ي...لبخند کم کم رودميکش يقيرو باال گرفتم و نفس عم سرم

 

 ...گهید يكی-

 

 کرد... قیمسوم شده ام تزر ياماده کرد و تو رگ ها يا گهیسرنگ د يرحم يبلند شد و با ب ديسع قهقه

 

...دستم دمیخندياوردم و م يمختلف در م يها يو دستام رو تو هوا تكون دادم و از خودم صدا دميتخت طاق باز دراز کش يرو

 باال سرم دراز کردم و با خنده گفتم: يرنگ يرو به سمت نورها

 

 ...رمشونيتو دستم بگ تونمي...منينورا بب ديسع-

 

 هاش رو کنار گوشم اورد و گفت: لب

 

 !م؟يپرواز کن میبر يخوايم-

 

 خمارم نگاش کردم و گفتم: يچشم ها با

 

 پرواز؟!-

 

 تكان داد و گفت: يسر

 

 ...دهيبه اندازه پرواز روح ادم رو جال نم يزيچ چيه-

 

 گذاشتم... رونيپا ب يبار از اون اتاق ده متر نیاو ياحرف دستم رو به سمتش دراز کردم...دستم رو گرفت و بر نیا با
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 گفتم: غيچسبوندم و با ج ديرو به سع خودم

 

 ...ميشيتو اب ها نرو...االن غرق م-

 

 ...دميكشيم غيج يدر پ يو من پ زديقهقه م ديسع

 

 چنگ انداختم و گفتم: ديسع يبازو به

 

 !د؟يکجاست سع نجایا-

 

 و گفت: دميباال کش ديسع

 

 نوبت پروازه دخمل کوچولو...-

 

 رو تو بغلش انداختم و گفتم: خودم

 

 ...ادياز پرواز خوشم نم-

 

 رو تو دستش گرفت و گفت: چونم

 

 کن... ي...خودت رو خالنیيباحاله...دستات رو باز کن و خودت رو بنداز پا يليخ-

 

 پاهام نگاه کردم... نیيپا به

 

 ...ديکه اسفالته سع نجایا-

 

 ...نيبب گهیبار د هیپر از ابه... نیي...پايكني...اشتباه مزمینه عز-

 

 پام رو نگاه کردم... نیيازش گرفتم و دوباره پا چشم

 

 رو لب هام نشست... يلبخند

 

 اره ابه...-

 

 هاش رو به گوشم چسبوند و گفت: لب

 

 بپر الله...بپر..-

 

 رفت و با لبخند نگاهم کرد... نیيخودش پا و

 

 پرت کردم... نیياز ته دل خودم رو به سمت پا يغيرو از هم باز کردم و با ج دستام

 

*** 
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 ...يعل

 

 ...دمیوار شروع به حرکت کرد...سرم رو فشار دادم و از درد لب گز رهیام نشست و دا قهيشق يحسم رو يب يانگشتا

 

 برق نشست... ديکل يوارد اتاق شد و دستاش رو انیشا

 

 گفتم: يخفه ا يچشمام گرفتم و با صدا يجلو عیرو سر دستم

 

 خاموشش کن...-

 

 برداشتم و دستم رو به سمت بسته قرص دراز کردم... يدستم رو به ارام دميرو که شن ديباال رفتن کل يصدا

 

 پر کرد... ياب وانيرو برداشت ول يپاتخت يحرف پارچ اب رو يقرص رو داخل دستم گذاشت و ب بسته

 

به عقب  يجعبه قرص رو باز کردم و دوتا قرص داخل دستم انداختم...قرص ها رو داخل دهنم انداختم و سرم رو کم در

 کردم و بدون اب قورت دادم... لیمتما

 

 اب رو به سمتم گرفت و گفت: وانيل انیشا

 

 بخور...-

 

 ضرب باال فرستادم... كیاب رو گرفتم و  وانيل يمقاوت چيه بدون

 

 هم گذاشتم... يو سرم رو به متكا سرد و نرم فشار دادم و پلك هام رو رو دميکش دراز

 

 دکتر؟! میبر يخواينم-

 

 ...شميبگذره بهتر م كمینه...-

 

 وارد کرد و گفت: يفيشونه ام نشست و فشار خف يرو دستش

 

 صدام کن... يداشت ي...کارنیيپا رميمن م-

 

 داخل متكا فرو کردم... شتريگفتم و سرم رو ب يلب باشه اروم ریز

 

 برداشتم... زيم يرو از رو يدراز کردم و گوش يچشم باز کردم و دست هام رو به طرف پاتخت يگوش دنیلرز يصدا با

 

 افتاد...شماره ناشناس بود... يبه صفحه گوش نگاهم

 

 صدام رو صاف کردم و گفتم: ياتصال رو فشار دادم و با تك سرفه ا دکمه

 

 د؟یيبفرما-

 

 ؟يازين يعل ياقا-
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 بله خودم هستم...-

 

 ...ي...بزنمارستانيسر به ب هیبهتره  يگردياگه دنبال الله م-

 

 شدم و گفتم: زيخ ميتخت ن ياسم الله رو دنيشن با

 

 !مارستان؟يب-

 

 ...يبهتره عجله کن-

 

 ...ديچيبوق ازاد تو گوشم پ يتماس رو قطع کرد...صدا يبدون مكث و

 

 رو از گوشم فاصله دادم و شماره مرد رو گرفتم... يگوش

 

 باشد... يمورد نظر خاموش م مشترك

 

 زدم... رونيتخت پرت کردم و پتو رو کنار زدم و با عجله از اتاق ب يرو رو يگوش

 

 ...انی...شاانیشا-

 

 از اشپزخونه خارج شد و گفت: مهيسراس انیشا

 

 ؟يديشده؟!چرا لباس پوش يچ-

 

 مارستان؟يب میباد بر-

 

 !مارستان؟يب-

 

 ...مارستانهيالله ب-

 

 به سمت اتاقش رفت... عیسر شميبا گفتن االن اماده م انیشا

 

 زدم... رونيبرداشتم و از خونه ب يکنسول يرو از رو چیيسو

 

*** 

 

 پارك کردم و گفتم: مارستانيدر ب يجلو

 

 ...انیبدو شا-

 

 و گفت: ديدستم رو کش انیشا

 

 ...يصبر کن عل-

 

 بهش انداختم و گفتم: ينگاه
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 شده؟! يچ-

 

 و گفت: ديبه صورتش کش يدست انیشا

 

 ...مارستانيچرا اوردنش ب ميدوني...نه ممیاون دختر رو بلد لي!ما نه فام؟يبگ ياون تو چ يبر يخوايم-

 

 ...ميگفتيم يچ دی...باگفتيراست م انیشا

 

 گفتم: يگرفته ا يصدا با

 

 !م؟يکن كاريچ دیپس با-

 

 تكان داد و گفت: دونميبه نشونه نم يسر انیشا

 

 ...ميكنيم شیکار هیداخل  میبر ايحاال ب-

 

 به سمت اوژانس رفتم... انیشدم و به دنبال شا دايپ نيحرف از ماش نیا با

 

 دوختم و گفتم: انیکالفه ام رو به شا نگاه

 

 م؟يکن داشيپ ضیهمه مر نیا نيب يچطور-

 

 باال انداخت و گفت: يشونه ا انیشا

 

 ...ميجا شروع کن نياز هم اي...بدونمينم-

 

باور  نیالله نبودن...کم کم داشتم به ا ضایاز مر چكدوميه يول میاوژانس رو چك کرد ياتاق ها يهمه  انیشا يبه پا پا

 که اون مرد سر کارم گذاشته... دميرسيم

 

 ...مينشست مارستانيب يمكتاين يو رو میاوژانس خارج شد از

 

 انداختم... ي...تو هم از کار و زندگانیشرمنده شا-

 

 بهت گفتم بودم تا اخرش باهاتم...-

 

 رو پاش زدم و گفتم: يا ضربه

 

 ...می...انگار سرکار بودمیبلند شو بر-

 

 نشستم... يصندل يبلند شد...دوباره رو ميگوش يخواستم بلند شم صدا تا

 

 بله؟-

 

 ...يبگرد شتريب كمیبهتره -
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 نشستم و گفتم: خيمرد س يصدا دنيشن با

 

 کجا برم... دی..فقط بگو بامارستانميمن االن تو ب-

 

 و گفت: دیبلند خند مرد

 

 ...البته فكر نكنم هنوز منتقلش کرده باشن...يسر به سردخونه بزن هیبهتره -

 

 با مرگ نه؟! هیساختمان چهار طبقه مساو هیاز  سقوط

 

 قطع کرد... عیتلفن رو سر و

 

 به دستم اورد و اروم گفت: يفشار انیشا

 

 گفت؟يم يچ-

 

 بهت زمزمه کردم: با

 

 ...نیياز ساختمون پرت شده پا گهيم-

 

 ...دمیبه ست اوژانس دو انیتوجهه به شا يب

 

 ...دميپرس يو با نگران ستادمیا يپرستار ستگاهیا يجلو

 

 اوردن؟؟ نجایدختر جوون که از ساختمون پرت شده ا هیخانوم... خواميعذر م-

 

 بهم انداخت و گفت: يشكلش نگاه ليمستط نكيع ریاز ز پرستار

 

 د؟یباهاش دار يشما چه نسبت-

 

 فكر گفتم: بدون

 

 برادرشم...-

 

 به نشانه تاسف تكون داد و گفت: يسر پرستار

 

 از ساختمون پرت شده... نكهیکرده نه ا يخواهرت خودکش يدونيبعد نم يبرادرش-

 

 قدم به عقب برداشتم و اروم گفتم: ياسم خودکش دنيشن با

 

 ...يخودکش-

 

 نشوندم... يصندل يبغلم رو گرفت و رو ریز انیشا
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 گفت: يبا نگران انیشا

 

 االن حالش خوبه خانوم؟!-

 

 ...ديفعال که تو اتاق عمله...براش دعا کن-

 

 لب شروع به ذکر دادن کردم... ریدادم و ز هيتك واریرو به د سرم

 

 سمت اتاق عمل... میبهتره بر يعل-

 

 شدم... دهيکش انیاز جام بلند شدم و به دنبال شا دهيخم يافتاده و شونه ها ریبه ز يسر با

 

 ساعت ثابت موند... يرو نگاهم

 

 ...شدميغرق م يو نگران يخبر...داشتم تو دلواپس هیاز  غیدر يساعت گذشته بود ول سه

 

 تونستم بكنم... ينم ياالن جز انتظار کار يم ولرو دوست نداشت دنيانتظار کش چوقتيه

 

 گفتم: يو با نگران دمیبعد از چند ساعت انتظار کشنده در اتاق باز شد...به سمت دکتر دو باالخره

 

 دکتر حالش خوبه؟!-

 

 و گفت: ديبه صورت خسته اش کش يدست دکتر

 

 د؟یباهاش دار يشما چه نسبت-

 

 برادرشم...-

 

 باخداست... شي...بقنیاز دستمون براومد انجام داد يما هر کار-

 

 خداروشكر که زندست...-

 

 کردم... دیيدوختم و حرفش رو با تكون دادن سر تا انیخستم رو به شا نگاه

 

 ...ميبا دکترش حرف بزن میبهتره بر-

 

 ...ميراه افتادم و به سمت اتاق دکتر رفت انیحرف دنبال شا يب

 

 دکتر اروم در رو باز کردم... دیيبفرما يبه در زدم و با صدا ياروم ي ضربه

 

 اجازه هست؟!-

 

 بلند شد و با لبخند گفت: دکتر

 

 ...دیيبفرما-
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 ...ميو منتظر به دکتر چشم دوخت مينشست يمبل يرو انیشا با

 

 دستاش رو تو هم قفل کرد و گفت: دکتر

 

 تونم راحت حرف بزنم؟ يم-

 

 دکتر چشم دوختم... ين دادم و به لب هاتكو دیيبه نشونه تا يسر

 

 دستش خارج کرد و گفت: ياز داخل پوشه جلو يشیبرگه ازما دکتر

 

 خواهر شما معتاد به مواد مخدره... گهيم شیازما نیخون خواهر شماست...ا شیازما نیا-

 

 گفتم: يبلند مهين يصدا با

 

 معتاد؟!-

 

تا بهوش اومدن  ي...ولكنهيسخت م يليما خ يبرا يدرمان رو نیبوده و ا ادیلطفا...متاسفانه مصرفش هم ز دياروم باش-

 رو گفت... ينظر قطع شهيخواهرتون نم

 

 دستام گرفتم و اروم گفتم... نيرو ب سرم

 

 دختر؟! يسر خودت اورد یيچه بال-

 

*** 

 

 هفته بعد... كی

 

و و دستگاه محاصره شده  ميعالمه س كی نيدم...بش رهيشده اش خ يچيو به صورت کبود و باند پ ستادمیپنجره اتاقش ا پشت

وزنه  لهيگچ گرفته اش به وس يبود...پا يزخم و کبود يهنوز بدنش پر از جا يهفته زخماش بهتر شده بود ول كی نیبود...تو ا

 شده بود... زونیتخت او يباال لهيبه م يا

 

 هم چفت شدن... يهام مشت شد و دندون هام از حرص رو دست

 

 کنن؟!! يکار نيدختر همچ هیدلشون اومده بود با  چطور

 

