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 به نام خدا

 

 

 ستمیاسم رمان: من پسر ن

 .قافنای: مبسندهینو اسم

 و عاشقانه یی: طنز، معماژانر

 

 یتیاز انجمن رمان س یکار
www.Roman-City.ir 

 

 

 که من رو خطاب قرار داده بود، به خودم اومدم.  یخانم ی...با صدادیشا ای تونمی. مشهینم شه،یذهنم بودم؛ م یدوئل تو غرق

 ن؟یبرز-

 تکون دادم و آروم اضافه کردم: دییتا یبه نشونه یسر

 بله، خودم هستم.-

 ساعتش زد و با اشاره بهش، رو به من گفت: یشهیدست چند تقه به ش با

 .ومدنیمنتظر باش. آقا هنوز ن-

مالحضه  یکم گفت،یکه م ییآقا نیداشت. کاش ا یزیزبون تند و ت یول حیمل یانداخت و رفت. چهره نییآروم سرش رو پا بعد

 نایتازه شروعشه. م نیجا بزنم؛ ا دیفکر کردم که نبا نیو به ا دمیکش ی. آهذاشتیمن رو منتظر نم قدرنیو ا دادیبه خرج م

و همه دردسرها رو  شمینم مونیسخت هست اما من پش گفت،یخب درست م شم؛یم مونیپش دهیسخته و نرس یلیگفته بود خ

 نیمرمر یعمارت رو سنگ ها ینظر گرفتم. همه جا ریرو ز ی. چشم چرخوندم و کل اون حوالالدمیمن م یناسالمت زنم؛یدور م

که دو طرف پاگرد،  یو بزرگ ییطال ی. ستون هاکردیرو به خودش جلب م یانندهیپوشونده بود و برق مرمرها نظر هر ب ییطال

قرار  رمیبه نوبت تو معرض د ییو طال دیرنگ و مبلمان سف یبلند و شکالن یرو استتار کرده بودند. پنجره ها یاقهوه یهاپله

از  مرملحظه ک کیبود.  طورنیهم هم رونی. بدیفهم ییخونه رو به رنگ طالعالقه صاحب شدیعمارت م نیزاید دنیگرفتند. با د

از در عمارت با اون رد شدن  یکه برا ییآوردن دردسرها ادیبا به  یول دیلرز شد،یم جانیکه از ا یسفت و سخت ینگهبان

 دیداشت و شا یادیز یشهر لندن فاصله یاز حومه جانیرو گرفت. ا فیخف یاون لرزه یجا یکالفگ دم،یسمج کش یهانگهبان

عالقه  یهم نشون دهنده نیو ا شکستیبود که سکوت رو م ییتنها صدا وشیدار یخاطر بود. تن صدا نیحفاظت به هم نیا

 یو دار نگاهم رو ریگ نیوجود نداره. در هم ینقص گهیهم سرو بشه، واقعا د یرانیا یبود. اگر غذا رانیبه ا جانیصاحب ا

 بند کفش باز شده خم شدم تا ببندمش. دنیکفشام سقوط کرد و با د

 شد اما من سرم رو بلند نکردم و فقط به مکالمه گوش سپردم. جادیا ییو صدا سر

 من.به  دیآقا. کتتون رو بد دیخوش ادمد-

 اومده. ینادر گفت کس-

 ...یقربان. اومده برا نیبله، برز-

گفتن اون خانم بود که  "نیبرز" خوردیکه تو سرم چرخ م یزیخسته نکردم و صاف نشستم. تنها چ نیاز ا شتریگوشم رو ب گهید

 .ستادیبود. اومد و جلوم ا ومدهیبه مذاقم خوش ن چیه

 طرف. نیاز ا دییآوردن. بفرما فیآقا تشر ن،یبرز-

و بعد راه  ستادمیها دراز کرد. بلند شدم ا. دستش رو به سمت پلهکردیداشت حالم رو بد م انشی. لحن بنی...برزنیبرز

کنم. طبقه دوم  یریجلوگ رهیشکل بگ خواستیکه م یرو لبم تا از لبخند دمیبه سمت آقا؛ آقا نه آقاشون. دست کش میافتاد

 نجایا یول شدنیم دهید زادیچندتا آدم نییخلوت بود. حداقل پا تینهایو ب زرگب یسالن ن،ییپا هیهم شب جانی. امیستادیا

 که همراهم بود در زد.  یتعلل، همون خانم ی. بعد از کمزدیپرنده هم پر نم

 تو ایب-
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خب باز هم  یهم نداشت؛ ول یسراسر وجودم رو گرفت. مطمئنا رفتار خوب یمرد، حس بد یدهینخراش یو صدا انیلحن ب از

 زور قضاوت کرد. دینبا

خبره . چهیکرده باش یخال جانیو ا یرو برداشته باش ییمن وارد شدم. شوکه شده به اتاق نگاه کردم. انگار سطل رنگ طال اول

جفت چشم بود.  نیاعماق ا یحس ناب و متفاوت تو کیتوقف کردم؛  یمشک یدو گو دنیاطراف بودم که با د زیآخه؟ مشغول آنال

تمام سرم رو به  یجیمتفاوت بود. با گ یها. پر از حسیو غرور رو از چشماش بخون یبرترحس  یتونستیثروتمندا نم یثل همهم

العمل مطالعه نشسته بود. باالخره عکس زیپشت م یشدم. با ژست خاص اشرهیدر آخر باز هم خ یچپ و راست تکون دادم ول

 یکه رو یشد. با نگاه منتظر شترینگاهش ب اقمن به اعم دِید یطورنیبرداشت و ارو از چشماش  یدور مشک نکینشون داد و ع

 .ستادمیخودم حس کردم دست از کاوش برداشتم و صاف ا

 گفتم: صادقانه

 مدتم، متاسفم. یخاطر سکوت طوالنبه-

 کرده بود، گفت: یکه من رو همراه ی. رو به کساجازه رو بهم نداد نیاضافه کنم که ا یزیآروم خواستم چ بعد

 .یبر یتونیم-

تا برم بپرم تو  زدیداشت گولم م طونیکم کم ش گهیتشنم بود. د یلیکنه؛ خ ییرایگفت و رفت. کاش ازم پذ یهم چشم اون

 زمزمه کرد: یاو با فشردن دکمه دیتلفن کش یرو رو اشدهیاستخرش و تا جون دارم آب بخورم. انگشت کش

 .اریدو تا قهوه ب یآن-

 . دیخداروشکر که عقلش رس خب

 .ینیبش یتونیم-

 پوشه در رفت و آمد بود، ابرو باال انداخت. یهامن و برگه نیکه ب یرو باز کرد و با نگاه یانشستم. پوشه یصندل نیاول یرو

 .یزنیجوجه م خوره؛یبهت م نایو پنج سالته اما کمتر از ا ستینوشته که ب جانیا -

 کردم. اخم

 جذاب. یحت ایو  یخوب موند گنیجوجه، م گنیمثل من نم ییبه پسرا-

 خودم رو بد جلوه بدم. یاول کار دیخم شدن گوشه لبش متوجه لبخند آرومش شدم و آروم گرفتم. نبا با

 باشه که... نیا تونهیها هم م ی. نظر بعضشما یچقدر هم جذاب-

 رو قطع کردم. حرفش

 .ستیمهم ن دیکنیکه شما عرض م ییها ینظر اون بعض-

 .رونینوبت اون بود تا اخم کنه. سرش رو از پوشه آورد ب بارنیا

 جوجه نپر وسط حرفم.-

 تمام ادامه داد:  یبا بدجنس بعد

  

 .هیکه دارم برام کاف یاخدمه نیاما هم یدرخواست کار داده بود-

من باال  یصورت مچاله شده دنیابروش با د یداد. تا هیتک شیصندل یبه پشت شتریب یبا آرامش پوشه رو بست و با آرامش بعد

از هرگونه حرکت  یکردم صدام خال یجوابم باشه؟ سع نیتا ا نجایهمه راه کوبوندم و اومدم ا نیمن ا ؟یچ یعنی. دیپر

 باشه. یو عصب کیریستیه

 ...یهمه سخت نیاما من ا دیببخش-

از  شتریب دی. نبابرهیاز حرص خوردن من لذت م دادیشون مگوشه لبش بودم که ن یانحنا یرهیرو قطع کرد و من فقط خ حرفم

 ام.وا رفته یهاشد به مشت دهیگره خوردم رو باز کردم. نگاهش کش یهاپس مشت شدم؛یمضحکه م نیا

 گفت: زدیرو جار م شیروزیکه پ یلحن با

 .یدار یاگهیکار د نجایتو ا رون،یکه پرتت کنم ب خوامینم-

 پا انداخت. یمن رو راحت کنه؟ منتظر ادامه حرفش بودم. پا رو الیزودتر خ تونستی. نمدمیکش یقیعم نفس

 .یکنیمن شروع به کار م اریبه عنوان دست جانیتو به ا-

 شده بود نگاهش کردم. ادامه داد: کیکه بار ییچشما با

 و به عنوان بدل. یاما فقط صور یشیمن م اریدست-

 دیو براقه؟ شا یمشک قدرنیصورتش چرخوندم. چرا چشماش ا یرو دورکیگنگ شده بود،  سروتهشیب یرو که از حرفا ینگاه

کفشام  یهم رنگ روشن پوستش باعث تضاد و به چشم اومدن رنگ نگاهش باشه. به خودم که اومدم متوجه شدم نگاهم رو

 .رهیم ناژیداره پات
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 جنابِ...؟ یبشم اونم الک ارتونیطور دستچه-

 .دیکش یپوف

 .اریشهر-

 اش کردم.تکون دادم و دوباره نگاهم رو قفل چهره عیسر دییتا به

 جوون کم تجربه و ... هیمن  فهمم؛یخان، منظورتون رو نم اریبله شهر-

 خجالت اضافه کردم: یچاشن با

 بدل هم بخورم. اریبه درد دست یفکر نکنم حت-

. گردن کج کرد و با دیبه برگه مورد نظر رس نکهین کرد تا او انگشتاش رو بند پوشه کرد و شروع به ورق زد دیدر هم کش ابرو

 داخل برگه رو خوند. اتیبلند محتو ییصدا

 فو و کاراتهفرانسه و دو ورزشِ کنگ ،یسیزبان انگل-

که  ییهم قفل کرد. معلوم بود از چونه زدن باهام خسته شده. با صدا یقرار داد و تو زیم یراست کرد و دستاش رو رو کمر

 در اون کامال مشهود بود لب زد: یگکالف

 ارتیکه در اخت یبا کمک شخص جانی. ادامه آموزشت رو همستین یاما کاف خورهیدردت مبه یتا حدود یکه بلد ییزایچ-

 تو... ،یستیمن ن یاصل اریباشه تو دست ادتیکامل کن. فقط  ذارم،یم

 وسط حرفش. دمیپر

 بدل؟-

 زد. زیم یکرد و با انگشت اشاره دو ضربه رو اخم

 تا حرف طرف مقابلت تموم بشه. ینپر یکن وسط حرف کس ی. سعنیشد دوبار جناب برز نیا-

 نثارش کردم و بعد بلند گفتم: یدلم دهن کج یتو

 د؟یداشته باش ازیبدل ن اریدست هیبه  دیاما شما چرا با-

 که مشغول بود گفت: طورنیکرد و هم ادداشتیبرگه  یتو ییزهایچ

 یخسارت برا یشد مرگ خودش و کل یقبل اریدست یاطیاحتیختم کالم هم بگم که عاقبت ب ی. برانمیبینم حیتوض یبرا یلیدل-

 من.

 حرفش رو کامل کردم: ،یپرحرف با

 کشتنش. باتونیالبد رق-

 شونه باال انداخت و کوتاه جواب داد: عامرانه

 بله.-

 تکون دادم. نیرو به طرف سرم

 ممکنه منم بکشن. یجورنیبه نظرتون من انقدر احمقم؟ ا-

 سرد گفت: یاتفاوت و با چهره یب

 رد بشه، چه برسه به آدم. نگران جونت نباش. تونهیعمارت بدون اجازه من سوسک هم نم نیاز ا-

 بپرسم، ادامه داد: یفرصت کنم دوباره سوال نکهیاز ا قبل

 یبرا گهیبه اون افراد کرد. خب د میتقد یخودش بود. اون بود که جونش رو دو دست یخاطر سهل انگارهم به یمرگ نفر قبل-

 .یبر یتونیم ه؛یامروز کاف

دفترچه ست، متوجه  کردمیکه فکر م یزیروش زد. بعد روشن شدن همون چ یمیبه دفترچه رو باز کرد و ضربه مال هیشب یزیچ

 رو کج کرد و گفت: توریمان یزدم. کم ینی. از تصوراتم لبخند شرمگتورهیشدم مان

 ؟یآن-

 خان اومد داخل.  اریاجازه ورود خواست. با کسب اجازه از شهر یبه در خورد و کس یابعد تقه یکم

 گفت: یرو به آن بست،یرو م توریکه مان یدر حال اریشهر

 .اتاقشون دیکن ییرو راهنما نیجناب برز-

سر خم کرد و با نگاه  یآن "رو ببر اتاقش. نیجوجه برز"گهیالبد االن م گفتمیم صحبت کردنش تعجب کردم. با خودم ملفظ قل از

پچ پچ  یا"بااجازه" اریخواست. آروم بلند شدم و رو به شهر یکه به سمت راهرو دراز شده بود، ازم همراه یو دست رهیخ

 میواردش شد یکه با آن یا. طبقهمیزد رونیشد. از اتاق ب زشیم یرو یبازگهتکون داد و دوباره مشغول بر یکردم. کوتاه سر

رنگ  دیسف یدر یکه جلو میراهرو بود انهی. حدودا مکردمیرنگا رو درک نم بیترک نی. اداشت یمشک-ییطال یونیهم دکوراس
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 یکامل وارد بشم آن نکهیباز کردم و قبل از ا اتاق باشه. در رو یبرا زدمیبه طرفم گرفت. حدس م یکارت ی. آنمیتوقف کرد

 گفت:

 .شهیسرو م گهیساعت د میعصرونه ن-

وارد اتاق شدم.  توجهیاز خجالت خودم و شکمم در اومده بودم، ب یحساب اریاتاق شهر یکه هم خسته بودم و هم تو ییجااون از

زور باز مونده بود که به یی. با چشمایه تخت نرم و گرمزدم؛ چ رجهیکردم و روش ش دایپ خواستمیرو که م یزیبه محض ورود چ

بود که به چشم  یکدستیو  دیسف یخاطر داشتم نماکه االن به یزینکرده بودم و تنها چ یدقتهام رو در آوردم. به اتاق کفش

 . اومدیم

 

شدم بالفاصله نگاهم رو به ساعت  داری...من خواب بودم. از خواب که بدهینرس هیشد و به صدم ثان رهیخواب بهم چ نرمکنرم

سرحال اومده بودم. با انگشتم  دنیبا خواب ی. کمدادندیرنگ، ساعت هفت رو نشون م یاقهوه یهادوختم؛ عقربه وارید یرو

زنگ خورد. زنگ تلفن نا آشنا بود و نشون  یمنوال تلفن نیدر هم دم؛یکش یمونیپر پ یازهیهام رو مالش دادم و بعد خمچشم

تلفن رو برداشتم. دکمه اتصال رو  یپاتخت یتخت زدم و از رو یرو ی. منبع صدا سمت چپم بود. چرخستیمن ن یکه برا اددیم

 علت خواب خش داشت، گفتم:که به ییزدم. با صدا

 بله؟-

 . یسالن غذاخور دیایب دیتونیم شه،یشام سرو م گهیساعت د کیآقا تا -

 متوجه شدم. -

 یگرفتم؛ به اصطالح گربه شور یداخل بوده تا االن هضم شده. دوش نیکه ا ی. مطمئنا هرچدمیشکم تختم کش یرو یدست

مارک  یهامملوء از لباس دیکمد بزرگ سف کی. گوشه اتاق دمیدست لباس مناسب پوش کیکردم. بعد نم موهام رو گرفتم و 

 زیم ی. جلویمشک نیو شلوار ج یمشک-دیچهارخونه سفبودم؛ بلوز  دهیپوش رواز همونا  یکیتمام  یگربود و منم با سوء استفاده

مرغ  کیگرفتم و تا به خودم اومدم، من بودم و  شیتعلل راه سالن رو در پ یبا عطر مدنظر گرفتم. با کم یو دوش ستادمیتوالت ا

. ادیداره به سمتم م ی. متوجه شدم دختراختماند زیبه افراد حاضر دور م ی. نگاهامیقرار بود از خجالتش درب یکه حساب یونیبر

 یبه نگاهش دوختم. چشما قی. نگاهم رو دقدیگرد و سف یمتوسط و صورت یکلیبا قد و ه یبهش انداختم. دختر یبا تعجب نگاه

 یکی. نزدارهیبرق نگاهش برق نگاهِ شهر نیبهم دست بده. آره! چشماش آشنا بودند، ا ییو گردش باعث شد حس آشنا یمشک

 گرم دستش رو فشردم.  ی. دستش رو به سمتم دراز کرد. با لبخندرو بهم نداد شتریاز حدش وقت فکر ب شیب

 . خوشبختم.یباش الدیم دی. تو باارمیخواهر شهر وایسالم، من ش-

درست پشت  یبم یدارن. صدا اریبه شهر یها ربطچشم نیا دونستمیمشابه لبخند خودش تکون دادم. م یرو با لبخند سرم

 گوشم لب زد:

 .اریدست راست شهر ییجوراهیو  قیساالرم، رفمنم -

پرپشت و  یها لیسب اومدیکه به چشم م یزیچ نی. اولدمیبلند و چهارشونه رو مقابل خودم د یسمتش و مرد برگشتم

واقعا  گهیبراق. د نیو همچن یمشک یو باز هم...چشما رهیت یجفت ابرو و موها کیعمل دادم؛  یبود. به نگاهم آزاد شیپرکالغ

 .دمیپاش یصورتش لبخند ی. روشدیم زیگداشت برام شک بران یمشک یبا چشما یافراد دنید

 .دییشما رمیکه قراره جاش رو بگ یپس اون کس-

 حال داد و پوزخند زد. پچ پچ کرد: رییسرعت تغ به

 .یالبته که نه، فقط بدل-

و برنده  کیبار یبده. اون همچنان داشت با چشما حرص اریمن رو مثل شهر تونستیشونه باال انداختم. ساالر نم یالیخیب با

 . با انگشت اشاره گوشه لبم رو خاروندم.کردینگاهم م

ادامه  یاگهید یبحث رو جا نیگشنمه. بهتره ا یلیمن خ نهی. مهم استیبرام مهم ن چیه ،یاصل ای امینه، فرع ایمن بدلم  نکهیا -

 .میبد

 یآن یبگه که با صدا یزیشد و خواست چ امرهیخ دن،یکشیکه انگار داشتن برام خط و نشون م ییکرد و با چشما یکج دهن

 متوقف شد.

 آقا اومدن.-

بعد از  اریشهر ی. باالخره آقارهیبگ انیمن و ساالر پا نیسمت در. اومدن آقا باعث شده بود جدال ب میو ساالر برگشت دایو ش من

 که مختص خودش بود و بس گفت: یدرآوردن کت، وارد سالن شدن. با لحن

 سالم-



Roman-City.ir 
 من پسر نیستمن رما

 

https://telegram.me/romancity 7 

 

هاش . دستمینیقرار داشت و اشاره کرد تا ما هم بش زیکه صدر م یایصندل ی. نشست رومیداد یجوابش رو به آروم هرسه

 براش سوپ بکشه گفت: یمنتظر بود آن نکهیا نی. در حوفتنیبود تا خدمه به جنب و جوش ب یکاف نیو هم دیهم کوبرو به

 .دیداشتم. شروع کن ریتاخ قهیمتاسفانه چند دق-

شروع به خوردن کردم. البته  اریبعد از تموم شدت حرف شهر د،یچیپیهم مدلم به یکه دل ضعفه گرفته بودم و از گشنگ من

بود، فشردم و دستم  یرو که تو یساالر چنگال یکنم و آروم و با متانت غذا بخورم. با صدا یرویجود اومده پکردم از جو به یسع

 سر بلند کردم.

 .یو ساالر آشنا شد دایبا ش یانگار الدیم-

 گفتم: اریبودم رو به شهر اشرهیطور که خبه ساالر انداختم و همون ینگاه شخندین با

 داشتم. ییدرسته، افتخار آشنا-

رو  نینداشتم و ا یبشقابش شد. من اما معذب بودم و احساس راحت اتیمشغول محتو یدوباره برقرار شد و هرکس سکوت

 .دیفهم شدیم یصندل یراحت از وول خوردنم رو یلیخ

شون. رفت خونه یگفت و رفت اتاقش و ساالر هم بعد خداحافظ ریخشب به اریخودش؛ شهر ریرفت س یاز اتمام شام هرک بعد

برامون آورد و بعد تنهامون گذاشت.  یدوتا چا ی. آنمیکاناپه نشست ین و روگوشه سال می. رفتمینفرات بود نیآخر وایمن و ش

 ینیخوابم برد. از همنش عایهرکس روونه اتاقش شد تا بخوابه و من باز هم سر دا،یبا ش شتریب ییصحبت و آشنا یبعد از کم

 .آدیاز ساالر و رفتاراش خوشم نم چیمن ه نکه،یو دوم ا هیگرمدختر خوب و خون دایبودم؛ ش دهیرس زیامشب به دو چ

 **** 

 

و قربون صدقه  اری یدلم گرفت. مردم با صدا یابه خودم دادم. لحظه یهام رو مالش دادم و کش و قوسچشم یآلودگخواب با

زنانم  یهایبه برجستگ ی. با کالفگسی. باالخره دل از تخت کندم و رفتم داخل سرویپدر آن یو من...با صدا شنیم داریرفتن ب

 امتنهانیم یکنم؟ نوار مخصوص رو محکم رو یمخف گرانیرو از د تمیجنس دیبا دغدغهیب یزندگ یشدم. چرا من برا رهیخ

کل محوطه رو پر کرده  وشیدار ینجوا شهی. باز مثل همرونیرفتم ب ،یو برداشتن گوش یگرمکن خاکستر دنی. بعد پوشدمیچیپ

 .وشیزده دارغم یامنم گوش سپردم به صد دفعهنیبود. ا

 یهات اگه ماهُ دارهنوزم تو شب"

 "یادگاریاون ماهُ دادم به تو  من

دستگاه پخش  یممکن بود. رفتم جلو ریمن غ یحجم از غم برا نیآهنگ. سر صبح تحمل ا نیشدم از گوش دادن به ا مونیپش

که مشغول حرکات  طورنی. هملرزوندیعمارت رو م یهاوارید یرو بهش وصل کردم؛ آهنگ شمال میو گوش ستادمیکننده ا

ذوقم خورده بود.  یراه بودم که آهنگ قطع شد. واقعا تو ونهیورزش. م میهم بررفتم تا با وایموزون بودم، به سمت اتاق ش

که قرمز بودن، کنار دستگاه  ییهاآشفته و چشم یچروک و موها یبا لباس اریکه متوجه شدم شهر هیمشکل چ نمیبرگشتم تا بب

به چشم  یحساب شیدگیکه ژول یاری. خودم رو جمع و جور کردم و به شهردهیدستش فشار م یرو تو میو گوش ستادهیا

 شدم. کینزد اومد،یم

 .ریخسالم، صبح به-

 :دیکه هنوز خمار خواب بود، بهم توپ یشده بودن و نگاه کیهم نزدبه یادیکه ز ییابروها با

هان؟ حاال چرا  دم؟یکشیچ یکرده که بفهم دارتیب ییصداها نیتو رو با همچ یخودتم کس. خونهیاوونهیمطمئن شدم که د-

 ؟یکنیم کاریچ جانیسر صبح؟ اصال ا یپروندیجفتک م

 .رمیبه خودم بگ نیشرمگ یاکردم چهره یسع

 ورزش. میخانم بر وایآقا قرار بود با ش-

. نگاهم دستش رو که دیکش یام، کوتاه اومد. پوفچندان شتاب زدهعمل نهالعکس دنیصورتم لبخند زدم. با د یبه پهنا بعد

 موهاش و چنگ شد، دنبال کرد. یرفت تو

 دست نزن جوجه. بذار بخوابم. نیابه گهید-

 داریب ریاز خ گهیتو حصار انگشتاش بود رو برداشتم. د شیپ قهیرو که تا چند دق میانداخت و رفت. گوش نییرو پا سرش

کردن آهنگ مورد نظرم شروع کردم به طناب  ی. بعد پلاطیراست رفتم ح کیگذشتم و  دیجد یو احتماال دردسر ها وایکردن ش

 کردم. میآهنگ تنظ تمیزدنم رو با ر نابط تمیر ؟یمکان نیچن یتو نیبهتر از ا یزدن. چ

 .کنمیجاتُ محکم م کمیقلب کوچ یتو"

 "...کنمیبه تو اضافه شه، از خودم کم م تا

 .دمیانسان رو شن کی الوگیآهنگ د ونیم ارانگ
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 به! چه عاشقانه!به-

 گفتم: ،یحال خودم بودم. معترضانه بدون توجه به شخص تو

 ...یچرت نگو منگل، من و عاشق-

افتادنم  تیکردن پام به طناب و در نها ریشد با گ یمساو ستادنمیا زدم؟یحرف م زیآمنیتوه یخودم اومدم. من داشتم با ک به

 الیخیب اری. شهردمیرو د وایو ش اریخندون شهر یدو نفر رو حس کردم. سر برگردوندم و چهره یگنگ خنده ی. صدانیزم یرو

 کردم.  واری. خودم رو بند دکردیکوفته شده بود و گردنم درد م م. خودم رو جمع کردم. بدندیخندیم

 من حواسم... وایاوه! ش-

 شد. ترقیمهوا تکون داد و لبخندش ع یتو یدست

 که نشد؟ تیزی. پاشو. چستیمهم ن-

 پوزخند زنون گفت: اریشهر

 حرفاست. نیتر از ابشه؛ پوست کلفت شیزیفکر نکنم چ-

 آلود گفتم:موضع داده بود. اخم رییزود تغ چقدر

 . با اجازه.رمیمن برم دوش بگ-

 نشون نداد.  یواکنش گونهچیروش نکرد چون ه یابهش انداختم اما فکر کنم افاقه یروح یو ب نیخشمگ نگاه

 

 سیبهش بکنم. به هر حال اون االن رئ ینیو ممکن بود توه شدیگرفتن زبونم سخت م موندمیجا دور شدم. اگه ماز اون عیسر

خودم  عی، سربه اتاقم دنی. با رسنایم شیبرم و دست پُر برگردم پ هیقض نیتا آخر ا دیکنم. من با سکیر خواستمیبود و من نم

لب  ریز یکه آهنگ طورنی. همرونیو اومدم ب دمیچیو لذت کامل، دور خودم حوله پ یبازکف یرو چپوندم داخل حموم. بعد از کل

 مشغول خشک کردن موهام شدم.  کردم،یزمزمه م

کافه  میشب خونتون بر امی/ ب؟یپارت یپا یهست ،یخاله فاط گمیبلوار/ م وودیهال دهیجون پولدار/ خونه خر یشده خاله فاط"

 ...ای/ حاال بنمی/ هم رنگه چشمامه جممی/ هرشب ساالد، من رژممی/ ساعت پنج زنگ نزن که جیالت

. وسط اتاق خشکم زده شهیروحم ذره ذره داره از تنم جدا م کردمی. احساس مدمیکش یفرابنفش غیروم جصحنه روبه دنید با

دور پُر و  کیکه روم بود،  یمن...چشمام از فشار و استرس یروبه رو جا،نید؛ درست ابو اری. شهردیلرزیزانوهام م یبود ول

حمام نشسته بود.  یرومبل، رو به یتمام رو تیشوکه نشده بود. با اخم و جد ادمیز ینگارمن ا دنیاما از د اریشد. شهر یخال

 نیابه کردمی. فکر نمی...لعنتی. فعنتدیام نشست. فهمباالتنه یاومد و رو نییکرد. کم کم نگاهش پا ینگاهش با نگاهم تالق

. پوزخند و دوباره کردیم یرو خال هامهیداخل ر یهوا تشمن! سکو یهام. خداببره و گند بخوره به تمام نقشه ییبو یکس یزود

خاط ترس تنم لونه کرده بود به یه توک ییسرما دونمیلحظه. باالخره به حرف اومد. نم نیمن در ا دنید یبود برا یپوزخند، جواب

 ...ایبود 

 خان... الدیم طورنیکه ا-

 پچ کرد:پچ زدیکه دو دو م ییو چشما یتمام گذاشت و با بدجنس مهیرو ن حرفش

 خانم. الدیم-

 یلب ریز حال،یکوفته و ب یلیسرم. خ ینگاهش مشت شد رو بدنم و پتک شد رو ینی. سنگنییسرم رو انداختم پا دستپاچه

 گفتم. بعد بلند اضافه کردم: ییزایچ

 ...راستش من...راستش-

 رو به نشانه سکوت باال گرفت. دستش

 گفتن نمونده؛ مونده؟ یبرا یحرف-

 گفتم: آروم

 مونده.-

 .کردیم دادیصداش ب یو نفرت تو حرص

تو گوشت از  ی! کسه؟یا خدا؟ مگه بچه بازبا خودته، رفتنت ب جانیبهت نگفته بود اومدنت به ا ی؟ کسچرا ؟یچ یعنیکارت  نیا-

 هخامنش و کاراش نخونده؟

و  دمیرو به تنم مال یزیهر چ یاما پِ دونستمیرو م یآره همه چ گفتمیم ؟یمرد درنده و عصب نیبه ا گفتمیم یچ دیاالن با من

مرد چاق و  کیخاطرم اومد. تصورم ازش به اریخوندن اسم شهر ینقص خوندم؟ لحظه یرو کامل و ب جانیاومدم؟ بگم اطالعات ا

 جونیب ی. لبخندرهیلحظه هم خندم بگ نیهم یتو یخام و بچگانه بود که حت یقدربود. تصوراتم اون زیمصرف و صدالبته ه یب

م گذاشت چون ریتره؟ دستش رو نرم زاز من بلند یلی. گفته بودم خستادیروم اپاشد و روبه ی. از صندلدیرو د اممهیو نصفه ن
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دستش مثل چوب خشک  ری. زدمیدیم کیرو از نزد یکو مش نیخشمگ یو مجبورم کرد زل بزنم به چشماش. حاال دو تا گو

صورتم رو از نظر گذروند. هر از  ینموند؛ سرش رو کج کرد و بعد با دقت اجزا کاری. اون اما...بخوردمیبودم و تکون نم ستادهیا

 یخونسرد کردم یمن، سرم به شدت به عقب پرت شد. سع یادفعه کیدر آخر، با ول کردن  و دادیچونم رو فشار م یچندگاه

اش من رو نشونه . انگشت اشارهدیبه صورتش کش یدست یعقب رفت و با کالفگ ی. قدمستمیخودم رو حفظ کنم و متعادل با

 گرفت.