 کبود و پر از خون... كدستی يبود که لحظه اول نتونستم بشناسمش...صورت ميوضع صورتش وخ نقدریا

 

 به اون لوله ها و دستگاه ها نداشت... يازيو ن ديكشيبود که خودش نفس م نیا ميدل خوش تنها

 

 نشستم و دستام رو تو هم قفل کردم... يصندل يروو نگاه از صورتش گرفتم و  دميکش ياه

 

 کار خودش باشه... تونستي...نماديها...اعت يکبود نیسرش اورده...ا يبالها رو کس نیا دونستميم
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که  يزيتنها چ ي...بارها با اون شماره تماس گرفتم وليسرنخ و رد هیاز  غیدر يدنباله کارش رو گرفتم ول شديکه م يهر راه از

 مخابرات بود... يضبط شده  يشد صدا بمينص

 

 رو گز کردن و بالعكس... مارستانيخونه تا ب ريافتاده بودم...کارم شده بود مس ميروزا از کار و زندگ نیا

 

 شرکت برسم نه حوزه و نه مسجد... يبه کارا تونستميم نه

 

 !؟يازين ياقا-

 

 پرستار از جام بلند شدم و گفتم: يصدا دنيشن با

 

 شده؟! يزيچ-

 

 زد و گفت: يلبخند پرستار

 

 دکترش رو صدا بزنم... رميخواهرتون بهوش اومده...من م-

 

 اتاق برگردوندم و گفتم: شهيلب هام نشست...سرم رو به سمت ش يرو ياز چند وقت لبخند بعد

 

 !نمش؟يبرم بب تونميم-

 

 ...قهيفقط چند دق-

 

و به سمت تخت  دميپوش يوارد بخش شدم...به کمك مسئول بخش لباس مخصوص عیبه نشانه تشكر تكون دادم و سر يسر

 کرد.. میيدختر راهنما

 

 گفتم: يبه سمتش خم کردم و به اروم يتختش مشت کردم و سرم رو کم لهيرو دور م دستم

 

 !؟يشنويمنو م يصدا-

 

 باز کرد... يکرد و چشماش رو به اروم يلب ناله ا ریز

 

 رو شونه ام نشست...سرم رو به سمت دکتر برگردوندم و به چهره خندونش چشم دوختم... يبزنم دست يخواستم حرف تا

 

 جوون...باالخره بهوش اومد... گميم كیتبر-

 

 زدم و گفتم: يلبخند

 

 ...مونميمنتظر م رونيخداروشكر...من ب-

 

 ...يهم بمون نجايهم يتونيم-

 

 رستارا به کارشون برسن...تا پ ستادمیاز سر تشكر زدم و عقب ا يلبخند

 

 به زور با مونده الله انداخت و گفت: يبه دست گرفت و نورش رو تو چشما يچراغ قوه ا دکتر
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 چقدره؟! شیاريسطح هوش-

 

 رو به دکتر گفت... يدستگاه رو چك کرد و عدد پرستار

 

 منو با انگشتات فشار بده... يدستا يشنويمنو م ياگه صدا-

 

 الله قرار داد... يانگشتا نيدستش رو ب و

 

 کرد و دوباره گفت: يبا انگشتاش باز يدستش رو که بلند کرد ناله اش بلند شد...دکتر کم دکتر

 

 ...يمنو فشار بد يکن دستا يسع-

 

 کرد و چشم بست... يدوباره ناله ا الله

 

 کرد و رو به پرستار گفت: ادداشتی يزيداخل پروندش چ دکتر

 

 ...ديبار چك کن كی قهيعالئمش رو هر ده دق-

 

 پرونده رو گفت: پرستار

 

 چشم دکتر...-

 

 از الله گرفتم و به دنبال دکتر رفتم... چشم

 

 دکتر حالش چطوره؟!-

 

 نداشتن... يحس چيانگشتاش ه يبدم ول يتونم نظر يفعال نم-

 

 گفتم: ينگران با

 

 بده دکتره؟! يليخ نیا-

 

 ...يول شهيخوب م يوتراپیزيجلسه ف نیندموارد با چ يدر بعض-

 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: اب

 

 که خوب نشه؟! ميداشت يمورد-

 

 نیاز ا ديکه خواهر شما از خودش نشون داده مطمئن باش ي...با مقاوتدیرو از دست بد دتونيام دیشما نبا يمتاسفانه بله...ول-

 ...كنهيمرحله هم عبور م

 

 زدم و گفتم: يبند مين لبخند

 

 ...دوارميام-
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*** 

 

 بعد... دوماه

 

 با لخند به استقبالمون اومد و گفت: يديسع خانم

 

 زم؟یعز يسالم الله خانم گل...خوب-

 

 ...ديخم شد صورتش رو بوس و

 

 برداشتم و گفتم: لچریو يدسته ها يرو از رو دستم

 

 دنبالش... ادی يم انیکار دارم...امروز شا یيبرم جا دی...من بايديخانم سع ريروزتون بخ-

 

 زد و گفت: يلبخند يديسع خانم

 

 ...دیبر ديتون يمن مواظبش هستم...شما م-

 

 ...نمشيخم شدم تا راحت تر بب يکم

 

 تو اتاقم... رميسر م هیمن  ديكنيم يتا شما باهاش خداحافظ-

 

 تكون دادم و چشم به الله دوختم... دیيبه نشونه تا يسر

 

 که نداره؟! يرادیدنبالت...ا اديم انیامروز شا-

 

 به نشونه نه تكون داد... يروحش نگاهم کرد و سر يسرد و ب يچشما با

 

 زدم و گفتم: يلبخند

 

 باشه؟! يديبه خانوم سع دمي...ناهارتم اوردم مرهيبرات بگ انیبگو شا يخواست يزيچ-

 

 شد... رهيخ شيعروسك يانداخت و به کفش ها نیيرو پا سرش

 

 و گفتم: دميکش ياه

 

 خداحافظ...-

 

 رفتم و گفتم: يديسمت اتاق خانوم سع به

 

 ...جون شما و جون الله...رميمن دارم م-

 

 ...يازين يراحت اقا التونيخ-
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*** 

 

 ...الله

 

که اسمش رو پاك فراموش  كرديم يديخانوم سع يديخانوم سع يعل نقدری...ادميتخت خواب يرو يديکمك خانم سع به

 مهم نبود... زيچ چيه گهیروزها د نیکردم...البته مهم هم نبود...ا

 

 ينگاه کردم...چه پوست صاف فشیو ظر كيکوچ يکنارم نشست و مشغول ماساژ دادن پاهام شد...به دستا يديسع خانوم

 يتو دلم زدم...دستا يدستامون پوزخند سهیاخودم سر خورد...از مق يدست ها ي...نگاهم رويزخم و لكه ا چيداشت...بدون ه

 اون... يبه خوب شدنشون نداشتم و دستا يديام چيه وماهبعد از د گهیکه د یيو زخم ها گاريس يمن پر از جا

 

حس بودن و قدرت تكون  ي...دست و پاهام بيبهبود ياز کم غیدر ينظرش بودم ول ریز يوتراپیزيف يبود که برا دوماه

 که زنده موندم خودش معجزست... نيهم گفتيدادنشون رو نداشتم...دکتر م

 

 يکنم...روزها يالوده ام خال يداشتم که سرنگ رو تو رگ ها يبود که مصرف کنم نه دست يدرد داشتم...نه مواد يليخ لیاوا

 گفتيزدن رو هم نداد...م نياجازه مرف يعل گهید يول كردنيم قیتزر نيبهم مرف يافتادم کم يم هیاز درد به گر ياول وقت

باالخره  يسخت بود ول يليکرد...خ میکمپ مجهز بستر هی!تو ؟يممكنه معتاد بش گفتي...جالب بود نه؟!به من معتاد مشهيمعتاد م

 در کنارم موند... يحام هیبرادر...مثل  هیمثل  يتونستم...عل

 

 يبه ب كرديو شروع م كرديکوك م يدلم سر ناسازگار دمشیديروز نم هیکه اگه  ي...جورشدياز قبل م شتريام هر روز ب عالقه

 ...يقرار

 

 اون هنوز برادر بود...هنوز نگاهاش برادرانه بود...هنوز نگاهاش حجاب داشت... يول

 

...من نگاه پر از ستيه مال من ننگا نی...اخوامينگاه رو نم نینگاه متنفرم...من ا نیبزنم من از ا ادیفر خواستيوقتا دلم م يبعض

 ناتوان...  يلب ها نیامان از ا يول خواميعشقت رو م

 

 زم؟یعز يستيتشنه ن-

 

 اومدم و سرم رو به نشونه نه تكون دادم... رونياز فكر ب يديخانم سع يصدا با

 

 و گفت: ديبه صورتم کش يدست

 

 !اد؟ينم يچرا امروز عل يدونينم-

 

 ...حاال هم...يبود...کم کم شد اقا عل يازين ياقا لیهام ناخوداگاه تو هم گره خورد...اوا اخم

 

 بدم... ميبه زندگ يسرسامون هی دهيوقته تنهام...وقتش رس يليالله من خ يدونيم-

 

 ...سگا يجلو نداختميو م اوردمياونقدر توان داشتم که با ناخن هام چشماش رو از تو حدقه در م خواستيم دلم

 

 تخت گذاشت و به سمتم خم شد و گفت: يرو رو دستاش

 

 ...شينيهر ساعت بب يتوني...ميدار يخوب نیخوش به حالت که داداش به ا-
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 کرده بود... يرو بكنم که من رو خواهرش معرف يکله عل خواستمي...مدمیگزيو لب م زدميشدت خشم مدام پلك م از

 

 کنه؟! تيهمسرش معرف يتوقع داشت حتما

 

 ...يول نه

 

 !؟يچ يول

 

 ...دمیدستش ند يازدواج که نكرده؟!من حلقه ا-

 

 شده نگام کرد و گفت: كیبار يچشم ها با

 

 ازدواج نكرده نه؟!-

 

 برگردوندم... يا گهیبه نشانه نه تكان دادم و سرم رو به طرف د يسر باالجبار

 

*** 

 

تحمل چرت و  گهیبزنم...د رونيب طيمح نیاشتم زود از او خداروشكر کردم...دوست د دميکش ينفس راحت انیاومدن شا با

 رو نداشتم... يديسع يپرتا

 

 ساعت از وقتش مونده... ميزود اومدن...هنوز ن كمی...انیسالم اقا شا-

 

 ...مونمينداره...منتظر م يسالم خانم...مورد-

 

 چشمم گذاشت و گفت: يرو با خنده رو نكشيتختم نشست و ع لبه

 

 خاله سوسكه؟! يچطور-

 

 برگردوندم... يا گهیکردم و نگاهم رو به طرف د يرو انداختم...اخم نكيرو تكون دادم و ع سرم

 

 سرش گذاشت و گفت: يرو برداشت و دوباره باال نكيع انیشا

 

 خاله سوسكه... گميبهت نم گهیحاال قهر نكن...د-

 

...سرم رو به سمتش برگردوندم و چشم به يکه داد هيصدمون قول نیبگم ا خواستمي...مدمیدلم به حرف ها و کاراش خند تو

 صورتش دوختم...

 

 دلم خوش بشه... كمیبابا بخند  يا-

 

 تنگ شده؟! دنیخند يچقدر دلم برا يدوني...مانیشا ياز دل من چه خبر دار تو

 

 بود... دهیفا يتالشم ب يکردم لب هام رو تكون بدم ول يسع
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بودم که خودم هم به زور  يناله اروم ارميکه تونستم از خودم در ب یياز اشك نگاهش کردم و تنها صدا سيخ یيچشم ها با

 ...دمشيشن

 

 رفت... اطيتكان داد و ناراحت به سمت ح يسر يبا ناراحت دیپر ابم رو که د يچشم ها انیشا

 

 ..نگاهم محو شد. يراهرو از جلو چيتو پ نكهینگاه تارم دنبالش کردم تا ا با

 

در  ای كرديبا ترحم نگاهم م دمیديم لچریو يوضع رو نیبا ا يبود...هرک زيوقت ها ترحم انگ يهم بعض انیشا ينگاه ها يحت

 ...كرديبا لبخند نگاهم م شهيبود که هم ينبود...فقط عل زينفر ترحم ام كی...تنها نگاه گفتيم يزيچ شيگوش کنار دست

 

 واهمه از فردا يب

 

 خوشم،خوبم امروز

 

 ترسم يمرگ نم از

 

 ...اشوبميغصه ن از

 

 کرده... هیگر ديفهم شديسرخ وارد اتاق شد...از چشماش خوب م یيبا چشما انیبعد شا قهيدق چند

 

 کرده؟من؟! هیگر يک يبرا

 

 پاهام گذاشت و گفت: ينشوندم...کتش رو رو لچریو يرو يديکمك خانم سع با

 

 الله جان؟! ياماده ا-

 

برام زحمت  يليمدت خ نیا يول ادی يکردم...درست بود ازش خوشم نم يخداحافظ يديرو تكون دادم و با نگاه از خانم سع سرم

 بود... دهيکش

 

 رستوران؟! میبر ميخودمون رو بزن يغذا ديامروز ق يخوايم-

 

 از گلوم خارج شد... يکلمه نه اصوات نامفهموم يرو به نشانه نه تكان دادم و به جا سرم

 

 چرا؟!-

 

 ؟يخودت تحمل کن يرو رو يمشت ادم عوض هی زياومد تمام مدت نگاه ترحم ام يخوشت م يچرا؟!تو هم بود يپرسي!مچرا؟

 

*** 

 

 ...يعل

 

 رو داخل سالن بردم و رو به الله گفتم: چريول

 

 ...اميبمون االن م-
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 دادم... ام رو به در هيرفتم...تك يبه سمت در ورود عیسر و

 

 !ان؟یداخل شا يايچرا نم-

 

 رو بست...از پله ها باال اومد و گفت: نيدر ماش گشیدستش انداخت و با دست د يکتش رو رو انیشا

 

 خوب نبود... ادیالله...حالش امروز ز شيبروپ-

 

 ام رو از در برداشتم و گفتم: هيکردم و تك يحرفش اخم نیا با

 

 افتاده؟ يچرا؟!اتفاق-

 

 کفش هاش رو در اورد و گفت: انیشا

 

 ...كرديمخالفت م گفتميبهش م ي...هر چروني...نه ناهارش رو خورد نه گذاشت ببرمش بدونمينم-

 

 و گفتم: دميکش يپوف

 

 ...اديدکترش ب گميم زنميامروز زنگ م-

 

 باال انداخت و گفت: یيابرو انیشا

 

 خوب نبودا... ادیخانوم دکتر ما ز نیحال ا يامروز نبود-

 

 کردم و گفتم: ياخم

 

 !ه؟يمنظورت چ-

 

 باال انداخت و گفت: يبا خنده شونه ا انیشا

 

 ...دونمينم-

 

 به سمت الله ررفت... و

 

 دفتر تلفنم رو خارج کردم و دنبال شماره دکتر الله گشتم... زمياخم نگاهش کردم و به سمت اتاقم رفتم...از کشو م با

 

 ...خودشه...ينيام ارشيک دکتر

 

 نشستم... يصندل يرو گرفتم و رو شماره

 

 ...ينيدکتر ام-

 

... 

 

 خونه ما... دیايسر ب هی دیامشب وقت دار نميبب خواستميسالم دکتر...م-
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... 

 

 هستم... نای...فقط دکتر من خونه مامان اشميممنونتون م-

 

... 

 

 پس من منتظرتون هستم...خدانگهدار...-

 

 يمزه ا يبود...معلوم نبود باز چه جك ب دهيچيتو کل خونه پ انیشا يخنده  يرفتم...صدا یيرایرو قطع کردم و به سمت پذ تلفن

 ...خندهيم ينجوریکرده که داره ا فیتعر

 

شده  رهيخ يدرهم به گوشه ا ي...با اخم هاديشن يرو نم انیشا يبه چهره گرفته الله انداختم...انگار اصال حرفا يدور نگاه از

 ...كردينم انیبه شا يبود و توجه

 

ها رو لب تا لب  وانيرو برداشتم و ل وهيپاکت ابم خچالیگذاشتم...از داخل  ينيداخل س وانيسمت اشپزخونه رفتم و سه تا ل به

 به دست به سمت هال رفتم... ينيگذاشتم و س زيم يرو رو وهيابم يپر کردم...پاکت خال

 

 کنارش نشستم و گفتم: يصندل يالله برداشتم و رو يبرا يرو جلوش گذاشتم و شربت انیشا شربت

 

 ...يحتما تشنه ا-

 

 لبش بردم... كیرو نزد وانيل و

 

 نگاهم کرد و سرش رو به طرف مخالف برگردوند... سيخ يچشم ها با

 

*** 

 

 ...الله

 

 ...يرو راه بندازم ول يلعنت يصندل نیو چرخ ا ارميجونم رو باال ب يب يکردم دست ها يسع

 

 ...دهیفا ي...بدستیفا يب زيهمه چ يادامه دادم ول دمیفا يرو تكون دادم و به تالش ب خودم

 

 کردم... ياحساس م يخودم به خوب يدو جفت چشم رو رو يرگيخ يول يخانه ابااجداد كريدر پ يسالن ب نیتو ا تنهام

 

 پر از اه شده بود... گریکرد...گوشم د ياز من دوا نم يحرفا درد نیا يول دميشن يم يپچ ها و افسوس هاشان رو به خوب پچ

 

 ....نجاستیا درد

 

 شود... يدرد را نم که

 

 کرد... يحال چكسيه به
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...انقدر كنميکار رو تكرار م نیو باز ا دوزميم لچریو ي...نگاهم رو به چرخ هادميتكون م يو بدنم رو به سخت چميپيخودم م يب

 شد... دهیبر دهیکه نفس هام بر كنميکار رو تكرار م نیا

 

با  كنميم يو سع شوميم رهيخ لی...وارونه به وساكنميخم م نیيچسبوندم و سرم رو به طرف پا يصندل يخستم رو به پشت تن

 ببرم... نيچشمام رو از ب يسيسرگرم کردن خودم خ

 

 ياشك رو رو يعرق کرده ام سر خورد...شور يگونه ها يشد و رو ری...قطره اشك از گوشه چشمم سرازدستیفا يتالشم ب اما

 شده... زيبراق و تم يپارکت ها يبر رو يشدن قطره ا ختهیو ر كنميزبونم احساس م

 

 الله...-

 

 ي...دست هاخواديهر چه زودتر برود...دلم مامان سوسن رو م كنميو دعا م دميقورت م عی...اب دهنم رو سرارمی يباال نم سر

 مهربانش...

 

 الله...-

 

 !؟ينياز اشكم رو بب سيصورت خ يخواي!م؟ينيرو بب ميچارگيو ب يبدبخت يخواي!م؟يخواياز جون من م ي...برو...چيلعنت برو

 

 الله...-

 

 ...كنديپمپاژ م میخون رو به رگ ها عتریبه قلب شكسته ام...با هر الله گفتنش قلبم سر زنديکالمش اتش م سوز

 

 دوزم... يم نشيو تار نگاهم رو به نگاه مات و غمگ سيخ یياورم و با چشم ها يباال م سر

 

 ...شكنديدستش رو م يانگشت ها يكی يكیپارکت ها چهار زانو نشسته و با اضطراب  يرو

 

 حالت خوبه؟!-

 

 ...ستيمن خوش ن حال

 

 يريو مرا در اغوش نگ یيايتو ن تا

 

 دوستت دارم را بیواژه غر و

 

 ساعت كيت كيت چون

 

 هشتاد و شش هزار و چهارصد بار يروز

 

 يگوشم نخوان در

 

 من خوب نخواهد شد حال

 

 که به امدنت ايب

 

 شياز پ شيب
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 دارم ازين

 

 !ارم؟يبرات ب يخوايم يزي...چاديم گهیساعت د كیزنگ زدم به دکترت...تا -

 

 ...دميرو به نشونه نه تكان م سرم

 

 ...يظهر غذا نخورد گفتيم انی!شا؟يخوريغذا م-

 

 راه بود...انگار امروز مامان سوسن نبود... نیبودن بهتر يدر کنار عل يخوب برا ينداشتم ول يلي!مذا؟غ

 

 ...كشميو دماغم رو پر سروصدا باال م دميرو به نشونه مثبت تكان م سرم

 

 از جا بلند شد... عیزد و سر يلبخند

 

 ...امياالن م-

 

 ...دیبه سمت اشپزخونه دو و

 

*** 

 

 کرد... كیام خورد و مشمامم رو تحر ينيغذا به ب ياول رو که به سمت دهانم اورد بو قاشق

 

 بلعم... يو غذا رو م كنميدهن باز م اقياشت با

 

و کمر خم  شمي...از شدت سرفه سرخ مدی...دستپاچه شدم و غذا در گلوم پرختیو پام ر نيزم يغذا رو يهولم مقدار از

 ...كنميم

 

 ر کرد و به سمت دهنم گرفت...رو با عجله پ وانيل

 

رو  يني...دستمال داخل سديکش ي...سرفه ام که قطع شد نفس راحتخورميو اروم اروم اب رو م ذارميم وانيل يرو رو لبم

 انداخت... نیيدستمال رو پا عیافتاده دور دهنم رو پاك کرد و سر ریبه ز يبرداشت و با خجالت به سمت دهنم اورد و با سر

 

 شدم... رهيبه حرکات دستپاچه اش خ اقيزدم و با اشت يلبخند

 

 انداخت... نیيلرزون قاشق رو باال اورد و سرش رو پا ي...با دست هادیلرزيسرخ شده بود و دستاش به شدت م صورتش

 

 و خجالتش شدم... يریسر به ز نيکه من عاشق هم دميفهميلبم نشست...تازه داشتم م يرو يقيعم يلبخند

 

 ...زدميو من لبخند م ختیريعرق م يمدت عل نیساعت غذا خوردنم تمام شد...تو تمام ا ميد از نبع باالخره

 

 شاهد خجالتش باشم... شتريتا ب خوردميعمد ارام ارام غذا م به

 

 کرد... شدينم شی...کارگهیبودم د الله
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خسته  ميزبون يب نی...کم کم خودم هم داشتم از ايزبان يامان از ب يکنم ول يخوشمزه و زحمتش تشكر يبخاطر غذا خواستميم

 يول ارميکلمه به زبون ب هیتا  زدميوقتا اونقدر زور م ينداشت...بعض ينظر چي...دکتر هم که ههيعلتش چ دونستمي...نمشدميم

 ...شديگلوم خارج م ازبودن که  يمعن ياصوات ب جشيتنها نت

 

 با لبخند به سمتم اومد و گفت: انیو به سمت اشپزخونه رفت...شا رو بلند کرد ينيگفت و س يلب نوش جان اروم ریز

 

 الله خانوم... يشارژ شد يغذا خورد-

 

 بندم...بذارم فكر کند بخاطر غذا خوشحالم... يم دیيو پلك هام رو به نشونه تا زنميم يلبخند

 

 ...كنديجا باز م میخودش برا يکنار صندل ونیزیتلو يو جلو دهيرو حرکت م لچرمیو

 

 ...شوديبلند م يمواخذه کننده عل يصدا

 

 ...شهيم فينبرش...چشماش ضع ونیزیتلو يجلو نقدریا-

 

 با حرص دکمه قرمز کنترل رو فشار داد و گفت: انیشا

 

 ...ميبوق نجای...ما اشهيم فيفقط الله چشماش ضع-

 

 ...زنديموج م شیدر صدا طنتيبار ش نیا

 

 ...نيهمچ يا-

 

با عجله از  يافتاد...عل نيزم ياز شدت تعجب کنترل از دستش رها شد و رو انیکه شا خندميقدر بلند مبار اون نياول يبرا

 نگاهم کرد... رهيگشاد شده خ یياومد و با چشما رونياشپزخونه ب

 

 بر لب داشتم... يمتعجبشان خنده ام قطع شد اما هنوز لبخند يچشم ها دنید با

 

 زودتر به خودش اومد و گفت: انیشا

 

 !؟يعل يتو جبهه  يبه خنده الله خانوم...نامرد تو هم رفت شهيهم-

 

 ...كنميو نگاهش م دميتكون م يسر طنتيش با

 

 به خودش گرفت و گفت: يو بامزه ا نيغمگ حالت

 

 خاله سوسكه... ميرسيباشه...بهم م-

 

 ...اورديرو اون لحظه در م انیرص شابود که ح يزيتنها چ نیتر شد و ا عيلبخندم وس نيهم يحرصم بده برا خواديم دونميم

 

*** 

 

 !؟يسوسن خانم امادش کرد-
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 کرد و با توپ پر گفت: يلب غرغر ریسوسن ز مامان

 

 ...سایوا قهيپسر...چند دق ياومد ايمگه شش ماهه بدن-

 

 به در زد و گفت: ياروم يضربه  انیشا

 

 منتظرم... نیيپس من پا-

 

کرم نرم  يشیارا زيم يتخت بلند شد و از رو يبه حرص خورن مامان سوسن زدم و تو دلم قربون صدقش رفتم...از رو يلبخند

 جونم... يب يو اروم اروم شروع کرد به زدن به دستا ختیکف دستش ر يکننده رو برداشت و مقدار

 

 ...يفرشته ا نيدر کنار همچنگام رو به چهره مهربونش دوختم و خداروشكر کردم بخاطر بودن  اقياشت با

 

اوردم خونه  يکه عل يکم کنه...از وقت شيتونست از مهربون ينم يچيه يافتاده بود ول يادیز يچروك ها نيچشماش چ کنار

 يعل يول شديخونه محسوب م داریسرا یيجورای...كرديم يزندگ نجایبا مامان سوسن اشنا شدم...با تنها پسرش ا نایمادرش ا

که خودش  ينكرده بود...جور يمامان سوسن هم کم براش مادر والنصاف...الحق كرديدرست مثل مادرش باهاش رفتار م

مراقبش بوده...بعد از مرگ شوهرش پسرش شده بود تمام  شهيو هم دهيرسياون بهش م ياز بچگ كرديم فیتعر

 دونمينم کهحالم خراب بود  نقدریروز اول بود که اونم ابودم...فقط  دهیند ي...البته پسرش رو تا حاال درست و حسابشيزندگ