 ه؟یچ تیاسم کوفت-

 دیبا تمسخر خند ق،یالعملم واقعا رنگ پوستش قرمز شد. بعد از چند نفس عمعکس دنی. با ددمیلحنش اخم در هم کش خاطربه

فرو برد؛ شلوار هم رنگ چشماش بود. قدم عقب رفته رو جبران کرد و جلو اومد.  شیاشلوار پارچه بیج یو دستاش رو تو

 صورتم. یچمبره زد رو

 ش؟یاز کدوم قسمتش؟ کوفت ومد؟یخوشت ن-

 گرفت و گفت: یبود. نفس ریگواقعا قشنگ و چشم لشی. استاستادیپنجره ا یو جلو برگشت

 جانیخونم باالست که بکشمت و هم نیآدرنال یندارم؛ چون اونقدر تی. االن کاریکرد یخواست ی. هر غلطیمن رو دور زد-

 آلوده بشه. مصرفتیدستم به خون ب خوامیچالت کنم. نم

 دست تکون داد. دوارانهیتاک

 یکار نیو همچ یخودت جرات دادچطور به نکهیدر رابطه ا یکامل حاتیو توض یاتاقم باش یتو دیبا گهیساعت د هیاما...اما -

 .یاون هم داخل عمارت من، بد ،یکرد

با حوله معذبم کرده بود. صداش  ،یحالت نیبا همچ جانیا ستادنمیا یواقعا کم آورده بودم؛ از طرف گهیبه تنم افتاد. د یبد لرز

 کالمش مشخص شد. یتو شتریخشم هم ب یشد و رگه هاتر بلند

 ؟یمتوجه شد-

راهش  یاحرف اضافه چیهیتکون دادم. با انگشت شست محکم گوشه لبش رو لمس کرد. ب "بله"به نشونه یتند سرعجز تند با

ز هم دمش گرم. مطمئنا . خودم رو جاش تصور کردم؛ بادیهام باال پرمحکم در، شونه یرو کج کرد و از اتاق خارج شد. از صدا

 بود.  شونیها و نابودبهم خوردن نقشه خوردیسرم وول م یکه تو یزیچ تنهابرخورد کنه.  هانیبدتر از ا تونستیم

 

که وقت داشتم صرف اضطراب  یساعتکیافتادم. تمام  دنیاز حدم من رو به خودم آورد و بعد، به فکر لباس پوش شیب لرزش

شدم.  یتکون دادم و راه ی...سرایهم به ذهنم خطور کرد؛ نکنه کتکم بزنه  یبیغر بیعج یناخن شد. فکرها دنیو جو

داخل گلدون، سرگرم  ینیگل تزئ یدادم و نگاهم رو با برگا هیبود، تک هرورا انیکه پا یوارینداشت. به د دهیفا گهید یخودخور

 یتیریمد یروش ها نیبهر ستم،یس نینقاط قوت ا از یکی نکهیکرده بودم؛ ا قیدرباره شرکت هخامنش تحق یلیکردم. من خ

باشه. سرم رو  ریتتثیب تونستیمن نیخونده بود و مطمئنا ا یروانشناس اریکه داشت، بود؛ آخه شهر یلیالبته به لطف رشته تحص

زنگ تلفن، شم  یبا صدا نیح نیوگو شدم که در هم. با خدا مشغول گفتشیسلطنت یبلند کردم و زل زم به سقف بلند با طرحا

 یچسبوندم. صدا دیشدم و بعد از خم شدم، گوشم رو به سوراخ کل اریشهر بیغروبیدر عج کیفعال شد. نزد میکنجکاو

 خودش اومد.

 ...نیبرز نیپسر، ا-

بلندش،  یقدم ها یموندم بلکه حضورم رو هم جار زدم. با صدا بهرهیحرفاش ب هیبق دنیشد و نه تنها از شن یخال رپامیز

چهارچوب در جا  یتو اریبودم. در باز شد و سهر رشیقبل درگ یکه لخت ی. رفتم کنار همون گلدونستادمیکار شدم و است بهد

 انایبه نشونه تاسف تکون داد. اح یو سر دیشوکه شدن، اخم در هم کش یکممن، بعد از  دنیگرفت. چشم چرخوند و با د

 یبمش تو یزد و بعد صدا یشخندی. نلنگهیکار م یجا کیمعلوم بود که  ستادمیکنجکاو نشده؟ از طرز ا وقتچیخودش ه

 گرفت. نیراهرو، طن

 تو. ایب-

 داخل رفتنم باز موند.  یخودش رفت داخل و در...برا بعد

 

 یلب ریصورتم افتاده بود، کنار زدم و آروم و ز یرو که رو ییبود. تار مو اریمن توسط شهر ییاتاق شاهد بازجو ،یبعد یها لحظه

 گفتم:

 فقط دو سالم بود، پدر و مادرم عمرشون رو دادن به تو. یدارم، عممه. وقت میکه من تو کل زندگ یتنها کس-

 زدم و ادامه دادم: یپوزخند

 ترم رفته بودن خارج از کشور...درمان برادر بزرگ یبرا-
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 به خونه و خانواده نداره؟ یحس چیه گفتیکه م یمن بودم؟ همون نیصدام رو احساس کردم. ا لرزش

دست تنها بود با جون و دل من رو  نکهیو پنج سال داشت، با ا ستیهم که فقط ب نای. مشنیو فوت م کننیجا تصادف مهمون-

اجازه استفاده ازش رو بهم نداد، البته فقط تا  نایانداز شد اما ممن پس یبانک برا یام توبزرگ کرد. اموال خانواده

عمه بود؛  هیاز  ترشیخودش نگه داشت. محبتش ب شیمن رو پ "یدینرس یقانون نتو به س " نکهی. با بهانه ایسالگهجده

 یتنها شرطش برا گفتیتموم خواستگاراش رو رد کرد؛ به همه م یسالگ ی. تا سیاگهید زیچ ایبود  ادشیز یاز خوب دونمینم

 ازدواج، موندن من باهاشونه.

 دهنم تلخ شد.گذشتم، مزه  یادآوری از

 نی. اکردنیو پشت سرشونم نگاه نم رفتنیم یحرف چیهیمزاحم رو تحمل کنه؟ ب هی شیکه بتونه از اول زندگ هیخب ک-

شوهر -رو قبول کرد. بهرام نایشروط م یشد و تمام دایخواستگار پ هیعمم،  یسالگ پنجویتو س نکهیادامه داشت تا ا تیوضع

برابر شد. خانواده  نیمن چندمحبتشون به شن،یدار نمبچه دنیدو سال فهم دهم که بع یواقعا برام کم نذاشت. وقت -نایم

پسرونه و صد  یبود که عاشق کارا طونیبچه ش هیطرف، دخترِ قصه،  نیبود که ا یدر حال نیبودن؛ ا یبهرام، پولدار و اشراف

 کمی. ادامش اما میکردیم تیرو اذ لیلوس فام یو با هم دخترا گشتمیم لشونیفام یبا پسرا شهیالبته خطرناک بود. من هم

 تلخ بود...

 .اریشهر یزدم تو چشما زل

 رو تنم. شدیباهام بود. رد م شهیزخم زبوناشون هم-

 تازه، ادامه دادم: یرو به پارکت دوختم. دستام رو چفت هم کردم و با نفس نگاهم

 کاشونه تباه شد. خونهیدختر ب هیو  نایم یبهرام برا یزندگ گفتنیم-

 کردم. یزیآمتمسخر یخنده

 خودش رو بغل کنه.  یو بچه رهیزن بگ رهیکه نم مینکنه بهرام رو جادو کرد نکهیا زدن؛یم یدارخنده یحرفا یگاه-

 باال انداختم. شونه

من رو بزرگ کرده بودن و حاال وقت جبران بود؛  یمنت چیهیو همسرش ب نایتا دهنشون بسته بشه. م شدمیعوض م دیمن با-

 .کردمیم یخنث گرفت،یکه اونا رو نشونه م ییرهایت دیبا

 گفتم: شخندین با

گاها  یزیدستشون نبود. اگه چ ییآتو گهیبهرام...د یها لیو فام کردنینگام م نیپارچه خانم. همه با تحس هیشدم  گهید-

 تا دهنشون چفت بشه. دادمیبهشون م ینیبا نزاکت جواب سنگ گفتن،یم

 .دمیکش یقیعم نفس

 تمام اموالش رو به نام من بکنه.  خوادیشوهر عمم گفت م شیختم شد؛ سه ماه پ نجایکه تهش به ا ییاما ماجرا-

 

 مشتاق دونستنش من رو سوق داد تا ادامه بدم. یچشما

 اما قبلش ازم خواست خودم رو ثابت کنم.-

 شت فشردم.رو با انگ میشونیپ

 حرف زدم. یلیمتاسفم، انگار خ-

 گفت: یسر تکون داد و با لحن سرد تفاوتیب

 .دمیرو نفهم جانیاومدنت به ا یاصل لیمنتها من هنوز دل ،یحرف زد یلیاوهوم خ-

 گرفتم. یرو از صندل امهیتک

اما  گردمیمخارج از کشور و بعدش با دست پر بر رمیکار رو کردم. گفتم م نیخواست من ثابت بشم و خب منم هم یبهرام م-

 بوده که بتونم شرکتش رو اداره کنم. نیمنظورش ا دمیقبول نکردن؛ تازه فهم

 بود که حرفم رو قطع کرد. اریشهر بارنیا

 .یخودت رو اومد یراه انتخاب یفشارو با پا یکرد یوونگی...و تو د-

 کردم. نییحرفش سرم رو باال پا دییتا یبرا

 نیتا ُگل بکارم؛ پس بهتر جانیکنم و درخواست کار بدم. من اومده بودم ا دایتا عمارت شما رو پ دیماه طول کش کی قا،یدق-

خودم  یحدسش برات آسونه. شناسنامه برادرم رو جا گهید شیرو زدم. بق یاحتمال یها یسخت دیمکان رو انتخاب کردم و ق

 روم رو کم کنم.  شیاز مشکالت پ یحداقل کم ،یجعل تیشد تا با هو نیبر ا ممیاستفاده کردم و تصم

 "یهست یخوب گریباز"حرفام براش جالب نبود. فقط به گفتن گهیبود، د دهیحاال که به هدفش رس یرو قالب کردم. انگار دستام

 بسنده کرد. حاال وقت سرزنش بود.
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آشپزخونه  یتو کشونیفقط دوتا که  کنن؛یرت من، دوتا زن کار معما یتو یدونستیکورکورانه. تو م ؛یگرفت میعجوالنه تصم-

 مشغوله.

 .کردمیم مشیتفه دیگرفتم! با یبه انجام کار میبود که باالحره تصم نینگرفتم؛ مهم ا یدرست میمهم نبود که تصم برام

از  یکیکه من  فهمنیم نایزودتر از ا یلیخانما باشم، خ نیتوجه کنم. مطمئن بودم اگه ب یاگهید زیفکر نذاشت به چ نیشوق ا-

 خودش رو داره. یایبا مردا هم سخت یراستش االن متوجه شدم زندگ یاونام. ول یهمجنسا

 بود یدادنش به صندل هیموهاش و تک یفقط چنگ شدن دستش تو العملشعکس

 . یخودیباال و شجاعت ب سکیبود؛ ر نیتمام ماجرات هم نکهیخب، مثل ا-

 ستش فشار داد.رو با د گردنش

 .یادامه بد جانیدر ا تیبه زندگ یتونیم ،یشجاع باش قدرنیهم شهیهم یاگه قول بد-

خدا موش  یکه محض رضا ستین یاگربه ار،یبودم که شهر دهیساکن بودم فهم جانیکه ا یمدت کم نیهم یباال انداختم. تو ابرو

 .رهیبگ

 جا؟نیو شرط موندنم در ا -

 بود. زمیمسئله واقعا تعجب برانگ نیا یمثل من تو یشکه شد. دقت شخص یکم بارنیا

 . یمن رو برام برگردون یسرقت شده یهیهست که تو چهار ارث نیشرطش ا-

 

 زدم: ادیفر متعجب

 نـــه!-

 گفتم: لیو تحل هیتجز یرو بروز بدم. بعد از کم جانمیداد ه اجازه

از دستم بر  یو مِن دختر چه کار دنینم لمیتحو یزیچ یرو بکنم. اونا که دو دست ارکنیراحت ا تونمیمطمئناً نم ؟یآخه چطور-

 آد؟یم

 تفاوت گفت: یداشت. ب نشیآست یتو یاجواب آماده انگار

 . حاال هم مثل همون موقع.تجربهیمن دخترم و ب یخودت نگفت شیپ ،یاومد جانیا یچطور وقت-

 از جانبم نموند.  یجواب با اعتراض منتظر

 از انواع اسلحه تا... ؛ینیبیآموزش م جانیا-

 :دیپرس متفکرانه

 ؟یدار ییهاچه مهارت یگفت-

 جواب دادم: مونیو پش سردرگم

 فو.کنگ یکاراته و تا حدود-

 داد.  هیتک یرو به آرنج و آرنجش رو به دسته صندل چونش

. بعد، آموزشت با ینیبیم ،یوزیز سالح سرد و سرنگ، شات گان و کلت و ا یقیدق یهاو آموزش یدیخوبه، اونا رو پرورش م-

 .شهیسم کامل م صیشناخت و تشخ

 بود. "جان کن.برات پختم که ده وجب روش روغن داره، برو و نوش یآش"جورکینگاهش  یتو

کار  یلیسه روز رو به خودت استراحت مطلق بده چون بعدش خ نی. اشهیکالسات شروع م گهیآخر هفته، درست سه روز د-

 .یدار

 . دیدست کش اشقهیرو از کتش پاک کرد و به  ی. گرد و خاک احتمالستادیشد و ا بلند

 غذا، سالن باش. یبرا گهیساعت د مین-

. راه اتاق خودم رو در رج شدمخا یحرف چیهیبلند شدم و ب یبه من کرد. از صندل یاسمت در و بعد باز کردن در، اشاره رفت

 رفتم.  رونیب ام،نهیس یآماده شدم و بعد از محکم کردن نوار رو عایگرفتم. سر شیپ

 

** 

داشتم ذهنم رو  ی. تمام مدت سعگذرهیم هیانداختم. االن دو روزه که از اون قض یااون رو گوشه م،یاز چک کردن تقو بعد

پسرم؛ خب آخه اون  هیکه من  ستیو براش مهم ن هیکردم؛ دختر راحت وایبا ش نکنم و وقتم رو صرف صحبت رشیدرگ یادیز