وقتا  يمامان سوسن...بعض ومرثيبود و ک ايدن هیافتاد... ياز دهنش نم ومرثيک ومرثيبود...مامان سوسن هم ک ياصال چه شكل

 فیاست ازش تعرمامان سوسن چپ و ر ينجوریکه ا هيعجوبه ک نیا نميبب خواستيکه دلم م گفتيهاش برام م ياز خوب نقدریا

 کنه... فیتعر ياز ک خواستيم كردينم فی...از پسرش تعرگهی...البته مادر بود دكنهيم

 

 حواست کجاست دختر؟!-

 

 شدم... رهيزدم و به چهره خندوش خ يپلك

 

 !؟يخوايم يزيچ-

 

 به دستش کردم... يرو به نشونه نه تكون دادم و اشاره ا سرم

 

 رو باال اورد و گفت: دستش

 

 کنم... كارشيچ-

 

 نهيمرطوب و پ يدست ها ي...لب هام روديو خودش رو جلوتر کش ديکردم خودم رو به طرفش بكشم که خودش فهم يسع

 روش زدم... يبسته اش گذاشتم و بوسه اروم

 

 باال اورد و گفت: عیرو سر سرم

 

 دخترم؟! يكنيکه م هیچه کار نیا-

 

 ...رو به دستاش فشار دادم و چشمام رو بستم گونم

 

 گذاشت و گفت: سميخ يموها يرو يدست
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 منه... يتو ارزو يسالمت دنی...ديزودتر خوب بش شااالیقربونت برم مادر...ا-

 

 ام زد... يشونيپ يرو يرو دو طرف صورتم گذاشت و بوسه ا دستاش

 

 دخترم... يش ريپ-

 

 سرم جمع کرد... يباال رهيسوسن با حوصله موهام رو خشك و شونه کرد و با گ مامان

 

 وارد اتاق شد و گفت: انیشا كدفعهیکه  ارهيبرام ب يسمت کمد رفت تا روسر به

 

 !؟ياماده نشد-

 

 و گفت: ديکش يغيسوسن ج مامان

 

 !ست؟يسرش ن يروسر ينيب يپسر...مگه نم رونيبرو ب-

 

 تو هوا تكون داد و گفت: يدست انیشا

 

 ...ميشده...ما رفت يحاال گفتم چ-

 

 کرد... انینثار شا یيلب پرو ریوسن به سمت در رفت و درو قفل کرد و زس مامان

 

 بارش کردم... يا وونهیزدم و تو دلم د انیشا يبه کارا يلبخند

 

باهم  يدوتا چطور نیا دونستميبود...من نم اليخ ياون ب داديم تياهم زايچ نیکه اون به ا يبود...اونقدر يمخالف عل يزيچ هی

 ...جوری انی...شاجوری يدوست شده بودن...درست مثل روز و شب بودن...عل

 

 رو صدا کرد... انیرو گره زد و در اتاق رو باز کرد و شا میسوسن روسر مامان

 

 بردن و دم راه پله ها گذاشتن... نیيرو پا لچریبا کمك مامان سوسن و انیشا

 

 و گفت: ديکش ينفس انیشا

 

 ...برمشي..خودم مسوسن خانم. يمرس-

 

 و به سمت اشپزخونه رفت... ديگفت و صورتم رو بوس يسوسن باشه ا مامان

 

 !؟يکجا به سالمت-

 

 ...ديدرخش يدرست مثل ستاره ها م يمشك يچشم دوختم...تو اون لباس ورزش يرو به طرف صدا برگشتم و به عل سرم

 

 نوبت داره... گهیساعت د كی...يوتراپیزيف برميدارم الله رو م-

 

 با حوله داخل دستش صورتش رو خشك کرد و گفت: يعل
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 ...خوادينم-

 

 باال انداخت و گفت: یيابرو انیشا

 

 چرا؟!-

 

 نشسته... یيرایبراش فرستاده...االنم داخل پذ دیجد وتراپیزيف هیدکترش -

 

 ...نميب يپرو رو نم ي اون دختره گهید يعنی نیبكشم...ا غيج ياز خوشحال خواستميحرف م نیا دنيشن با

 

 اخه...-

 

 ...نشيتا دکتر بب یيرایاخه ماخه نداره...الله رو ببر تو پذ گهید-

 

 حرکت داد... یيرایرو به سمت پذ لچرمیتكون داد و و يسر يجيبا گ انيش

 

هم  ادیز لشي!دل؟يبود؟! اخه چطور دهيفهم يعل يعنی...شديرفت...باورم نم يلبم کنار نم يلحظه هم لبخند از رو هی يخوشحال از

 بود... يکه اون لحظه برام مهم بود از دست ندادن عل يزيمهم نبود برام فقط کنجكاو بودم...تنها چ

 

 

 

*** 

 

 ماه بعد... كی

 

 چوقتيفشرده باالخره تالشم جواب داد...ه يها نیماه تمر كیدستام رو تكون بدم...بعد از  تونستميم يماه به خوب كیاز  بعد

افتاده  هیبه گر ي...از خوشحالرهينم ادمی رميخودم بگ ياب رو با دستا وانيرو که تونستم دستام رو دوباره تكون بدم و ل يروز

رو  يماندن ادیاون شب به  چوقتي...هرونيهمه رو شام دعوت کرد ب يکنم...اون روز عل نترلتونستم خودم رو ک يبودم و نم

از  يشدن عل دياز ته دل مامان سوسن...سرخ و سف ي...خنده هاانیشا يها يبود...شوخ ميشب زندگ نی...بهتررهينم ادمی

رو سر راهم  يباعث شد که بدونم خدا هنوز به فكرم هست...هنوز اونقدرا دوستم داره که عل نایا ي...همه انیشا يدست کارا

کرده...هنوز اونقدار دوستم  ميمثل مامان سوسن نصب يادرو م انیمثل شا يقرار داده...هنوز اونقدر دوستم داره که برادر

 رشدنم...بخاط دهید نیتو قلبم سرپا نگهم داره و من چقدر ممنون بودم ازش بخاطر ا يداره که با جوونه زدن عشق عل

 ...بخاطر مهر و کرمش...شيبزرگ

 

 گرفتم که بگم... ادی

 

  ديخداوند نگوئ به

 

 دیدار يبزرگ مشكالت

 

 ديمشكالت بگوئ به

 

 دیدار يبزرگ يخدا

 

*** 
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 وارد اشپزخونه شد و گفت: انیپاك کردن ظرفا بودم که شا مشغول

 

 ...ديكنيکار م دیبه به خاله سوسكه...چه عجب شما دار-

 

 کرد و گفت: يسوسن اخم مامان

 

 نكن... تیدخترم رو اذ انیشا-

 

 سوسن بشقاب خشك شده رو از دستم گرفت و گفت: مامان

 

 دستت درد نكنه الله جون...-

 

 بهش زدم... يا رکانهیدر اوردم و لبخند ز يزبون انیشا يرو تكون دادم و دور از چشم مامان سوسن برا سرم

 

 مختلف... ياورد و شروع کرد به در اوردن شكلكا رونيداد و زبونش رو برام ب خچالیاش رو به  هيتك انیشا

 

 دلم گذاشتم و از شدت خنده خم شدم... يو روخنده روده بر شده بودم...دستم ر از

 

 !؟يشد وونهیپسر...د يوا-

 

 زد... رونياز اشپزخونه ب عیکرد و سر ياز دستش افتاد و من من وانيصورت متعجب مامان سوسن ل دنیبا د انیشا

 

 خرس گنده... يکرد...پسره  شتريکارش خندم رو ب نیا

 

*** 

 

...همه نگرانش بودن گشتيشب برم هيو بعد از نم رونيب زديکالفه بود...صبحا سحر نشده از خونه م يليخ يمدت بود که عل هی

 ...دادينم يجواب درست و حساب دنيپرسيازش م انیهرچقدر مامان سوسن و شا يول

 

 رهيخ يعلومو تا ساعت ها به نقطه نام نشستيگوشه م هیوقتا  ي...بعضزديحرف نم يبا کس ادیز گهیغذا شده بود و د کم

 ...شديم

 

 ...نميوضع و حال بب نیرو به ا يعل خواستمي...نمگرفتميم شيات دمشیديحال م نیتو ا يوقت

 

 خدا خدا کردنش سر نماز... ي...صدادميشنيناله هاش رو از اتاق م يشبا صدا يبعض

 

 نداشت... يخوب ي انهيبا من م يخبر بد بودم...انگار خوشبخت هی دنيدلم اشوب به پا شده بود...هر لحظه منتظر شن تو

 

...اون نميرو نب شیلحظه گر هیجونم رو فدا کنم تا  خواستيدلم م دميکردنش رو سر نماز صبح شن هیگر يکه صدا ياول روز

 هی ي...اتاقش کنار اتاق من بود ولارهيب يزيچ يبخوام برام قرص ياومدم تا از عل رونياز اتاقم ب نيهم يبرا برديشب خوابم نم

 ...كرديم هیو گر خوندي...با سوز قران مدميرو شن شیگر يصدا دمياتاقا فاصله انداخته بود...دم اتاقش که رس نيحموم ب

 

نكن...من کنارتم  هیبرم داخل و بهش بگم گر خواستميبكنم...م كاريچ دونستميدر خشك شده بود و نم ي رهيدستگ يرو دستم

 ...يول
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*** 

 

 نهیا در

 

 کند يدارد بغض م يمرد

 

 ديبغلش کن دیيايب

 

 ديرا بمال پشتش

 

 شود يدرست م زيهمه چ دیياو بگو به

 

 دروغ بشنود يکم خواهديم دلش

 

 ديتر نصب کن نیيرا پا نهیا

 

 به زانو در امده گرید گمانم

 

 نیو من خام ا زديخوب بود...روزگار لبخند م يخوب بود...زندگ يخوب بود..عل انیخوب بود...من خوب بودم...شا زيچ همه

و  يرفته بود که من محكوم شده ام به بدبخت ادمیدارد... زين يگرید يرو يرفته بود که زندگ ادمیروزها شدم...

 از قبل غرق شوم... شتريدست و پا بزنم و هر لحظه ب يدر مرداب زندگ اامده بودم ت ايرفته بود که من بدن ادمی...يچارگيب

 

 افتاد... ينام علبار قرعه به  نیبرگشت و ا ورق

 

 ام شده بود... يروزها اسطوره زندگ نیکه ا يبه نام مرد قرعه

 

به  يدادم و خداروشكر کردم که خواب بود...دست رونيبه اطرافم انداختم...نفسم رو ب يشدم و نگاه داريترس از خواب ب با

 كیام نزد دهيخشك يرا پر کردم و به لب ها وانيلرزان ل ي...با دست هادميکش يو بدنم رو به سمت پاتخت دميام کش يشانيپ

 ...دميکردم و الجرعه سر کش

 

 يچم شده است ول دانستمي...نمشديمانع م ينگران يکردم دوباره بخوابم ول يرو داخل بالشت نرمم فرو کردم و سع سرم

 برد... يباالتر م هيتمام وجودم رو فرا گرفته بود و ضربان قلبم را هر ثان يترس

 

 ندهیبه ا ديخوشحال بودم و ام بيروزها عج نیان نشستم...ا يرساندم و رو لچریخودم را به و ينار زدم و به سخترا ک پتو

 يچرخ ها يداشتم...دستم را رو فيخف يچشم به ان حرکت ها يو من با خوشحال كرديبعد از مدت ها حرکت م میداشتم...پاها

 را که باز کردم مامان سوسن جلوم ظاهر شد... اتاقحرکت دادم و به سمت در رفتم...در  لچریو

 

 تكان دادم... شیلبم نشست و سرم را به نشانه سالم برا يرو يلبخند

 

 ...ديشد و صورتم را بوس خم

 

 تا صبحانه ات رو بدم... نیيپا میبر ايکنم...ب دارتيماهت دخترم...اومده بودم که ب يسالم به رو-
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بغلم را  ریرفتم...ز نیياز پله ها پا يبلند شدم و به ارام لچریو يخانم از رو هيو به کمك سمبه نشانه موافقت تكان دادم  يسر

 نخورم... نيوقت زم كیمحكم گرفته بود تا 

 

 پله نشاندم و گفت: نیاخر يرو

 

 ...ارميرو ب لچریتا برم و نيبش-

 

 يخودم کار يه ها ان هم بعد از مدت ها با پاهاامدن از ان پل نیي...پادميكشينفس م يبه شماره افتاده بود و به سخت نفسم

را  لچریکم کم و دیکنم...دکتر گفته بود با نیيچند بار ان پله ها را باال و پا يزجراور و دردناك بود...هر روز مجبور بودم روز

 بروم... راهکنار بگذارم و به کمك عصا 

 

 تر رخ بده... عیهر چه سر میتا روند بهبود بردميم يگفتار درمان كينيشخصا به کل يدو و سه بار عل يا هفته

 

 نیدهم...بنده خدا هر بار که من را به ا هيتك رزنيکردم کمتر به ان پ يامدم و سع رونيبرخورد دست مامان سوسن از فكر ب با

ه از نو شروع حالش بهتر شود دوبار يامد کم يو تا م دیبريزانو درد و کمر درد تا چند هفته امانش را م برديور و ان م

 ...كرديمصرف م ادیز يانرژ دیحرکت دادن من با يو برا ودازش گذشته ب يباشد سن ي...هر چشديم

 

 شد... زيرو به سمت اشپزخونه حرکت داد و مشغول امده کردن م لچریسوسن و مامان

 

 و دهنم را با دستمال گوشه بشقاب پاك کردم... دميرا سر کش رميش وانيل

 

 ينبود...پشت پنجره سرتاسر داشيهم که امروز کال پ انیبودم...شا دهیرا که از صبح ند يساکت بود...عل يادیخونه ز امروز

درندشت خونه دوختم...پسر مامان سوسن مشغول اب دادن به گل ها و حرص کردن درخت  اطيو چشم به ح ستادمیا یيرایپذ

را درونم  يبيعج هيروح شانيه درد و دل کنم...طراوت و شادابباغچ يو با گل ها اطيبرم داخل ح خواستيها بود...چقدر دلم م

 ...كرديزنده م

 

از پله ها باال  يبدون توجه به مامان سوسن عصب انیو سرم رو به پشت برگردوندم...شا دمیبسته شدن در از جا پر يصدا با

 ...میدیرفت و در اتاق را انچنان محكم بست که من و مامان سوسن از ترس از جا پر

 

اش نشان از  يو صورت قرمز و عصب انیخانه امدن شا نطوریشد...ا داريکه از صبح داشتم در وجودم ب يهمان استرس دوباره

 نباشد... يمهم زي...در دل اسم خدا را بردم و دعا کردم که چداديم يبد يخبرها

 

بلند به سمتم امد و قبل از  يصورتش کبود شد و با قدم ها دیامد و تازه متوجه من شد...من را که د نیياز پله ها پا انیشا

 بفهمم صورتم به سمت راست پرتاب شد... يزيچ نكهیا

 

 و گفت: ديکش يغيسوسن ج مامان

 

 ...انیشا يكنيم كاريچ-

 

 چونه ام را محكم در دستش فشرد و گفت: انیشا

 

 تمام بشه... يبه خوب زيهمه چ ياريشانس ب-

 

را از  شیهمه خشم و نفرت صدا نیا ليدل خواستميشدم...م رهيبه خون نشسته اش خ يچشم هابه  سيخ يچشم ها با

 چشمانش بخوانم...
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 از خونه خارج شد... عیبهم زد و چانه ام را ول کرد و سر يپوزخند انیشا

 

 دادم... دنیو به اشك هام اجازه بار دميگونه ام کش يبسته شدن در دستم را رو با

 

 کمرم را نوازش کرد... يکاشت و به ارام میموها يرو يام بغلم کرد و بوسه ا هیگر دنیسوسن با د مامان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 ...يعل

 

قرارام  يشلوار فرو کردم و نگاه ب بيرا داخل ج میامد...دست ها نیيشدم که کارتن به دست از پله ها پا رهيمرد جوان خ به

من  يخانه برا نیاما باز هم ا كردنيم يچرخاندم...حوض پر از برگ...باغچه خشك شده...همه همه بهم دهن کج اطيرا داخل ح

 ليرو تشك ميروزها زندگ نیاز بهتر يبخش شيکوچك و دوست داشتن اطيبا ح يکلنگخانه  نیبود...ا يو دوست داشتن زیعز

 و همدمم بودند... اریتنها  شيخونه با اون باغچه دوست داشتن نیا يکس يو ب یيکه از درد تنها یي...روزهادادنديم

 

 ...میرو بار زد لیاقا همه وسا-

 

فرو  بميرفتم...دستم را داخل ج اطيافتاده به سمت در ح ریبه ز يحبس کردم و با سر نهياز خانه گرفتم و اهم رو در س نگاه

 رفتم... يمهدو يرا خارج کردم و با لبخند به سمت اقا ديکردم و کل

 

 ...ديبهتون زحمت دادم...حالل کن يليمدت خ نیتو ا-

 

 شانه ام گذاشت و گفت: يرو يدست يمهدو ياقا

 

 حاج اقا... دي...حالل کندميمثل شما رو دارم از دست م يمستاجر خوب نكهیناراحتم از ا يليخ-

 

 زدم و گفتم: يلبخند

 

 ......دست حق نگهدارتون...با اجازهديحالل کن دیشما با-

 

 شاگرد نشستم و رو به راننده گفتم: يصندل يرو

 

 اقا... ديحرکت کن-

 

که  یي...اومدن الله...ترسش از مردهاديجا رس نیکه به ا شديکه چ كردميچشم بسته بودم با خودم فكر م ريطول مس تو

 ...مارستانيو بعد از اون جسد غرق خونش تو ب شيشدن ناگهان دیداشتن...ناپد كاريبودن و با او چ يک دمينفهم چوقتيه
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 !د؟يرس نجایکه به ا شديچ واقعا

 

 د؟یارز يم ميو تباه شدن زندگ ينابود د؟بهیارز يهمه دردسر م نیبه اون دختر به ا کمك

 

 اميبه خودم ب يفردا روز خواستميبگذره...نم ابونيتو کوچه و خ ندشیو ا يجوان خواستمياون تباه بشه...نم خواستميفقط نم من

 ...يپناه رو بدبخت کرد يدختر ب هیمرد که  رتتيو بگم خوشا به غ

 

 فقط قصدم کمك بود... من

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 ...الله

 

 ...شد...شديم دیکه نبا يزيچ باالخره

 

 سخت... يانتقام گرفت...انتقام ابيافراس

 

 يكیثابت کنه  خواستيزخم خودش بذاره...م يرو يمرهم نكاریمن رو نابود کنه و با ا خواستي...اون مديبه خواستش رس اون

 و جونش رو به خطر بندازه... تيدورش بزنه و موقع تونهيمثل من نم

 

 ...داديمن رو پس م يکه جونم رو نجات داد حاال داشت تقاص کارا يبود...مرد اورمیو  اریمدت  نیکه تو تمام ا يمن...مرد يعل

 

 بود... زيچ كیجرمش فقط  چون

 

 به من... کمك

 

تا  زديساکت تر شده بود...مثل قبل باهام حرف م يو اروم...ول ری...همانطور سربه زكردي...مثل قبل رفتار مگفتينم يچيه يعل

 ...زديخوب م يو روزا ندهی...حرف از اخونديزودتر زبون باز کنم...برام قران م

 

 تر شده بود... ریسر به ز شهيمن از هم ریسربه ز يعل

 

 ...داديازار م شتريب شهيرفتارش من رو از هم نیا و

 

 ...رونيبزنه...از خونش بندازم ب ادیداشتم داد بزنه...فر دوست

 

 ...كرديکار م كیفقط  يعل يول

 

 ...زديو لبخند م كرديچشمام نگاه م تو
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 ...كرديم ميتقس كهيکه قلبم رو به هزار ت مونهيم يلبخندش دست مثل خنجر نیا دونستينم

 

 ...رونياز خونه بندازن ب دیکه من رو با كرديجر و بحث م ي...هر روز با علزديهنوزم با من حرف نم انیشا

 

 کالم بود... كیحرفش  يعل يول

 

 ...نه

 

 ...يعل تيمظلوم يبرا ختمیريو من در سكوت اشك م كرديم فیرو برام تعر زيهمه چ ادیبا فر انیشا

 

کردن الله رو پس  ي...تقاص نجات دادن و مخفدهيتقاص پس م گفتيکرد...م دیرو تهد يزنگ زد و عل يكیروز  هی گفتيم

 ...دهيم

 

 ...كردميفكر م زيچ كی...من فقط به دميشنينم يچيمن ه يول گفتيم انیشا

 

 ...يلباس شدن عل خلع

 

که  يهر کار ابيافراس دونستميم يول دونستميجور کرده بود...چطورش رو نم يپرونده قطور فساد اخالق هیبراش  ابيافراس

 انجام بده و اب از اب تكون نخوره... تونستيم خواستيم

 

*** 

 

روزا سر خودش رو با کار  نیا ي...علگشتيبرم يداشت به روال عاد زياز اون شوك بزرگ گذشته بود...کم کم همه چ دوماه

هنوزم  ينبود ول يخبر تيخصمانه و عصبان يهااز اون نگاه  گهیهم نرم تر شده بود...د انیکردن تو شرکت گرم کرده بود...شا

 ...گرفتيدر مقابلم گارد م

 

 دوماه راه رفتن مجددم بود... نیاتفاق خوب ا تنها

 

شب  ي...علرهينم ادمیاون روز رو  چوقتي...هستمیخودم با يرو کنار بذارم و رو پاها لچریسخت تونستم و نیاز ماه ها تمر بعد

 کرد...تو شهر چرخوندمون... فی...شام داد...خاطره تعررونيبردمون ب

 

 ...نميارامش رو داخل چشماش بب تونستمياز مدت ها م بعد

 

 ي...بعضستين ليم يهم به من ب يعل كردمياحساس دو طرفست...احساس م نیا شدميم دواريکاراش کم کم داشتم ام نیا با

 نیداشت غرق شدن تو ا يو چه لذت كردميخودم فرض م يو واال فتهيش رو يو عل شدميدخترونه خودم غرق م االتيروزا تو خ

 ...نیريخلسه ش

 

نوشته بود که امروز نوبت دکتر داره و  اداشتیتو خونه نبود...مامان سوسن برام  چكسياز خواب پاشدم ه يوقت صبح

 منتظرش نباشم و خودم غذام رو بخورم...

 

 ...مونديو تا ساعت نه تو شرکت م رونيب زديهم طبق عادت دو ماهش صبح ها ساعت هفت از خونه م يعل

 

خودم  يبرا یيچا يوانيخودم درست کردم و ل يبرا ي...لقمه بزرگدميکش رونيرو از داخلش ب ريرو باز کردم و پن خچالی در

 زدم... رونيو از اشپزخونه ب ختمیر
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 وسط باغ رفتم... قيم زنان به سمت االچرو باز کردم و قد يورود در

 

دهنم گرفتم و اروم شروع به فوت کردن  يرو جلو وانيبه لقمه داخل دستم زدم...ل يگذاشتم و گاز بزرگ زيم يرو رو يچا

 شدم... رهيپر از گل خ اطيبه ح يچشم ریکردم و ز

 

 پسر مامان سوسن خونه بود؟! يعنیبود که تازه اب داده شدن... دايکامال پ نيباغچه ها وزم يسيخ از

 

 بود؟! ياسمش چ يراست

 

 مهم شده... نقدریروزا اسمش برام ا نیچرا ا دونستمينم

 

 ...دميرو تا نصفه سر کش میمونده لقمم رو داخل دهنم جا دادم و چا يباال انداختم و باق يشونه ا اليخيب

 

به  يتازه اب خورده کردم...هر چ يروع به قدم زدن تو چمن هارها کردم و دستام رو بغل کردم و ش زيم يرو نطوريرو هم وانيل

و با لذت  دميبازوم کش ي...دستم رو چند بار روكرديمشامم رو پر م شتريخورده ب سيخاك خ يبو شدميم كیباغچه ها نزد

 سوق دادم...  يرنگ يگل ها ينگاهم رو رو

 

کردم و چند قدم به  زیچرخ دادم...چشمام رو ر اطيداخل حهراسان به سمت عقب برگشتم...نگاهم رو  يزيشكستن چ يصدا با

 سمت جلو برداشتم...

 

 بوده... يزيچ يگربه ا دیالله؟!شا يديترس نقدریا چرا

 

 پشت اون دخترتاست... يکس كنمياحساس م نه

 

 هست... يک نيبرو جلو بب خب

 

 ...دیپر رونياز پشت درخت ب اهيگربه س هی كدفعهیبه سمت درخت بردارم  يخواستم قدم تا

 

 ...دمیو به سمت خونه دو دميکش يغيج

 

 ...دمیرو پشت سرم بستم و نفس زنان به سمت اتاقم دو در

 

 کردم... دنيتخت پرت کردم و تند تند شروع به نفس کش يرو رو خودم

 

 ...نميلباس ضربان تند قلبم رو بب ياز رو تونستميم يو به خوب رفتيم نیيباال و پا جانياز شدت ه نميس قفسه

 

 بدشگونه نه؟! اهيس گربه

 

 !؟يشد يالله...باز خرافات يگيم يچ

 

 کردم... يو سرم رو داخل بالشت مخف دميپهلو چرخ يرو

 

 ...گفتنيراست م شهيها هم يمیقد يول
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 ترس داره... نقدریگربه ا هی!!؟يخودت رو باخت نقدریبشه که تو ا يمگه قراره چ وونهید يدختره  اخه

 

 ...گميلب م ریو ز دميهم فشار م يرو رو چشمام

 

 بود... اهيس

 

 ...شهيقفل م يمشك لهيو چشمام تو دو جفت ت ارمی يباال م عیبسته شدن در اتاق سرم رو سر يصدا با

 

 ...گميلب م ریو ز دميهم فشار م يرو رو چشمام

 

 بود... اهيس

 

 ...شهيقفل م يمشك لهيو چشمام تو دو جفت ت ارمی يباال م عیبسته شدن در اتاق سرم رو سر يصدا با

 

 ...دميم هيو خودم رو به تاج تخت تك كنميرو تو دستم مشت م يو روتخت دميدهنم رو قورت م اب

 

 ...دارهيقدم رو به سمتم برم نيو اول زنهيم يلبخند

 

خودم اروم نشون  كنميم يسع دمي...مالفه رو سفت فشار مكنهيوحشتم رو چند برابر م نیو ا زنهيم يچشماش به قرمز يديسف

 بدم...