با حرفاش روح و  ی...گاهاریو شهر ستدهیپاشساالر همچنان سرد و از هم ا. رابطم بدونستیمن نم یواقع تیاز جنس یزیچ

دختر برخورد  کیمثل  دیبا من با دونهیاون نم دم؛یگرمه. بهش حق ممثل خواهرش خون یول ره،یگیم یروان آدم رو به باز

 .نهیپسر بب کیگرفتم متوجهش کنم که من رو با چشم  میکرده. تصم جشیگ یکم نیپسر و ا ایکنه 
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داشتم که ادب رو  نیبر ا یبا ماست اضافه. سع پسیخوردن کردم؛ البته چ پسیزنون تا سالن رفتم و خودم رو مشغول چ قدم

رو بغل گرفتم.  پسی. کاسه چکردمیماست رو تا آرنجم احساس م یموفق نشدم؛ چون سرما یارکنم اما انگ تیموقع خوردن رعا

 ی. با چشمادمیرو مقابل خودم د اریسقف، صورت شهر یجابه یسوق دادم ول قفدادم به مبل و نگاهم رو به س هیسرم رو تک

 جور کردم.وگرد، با عجله صاف نشستم و خودم رو جمع

 .پسیچ دییسالم، بفرما -

 بهم انداخت. یزیرآمیمچاله شده نگاه تحق یاحرف، کاسه رو جلوش گرفتم. با چهره نیگفتن ا بعد

 .هی! موهاشم ماستایو بس. نگاه کن خدا نیهم ؛یپسر هیواقعا باورم شد که تو  -

 به حرفش، گفتم: توجهیب

 .دییبفرما اده،یز پسیچ -

روم با کمال تعجب فروتنانه روبه یهم باشم؛ ول هاپسیصاحب ادامه چ تونمیو من م رهیم دونستمیرو گفتم چون م نیا

 . با دلهره گفتم:میداشتندوست یقلمرو یواقعا احساس خطر کردم برا گهیبرداشت. د یپسینشست و چ

 منن. یاونا...برا زهی. چارنیبراتون ب گمیم ن،یخوایاگه م -

 کرد. ینچرو خورد. نچ پسیباشه، چ دهینشن یزیکه چ انگار

 نترس. شه؛یتموم نم -

شمردم و بعد از  متیکردن پارچ آب شروع شد. فرصت رو غن دایپ یدادم. ناگهان به سرفه افتاد و تقالش برا نیرو چ دماغم

که ناگهان با حرکت جسم محکم  داشتمیمراحت قدم بر الیجا دور شدم. حاال با خسرعت از اون به زمیعز یهایبرداشتن خوراک

که  یپسیبود که ظرف چ نیشد ا میکه باعث ناراحت یزیخوردم؛ البته اون لحظه تنها چ نیکه به پشتم ضربه زد، زم ینیو سنگ

چمباتمه  نیزم یماست، رو یلدیمقدار ز هیشده و آغشته شده بود. با صورت مچاله ریخاکشوبودم خرد دهیاز دو ینگهدار یبرا

 یبلند شد و پشت بندش صدا ییخنده آشنا یکنم. آوا زیبلوزم صورتم رو تم نیکردم با کمک گرفتن از آست یزدم و سع

 که گفت: اریشهر

 خان. سیخس یشد هیتنب یحاال حساب -

و صورتم رو شسته.  یبهداشت سیمن رو برده سرو دمیاما با صاف شدن نگاهم، فهم شدیچ قایدق دونمینم یبعد یهالحظه

 یهاداده بود. قطره هیتک واریبه د میمال یکه با لبخند دمیراه ساالر رو د ونهیمه داشت. مهنوز هم ادا اشمهابانهیب یهاهخند

 تکون دادم. یپاک کردم و سر د،بو میشونیپ یرو که رو یدرشت عرق

 سالم. -

 مزاح اضافه کردم: یبرا بعد

 پدر ساالر. -

 :دیگه اندازه گردو شده بودند، پرس ییچشما با

 پدر ساالر؟ -

 رو ادامه بدم، پس سکوت کردم. میتا شوخ ومدیبه ذهنم ن یاگهید زیچ

 برام مشکوک بود. یزد که حساب یلبخند یمهربون با

 مها خانم... یراست -

موضع داده. با  رییتغ ستم،ین بشیبه ساالر از راز من گفته و ساالرم که متوجه شد من رق اریکار لنگه؛ شهر یکجا دمیفهم

 م:گفت اریشهر هیرو  یدلخور

 دهن لق؟ قدرنیپسرم ا -

 :دیغر یساختگ یکرد اما بعد با اخم ینرم یخنده

 الد؟یم -

 پا و اون پا کردن، گفتم: نیرو از پشت چفت کردم و با ا دستام

 .سیبود رئ یغلط اضاف -

 . ارمیباال ن یاگهیجا دور شدم تا گند دگفتم و اون یا"بااجازه " عایسر بعد،

 

**** 

و  شدی. چشمام دوباره داشت گرم مکردمیحتما عوضش م دیبود؛ با دهیزنگ پر نیحرص رو تخت نشستم. خوابم کامال با ا با

نشستم. اصال دل و دماغ نداشتم؛  خیس شه،یشروع م نامیامروز تمر نکهیا یتخت داشتم که با یادآور یتا سقوط رو یفاصله کم
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 دمیتخت دراز کش ی. پوف کشان رودادمیلو م اریشهر شیرو پ زیهمه چ دینبا دیشا .دسه روز استحراحت واقعا تنبلم کرده بو

 و زل زدم به سقف. با سرزنش رو به خودم گفتم:

شلوارت رو  یتونیتو نم ؛یکردیشرط رو قبول م دیاصال نبا ره؟یرو دا یختیسرت بود براش ر یتو یمها. چرا هرچ یخر یلیخ -

 اصال... ؟یشرط اون آقا رو انجام بد یخوایم ،یباال بکش

 بود، بلند گفتم: دهیو نخراش زدیکه هنوز اثرات خواب درش موج م ییشد. با صدا میشرویدر مانع از پ یصدا

 بله؟ -

 زد: ادیفر بایبود و انگار قصد داخل اومدن نداشت. از پشت در تقر اریشهر

 .میشد، من و ساالر ترانس منتظرت رید -

رو  پمیت ،یمشک یو با زدن هِد دمیپوش یشور کردن خودم بود. گرمکن ورزشبلند شدن و گربه یحالیتنها با ب من العملعکس

 شتریکه رفته رفته ب یایخم شدم و با انرژ یکامل کردم. وارد شدن من به ترانس مصادف شد با صبحانه خوردن پسرا. کم

 ن گفتم:رو بهشو شد،یم

 .ونیسالم آقا -

 جواب داد: یتررنگپر یژبا انر ساالر

 سالم دخترم. -

 تر گفت: تفاوتیگرفت و ب یبزرگ یلقمه تفاوتیدوختن که ب اری. نگاه به شهردادیرو ادامه م میزدم. اون داشت شوخ یلبخند

 شد. ریکه د میبر -

 بود. یخال یخندق کوچولوم بودم که االن حساب نگران

 ؟یمن چ یصبحونه-

 گفت: یکامال ساختگ یباال انداخت و با تعجب ابرو

 که گفتم. نیهم م،ی. برمهیاالن ساعت هشت و ن ،یبودیم نجایهفت ا دیشده پسرجون؛ باجانم؟ وقت صبحونه تموم-

و پشتشون راه افتادم. کاش حداقل  دمیکش نیزم یرو یتیرفتند. پاهام رو با نارضا اطیاز جا بلند شدند و به سمت ح هردو

به! سالن پر بزرگ رو باز کرد. چشمام برق زد. به یدر مربوط به سالن اریشهر ،یکردن مسافت یبخورم. بعد از ط تونستمیم ییچا

بود و اخم  دهی. لباس کاراته پوشدیکشیانتظارمون رو م یکه بشه فکرش رو کرد. مرد درشت یهر ورزش ؛یورزش لیبود از وسا

 رو به من گفت: م،یشد ترکیبهش نزد نکهیداشت. به محض ا

 ؟یتو پسر-

 تا پوزخندش رو پاک کنه.  دیلباش دست کش یبهم انداخت و بعد رو یکار نگاه بدبه کمر و طلب دست

 نظرتون...خان به اریشهر-

 گفت: حوصلهیبه مرد زل زد و ب یاو برنده زیرو داشت. با نگاه ت یحرکت نیانتظار چن اریشهر یانگار

 دخالت نکن. یاگهید زیچ یبکن و توآدولف، کار خودت رو  -

 هوا چرخوند و ادامه داد: یانگشتش رو تو دوارانهیتاک

 .خوامشیکه در عرض سه ماه آماده م کنمیم یادآوریبازم  -

 اری. انگشت اشاره شهرکرده بود عیضا یاونم من رو بدجور نکهیخاطر ابه دیچرا اما از کنف شدن مرد لذت بردم. شا دونمینم

 من باال اومد. دیتهد یبرا بارنیا

 .یتا آماده بش یکن نیخوب تمر دیسه ماه رو با نیممنوع. تمام ا ناتیممنوع، طفره رفتن از تمر طنتیش الدیم -

 جلو اومد. یقدم

 .یبه اون مهمون فرستمیهم من تو رو م یدقت کن، اگه آماده نبود-

دستاش  نیگردنم رو ب یشخص ییهویبه در دادم و رفتنشون رو تماشا کردم.  هیرفتند. تک رونیآخر با ساالر ب ریاز زدن ت بعد

 پچ کرد:پچ کشوند،یطور که من رو به سمت رختکن مباشه جز آدولف؟ همون تونستیم یفشرد. ک

 .هیوگرنه...تنب یریگی. شل نمیکه بگ یکنیرو فراموش نم یتاتام یو اجازه یکنیلباست رو عوض م -

. دست انداختم تا کمربند مخصوص رو بردارم دمیشده بود پوش زونیرو که آو یرو از دستش خالص کردم و با ناله لباس خودم

 گفتم: هیبا توپ پر رفتم سالن و با گال د؟یکه...شکه کمر راست کردم. چرا کمربند سف

 دارم. یمن که کمربند مشک د؟یسف -

 گفت: شخندیبود. با ن ستادهیا نهیبه س دست

 . یواردتازه هیمن فقط  یاما تو برا دونمیبله، م -

 دستش اشاره کرد برم جلو. به
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 . رهیو ظهر، اسلحه و غ یصبح، رزم ؛یدار نی. روزانه شش ساعت تمرمیرو شروع کن نیتمر ایوقت رو هدر نده. ب -

کنه. تنها  یتالف نیتمر یتو دیشا کردم،یم سکیر دیلج نکردم. نبا گهیبرام مهم نبود. د دیجز اون کمربند سف یچیه هنوزم

 شدم.  نیبود که بدون کسب اجازه رفتم کنارش و آغازگر تمر نیو انجام دادم ا رمیکه نتونستم جلوش رو بگ یکار

 

**** 

 .تونمی...ت...تو...نمینم -

 ضرب گرفت. زیم ی. با انگشتاش رودیپریم کیریستیپلکش ه گوشه

حاال که باهات  ی. فکر کردیانجامش بد دیحتما با گمیو م ستمی. من رئیبتون دیاجباره؛ با هی نی. مگه دست تواِ؟ ایبتون دیبا -

 نه جانم.  ه؟یخبر م،یدونیو مقل عضو خونوادمون م میکنیخوب رفتار م

 گفت: یلب ری. ززدیانگار داشت با خودش حرف م بارنیحدقه چرخوند. ا یرو با حرص توام با خشم تو چشماش

 یگود شد نیوارد ا یاحمق. وقت کننیهم اونا نابودت م ینکش ،یآدم بکش یمجبور یمهمون نی. تو اخوامینه نم گهیبازم م -

 .یزدیرو م زیهمه چ دیق دیبا

 رو لمس کرد و به چشمام زل زد. شیشونیپشت دست چ با

دخترانه رو بزار کنار.  یهای. لجبازکردمیاما انگار اشتباه م یدیرس جهیو به نت یدیتمام جوانب رو سنج بارنیا کردمیفکر م -

 که بهت محول کردم رو انجام بده.  یینشنوم. برو اتاقت و کارا یزیهم چ گهیمثل پسرا رفتار کن. د ؛یپسر هیحاال تو 

از اون اتاق  تیو با عصبان نیبه زم دمینذاشت از خودم دفاع کنم. به نشانه اعتراض پا کوب یانزجار نگاهش کردم. حت با

تخت  یکه رو دمیبه خودم اومدم د یچطور فقط وقت دونمیچشمام رو گرفته بود. نم یجلو تیاومدم. عصبان رونیب زیانگنفرت

چطور  ستم؛یکش ناحمق نسناس! من آدم ی. پسرهدمیکوب واریبه د یریگاز هدف داز کنارم رو برداشتم و بع ینشستم. بالش

. دمی...فهمگهیبالش د کی ا؟یکنم خدا کاریسقوط کرد. چ نیزم یرو وار،یبعد از برخورد با د یاگهیبگه بهم...بالش د تونهیم

 رونیخودش نداشت ب یبه گذشته یشباهت چیه االکه ح ی. عزمم رو جزم کردم و از اتاقدیرس جهینتبشه با آدولف به دی! شایوا

 دیدیرو نم ییجا یبدون در زدن وارد شدم. چشمام انگار ،یگرفتم. با حواس پرت شیراه اتاق آدولف رو در پ راستکیزدم و 

 شروع به صحبت کرده بود. یو فقط زبونم بود که رگبار

رو  یک دیآدم بکشم. بابا من نخوام دستم به خون آلوده بشه، با دیبا گهیبگم م یکن. ه یرو راض یگالب یآدولف لطفا آقا -

برخورد  ترزیآممسالمت شهینم یعنی نیبابا! بب یِال کن بل کن...ا گهیم یشم، بَده؟ هقاتل داشته باپسوند  خوامینم نم؟یبب

 نش؟یبه بدتر نیداد ریگ دم،یآموزش د قدرنیکنم؟ بابا ا هوششونیب شهیکنم؟ نم

 آروم زمزمه کرد: ییصدا

 ؟یگالب -

 خورده عقب گرد کردم و گفتم: کهیبود!  اریبود؟ شهر اریشهر

 خداحافظ. کشم،یباشه آدم م -

 اریبود، قصد خروج از اتاق رو کردم. شهر نییکه سرم پا طورنی. همادیگه کوتاه ب ستین یاون کس دونستمیاومدم چون م کوتاه

 نیکار رو کرد که باعث شد زم نیا یادیام داشت. با فشار زو نگه دیمتوجه هدفم شد و خنثاش کرد؛ از پشت کاله لباسم رو گش

خودت نجاتم بده از  ایها فشردم و بازوهام رو دور زانو حلقه کردم. خدادندون فیرد نیرو ب مخورم. از جام تکون نخوردم. لبب

 . بردیکه بهم داشت لذت م یاز تسلط ایشلوارش کرد. گو بیخونسرد دستاش رو بند ج یپرخشم. با ظاهر ریش نیدست ا

 . یدیندارم. حاال پاشو. به هدفت رس یمنم مشکل کنه،ینم جادیر ادر کا یخلل چیه یشهویاگه آدولف بگه ب -