 

 ...گهيم ياروم يو با صدا نهيشيتخت م رو

 

 ندارم... تینترس کار-

 

 خورده... يزيکه چ فهمميدهنش م يکشدار بودن کلماتش و بو از

 

بزرگ و زمختش  يو با دستا كنهيبه سمتم حمله م عیاز ترس بكشم سر يغيج خواميو تا م دميدهنم رو با ترس قورت م اب

 ...بندهيدهنم رو م

 

 ...دميکش ادیدلم از ته دل فر ریز يدیشد ياحساس درد با

 

 ....يعلـــ-

 

 بلند شد... يعل ادیمامان سوسن و فر غيج يان صدا يباز شد و در پ يبد يبا صدا در

 

مامان سوسن و  غيج يموند صدا ادمیکه  يزيچ نی...اخردیديهمه جا را تار م هیشده بود و چشمام از شدت گر نيسنگ سرم

 به سمتم بود... دنشیدو

 

*** 

 

 !؟يکن كاريباهاش چ يخوايم-

 

...اونه که اديتا الله بهوش ب كنميندادمش...صبر م سيپل لی...فعال بخاطر مامان سوسن تحوكشتمشياگه دست خودم بود که م-

 ...رهيبگ ميتصم دیبا
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 بود... ریاروم و سربه ز يليکار رو کرده باشه...خ نیا ومرثيک شهياصال باورم نم-

 

 نداشتم...واقعا کم اوردم... شیلحظه هم اسا كیمدت  نی...تو اشميم وانهیبخدا دارم د انیشا-

 

 باال بكشم... يکردم خودم رو کم يچشمام رو باز کردم و سع يحرف عل نیا دميشن با

 

 به سمتم اومد و گفت: عیشدنم شد...سر داريکه متوجه ب انیشا

 

 حالت خوبه الله جان؟!-

 

 دوختم... انینگران شا يرو از انژوکت دستم کندم و به چشم ها نگاهم

 

 زدم و گفتم: يخسته ا لبخند

 

 !ن؟یبهم اب بد يکم شهيم-

 

 رفت... نیيتعلل پا يبدون لحظه ا انیشا

 

 كی هيبود و هر چند ثان ستادهیاتاق ا يپنجره سرتاسر يرو به روتنها باشم...پشت به من  يبا عل خواستميام نبود...فقط م تشنه

 ...ديكشيتو موهاش م يدست يبار عصب

 

 ...يعل-

 

 ...كنمينگو...خواهش م يزيچ كنميخواهش م-

 

 حرف بغض کردم و تو خودم جمع شدم... نیا دنيشن با

 

 ازش خوردم... يرا از دستش گرفتم و کم وانياب رو به سمتم گرفت...ل وانيوارد اتاق شد و کنارم نشست و ل انیشا

 

 افتاده گفت: نیيپا يکرد و با سر يمن من انیشا

 

 !؟يدرد ندار-

 

 !سند؟ینويم ي! اصال درد را چطوردرد؟

 

 بگذار بر درد بازوان من سر

 

 رينگاهم را بگ دست

 

 کن که با عشق نسبت دارد يدچار حادثه ا مرا

 

 ام... دهياز روزگار رنج بيعج من

 

 گرفتند... يداغم لوله سِرُم را به باز يتكان دادم و انگشت ها يبه نشانه منف يسر
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 دستش را به طرفم دراز کرد و گفت: انیشا

 

 ...ميزنيباهم حرف م ي...هر وقت خواستزیتو خودت نر-

 

 زدم... يهمه مهربان نیبه ا يگذاشتم و لبخند دشيبزرگ و سف يلرزانم را داخل دست ها دست

 

 از جا بلند شد گفت: انیشا ياشاره عل با

 

 صدامون کن...باشه؟!! يداشت يکار نیيپا میريما م-

 

دارم بودنه  ازيکه ن يزيوفا...من االن به تنها چ يب يريم يرا تماشا کردم...کجا دار يرفتن عل يچشم ریتكان دادم و ز يسر

 توئه...

 

 میبه پهلوها چانديپ ياتفاق خودش را م كیهجوم  دردِ

 

 بترسم خواهمينم

 

 کنم هیگر خواهمينم

 

  كنديسوراخ م بينبودنت عج يول

 

 بودنم را يروزها میتقو

 

 کنم هیگر خواهميهم نم هنوز

 

 فتديب خواهديکه م اتفاق

 

 اشك ارِياخت

 

 چشم و

 

 دل و

 

 شب و

 

 ادیفر و

 

 روديدست م از

 

 ياز دست رفته ا تو

 

 رومي...از دست ممن

 

 ...يتو از دست رفته ا اه



Roman-City.ir 
 عروس هزار داماد رمان

 

https://telegram.me/romancity 163 

 

 

*** 

 

 ...يعل

 

 ...ستين يخوب طیاون االن تو شرا1؟يباهاش حرف زد ينجوریچرا ا-

 

 و ارام گفتم: دميام کش يشونيپ يرو يدست

 

 کالفم... ي...خودم به اندازه کافانیتمومش کن شا كنميخواهش م-

 

 و گفت: ديکش يپوف انیشا

 

 ...نجایا اديم گهیساعت د كیدکتر روانشناس خوب...تا  هیزنگ زدم به -

 

 بهش انداختم و گفتم: يقدرشناسانه ا نگاه

 

 ...قيرف يمرس-

 

 !؟يرفتيم رونياز اتاق ب يداشت يو قت كردينگات م يچطور يدی...نديالله توئ يمرهم و دکتر برا نیبهتر گميمن هنوزم م يول-

 

 ...انیشا-

 

 به بازوم زد و گفت: يا ضربه

 

 ...ششيپبرو  ي...تو هم وقت داشتنیيپا رميمن م-

 

 ام فشار دادم... قهيشق يگذاشتم و انگشتام رو محكم رو زيم يبسته شدن در سرم رو رو با

 

 و من؟! الله

 

 شده بود...چطور ممكنه اون عاشق من شده باشه؟! وانهیحتما د انیدار بود...شا خنده

 

 !؟ي!تو دوستش ندار؟يعل يچ تو

 

تباه بشه...من  ينطوریسن ا نیدختر به ا هیخوام بذارم  ي...نمسوزهي...دلم براش مدونميندارم...من اون رو مثل خواهرم م نه

 کمكش کنم... خواميفقط م

 

 !؟يکه بهش فكر کن ذارهيگذشتش نم يبه گذشته الله نداره؟!مطمئن يربط يمطمئن

 

 لب زمزمه کردم... ریو ز دميلبم کش يرو رو دستم

 

 ...گذشته

 

 ...شديم داريتو ذهنم ب رمرديافتاد حرف پ يهر وقت نگام بهش م شیدن دوره بهبودکر يشدن الله و ط داياز پ بعد
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 فرفره؟! الله

 

 !ده؟یازتون دزد يچ

 

 بود... دهیفا يحرف رو پس بزنم ب نیکردم ا يچقدر سع هر

 

دزد باشه...اون  هیکه  خورديتونستم بارو کنم که دزد باشه...اصال به سر و وضعشم نم ينم يبود ول يدختر کله شق و لجباز الله

 لباسا...

 

 دزد رو نداشت... هیاز  ينشونه ا چيه الله

 

*** 

 

سرحال تر  يليپوستش رفته بود و نسبت به قبل خ ری...بعد مدت ها اب زگذرونديم اديبود که الله تو کمپ اعت یيروزا نیاخر

 شده بود...

 

 ...كردينشسته بود و با لبخند به پرستارش نگاه م اطيگوشه ح يتاپ فلز يبه الله افتاد که رو نگاهم

 

 صورتش زوم کردم... يدستم رو باال اوردم و رو نيدورب ناخوداگاه

 

 خالص بشم... يذهن يريخود درگ نیاز ا تونستميبود که م يتنها راه يول ستيکار درست ن نیا دونستميم

 

 شهر رفتم... نیيپا يمیزدم و به سمت همون محله قد رونيبذارم الله متوجهم بشه از کمپ ب نكهیا بدون

 

رفتم...من  يبه سمت بقال نانيبرداشتم و با اطم يصندل يرو از رو نيزدم و دورب يافتاد لبخند كيکوچ ينگاهم به بقال يوقت

 ...ستيمطمئن بودم الله دزد ن

 

 بهم انداخت و گفت: ينگاه رمرديپ

 

 بابا جان؟! يخوايم يزيچ-

 

 م و به سمتش رفتم و گفتم:زد يلبخند

 

 ...ديبهم بكن يلطف هی شهيم-

 

 تكان داد و گفت: يسر رمرديپ

 

 حتما پسرم...-

 

 ...دميجلو زدم تا به عكس الله رس يكی يكیرو روشن کردم و عكس ها رو  نيدورب

 

 برگردوندم و گفتم: رمرديرو به سمت پ نيدورب

 

 !د؟يشناسيخانم رو م نیا-
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 چشمش رو جا به جا کرد و گفت: يرو نكيع

 

 اللست... نیا-

 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: اب

 

 کجاست؟! ديدوني! االن مدش؟يشناسيشما م-

 

خب من خودم  يخودشون ول يدختره دزده...راست و دروغش پا گني...مدمیند يزي...خودم که چدميواال پسرم من فقط شن-

 ...گردهينااهل محل م يبا پسرا دمید ادیز

 

 اروم از مغازه خارج شدم. يدادم و با تشكر رونيب يام رو به سخت نهيحبس شده تو س نفس

 

 ...يعل-

 

 اومدم و گفتم: رونيکه به در خورد از فكر ب يضربه ا با

 

 تو... ايب-

 

 به صورت کالفه ام انداخت و گفت: ينگاه انیشا

 

 !؟يايب يخوايدکتر اومده...نم-

 

 تكان دادم و گفتم: يسر

 

 ...اميچرا االن م-

 

*** 

 

 کتش فرو کرد و گفت: بيخودکارش رو داخل ج دکتر

 

 !د؟یباهاش دار يشما چه نسبت-

 

 گفتم: هيانداختم و پس از چند ثان انیبه شا ينگاه يجيگ با

 

 برادرشم...-

 

 به نشانه تاسف تكون داد و گفت: يسر دکتر

 

 دختر وارد شده؟! نیبه ا يشما چه ضربه ا يسهل انگار نیبا ا يدوني!م؟يمراقب خواهرت باش دیبا ينجوریا-

 

 گفتم: كردميدر باال نبردنش م يکه سع يو با صدا دميدستم رو داخل موهام کش يعصب

 

 دکتر حالش چطوره؟!-
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 رو ندارم... خودشيب يحوصله پند و اندرزها ديفهم انگار

 

 حالش خوبه..خوب خوب...-

 

 تكون داد... يسر يشونه ام رو فشرد و با خوشحال انیلبم نشست...شا يرو يدادم و لبخند رونيحبس شده ام رو ب نفس

 

 ...ترسونهيخوب بودن من رو م نیا يول-

 

 تعجب نگاش کردم و گفتم: با

 

 فهمم... يمنظورتون رو نم-

 

 بده... يليکردن خ يخودخور نیکه حالش خوبه...ا كنهيداره وانمود م كنميمن احساس م-

 

 ...ديپرس عیسر انیشا

 

 !م؟يکن كاريچ دیخوب دکتر االن ما با-

 

از  تونهيبراش بهتره و م ديكنيکه فكر م يباشه...هرکار يدورش خال دیسفر...نزار دشیمدت ببر هی كنميم هيمن بهتون توص-

 ...دیانجام بد ارهيدرش ب یيتنها

 

 دکتر فكر کردم... يپله ها نشستم و به حرفا يرفت رو نیيبدرقه دکتر پا يکه برا انیشا

 

 به سرش بزنه؟! يممكنه فكر احمقانه ا يعنی

 

 ...يكنيکه فكرش رو م هي!الله محكمتر از اون؟يفكر چه

 

سرد اتاق  رهيدستگ يبلند شدم و به سمت اتاقش رفتم...دستم رو رو عیدر اتاقش ثابت شد...سر ينگاهم رو ناخوداگاه

 م...فشارش داد نیيبه سمت پا يگذاشتم و به ارام

 

 صورتش پخش شده بود... يبود و موهاش رو دهيچهره الله ثابت موند...به پهلو خواب يباز کردم و نگاهم رو يدر رو کم يال

 

 بستم... يزدم و در اتاق رو به اروم يلبخند

 

 ...يزنيم دیدختر مردم رو د يواشكی ستيخوب ن-

 

 به عقب برگشتم... عیو سر دمیجا پر از

 

 نداخت... يابرو باال م طنتيداده بود و با ش هيتك واریخندون به د انیشا

 

 و گفتم: دميرو تو هم کش ابروهام

 

 تو اتاقم کارت دارم... میبر اي...بانیشا يمنحرف يليخ-
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 تكان داد و گفت: يخندون سر انیشا

 

 باشه ما منحرف...-

 

*** 

 

 تا حالش بهتر بشه... یيجا يشمال میبر يچند روز هی گميمن م-

 

 تكان داد و گفت: يبا موافقت سر انیشا

 