بازم دستم رو خوند؛ صورت  یجلو رفتم ول دنشیقصد بوس ایرو با دست تکوندم.  یبلند شدم و به ظاهر خاک احتمال خوشحال

چشم دوختم.  اشرهیو به نگاه ت دمیبه گردنم کش یپس سرم زد. دست یاو در کنارش ضربه دیاش رو کنار کشجمع شده

بودنم  یپا چلفتومضحک و دست یهایبود، مطمئناً شوخ یهرچ لشیلد م؟یشد یمیصم قدرنیطور اشد؟ چه نیکه ا شدیچ

رو فراموش کردم. دختر  وایعمارت بودم. آه! ش نیا یحت ایو  اریروح پدر ساالر و شهر ینبود. من باعث شاد ریتاثیب

 ن! م شیو صدالبته سر یداشتندوست

  

بهش انداختم.  ینگاه یجیشونمه. با گ یبودم اما تا به خودم اومدم متوجه شدم که دست آدولف رو اشرهیچقدر خ دونمینم

 به پشتم زد و گفت: یاومده بود؟ ضربه آروم یآدولف ک

 . میلباست رو آماده کن دیبا نمت؛یبیم شگاهیآزما یتو گهیساعت د هی -

 گفتم و بعد اضافه کردم: یآروم ی"باشه"

 من برم بگم ناهار رو آماده کنن.  -
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بود که  ینه، تمام فکر من معطوف جسم ایدر بسته شد  دونمیزدم. نم رونیآور اتاق بخفقان یدو سر تکون دادند. از فضا هر

من  یدونیته نه نمبود. آخه دختر جون درس وایکم نداشت، ش یزیچ ینی. اون جسم که از سنگکردیم ینیکمرم سنگ یرو

هم بود؛  ترشیکه من طاقت و تاب تحمل وزن تورو ندارم؟ امروز اما دردم ب یددقت نکر ،ینیبیرو که م زمیدخترم اما جثه ر

 گفتم: یلب ریآروم و توام با درد، ز یبود. با صدا دهیهام رسموعد دخترانه

 .کنهیجفتک نپرون آخه کمرم درد م وایش -

 کردم. پوف کشان غر زد: یگوشام بود. متشکرم واقعا! چند قدم رو نامتعادل ط دنیکش تیالعملش گرفتن و در نهاعکس تنها

. حاال آخ و اوخت یشد دهیدآب تیدست آدولف کتلت و در نها ریسه ماه ز ؟یکشینه، واقعا خجالت نم ؟یکشیخجالت نم -

 راهه؟ به

 نیفرصت ا نیخانم اضافه کنم؛ در اول وایش یهایژگیرو به و "پرو بودن"صفت  دیم. باخدقه چرخوند یتو یرو با کالفگ چشمام

 گفت: وایرو به ش ییو با دلجو ستادیپشتم ا اری. شهردنی. باالخره جناب برادر به کمکم رسکنمیکار رو م

 .کننیخدمه چطور نگاهت م یدی. ندزمیعز نییپا ایب -

 گفتم: اریرو به شهر یالوصفدیداشتنش رو نداشتم. رهاش کردم. واقعا سبک شده بودم. با خوشحال زاواقعا تحمل نگه گهید

 بده. رتیآخ! خدا خ -

 غر زدم: وایبه چند لحظه قبلم نداشته باشم، رو به ش یشباهت چیدرهم که باعث شد ه یاخما با

 کمرم درد... ضم،یمر یرو کولم. بابا ناسالمت یپریم یه. یمن رو با قاطر و چهارپا اشتباه گرفت دایجد -

 اریشهر ینشسته بود، گذشت و رو نیزم یمتعجب که هنوز هم رو یوایتر؟ نگاهم از شبزرگ نیاز ا یساکت شدم. سوت ناگهان

 اومد. ییچشم و ابرو وایش یاش براگر گرفتم. بعد از اتمام خنده دهیفهم نکهی. از فکر ادیخندیم زیفوکوس کرد. داشت ر

 تو هم برو ساالر رو صدا کن، تراسه. وایسالن که گشنمه. ش میبر -

 و لنگ لنگون و غرغز کنان از ما فاصله گرفت.  دیدست کش منگاهشیدرهم به نش یبلند شد و با صورت وایش

واسم. آخه مرد  ادیاشغال کن، تز م از همطن اتاقا رو یکیبرو  ایب گمیهم که م یپالسه. وقت جانیا شهیساالرم که هم نیا -

 ه؟یفس کردن و کالس گذاشتنت چفس ،یکشیخونت رو م یتو دنیو زحمت خواب یخوریم جانیتو که ناهار و شامتم ا یحساب

 گفتم: اریرو بست و صداش متفون شد. با انزجار به شهر یدر تران باالخرا

 .یوحش یغرغرو ؟یکنیاَه! چطور تحملش م -

 روش شدم. باال انداختم و دنباله یاها رفت. عجب! شونهباشه ازم فاصله گرفت و به سمت پله دهینشن یزیچ که انگار

 

به سالن  دنیشکل گرفته بود. باالخره با رس نمونیرقابت نانوشته و ناگفته ب کی. انگار میراه هردو سکوت کرده بود یتو

 شد.  رهیچ یسکوت کردن ک یتو دمیرو شکست. آخر هم نفهم نمونیساالر سکوت ب ،یغذاخور

 بابا چطوره؟ یلویبیبه! سبه -

و داشتن  کردمیم یپسر رو باز کینقش  دیبود. خب من با شیطنز هم چاشن یهیمتلکا که ته ما نیعادت کرده بودم به ا گهید

 گفتم: دوارانهیکردم و تهد کیباشه. چشم بار ینشونه مردونگ تونستیتار مو پشت لب م کی یحت

 .کشمیکه خوب پنجول م یدونیرو که واسه موهات بد بشه. م ینکن کار -

 .زیبود؟ نشست پشت م ؛وفتهیبه قهقه ب نیچننیدار نبود که ساالر اخنده یقدرمن اون حرف

 نشو دخترم.  یعصبان -

که به  یطانیزده بود. فکر ش هیتک زیسرم ی...مطمئنا به تخت سلطنتاریکنارم جا گرفته بود و شهر وایبه روش نشستم. ش رو

 کردیبه ساالر برسم. اون که فکر م دیتا شا زیم یسرم زد باعث شد تا چشمام ستاره بارون بشن. خودم رو خم کردم رو

 یساالر، مسبب آب یوانیل ریز دنیصورتم کردم و...با کش نیلبخند مز کی. ندادنشون  یالعمل خاصبردارم عکس یزیچ خوامیم

رو  یلیشدم ف کیتحر یبا اشتها تونستمیکوچولو، م حیتفر نی. حاال بعد اختیشلوار قشنگش ر یرو وانیگشتن لشدم که با بر

زوم کرده  ی. اون اما انگارکردیخشک م وو با دستمال داشت شلوارش ر دیپریم نییکه باال پا ینکردم به ساالر یببلعم. دقت

 بود رو من. 

  ؟یکرد کاریچ نیاَه! بب -

 :دیغر اریتر و تازه نداشت، رو به شهر یفرنگگوجه کیبا  یکه فرق یاو با چهره دیدست از غذا خوردن کش وایش

 آقا. هـــان؟ یدار لیهان؟ تو که خودتم سب ؟یکنیرو مسخره م الدیچرا م -

 یعد معذرت خواهب وایشام ش ی. وسطااریمن، ساالر و صد البته شهر ؛یبه سمت خانم عصب دنیسه تا سر متعجب چرخ حاال

باال انداخت.  یارو از چشمام خوند. متعجب شونه یهم به دنبال خواهرش...به ساالر نگاه کردم. کنجکاو اریترکمون کرد؛ شهر

 خوندم: کردم،یکه با چنگال غذا رو کنکاش م طورنیانداختم و هم نییعوض شدن جو سرم رو پا یبرا
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 / سر کچلش خون اومد. ومدین رشیگوشت دنبه/دنبه گ لویک هیساالر گرد و قلمبه/  -

که  ییبه جا یچشم ری. زوفتادین یاتفاق چی...دو...سه. اما هکیالعمل ساالر بودم. بود منتظر عکس نییکه سرم پا همچنان

 یس گردنشه به جز...با پبا یکس تونستینم نیسرم احساس کردم. ا یرو باال یبزرگ هینشسته بود چشم دوختم. نبود. سا

و از طرف  زیم ریرفتم ز یاز خطرات احتمال یریجلوگ یبه درد بستم. برا ختهیگه از جانبش خوردم چشمام رو محکم و آم یمحکم

 دنبالم افتاد. پشت سرم داد زد: درنگیها. ساالر بسمت پله دمیخارج شدم و دو گشید

 ها.  شهیبرات بد م رمتی...اگه بگرمتی. اگه من بگیستی. به نفع خودته که واستایوا -

. بدو. به اتاقم که حکم الدیم کهینزد گهیبود؟ د "بروبابا "دست تکون دادن نیقصدم از ا دیفهمیتکون دادم. م یدست

. در از حجم ساالر یاز مهر و مومِ اساس نمی. وارد شرم و در رو محکم بستم و قفلش کردم. خب ادمیگاهم رو داشت رسنجات

کردم. بعد  یدر اتاق زبون دراز یبرا یروزی. به عنوان پدنیبه خط و نشون کش د. دوباره شروع کردی، لرزکه بهش برخورد کرد

شده بود، لباسام رو درآوردم و خودم رو مهمون وان آب  لیبه ناله تبد شیخشن و توخال یدایکه حاال تهد اریبه شهر توجهیب

 . دمیشنیر رو منامفهوم متعلق به ساال یهمچنان آواها یداغ کردم. ول

  

**** 

با  نجامیکه جمع شدن و شدن سه ماه، بودن. حاال من ا ییچشما شاهد تک به تک روزا نیزل زدم. ا نهیآ یانعکاس چشمام تو به

که به لطف آدولف  ییها. از مهارتذارهیکه روس حس ترسش سرپوش م یبا رنگ خشونت گرفته تا باطن یاز ظاهر ر؛ییتغ یکل

 کنم. یبرداراز مهارتام پرده دیبا یدرست که ک یبندبه دست اومدن تا زمان

 .یکنیخلق م یچ نمیشروع کن، بب -

 نهیبب خواستیپررنگ شده بودن، چشم دوختم. به آدولف که م میزندگ یتو بیروزا عج نیکه ا یو به سه مرد برگشتم

آدولف  ییبشم. جمله طال یخوب موریشد که گر نیماهش فقط صرف ا کی نمیزمان تمرشدم. تو تمام  رهیشاگردش چند مرده، خ

. دست دهیزمان درس پس دادن رس دمیآدولف فهم یبا سرفه« تره.مهم مه یپهره و استتار از فنون رزم رییتغ» بود که: نیا

سالحم شده بودن؛ کرم مخصوص، پودر،  نیترصورتم مهم یرو یِو نقاش نهیآ نیمخصوص رو برداشتم... حاال ا یبردم و قلمو

چشمام  یتو اطیرو با احت یکردن سر انگشتام، لنز زیو بعد از تم دمیکش یقیام نشوندم. نفس عمچهره یکه رو یماسک مخصوص

ه، کبود شد یدادم و به شاهکارم زل زدم؛ لبا رونیچشمام رو کدر کردم. نفسم رو مقطع ب ریز هیاتمام کارم با سا یگذاشتم. برا

 زد. یچشمک نیدست آدولف سر برگردوندم. ساالر با تحس ی. با صداامقهیبلند و زخم کنار شق یشونیپ پرپشت،یابروها

و آدولف لبشون به خنده باز شد. زورم به اون دو  اریبخرم. شهر لیحالت دهنده سب یباشه برات اسپر ادمیفقط  ه،یعال -

 زدم: غیبرام بود، ج یترکوتاه واریگار دپس رو به ساالر که ان د،یرسیکه نم منیاهر

 سالـــــار؟ -

 باالرفته گفت: یابروها با

 جونم دخترم؟ -

آخر  دیفهم دی. به ترانس که رسمیکردیم یو ادولف باز اریموش و گربه رو واسه شهر شینما میدنبالش. حاال داشت افتادم

خم شدم  دنشید ی. برادمیشن کمیرو نزد اریشهر یافتادن. صدا ریموهاش بودن که تو پنجوالم گ نیرو کولش و ا دمیخطه. پر

رد و  نمونیکه ماب ییباال. از حرفا دیدست گذاشت کمرم و من رو کش اطیاحتیمنِ ب یاجکه کمرم در ُشرُف شکستن بود. ساالر به

. باالخره میکرده بود دیو تهد میخونده بود یکر م،یقدر که هرکدوممون سر و صدا کرده بوداون اد؛یینم ادمی یچیبدل شد ه

 زد: ادیفر ،میبودبحث ما که هالک شده  یاز ادامه یریجلوگ یدست به کار شد و برا اریشهر

 . ییجا میبر دیاتاق پاک کن. تند و فرز؛ با یرو تو متیساالر رو ول کن و برو گر الدیســـاکت. م -

 کزدم: دیکه داشتم، تهد یزور مچهیگوش ساالر با ن دم

 آقاهه...من رو برسون اتاقم وگرنه... یه -

 گوشم نشست. یتوام با حرصش رو یبود اونم خسته شده. صدا معلوم

 ببند. گهیباشه، فقط دهنت رو د -

موجود  نیا دونستمیخدا رو شکر کردم. م کنمیم یرو ط ریمس نیکول ساالر ا یرو نکهیبه مست اتاق و من از ا میافتاد راه

 یو حلقه دمیکش ترفیخف یغیگرفت. ج یفیرو که دور گردنش حلقه کرده بودم گاز خف یدست ره؛یگینتقام مکارم، ا یِ پ ثیخب

سرم و مشغول ماساژ دادنش شدم.  ی. دستم رو گذاشتم رودمیرو به جون خر نمدستم رو باز کردم و افتاد یچفت شده

 صورتم رو جمع کردم و مثل مادربزرگا شروع کردم به سرزنش.

 . ذارمتیزنده نم رمتیسر بابابزرگم قسم، بگ یتارمو هی. به دیهندونه ترک نیخدا! سرم...سرم ع یآ -
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 اطیاز تو ح اریشهر یکه...صدا رمشیشدم تا بگ زیمخیشد. لخ لخ کنان بلند شدم. ن دیسرم تجد یخندش تو ی. صدادیخند

 اومد.