 ...ارمي...منم الناز رو مهيفكر خوب-

 

 کردم و گفتم: ياخم

 

 !؟ياريب يخوايم يچ ياون رو برا-

 

 زنمه ها... نكهیبابا مثل ا يا-

 

 خودت... يپا شيپس همه چ-

 

 مبل برداشت و گفت: ياش رو از رو هيتك انیشا

 

 تنده... يكمی...زبونشم شهيجور م هيبا بق رید كمی...فقط هيبخدا الناز دختر خوب-

 

 باال انداختم و گفتم: یيابرو

 

 !؟يكمی-

 

 خب حاال...-

 

 شمال رو اماده کنن... الیو زنميپس من زنگ م-

 

 !؟يبسپر يخوايم يشرکت رو به ک يکار يباشه...راست-

 

 مدت سروسامان بدن... نیکارا رو تو ا توننيهستن...م ريرضا و ام-

 

 ...ياخر هفته برن مرخص خواستنيباشه...پس بهشون زنگ بزن...انگار م-

 

 ...زنميباشه بهشون زنگ م-

 

*** 

 

 ... الله

 

 شدم... رهيدادم و به جاده سرسبز خ هيسرد پنجره تك شهيرو به ش سرم
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 نازك الناز بلند شد... ياون صدا يشونه ام نشست و در پ يرو يدست

 

 الله جون؟! يخوريم يچا-

 

 زدم و گفتم: يلبخند

 

 ...شميممنون م-

 

 بار مصرف رو به سمتم گرفت و گفت: هی وانيلبخند ل با

 

 نوش جان...-

 

 سرش رو به عقب برگردوند و گفت: انیشا

 

 !ال؟يع يپس من چ-

 

 تو سرش زد و گفت: يضربه اروم الناز

 

 ...اليو زهرمار...صد دفعه گفتم نگو ع اليع-

 

 منزل... گميباشه...م-

 

 صداش رو کلفت کرد و گفت: بعد

 

 ...اديرد کن ب يچا وانيل هیمنزل -

 

 کرد و گفت: ياخم الناز

 

 درت اثر کرده... ني...کمال هم نشگهید يگرفت ادیحرفا رو هم از دوستات  نیا-

 

 به نشونه تاسف تكون داد... يو سر ديحرف اخماش رو تو هم کش نیافتاد که با ا يبه عل نگاهم

 

 داد... هيتك شيبرگشت و به صندل يبه الناز کرد و بدون حرف ياخم انیشا

 

رو  يريتاث چيهم ه انیشا يو اخم ها نداختيم كهيت يبود...الناز از اول سفر همش به عل يو الناز چ يمشكل عل دونستمينم

 نداشت... زشيتند و ت يحرفا

 

 داده بود و صورتش رو به طرف پنجره برگردوند... هيتك يبق کرده به صندل الناز

 

 ناراحت شد؟! انیاز اخم شا يعنی

 

 دختره بهش برخورده... نی...اونوقت االيبهت بگه ع يکه عل يكنيپولدارا با ما فرق داره فرفره...تو عشق م نیا يزندگ چقدر

 

 قند تو دلم اب شد... اليروز بهم بگه ع هی يعل نكهیفكر ا از
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 ...كنهيذوق م نقدریگفتن ا اليع هی ي...اخه ادم برادیبد دیند يسرت دختره بر خاك

 

 داره... يچه لذت يحرف از زبون عل نیا دنيشن يدونيکه نم تو

 

 الله... يستيادم بشو ن تو

 

 که هست... نهيهم

 

 نگه داشت و گفت: يگوشه ا يعل

 

 ...ميكنيبعد دوباره حرکت م میناهارمون رو بخور نجایا ديبش ادهيپ-

 

 انداخت و با انزجار صورتش رو جمع کرد و گفت: يبه رستوران نگاه الناز

 

 ..خورميغذا نم نجایمن ا انیشا-

 

 داد و گفت: رونيب تينفسش رو با عصبان يعل

 

 ...نیيپا ايالله ب-

 

 راه افتادم... يو مثل جوجه اردکا دنبال عل دمیپر رونيب نياز ماش عیحرف سر نیا دنيشن با

 

 در رستوران رو باز کرد و گفت: يعل

 

 برو تو...-

 

 غرق لذت شدم... ذاشتيکه بهم م يهمه احترام نیا از

 

 ...ذاشتيم بيع یيجا نينشستم و با لذت نگاهم رو به اطراف دوختم...الناز چطور رو همچ يچوب يصندل يرو

 

 بودم... دهیند يخوشگل نیحاال تو عمرم رستوران به ا تا

 

 !؟يگيرو م نیکه ا يچند بار رستوران رفتتو تا حاال  مگه

 

 ...دميرو تو هم کش اخمام

 

 خوشگله... يليخ نجایا يحاال هر چند تا ول-

 

 !؟يخوريم يچ-

 

 دوختم و بدون توجه به سوالش گفتم: يرو به صورت سرخ عل نگاهم

 

 !؟يناراحت-
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 باشم؟! دینبا-

 

 ...يچرا ول-

 

 دوست شدم... انیبدبخت گداگشنم و بخاطر فقر با شا هیمن  كنهياون دختر فكر م-

 

 ...ديانیکه دوست داره فكر کنه...مهم تو وشا يبذار هرجور-

 

 برام مشكله... یيزايچ نيهمچ دنيحرفاش رو هضم کنم...واقعا شن نیا تونميهنوز نم يول دمشیاز صد بار د شيب-

 

 خم شدم و گفتم: زيم يرو

 

 ...ميسفر که خوش بگذرون می...ما اومدميرو فراموش کن زي...بهتره همه چيعل يزنيحرف رو م نیچرا ا گهیتو د-

 

 و گفتم: دميبهم کوب يرو با شاد دستام

 

 ...خواميمن جوجه م-

 

 کردم و اروم گفتم: يمكث

 

 برادر...-

 

 زد... ينيحرف اخماش از هم باز شد و لبخند دلنش نیا دنيبا شن يعل

 

 برادر گفتنات تنگ شده بود... يدلم برا-

 

 و گفتم: دمیلذت خند با

 

 ...گميبهت م ياز االن هر چقدر که دوست داشته باش-

 

 نشته بود و مسئول گرفتن سفارش ها بود رفت... زيکه پشت م يتكون داد و به سمت مرد يبا خنده سر يعل

 

 مزخرف الناز رو فراموش کرده باشه... ينگاهم دنبالش کردم و از ته دل ارزو کردم که حرفا با

 

 لبم نشست... يرو يافتاد از شدت ذوق لبخند بزرگ يعل يو نگاهم به غذا دنيچ زيم يغذا ها رو رو يوقت

 

 خودش جوجه سفارش داده بود... يهم برا يعل

 

 کارش تو دلم هزار تا فكر دخترونه کردم... نیا با

 

*** 

 

 ...شي...دو ماه پابيافراس

 

 سرم رو بچرخونم گفتم: نكهیا بدون
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 تمام شد؟!-

 

 لبش رو احساس کنم... يپوزخند رو تونستميم يبه راحت يول دمشید ينم نكهیا با

 

 شدم... رهياز اشكش خ سيخ يبه پشت برگردوندم و به چشم ها يرو به اروم سرم

 

 نوبت من بود که پوزخند بزنم... حاال

 

 !اشك؟

 

 هم رضا؟! اون

 

 بود؟! يبود ک دهیکه اشك رضا رو د يبار نیاخر

 

سرد زمستون شاهد اشك  يروز برف هی...تو شانيبه دهسالگ ديپر کش الشيبه ذهن خسته اش فشار اورد و پرنده خ يکم

...غصه ختی..برادرش اشك رقشيرف يمادر تازه به خاك سپرده اش بود...اون روز او هم پا به پا يرضا برا يختنایر

 دارد... يخورد...دلدار

 

 اوردن ان خاطرات مشت شد... ادیبا به  شیها دست

 

 ابي...ثروت مند...اون افراسيدوست دارم...قو شتريرو ب ابيافراس نیمرد...سال هاست که کشتمش...ا ابيافراس اون

 تمام... يتمام بود...همه چ يهمه چ ابيافراس نیا يخور بود ول يبود...تو سر فيضع

 

 شد... لیتبد يکم کم به لبخند بزرگ پوزخندش

 

 مرد گنده؟! يكنيم هیچرا گر-

 

 رفت... فشيبهش انداخت و به سمت ک يبا نفرت نگاه رضا

 

 ...ديترس قشي...از عمق نفرت رفديدوستش ترس يشدت نفرت النه کرده داخل چشم ها از

 

 ترس رو پس زد... نیکه ا ديهم نرس هيثان كیبه  يول

 

 گفتم: كرديدر ارام نگه داشتنش م يکه سع یيکرد و با صدا زیرو ر شینشست...چشم ها شیدو ابرو نيب ياخم

 

 بهت گفتم تمام شد؟!-

 

 برگردد گفت: نكهیا بدون

 

 اره...تمام کرد...-

 

بلند شدم و با دو قدم خودم رو به رضا  يصندل يگذاشتم...از رو زيم يداخل صورتم روزنامه رو رو يرييتغ چيه بدون

 رو شونه اش گذاشتم و گفتم: يرسوندم...دست
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 ...قيراحت شد رف-

 

 به خشونت به عقب برگشت و دستم را پس زد... رضا

 

 ام زد و گفت: نهيتخت س يمحكم ضربه

 

 راحت بخواب... اليخان...حاال برو با خ ابياره..راحت شد...بهزاد تمام کرد افراس-

 

 و گفتم: دميام کش يجوگندم يموها نيب يدست يعصب

 

 بوده... يکه انگار جوان پاك و ناکام يسوزنيبراش دل م يدار يجوری-

 

 زد و گفت: يپوزخند رضا

 

خان...اون با  ابيکثافت بودن انتخاب خودش نبود...انتخاب پدرش بود...افراس نیا يول فيهم کث يليبود...خ فينه بهزاد کث-

 شد... دهيچاه کش نیاطناب تو تو 

 

 مبل زد و گفت: يبه کت رو يچنگ

 

 برسه که بهزاد ببخشت... يروز دوارميام-

 

 با مكث برگشت و نگاهش کرد... هيشد...بعد از چند ثان مانيانگار پش يبه سمت در برداشت ول يقدم

 

 نمناك... ياز پوزخندش بود نه ان چشم ها ينه خبر گریبار د نیا

 

 زد و گفت: يلبخند

 

 نكشه... شتيخوبه...مواظب باش به ات يليزندست...حالشم خ میرفت بهت بگم...مر ادمی يراست-

 

 واقعا حالش خوب باشد... میرضا در دل خدا خدا کرد که مر و

 

 نيب يدو زانو نشست و چنگ ينبود...رو نیقرار که ا يزنده بود؟!ول می!مرم؟یبه تنم افتاد...مر يرعشه ا میاسم مر دنيشن با

 موهاش زد...

 

 ...كرديم كاريچ دیبا حاال

 

 !؟يچطور-

 

 باال انداخت و گفت: يشانه ا رضا

 

 دادم... شیفرار دادينوچه هات جون م يدست و پاها ریداشت ز يهمون موقع که تو دب-

 

 مشت شد... شیحرف دست ها نیا دنيشن با

 

 رکب خورده بود... او
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 هم از رضا... ان

 

*** 

 

 ...ي...دبيعل

 

همان  بایدختر سرِحال وز نیشناختم نداشت...ا يکه م يمیبه مر يشباهت چيدختر ه نیانداختم...ا میبه زن رو به رو ينگاه

 کرده بودم؟! دايجونش را پ ميبود که جسد ن يدختر

 

 خوش رنگش را پشت گوش زد و گفت: يموها میمر

 

 ...كنميلطفت رو فراموش نم چوقتي...هيبه من کرد يتو کمك بزرگ-

 

 مرتب کنم... يکردم ذهن اشفته ام را کم يزدم و سع پلك

 

 !؟يکجا بر يخوايم-

 

 ...ارميبود که اون لحظه تونستم به زبون ب يزيتنها چ نیا

 

 را به او دوخت و گفت: نشينگاه غمگ میمر

 

 بدم... سيو اونا رو به پل رانیبرگردم ا خواميدارم...م ابيعالمه مدارك از افراس هیمن -

 

 مبل جا به جا شدم و گفتم: يرو يتاب يب با

 

 کار ممكنه برات گرون تمام بشه... نیا يول-

 

 تكان داد و گفت: يسر میمر

 

 ...میريتقاص خون بهزاد رو بگ دیبا يول دونميم-

 

 ...دنیو اماده بار شدنيم سيخ ياورد چشم ها ياسم بهزاد رو م يشدم...هنوزم وقت رهيخ قيدق شیچشم ها به

 

 و گفت: دينمناکش کش يبه چشم ها يدست میمر

 

 ...رانیبرگردم ا ديازتون بخوام کمكم کن خواميدارم...م نجایکه من ا ديهست يشما تنها کس يول هیادیخواسته ز دونميم-

 

 انداختم و گفتم: نیيحرف سرم رو پا نیا دنيشن با

 

 قبوله...-

 

 زد و گفت: يپلك يبا خوشحال میمر

 

 بتونم جبران کنم... دوارميام-



Roman-City.ir 
 عروس هزار داماد رمان

 

https://telegram.me/romancity 174 

 