 آد؟یساالر؟ صداتون چرا باز م الد؟یم -

 رو پاک کنم.  ممیشدم و رفتم داخل اتاق تا بلکم وقت بشه گر الیخیمرد ب نیا الیخیب

 

**** 

 ! عجب بزرگه!منیخدا یوا -

 جا خوش کرد، گفت: منیپهلو یکه تو یاو سلقمه شخندیبا ن ساالر

 .اریدر ن یباز دیبد دیبزرگتره. ند نمیکه از ا اریعمارت شهر -

 کالفه تشر زر: اریبهش بگم که شهر یمونیکردم و خواستم جواب پرپ یکج دهن

 اما شما...اَه.  د،یبزن دیخونه رو د یتا قبل مهمون جانیآوردمتون ا یایو جاسوس باز ی. من رو بگو با چه بدبختدیشروع نکن -

 گفت: یدستور یدست رو به من با لحن که آرامشش رو به یکم

 .نیگمشو برو اطراف خونه رو بب الد،یم -

 سر تکون دادم. یمضحک تیجد با

 .سییچشم ر -

 خنده. ریزد ز ساالر

 همه ادب؟  نیو ا الدیآخه م ـــس؟ییچشم ر -

تر از خودش زل زدم. با دقت تمام اطراف رو از نظر گذروندم و بزرگ اطیبا ح یشدم و به عمارت ادهیپ نیبهش از ماش توجهیب

. با نیماش یساعت گذشت و من برگشتم تو میکردم. حدودا ن یداخل ذهنم طراح هایو خروج هاینقشه کامل از ورود کی

 به ساالر گفتم: سابقهیب یتیجد

 تاب لطفا.لپ -

. بعد از شدیعمارت بود که داشت داخلش رسم م یرونیب یفضا نیحرف خواستم رو اجابت کرد. روشنش کردم و بعد...ا بدون

 دادن. حیتوض هیکررن شروع  وفته،یجا ب یزیاتمام کار و چک کردنش که مبادا چ

ازش باال رفت،  شهیحفاظ داره و نم وارایدرم پشت خونه. تمام د هیو  یدرب بزرگ ضلع شمال ه،یاصل هیکه ورود یدر بزرگ -

 اما...

 انداختم و ادامه دادم: یکنجکاوشون نگاه مهین یچشما به

 میهم وجود نداره، اگه ازش باالبر یربرقیکه نه در داره و در ضمن ت شیضلع جنوب یعنیکور خونه،  یاما درست تو نقطه -

بعد اتمام کار  قیطر نیاز ا تونمی. هوم، مدمیند یاگهید زیرو کردم و جز لونه سگ چ کارنی. خب منم ادیرو د اطیح یتو شهیم

 .کنمیم هوشیکه سگا رو باهاش ب ولوءکوچ ریت هیهم  شیفرار کنم؛ سخت

 شیچاشن یحساب تیکه رضا یبا صدا اریحرف زده بودم. شهر یهولکنفس گرفتم. چقدر پشت سر هم و هول شدم و ساکت

 شده بود گفت:

 ی. فقط دقت کن شب مهمونکردمیکه فکر م یِتر از اونبگم کار فرارت آسون دیباشه...با یدیو د یگیکه م جورنیاگه ا ه،یعال -

. دو نفر که بعدا یبه سمت لونه سگم بر یکه بتون یکنیم یمختلف خونه و کار یقسمتا یکشونیخودت رو م یابه هر بهونه

 نیاونجا هم دورب ییدستشو یباشه حت ادتی نکهیو ا یکن دایرو پ نایدورب یکنن تا اتاقِ حاویبهت کمک م یشیون آشنا مباها

 داره. 

 چپ کردم. چشم

 نداره.  یحاال نه که عمارت جنابعال -

 زد. یشخندین

 به هر حال حواست باشه.  -

  

 که تا االن ساکت بود، گفت: ساالر

 . میبخور میکردم؛ تورو خدا بر ی. آه! بابا هوس بستنرونیب نیایفاز ب نیحاال از ا -

 و گفتم: دمیکش یهوا پنجول یانگشتام رو پنجه کردم و تو ثیخب یاافهیق با

 ساالر. ها ها!  یبستن م؛یخوریخودت رو م -

 رو مچاله کرد و در خودش جمع شد.  اشچهره
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 . رهیگیبخوره، ترسم م ویدختر سبل هی یمن رو به جا یوحش اریشهر دمیم حیکه ترج کنمیفکر م نیبه ا ی! وقتایخدا یوا -

مغازه شده.  کیپرت  اریکفشم به حسابش برسم که متوجه شدم حواس شهربراش درآوردم و دوال شدم تا با لنگه یزبون

احساس کردم چرخش خون در رگام معکوس شده. من و  کهویمانعم شد.  یبوق وحشتناک یبهش بگم که صدا یزیواستم چخ

نبود به  یعامل کس میدیجستجو فهم اتی. بعد از عملمیگشتیمدنبال عامل صدا  ن،یماش یساالر متعجب و خشک شده به صندل

بود و هوش و حواس ما رو معطوف به خودش کرده بود، باالخره به  دهیهم که به هدفش رس شونی. ااریخودمون، شهر سیجز رئ

 تکون داد و گفت: یسر چرخوندیکه فرمون رو م یبوق برداشت. در حال یخودش زحمت داد و دست مبارکش رو از رو

 ایح دیال دختر بادست، پسر، دختر هست. مث ریز جانیهست، ا یتربزرگ جانیهست، ا یسیرئ جانیخدا! انگار نه انگار ا یه -

 کنن. مثال... ایح سشونیرئ شیدستا پ ریکنه. ز

 :میحرفش و گفت نیب میدیپر هردو

 که.  میندار سیما رئ -

 به ما نگاه کرد.  یبا خشم کاذب نیماش نهیاز آ اریشهر

 . نیتا عمارت بدوئ رونیب کنمیپرتتون م ای نیشیخفه م ای -

 . میدر مسابقه سکوت تا عمارت شرکت کرد یو همگ میپس کامال ساکت و صامت نشست ه؛یواقع دشیبود تهد معلوم

 

**** 

بود و انجام  ختهیکار رو سرم ر قدرنیاواخر ا نی. ابرهینداره. خوابم نم دهیتخت ولو شدم. پوف! فا یزدم و به پهلو رو یغلت

. یتاک انتظار فقط تا فرداشبه؛ شب مهمون کیت نیرچند انرمال نبود. ه ادیبدنم ز یاستراحت مطلق برا نیداده بودمشون که ا

خوابم از سرم پروند. بلند شدم و  مچهیفکر اون ن نیا زنم؟یتنگ شده. چرا من بهش سر نم وایش یحس کردم دلم برا یالحظه

 بایبود(. بدون در زدن تقر یرشلواریو ز دیحرکت کردم به سمت اتاقش)البته با همون لباس خوابم که شامل بلوز سف یجلد

. وفتادین یاگهیرو بشه فاکتور گرفت، اتفاق د وایش دهزمن و چهره شگفت ادبانهیخودم رو پرتاب کردم داخل اتاقش. اگه کار ب

 صورت قشنگش کردم.  یحواله یو رفتم سمت تخت. چشمک بمیرو تخت نشسته بود. دستام رو بردم داخل ج

 نه؟یبیتو رو نم پوسهیدلش م الدیم یگی. نمقتیاز رف یریگینم. خبر یگوگول وایسالم ش -

 من رو نداره. چشماش رو دور اتاق چرخوند.  یبود کالفه است و اصال هم حوصله معلوم

 حال ندارم.  ز،یزبون نر -

 کردن.  دیسرم بود که کج شد و چشمام با دقت چشماش رو ص نیشدم سمتش و بعد ا خم

 شده؟  یچ وونهیچته؟ د وا؟یش -

کرد.  هیشروع به گر یبلند یبا صدا کهویو  اوردیطاقت ن گهیانگار د یموضعش رو حفظ کرد و فقط با اخم بهم زل زد ول همچنان

داشتم  یکه سع ینرمش رو نوازش کردم و با لحن یتخت و بغلش کردم. موها ینشستم رو شدیم ترشیکه هر لحظه ب یبا تعحب

 آروم باشه گفتم:

  ؟یکنیم هیکه گر شدهی! دختر چته؟ چسیه -

 کرد.  هیگر یترشیشدت ب با

 شنیازم خسته م ایبهشون عادت کنم،  امی. تا مرنیمیمن م انیکنم؟ تمام اطراف کاریبشه من چ تیزیاگه فردا شب چ الدیم -

 ...هیتو رو هم از دست بدم. من...من  خوامی. نمدنیم شونیفرار اریشهر یدشمنا ای

 و آروم گفتم: ایدلش رو زد به در باالخره

 .الدیبهت دارم م ییحسا هی -

کردم با  یکنم؟ سع کاریچ دیمن با د؟یکنیم کاریهمجنس به شما ابراز عالقه کنه چ کیو  دیشاگه شما از جنس مونث با خب

 باز گفتم: یفضا رو عوض کنم؛ پس با دهن یتعجب ساختگ

 خه؟ آ یمن رو دوست دار ینـــه! چ -

 دست به خودم اشاره کردم؛ اونم با انزجار. با

 دماِغ... نیا ؟یالغر مردن کلیه نیا-

 ازم فاصله گرفت.  یکم

دنبال  ،یبودنت دوست دارم. تو باهام راحت لهیپلهیش یبرام. تو رو به خاطر ب یبه ظاهره؟ تو فرق دار زیمگه همه چ شعوریب -

 . هیهمه محبتات واقع ،یستیثروتم ن

 گفتم: مهربون

 بوده. شتیهم پ یترشیبهت محبت کرده؛ چون مدت زمان ب ترمشی، مگه نه؟ تازه اون ب نهیاما ساالرم هم -
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 یک یاومده. راست رمیگ یاچه خانواده نی! ببایبلوزش دماغش رو پاک کرد. خدا نیبا است یستیرودربایخجالت و ب بدون

 ام شدن؟خانواده

 هق هق گفت: با

 هیبهش فکر کنم. راستش  ادیز تونمی. مطمئنا نمهیتو کارش جد یلیاز من، به فکر کارشه. خ ترشیاما اون ب یگیدرست م -

 دوستش داشتم اما... یمدت

دلش پره؟ چرا من؟ چرا اون؟ آخ اگه بدونه من دخترم، با  قدرنیدختر ا نیو من تو فکر بودم. چرا ا زدیهمچنان حرف م اون

 رو به چنگ گرفت.  نمی. گوشه آسترونیب کنهیپرتن م یاردنگ

 .رهیم ادمیبا تو که هستم اون از  یدارم ول یمن به ساالر حس خوب الدیم -

 کردم. یعقب و اون حاال کامال از حصار بغلم آزاد شده بود. اخم مصلحت رفتم

 هم خرما رو؛ هم من، هم ساالر.  خوادیباش. هم خدا رو م نویا ،یزک -

 بهش انداختم. یباز برگشتم و نگاه شیبا ن دمیرس ٦تخت بلند شدم. به در ک یرو ناراحت نشون دادم و از رو امچهره

 .ستمیجنس باز نمن هم -

لذت. ته مونده  تیمن...نها یوهم بود و برا تیاون نها یتنها گذاشتم. برا یو سردرگم یخارج شدم و اون رو با کالفگ بعد

مبل  یکه رو دمشیچرخوندم و د دارهیکنم. چونم رو زاو دایساالر رو پ دیتا شا دمییمت سالن دورو جمع کردم و به س میانرژ

 زدم: ادیفر بایبشم تقر کیبهش تزد یلیخ نکهی. قبال از اخوردیم کینشسته بود و ک

 بهت بگم.  یزیچ هی خوامیساالر م -

نگاه  دونمیدهنش کرد. نم یهمش رو با زور روانه عیچون سر دونست،یم کشیک یبرا یو خطر دیکنم من رو تهد فکر

. باالخره دمیاش رو نوشبه اون قهوه توجهیرفتم کنارش و ب یپوست ریز ی...که به سرفه افتاد. با خوشحالایبود  گرمخیتوب

 گفتم: مقدمهیچشمش رو با انگشت پاک کرد. ب همکررش تموم شدن. اخمالود اشک گوش یسرفه. ها

کنم؟ چه  کاریمن بهش اما وابستم شده. چ یمحبتا ایس دخترونه ینایدونم به خاطر تلق یبهم حس داره. نم کنهیفکر م وایش -

 بهش بگم دخترم؟ یجور

 اضافه کردم : طنتیش با

 بدم؟  تیجنس رییازش گذشت. تغ شهیها، نم هیزیخوب چ یول -

 شل شده گفتم: شینداشتن. با همون ن یفرق چیه پونگنگیبا توپ پ چشماش

 گردن خودت. بهش بگو چه خبره.  قتیساالر جان زحمت گفتن حق -

 صورت ماتش کردم. یحواله یچشک

 ( نمتیبی.)موی یس -

 

 در برم که گفت: یبلند شدم تا قبال نشون دادن واکنش تند عیسر

 .یبهش بگو که دختر -

 . ستادمی. از حرکت انمیرو س شهیکه سرم گذاشته م شهیم نیشدم؟ اگه بگم تهش ا ری. مگه من از جونم سگمیبهش م حتما

 خودت بگو. -

چشمم رو داحل حدقه چرخوندم و  شه؟یازشون کم م یزیبار هم کار سخت رو اونا انجام بدن. مگه چ کیدر رفتم.  یتند بعد

 یکاربا همون کنده یدر ستادم؛یا اریدر اتاق شهر یجلو دمیبه خودم اومدم د یوقت تیقدمام رو آروم برداشتم. در نها

 . دیچیسرم پ یبود که تو من یضربه انگشتا "تقتق" نی. در زدم و ابشیعج

 . دییبفرما -

 رو از در بردم داخل. سرم

 مزاحم که نشدم؟ ؟یخوب س،ییسالم ر -

 که گفت: دمیرو شن فشیخف یصدا

 تو ترانسم.  ا،یکارا. ب نیا ادیبه تو نم -

رو از  شدیکه ازش بخار بلند م یوانیرفتم و ل ششیپ نیپاورچ نیصد البته. پاورچ ؟یبر دیبا ا،یب هگیم ستونییر یوقت خب

 باال.  دیابروش پر یدستم انداخت و تا یتو یخال وانیبه ل ی. نگاهدمیرو سر کش اتشی. محتودمیدستش قاپ

 . یدیکه زحمتش رو برام کش یمرس -

 .زیم یرو گداشتم رو وانیبازم ل شهیهم شین با

 .میباهم حرف بزن دی. راستش باکنمیخواهش م -
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 شد و ادامه دادم: یجد

  ارم؟یبرات ب دیرو با ی. چیجز اصل کار یباهام حرف زد یدر اون مهمون زیتو درباره همه چ -

 .ایرفته بود. دنبالم ب ادمیپاک  -

پاش. به  یتابش رو گداشت رودادن به تاج تخت، لپ هیتخت و بعد از تک یو رفت داخل اتاق. نشست رو دیراهش رو کش بعد

بزرگ  اقوتیانگشتر با  کیفاصله نشستم و به صفحه زل زدم. چندتا عکس نشونم داد؛  یکنارش اشاره کرد. کنارش با کم

 ".میمتیقما گردن  "که  زدنیم ادی. از داخل عکسم فراندیمیهر دو قد بودسنگ سبز رنگ که معلوم  کیو  یقرمز رنگ و نارنج

 زدم و گفتم: یسوت

 همه راه رو.  نیا رهیم یبابا ک -

 .دیخند

. یچون تو سخم من رو خورد اریهم از عکسا. حاال برو برام شکالت ب نیترن. خب، او ارزشمند ترقهیهم عت نایاز ا یبعد یدوتا -

ن رو گذاشتم و برگشتم سمتش. متعجب نگاهم . تلفارهیخواستم تا دوتا شکالت ب یتلفن رو برداشتم و از ن عانهیبدون حرف، مط

 کرد. 

 . یکنیغش م یوسط مهمون هوی ،یشیم ضی. خب پسر مریخورد ادیشامم که ز ؟ی. چقدر جا داریخورد وانیا هیتازه  -

 خم کردم.  یراستم رو باال بردم و سرم رو کم دست

 تهوع و... ،ی: سرماخوردگلیاز قب یمارینوع ل چیه یمهمان دنیرس انیتا به پا کنمیم ادیسوگند  ن،یمن، مها برز -

 مچاله شد. اشافهیق

 ... دارا نباشم.-

و تاول زبونم شد.  یسوختگ همیو تنب دمشیمن بودم که داغ داغ نوش نیوارد شد و شکالتا رو تعارف کرد و ا یلحظه ان نیهم

 د. نگاهم کرد. خواستم از خودم دفاع کنم که در به شدت باز ش یبدجور اریشهر

 

 کیمیچهارچوب در جا گرفت. پشت سرش هم ساالر بود و از م یسرخ شده بود تو بایتقر تیکه از عصبان یابا چهره وایش

بهم زد. فقط متعجب نگاهش  یلیس یبه سمتم اومد و ناگهان عیو سر دیکش یقینفس عم وایکرده. ش یکار کی دیباریصورتش م

 :دیپرس ومبهش زل زد. آر ترشیب یبا تعجب اریکردم و شهر

  وا؟یش شدهیچ -

 گفت: اریرو به شهر دیشارش رو باال برد و با تهدانگشت ا وایش

 بگم مها خانم.  دیبا دمیشا الد؟یبودم؟ ها، م بهیفقط من غر ن،یدونستیتون مهمه ن؟یبه من نگ نیطور تونستتو حرف نزن. چه -

تر که ساالر از پشت دستاش رو حلقه کرد و مانعش شد. اون هم تو هوا لگد شد. اومد جلو تریو اون جر دنیکش یپوف

بزنم که با نشستن  ی. اومدم حرفآرهیسرم م ییشدم؛ مهلوم نبود اگه افسارش رها شه چه بال میقا اری. پشا شهرپروندیم

سمتم که ساالر باالخره موفق به بردنش از اتاق شد. بعد از  ادیب خواستیمهمچنان  وایلبم ساکت شدم. ش یرو اریانگشت شهر

نگاهش کردم که  ی. سوالدی. بعد آروم سرش رو با سمتم چرخوند و...خنددیموهاش کش یتو یدست یبا کالفگ اریرفتنش شهر

 گفت:

 .یکه به ناحق خورد یهم جبران شکالت یلیاون س -

 .تادسی. اون هم اخم گرد و صاف استادمیبه کمر ا دست

 برو اتاقت، بذار بخوابم.  گهید -

 گفتم: یقدم رفتم عقب و با تخس کیسمتم که  اومد

 کنه.  رونمیب خوادیم یک نمیباال سرت، بب ستمیتا صبح وا خوامی. مگه دست تواِ؟ اصال مخوامینم -

 رو زد به کمرش و با پوزخند به خودش اشاره کرد.  دستش

 . این پیمن تر یبرا یالک -

راه  ادیداد و فر یبه مقصد که اتاق من باشه حساب میاز اتاق. تا برس رونیاومد سمتم و انداختم رو کولش و رفت ب کهوی

در رو با هول دادن باز کرد و رفت داخل، بعد من  میدیبه راهش ادامه داد. به اتتقم که رس توجهیانداختم اما انگار نه انگار؛ ب

و گرفت  دیهوا قاپ یکنارم رو پرتاب کردم سمتش. متکا رو تو ینشستم و با حرص متکا امج یتو عیتخت. سر یرو انداخت رو

 رفت.  رونیابرو باال انداخت و از اتاق ب آورد،یحرص من رو در م بیکه عج یبغلش. با لبخند

 

**** 

 .میحرکت کن دیبا گهیساعت د هیکن که تا  میلباست خوبه، فقط برو گر -
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 پلک زدم. آروم

 چشم.  -

 نیاز ا یبعد خبر قهی. تا چند دقدمیصورتم کش هی یزل زدم. دست نهیآ یتو رمیاتاقم. به تصو یگرد کردم و رفتم تو عقب

رو داخل  یدستام لنز آب یشروع کارم شد. در آخر بعد از ضد عفون نیرو برداشتم و ا میگر ینبود. دست بردم و قلمو افهیق

بلوند  یدر پسِ کرم پودر و موها تونستمیبهم رو م هیشب یحاله کی. فقط نداشتاز من وجود  گهیچشمام قرار دادم. حاال د

 ریدر دل از تصو ی. با صداهیبودم؛ عال یو موهام رو مرتب کردم. از کارم راض دمی. گوشه ابروم دست کشنمیرنگ شده بب

 نیو تحس تیباشه؟ با رضا تونستیم یک ااز اون ریه غآدولف و ساالر، ب ار،یکندم و برگشتم سمت در. شهر نهیمنعکس شده در آ

 شدن. ابرو باال انداختم. امرهیخ

 طوره؟چه -

 و گفت: دیخند زیر ساالر

 . یعال -

. کنار اطیداخل ح میآقا جونم رو به خطر بندازم. رفت نیا یهیارث ینزد. مثال قرار بود برا یحرف چیه اریزدم. شهر ینرم لبخند

 ینفت یآب الکیکاد کیمون سوار هرسه اریبراشون تکون دادم. با اشارا شهر یبودن. سر ستادهیا یشلوارودوتا پسر کت نیماش

 . نیبه! جونم ماش. بهمیشد

 

که مثال باهام قهر بود  ییوایش هی. با تعجب دمیرو د وایمانعم شد. برگشتم و ش یمخالف یرویرو ببندم که ن نیدر ماش خواستم

 و گفت: نیی. سرش رو انداخت پاادیمنتظرم بودم تا به حرف ب یحرف چیدم. بدون هنگاه کر

 راستش... -

 و ادامه داد: دیکش یقیعم نفس

. شب یشوکه شده بودم. امشب مراقب خودت باش و به من قول بده که سالم برگرد کمیاومدم بگم که من رو ببخش. من  -

 باشه؟  م،یزنیخونه با هم حرف م یکه اومد

که  یبه راه یرفت داخل خونه. کم دییدو یاگهیحرف د چیزد و بدون ه یحیکردم متواضعانه لبخند بزنم. اونم لبخند مل یسع

 که راننده بود گفت: یرو بستم. اون شخص نینگاه کردن و بعد در ماش دیدویدرش م وایش شیپ قهیچند دق

 .ارمیسالم من جان -

 اشاره زد. شیدستش به فرد کنار با

 . نیریموقع لزوم با ما تماس بگ هی. فقط کافمیکنینادر. ما امشب کمکتون م قم،یهم رف نیا -

 :دمیتعجب پرس با

 طور باهاتون ارتباط برقرار کنم؟اما چه -

درآورد و بعد به  یکوچک یبازش کرد و گوشواره اریداد. شهر اریرو از داشبورد در آورد و به شهر یازد و جعبه یپوزخند نادر

 دستم داد. آروم گفت:

 بذار گوشت. -

 :گفت حوصلهیآخه؟ ب بودیچ نینگاهش کردم. ا جیگ

 نای. اناتیبزن به سرآست نارمیا ای. بیریها تماس بگبا فشار دادنش با بچه یتونیتماس باهاشونه. راحت م یراه برقرار نایا -

 شن. گم ن ایوجه کنده  چیمواظب باش به ه ؛ابنیرد

 . میها، راه افتادو گوشواره ابیگفت و بعد دوتا دکمه به سمتم گرفت. بعد از وصل کردن رد دیآخرش رو با تاک جمله

 

تا  کردمیم یکار دیسکوت محض رو اصال دوست ندارم. با نی. ازنهینم یحرف کسچیو ه میساعته که توراه میحدودا ن االن

 :لب زدم طنتیبا ش اریشهر رگوشیبره. ز نیجو راکد از ب نیا

 خب؟  ار،یاسمش رو بذار جان یدار شداگه بچه ه،یاسم قشنگ اریجان گمایم -

 :گفت یبهش زل زدم. با تعجب ساختگ دادیدندونم رو نشون م دوویباز که س یشیراست کردم و با ن کمر

 . یهست یک گهیبابا تو د -

 . ستادیحرکت ااز  نیبعد ماش یکردم و ساک و شامت نشستم. کم اخم

 

که صرف باز  یو من چکش کرده بودم. مدت زمان میاومده بود اریبود که قبال با شهر ی. خونه همونمیدی! پس باالخره رساوف

ما هم باز کرد. اول من و بعد ساالر  یرو برا نیشد و در آخر در ماش ادهیدور مرور کردم. نادر پ کیشدن در شد، نقشه خونه رو 
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 یهانیدورب یچشم ری. زمیو هر سه دوشادوش هم وارد عمارت شد ستادیمن و ساالر ا ونیم اریشدن. شهر ادهیپ اریو شهر

برام سخت  یکار رو کم نیتر از خود خونه بود و ابزرگ اطشیبود که ح نیا جانیا یِرو نگاه کردم. تنها بد اطینصب شده در ح

 وشم لب زد:دم گ اری. قبل از وارد شدن به داخل عمارت، شهرکردیم

 ؟یاسترس که ندار -

 زدم. شخندین

 معلومه که نه. جک نگو. -

در رو برامون باز کرد. به محض ورود ظاهر شدن  ییآمدگوبود بعد از خوش ستادهیکه دم در ا ی. خدمتکارمیدیرس یدر اصل به

براق مرتبش بود که  یو موها یاب یچشما نیا یداشت ول یدرشت کلیزدنم از عمارت شد. قد و ه دیپوش مانع د کیش یپسر

برق چشماش چرا برام جالبه؟  نیا دمش؟ید کنمیحس آشنا. چرا حس م کیبهش داشتم؛  یحس کینظرم رو جلب کرد. 

گرمشون رو تموم کرده  یاحوال پرس اریبود چون ساالر و شهر یلیشده بودم اما مطمئنا مدت زمان طو اشرهیچقدر خ دونمینم

 با لبخند به سمتم برگشت و گفت: آشنا بِیبودن. پسرِعج

 درسته؟ من آندرس هادسون هستم.  ،یباش الدیم دیشما با -

پا و  نیبراش تکون دادم. ا یبهم نداشتن. با تعجب سر یربط چیه شیفارس ظیغل یبا لهجه شیشد. اسم خارج ترجیگ نگاهم

 :اجازه فکر کردنم بهم نداد. گفت یحت اریاما شهر ؟ییبرام آشنا گفتمیبهش م دیبا یعنیاون پا کردم. 

 من و ساالر هستن.  یمیقد قیآندرس جان رف -

از حس گنگم بگم، پس برگشتم سمتش اما اون نگاهش  اریبه شهر خواستمیمن باز هم به تکون دادن سرم اکتفا کردم. م و

. دمیرس شدن،یم ترکیحظه بهمون نزدجوون که اتفاقا هر ل یو پسر رمردیبود. نگاهش رو دنبال کردم که به پ گهید یجا کی

شدن و مقابلمون  کیگفت و ازمون دور شد. اون دو نفر بهمون نزد یا"با اجازه"درهم  ینگاه آندرس که بهشون افتاد با اخما

 . ستادنیا

 

 *اری*شهر

 ما؟  دنید نیخان. دلمون تنگ شده بود براتون. آفتاب از کدوم طرف در اومده که شما اومد اریبه! شهربه -

دستام رو دور گردنش حلقه و  کردیکه وادارم م ینامرد. برخالف حس نفرت یکهیصدا متنفرم؛ مرت نیقدر از صاحب اکه چه آخ

شتم و دستش رو فشردم. با که به سمتم دراز شده بود گذا یدستم رو داخل دست یمصنوع یاش کنم، با لبخندبعد خفه

 پوزخند گفتم:

 اردوان خان.  دمتونیند شهیم یسال کیدل منم براتون تنگ شده بود.فکر کنم  -

 سرد گفتم: یو لحن یخنث ی. با نگاهدمیچرخ شیبه سمت مرد کنار یکم

 . داریبه! هومن جان. مشتاق د -

 . زدیم ادیبودن رو فر یعصب افشیق

 مشتاق نبودم. چیاما من ه -

 ادامه داد: ثیخب یلحن با

 انگار؟ ومدنیبودم. ن زتونیخواهر عز دنیبرعکس، فقط مشتاق د -

رو به سمت اون هدف  رشیو ت الدیزدم. برگشت سمت م شخندیکردن منه؛ پس فقط آروم ن یهدفش عصبان دونستمیم

 :دیمشکوک پرس یگرفت. با لحن

 . کردنیانتخاب م یهمراه یرو برا یتربا جنم یخان قبال آدما اریشهر ن؟یگاردیشما باد -

 مختص به خودش گفت: یالیخیبا ب الدیبگم کا م یزیچ خواستم

 ام. خان اریشهر نی. من دست راست و امستمین گاردیبنده باد ریخ -

. آقا هومن دیبه گردنش کش یکرد و دست یظاهر یالبم نشست. هومن خنده یرو یکردن و لبخند دایابروهام جهش پ ناخودآگاه

 خطاب به من گفت: ؟یرو دار تیعصب کیهنوزم ت

قدر زود اعتماد نکن. . انیاساده یلیخ یدونیخودتم م اری. شهریکنیو زود زودم عوضشون م یکنیزود زود به آدما اعتماد م -

 کردم لحنم خونسرد باشه. با پوزخند گوشه لبم گفتم: ینبود؟ سع یکاف ،یداغون شد ،یهمه ضربه خورد نیا

 . شمرنیم زییجوجه رو آخر پا -

 الد،یبفهمه. گفتم م یزیچ الدیم خواستمیبهش بزنم چون نم ی. نتونستم حرف دندون شکندیکشیوجودم خشم شعله م در

 رو دوخت به اردوان. زشیبه ساعتش انداخت و بعد نگاه ت ینگاه حوصلهیکه ب دمشیکجاست؟ سرم رو برگردوندم و د

 ن؟یحرف زد ادیز نیکنیحس نم دارن؟یتا آخر مهمونا رو دم در نگه م جانیاردوان خان ا -
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 دستپاچه شد و به سالن اشاره زد.  اردوان

 . هومن جان مهمونا رو راحتش بذار. دیکن ییرایاز خودتون پذ دییبفرما -

 رو نگاه کن؛ انگار نه نیبه دخترا زل زدا بود. ا الدیرفتن. م یاگهیحرف زدن به هومن نداد. بازوش رو گرفت و به سمت د مجال

 گفت: الدیانگار خودشم دختره. ساالر که تمام مدت ساکت بود بازوم رو گرفت و رو به م

که  اونیب الدی. مشهیبزن که بعد شام کارت شروع م دیرو د هاجانیقشنگ ا یی. تو هم تا تنهاهیبق شیپ میریم اریمن و شهر -

 یتو دی. بامیثروتمند رفت یرمردایاز پ یسالنه به سمت جمعتکون داد. من و ساالر هم سالنه دییبه تا یسر راینگاه از دخترا بگ

 کنم به کارش برسه.  مکک الدیفرصت خوب به م کی

 

 *مها*

جا گوشه همهکه معلومه گوشه طورنینظر گرفتم. ا ریرو ز نایجو پرداختم. با چشمام تمام دوربواز رفتن اون دو به جست بعد

رفت و آمد رو ضبط  نیتربود که کوچک نیدورب کی شدیپله که به طبقه باال وشل م یرو به رو قلینصب کردن. دق نیدورب