 

 اما شرط داره...-

 

 ...شيپ دوماه

 

 کردم... دايمن بهزاد رو پ-

 

 رفت... نيباره از ب كیام به  يحرف تمام انرژ نیا دنيشن با

 

 نشستم و گفتم: نيزم يرو

 

 !؟يچطور-

 

 و گفت: ديکش رونيب يروزنامه ا فشيداخل ک از

 

 بخونش... ريبگ-

 

 اولش چشم دوختم... تريجون روزنامه رو ازش گرفتم و به ت يب یيدست ها با

 

 "درگذشت... يبهادر يا رهيزنج ي...سهام دار بزرگ و صاحب کارخونه هايبهزاد بهادر"

 

روزها بنظرش  نیکه ا يکه بهزاد نام داشت...بهزاد يا افهيزوم شد...پسر جوان و خوش ق تريعكس کوچك کنار ت يرو چشماش

 بود... اياسم دن نیور ترمنف

 

 شدم... رهيرو باال اوردم و به دکتر خ سرم

 

 !مه؟یشوهر مر نیا ديدونياز کجا م-

 

که  ديکه بود فهم يفرستادم...به هر ضرب و زور كنهيم يزندگ رانیاز دوستام که داخل ا يكی يرو برا میعكس مر-

 کنه... دايتونست بهزاد رو پ يبخاطر حمل مواد داشته...از اونجا به راحت كيسابقه کوچ هی...كارسيچ

 

 مخدر؟! مواد

 

 !زندان؟

 

 باشد... يدختر نيهمچ میمر شدينم باورش

 

 موهام رو به عقب راندم و گفتم: يناراحت با

 

 !م؟يکن كاريچ دیاالن ما با-

 

 ... میداستان رو از زبون اون بشنو دی...باميبمون میوب شدن مرمنتظر خ دیانتظاره...با میکه الزمه ما انجام بد يتنها کار-

 

 ...زدي...حرف از ترك کردنش مزديو سالم جلوش نشسته بود و حرف از رفتن م حيبعد از دوماه صح مشیمر حاال
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 نگاهش کرد و گفت: يبا نگران میمر

 

 !؟يچه شرط-

 

 ...اميمنم باهات م-

 

 او را شوکه کرد.. يعل يدرکنارش باشد...اما حرف بعد يمثل عل يمرد ستيبا خودش فكر کرد که بد هم ن میمر

 

 ...رانیا میريبعدش م ميكنيالبته قبلش باهم ازدواج م-

 

 

 

*** 

 

 ...رانی...امیو مر يعل

 

 به سمتم انداخت و گفت: ينگاه

 

 !زم؟یعز يخوب-

 

 يبا خشونت بود...حت زشيصداش نكرده بود...اون همه چ نطوریبهزاد هم ا يلفظ گنگ بود...حت نی!چقدر براش ازم؟یعز

 عشقش...

 

راجع به شوهر  دیزن شوهر دار بودم...نبا هیافكار مزاحم رو از ذهنم دور کنم...من االن  نیکردم ا يرو تكون دادم و سع سرم

 ...دی...نباكردميمرحومم فكر م

 

 زدم و گفتم: يلبخند دستپاچه

 

 خوبم...-

 

 ...يدش با مهر جوابش رو بدم ولکردم مثل خو يسع

 

 رو محكم تر فشرد و گفت: دستام

 

 !م؟یکجا بر دیبا-

 

 پاسداران...-

 

 تكون داد و گفت: يسر

 

 !ست؟يمتوجه ات ن يخطر چيه يمطمئن-

 

 تكان دادم و گفتم: يسر

 

 خبر نداشت جز من و بهزاد... چكسياز اون خونه ه-
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 و گفت: ديچيپ يگفت و داخل کوچه ا ياهان

 

 بپرسم؟! يسوال هی شهيم-

 

 گفتم: رميدرخت ها بگ ينگاهم رو از رو نكهیا بدون

 

 اره...-

 

 شد که بچه ات مرد؟! يچ-

 

 رو گاز گرفتم و گفتم: نمیریاسم بچه فكم منقبض شد...لب ز دنيشن با

 

 کشتش... ابيافراس-

 

 رخم انداخت و گفت: ميبه ن ينگاه

 

 ...ای!به خاطر بچه ات ؟يبرسون سياون اسناد رو به پل يخوايم يچ يبرا-

 

 کرد و اروم گفت: يمكث

 

 بهزاد؟!-

 

 هر دو...-

 

 انداختم و گفتم: يبه عل ينامحسوس نگاه

 

خوب مگه  يعشق رو از تمام کاراش احساس کنم...اون بچه ناخواسته بود ول تونستميمن م يبود ول يدرسته بهزاد مرد خشن-

 ...رمياونا رو بگ يتا خون بها نجامیاز جون بچش بگذره؟!من ا يمادر شهيم

 

 !؟يکه درخواست منو قبول کرد نهيهم يپس برا-

 

 ...شيشونيصورت کبودش و رگ برجسته پ يکامال سر خورد رو نگاهم

 

 ...دیحسادت خند نیا به

 

 !؟يخنديچرا م يبگ شهيم-

 

 رو حفظ کردم و گفتم: لبخندم

 

 ...يبچه ا يليخ-

 

 !؟يتو منو دوست دار-

 

 کنم... يرويکردم از اون پ يقلبم گذاشتم و سع ي...دستم رو رودونميدارم؟!نم دوستش
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 گفتم: ناخوداگاه

 

 اره...-

 

*** 

 

 ...الله

 

 بعد... دوماه

 

 يموهام زدم و سرم رو با کف دست مالش دادم...پس ک نيب يمبل نشستم...چنگ يسرم برداشتم و رو يرو از رو شالم

 تمام بشه... يسردرد لعنت نیا خواستيم

 

 چشمام رو از هم گشودم و به سمت اشپزخونه رفتم... يخستگ با

 

 رو پر از اب کردم و از پله ها باال رفتم... واني...لدميکش رونيرو باز کردم و پارچ اب رو ب خچالی در

 

 !؟يبد يجواب مامانت رو چ يخوايحاال م-

 

 ...دونميبخدا خودم هم نم-

 

 !؟يالله چ-

 

 و سرم رو به در چسبوندم... ستادمیو پشت در ا دميکش روني...کفشم رو از پا بسادمیوا خيم ساسم دنيشن با

 

 دوباره بلند شد... انیشا يصدا

 

 ...شهيکه باورم نم يخبر ينگو از عالقه الله نسبت به خودت ب-

 

 بود... دهيهم فهم انیحرف از خجالت اب شدم...شا نیا دنيشن با

 

 باال انداختم و باخودم گفتم... يا شانه

 

 ...شهيکار من هم راحت تر م ينجوریبهتر...ا چه

 

 تر کردم تا بهتر حرفاشون رو بشنوم... زيلبم نشست...گوشم رو ت يرو يثيحرف لبخند خب نیا با

 

 ...يچرا ول-

 

 !؟يچ يول-

 

 ...يمن به الله عالقه ا-

 

 !؟ي!حرف بزن عل؟يچ يا عالقه
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 هم فشار دادم... يرو شتريعرق کردم رو مشت کردم و چشمام رو ب يبود...دستا دهيقلبم به اوج خودش رس ضربان

 

 !؟يستياحساس هم ن يتو بهش ب يول-

 

 از کجا معلوم اون منو بخواد؟!-

 

 لب گفتم... ریز

 

 ...خوامي...ميعل خواميم بخدا

 

 زد و گفت: يبشكن انیشا

 

 ...ستين ليم يخان ما هم ب يعل دهياها حاال شد...پس نشون م-

 

 ...انیچرت نگو شا-

 

که  يافكار نیاالن با ا يانتخاب بود ول نیبرات بهتر يبود كایکه امر ياون دختر تو زمان دی...شايندار يا ندهیا چيتو با سارا ه-

هم تر دوست داره...تو هم که ...مهربونه...دلسوزه...از همه مهي...الله دختر خوبنهیالله بهتر يكنيم يزندگ يتو باهاش دار

 ...يستين ليم ينسبت بهش ب

 

 ...يول-

 

 باهاش حرف بزنم... نیيپا رميبشه...من م داشيالله پ گهید قهينداره...فكر کنم تا چند دق گهید يول-

 

 ...انیشا-

 

 و درد...من رفتم... انیشا-

 

 رفتم... نیياز پله ها پا عیفاصله گرفتم و سر عیحرف از در سر نیا دنيشن با

 

 !؟یينجایاِ تو ا-

 

 برگشتم... انیبه سمت شا يدهنم رو قورت دادم و به اروم اب

 

 اره تازه اومدم..-

 

 دستم رو باال اوردم و گفتم: وانيل

 

 ...خوردميداشتم اب م-

 

 باال انداخت و گفت: یيابرو انیشا

 

 ...ميحرف بزن-
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 لبم نشست يرو يگشاد لخبند

 

 ...ميبزن-

 

*** 

 

 ماه بعد... چهار

 

 گذاشت و گفت: زيم يروزنامه دستش رو رو يعل

 

 !؟یيالله کجا-

 

 اومدم و خودم رو تو اغوشش انداختم... نیيپا عیپله ها سر از

 

 ...نجامیا-

 

 ...ديچيتو کل خونه پ خندش

 

 بهش وارد کرد... يفيدو انگشتش گرفت و فشار خف نيرو ب مينياپن نشوندم...نك ب يرو دور کمرم محكم کرد و رو دستش

 

 !؟يحالت خوبه خانم-

 

 شونه اش گذاشتم و گفتم: يرو رو سرم

 

 االن خوبم...-

 

 خنده اش دوباره بلند شد... يصدا

 

 !؟يامتحانت رو خوب داد-

 

 و گفتم: دمیپر نیياپن پا يرو از

 

 بود... يعال-

 

 کرد گفت: ينیريش اخم

 

 نپر... نیيپا ينجوریصدبار گفتم ا-

 

 به نشونه باشه تكون دادم و گفتم: يسر

 

 درس خوندنم بشو... اليخيامسالم که تمام شد ب يعل-

 

 اپن برداشت و گفت: ياش رو از رو كهيت يعل

 

 ...پس بحث نكن لطفا...میموضع زد نیما حرفامون رو راجع به ا-
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 کردم و گفتم: ياخم

 

 وضع... نیاخه با ا-

 

 باال انداخت و گفت: یيابرو يعل

 

 وم وضع؟!کد-

 

 و گفتم: دمیگز لب

 

 ...يچيه-

 

 اولش چشم دوختم... ريرو برداشتم و ت زيم يرو روزنامه

 

 در پاسدارن... يزن و شوهر جوان در اپارتمان يسالخ

 

 غرق خون برداشتم و با انزجار صورتم رو جمع کردم... يجنازه ها يرو از رو نگاهم

 

*** 

 

 و گفت: ديکش كمميش يرو يدست

 

 !م؟یبذار ياسمش رو چ يدوست دار-

 

 باال انداختم و پشتم رو بهش کردم... يا شونه

 

 صورتم آورد و گفت: كینزد سرشو

 

 !؟يقهر-

 

 ام رو به صورتم چسبوندم و گفتم: شونه

 

 نكن...-

 

 گونه ام زد... يرو يصورتم اورد و بوسه ا كیسرش رو نزد طنتيش با

 

 اخم به سمتش برگشتم و گفتم: با

 

 فتم نكن...گ-

 

 لبخند به چهره اخم الودم نگاه کرد... با

 

 لبخند؟! هیفقط بخاطر -
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 کاسه چشمام پر از اب شد و گفتم: ناخوداگاه

 

 !؟يفهمي...ميجز من لبخند بزن يبه کس خواديدلم نم-

 

 !؟يچ گهیچشم د-

 

 و گفتم: دميو با بغض لب برچ دمينمكناکم کش يچشما يرو يدست

 

 بغلم کن...-

 

 يتخت نشست...خودم رو با اون شكم بزرگ تو بغلش جا دادم و سرم رو رو يلبخند دستاش رو از هم باز کرد و منتظر رو با

 اش گذاشتم... نهيس

 

 فرو کرد... ميخلسه زندگ نیتر نیريگرفت و من رو در ش يهاش موهام رو به باز انگشت

 

 تو سمینويم

 

 تمامِ من و

 

 کلمه نیا در

 

 دشويو تمام م شروع

 

 

 

 

 

 :سندهینو سخن

 

اشنا شود که داشت به سمت  يبا گروه یيماجراها يبه اسم الله بود که ط يهزار داماد داستان سرنوشت دختر جوان عروس

 دادياون رو سوق م يبدبخت

 

کامال  تيدو شخص يدو عل نیکه ا كنميدر اخر اعالم م يشدن خواننده ها شده باشه ول جيباعث گ دیدر داستان شا يدو عل وجود

 متفاوت از هم بودن.

 

 و خشونت بود به درك واصل نشد يکه پر از بد يمرد ابيافراس

 

 .شنيبه در نم دونيبد زود از م يادم ها شهيهم

 

 دهيادامه م فشيکث يحرف بود که افراساب هنوزم هست و هنوزم به کارها نیروزنامه گواه ا تريت

 

 جوان يو عل میکردن مر يبار با قربان نیا

 

 انیاپ
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