گوشه سالن نشستم و گوشواره رو فشردم.  یصندل یرفتم رو ؟یجورچه یکنم. ول دایرو پ نایبگردم اتاق دورب دی. باکردیم

از  یاهی. ثانستیحواسش به من ن یکس یجورنی. ادنیلولیبغل هم م یتو هیو بق شدیپخش م تیآهنگ ال کیخوشبختانه 

 گفتم: یفشردن گوشواره نگذشته بود که نادر جواب داد. تند

 کن.  داشیپ قهیتر اط پنچ دقکم ؟یکن دایرو پ نایاتاق کنترل دورب یتونیم نینادر بب -

ظرف  کیو  زیگذروندنه. رفتم سمت مخوش یوقت کم گوشواره تماس رو قطع کردم. خب حاال یهم با فشردن دوباره بعد

با  یمشغول بودم که دختر طورنیغذا نشستم. مشغول خوردن شدم. هم زیم کینزد یصندل یبرداشتم. برگشتم و رو پسیچ

بهش زدم. دختره انگار  یو چشمک دمیکش ی. ناخودآگاه سوت بلندستادیبراق و صد البته کوتاه اومد کنارم ا یکاربن یلباس اب

. اومدم پسش بزنم که نهیپام. به سرفه افتادم. چقدر سنگ یمنتظره چراغ سبز من بود چون اومد از خدا خواسته نشست رو

 :دیچیگوشم پ ینادر تو یصدا

واظب باش که . میکن داشیپ یبگرد دیهست که با یدر مخف هی جانیکنار در رختکنه. ا کیدر کوچ هیسالنه استخر،  یتو الدیم -

 با خودت.  شیسه نفر داخلشن. بق

. لبام یبه اون اتاق لعنت دنیرس یمن برا نهیتنها گز نمینشستم. دو دست حلقه شد دور گردنم. آهان! ا خیقطع کرد. س عیسر

 پچ کردم:زدم و دم گوشش پچ یدختر کش باز شد. منم دستام رو دور کمرش حلقه کردم. چشنک یبه لبخند

 خوشگله. میخوش بگذرون کمی میبر ای. بیناز یلیخ -

 به همجنس خودم ابراز عالقه بکنم. آه! واقعا آه!  کردمیوقت فکر نم چیحرف نامحسوس اخم کردم. ه نیاز زدم ا بعد

 

از حدقه در اومده  یهاکه با چشم دم،یو ساالر رو د اریشهر م،یرفتیم اطیدست دختره از سالن به سمت ح یدست تو یوقت

 .«شهیآدم نم نیا: »گنی. االن با خودشون مکردنینگام م

. دست رو دور کمر دختره انداختم و بغلش کردم. اون هم از خدا خواسته سرش رو میشد اطیو وارد ح میاومد رونیسالن ب از

 بود، الاقل قدم ازش بلندتر بود. نیا شیگذاشت. تنها خوب نمیس یرو

 اون از خودشم الغرتر بودم. ریغ

 گفتم:  طونیمثـــال ش یبا لحن گوشش دم

 استخر عمارت کجاست؟  زمیعز-

 .سرش رو بلند کرد متعجب

 ؟یچ یاستخر! برا-

 بگم؟ یفکر کن، فکر کن. آخه بهش چ الدیم الد؟یم

سرش  یعالمت سوال باال کیکه با  نمیبابا ا یبگم. ا یچ دونمیاالن هول شدم، نم نیهم یبرا زنم،یهر روز مخ دختر م ستین

 .کنهینگام م

 .دمیگردنش بردم و نرم بوس یسرم رو تو یبدبخت با

 .یشیاون هم با تو که گوله آت چسبه؛یم شتریکنار آب ب یعشق باز-

 مخ زدنم. نیبا ا موندم،یتر نبود بگم. اگه پسر بودم، قطعا تا آخر عمرم تنها مچرت نیاز ا بهونه

 : لبخند گله گشاد زد و گفت کیتصورم  برخالف

 من بلدم استخر کجاست. ا؛ی. بزمیچرا که نه عز-

 عقله که قبول کرد.  نیریش نکهیا ایکرده  ریواقعا گلوش گ ایزد.  رونیب یقلپ هامچشم
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رنگ و وارنگ  یپر از انواع درخت بود و چراغا اطیتا راه رو نشونم بده. ح ره،یبگ یشیرو گرفت و راه افتاد. گذاشتم ازم پ دستم

 . خوردندیشده بودن، به چشم م دهیچ اطیاز ح یاشکل، گوشه رهیکه دا یدرخت یهارو دو چندان کرده بود. کنده شییروشنا

 به سالن برگشته بودن. دنیصیرق یبرا شترشونی. البته حاال بگذروندنیبودن و خوش م اطیح یها تواز جوون یمین

 توقف کرد. یبزرگ یاشهیدر ش یو باالخره جلو میرو دور زد عمارت

به اطراف سالن استخر  دید کیاون حلزون بره تو منم  یرو براش باز کردم. منتظر شدم، که مادمازل اول وارد بشه. تا وقت در

 زدم. 

از آدم بود. حاال  ینسبتا بزرگ و البته خال ی. سالنمیکنار هم لب استخر نشست نبود. بازوم رو گرفت و معلوم یزیکه چ نجایا از

 درها به همون اتاق راه داره. نیاز ا یکی. مطمئنا نمیتونستم سه تا در ته سالن رو بب م،یکه جلوتر رفت

 قرار نده. یتیموقع نیهمچ یرو تو یدختر چیخدا ه یه

 رو بچلونن. یو خراب دختر زیه یمجبور بشن مثله پسرا نکهیا

 ونه زدم، عاشق یماچش کردم و حرفا یساعت الک مین کی

 برد. ضیالبته اون هم ف که

 ساعت گفتم: مین بعد

 ؟یاریب یریهست؛ م یدنینوش اطیح یتو زیاون م یرو زمیعز-

 .ارمیکتم رو درب نجا،یچقد گرمه ا اوف

 رسم خارج شد، سمت درها رفتم. دیاز د نکهیبره. به محض ا اطیح یکه تو د،ییدو عیتکون داد و سر یهم سر اون

 مورد نظرم بود. یانبار یهمون در اول شه،یم داشیبار پ کی یرو باز کردم. از شانس خوبم، که سال یدوم در

رو بگرده، باز نشه.  نجایکردنم اومد ا دایپ یبرا شیریس نیدر بود قفلش کرد، تا اگه ا یکه رو یدیدر رو بستم و باکل عیسر

 .کردیم ییخودنما یط کیدستش  یتو هم بود ومرد گنده همانا. البته پشتش ب کی دنیبرگشتنم همانا و د

  ؟ییتو سنیاومده؟ م یک-

 و دو تا فوت به سمت گردنش بکنم. ارمیبرگرده من رو نگاه کنه، که مجبور شدم لوله خودکا رو در ب خواست

 گهیچهار تا د-دو تا کمه. سه یابونیغول ب نیا یکننده بود. برا هوشیب یهاریت یکه حاو ،یاز لوله خودکار استوانه کوچک منظورم

 گذاشتم. بمیج یرو درآوردم و تو رهایت عیهم بهش زدم و سر

 .موندیم نجایاز من ا یزیچ چیه دینبا

ساعت  میگوشه اتاق رو روش گذاشتم. بعد حدودا ن یهاو حوله و سطل یهزار زحمت گوشه اتاقک کشوندمش. تمام ط با

 .نجانیحرف نادر افتادم. گفته بود سه نفر ا ادیرو باز کنم، که  کردم. اومدم در دایرو پ یگشتن، در مخف

 در زدم.  اول

 

 گفت: چهیدر ریاز ز یکی

 .میکار دار نییرو ولش کن، من دست تنهام؛ بپر پا سنیاون م ا،یپسر ب ؟یاومد لریتا-

 . نهیینفر پا کیکه نادر گفته بود، فقط  یاز اون سه نفر گهیکه خودش م نطوریا

 .کنهی. در هم که قفله پس شک مشمینفر اگه برسه، بدبخت م کیعوضش اون  یتر شد، ولراحت کارم

اتاق  کیکردم. هنوز نزد دایرو پ نیساعت گذشت؛ من تازه اتاق دورب کی کشهینم گهیولش بابا هر چه بادا باد. مخم د-

 جواهرات هم نشدم.

 آراسته شد. زیباشه. گل بود به سبزه ن سنیم ارویهمون تق تق آروم در به پا شد. پوف فک کنم  یدفعه صدا کی

 صدام رو نشنوه، رفتم و قفل رو باز کردم و خودم پشت در پنهان شدم. نیزم ریکه فرد ز یجور آروم

 ...یشد ول رید دونمیآنسل؟ آنسل؟ م-

انداخته بودم،  لریتا یکه رو یلیگذاشتمش و دوباره وسا لریشد. کنار تا هوشیحرکت به پشت گردنش زدم، که ب کی... با شپلق

 هردوشون انداختم. یرو

 گذاشتم. بمیج یرو در آوردم و تو رهایکوچولو هم زدم، که تا فردا صبح راحت بخوابه. باز هم ت ریچند تا ت سنیبه م قبلش

 هم نبود. کیاومد. اتاق روشن نبود، اما تار رونیکله ازش ب کیباز شد و  چهیدفعه در کی

از کنار دستم رد شد و به  رشیکرد. ت کیبهم افتاد، کلتش رو در آورد و شل ارویکه تا چشم  دم،یاتاق د یکیارت-ییروشنا تو

 وگرنه تا االن صد بار لو رفته بودم. خوره؛یاز کنارم جم نم برخورد کرد. چه خوبه که امشب شانس وارید

 شک کنه. یبلند نشده که کس ییسر و صدا چیتا االن همچول خان صدا خفه کن به کلتش وصل کرده بود. پس  نیا خوشبختانه
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کنار پام رو به سمتش شوت کردم. چشماش رو از ترس  ی. منم طدیدوم کش کیشل یاولش، ماشه رو برا کیبعد شل بالفاصله

کرد، اما باز هم خطا رفت و به من نخورد. دست به  کیبه کجا شل دونمیکرد. نم کیشل دهیبه صورتش بست و ند یبرخورد ط

 رو لمس نکرد. یانهگشتم دستم استوا یسمت کمربندم بردم، اما هر چ

رنگ رو طاقچه کنار در رو برداشتم و به سمتش پرتاب  یقوط یمرد دوباره نشونه گرفت و اومد ماشه رو بکشه، که از ناچار اون

. کلتش رو رها کرد و مشغول پاک کردن ختیصورتش ر یز شد و همش روبا یسرش خورد. در قوط یکردم. صاف تو

 عیمرد استفاده کردم و سر یحواسی. از بدمید نیزم یرو رو نهبلوزش شد. چشم چرخوندم، که استوا نیهاش، با آستچشم

 دوال شدم و استوانه رو گرفتم.

 دستش خورد. یکردم که دوتاش تو کیشل ییعجله چندتا با

 گوشه گذاشتم. کیرو  شیرفتم و تن لشِ رنگ نییپا چهیافتاد. از در نییشد و پا هوشیب

 نجایا هانیکردم. همه دورب داشونیرو هم برداشتم. سرم رو که برگردوندم، چشمام برق زد. به به! باالخره پ رهایمعمول ت طبق

فلش کوچک در  کینشستم و بند ساعتم رو باز کردم. از پشتش  یصندل نیاول یدست به کار شدم. رو عی. سرشدنیچک م

 آوردم.

 و شروع کردم.  ستمیبه س زدمش

 به بدنم دادم و از جام بلند شدم. یکش و قوس قهیچند دق بعد

 تموم شد. هانیکار دورب ش،یآخ

 برم. یبه اتاق اصل دیبا حاال

 رو بستم. چهیباال و در اومدم

 نباشه.  شیریس یدر سالن به استخر نگاه کردم، تا اون دختره یرو آروم باز کردم. از ال در

 

 کردم. فیسر و وضعم رو رد نهیاومدم. سمت رختکن استخر رفتم و جلو آ رونیرو کامل باز کردم و ب در

 رفتم. یزدم و به سمت سالن اصل رونیسالن استخر ب از

 رو از دست داده بودم؟  یا. مگه چه صحنهدنیمحض ورودم، همه با خنده جام هارو به هم زدن و نوش به

 بهم بود. اریچرخوندم. نگاه هومن و شهر چشم

 اوه هومن فقط شک نکنه. اوه

 . دیبه گردنم چسب یکیلبخند ژکوند زدم، که  کی یخنگ با

شده بود و . دستاش دور گردنم حلقه چسبهیم نقدریا خوره،یم شیریمن س کی یدختره روز نیا ؟یدفعه کجا رفت کی ؟یهان-

 بهم بچسبه. تونهیکه م ییداشت تا جا یسع

 نگاش کردم. یخنث یاافهیبرگشتم و با ق سمتش

 حلقه دستاش رو وا کرد. عیشد؛ چون سر میتیدستاش دور گردنم انداختم. متوجه نارضا یبه حلقه ینگاه

 شدم، به سالن برگشتم. مونی. پشیلولیم گهید یکیبا  دمیلحظه حالم بد شد، رفتم هوا بخورم. تو راه برگشت، د کی-

 پروندم، گرفت. یچ کی یالک ولیمضطرب شد. ا افشیدفعه ق کی

 بازوش رو خاروند. یدستپاچگ با

 انداخت و من من کرد:  نییرو پا سرش

 . یفعال بابا شتیپ امی. مزننیام خوب... اون... صدام م-

 . یبرنگرد گهید یو رفت. برتکون داد  یبه عنوان خداحافظ ینگاهم کنه، دست نکهیا بدون

 رفتم. ساالر خندون با آرنج به پهلوم زد و گفت:  اریساالر و شهر سمت

 تا حاال با اون دختره؟ ی. کجا بودایمخ زد ومدهی... نزیچ یپسره-

 مثل خودتون زرنگه ساالر خان.-

  ؟یدیگوش م هیمگه، که به حرف بق ینگاهش کردم. فضول یچشم ریز

 از طرف من بود. یو منتظر جواب کردیپوزخند نگام م با

 جواب بدم؟  دیمثال من با االن

 برگشتم و گفتم:  اریتوجه بهش به سمت شهر بدون

 دن؟یشام نم اریشهر-

 .رهیش رو بگخنده یداشت جلو یانداخت و سع نییسرش رو پا اریخنده زد، که با چشم غره شهر ریز یپق ساالر

 تکون داد. دن،یساکت شو االن م یکرد و سرش رو به معن یصرفه کوتاه اریشهر
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 خنده. یکردم؛ المذهب چه ناز م یفکر م دنشینظر گرفتم. داشتم به نوع خند ریبا لباس زرد رنگ رو ز یدختر

 .خندمینم ینجوریدخترم ا نکهیبا ا منم

 .خندمیدخترها نم هیمن اصال شب راستش

 بعد اعالم کردن، که شام حاضره. قهیدق ده

دو نفره بود فک  یتر، همون بشقاب خودمون، منته کیکوچ یول سید هیشب یزیچ کیبشقاب که نه...  کیو  زیسمت م رفتم

 که وجود داشت، برداشتم. یزیکنم، برداشتم. از هر چ

 .ختمیبشقاب کوچک هم ساالد ر کی

 ن رفتم.گوشه سال زینوشابم رو گرفتم و سمت تک م وانیل

 بودن. اطیهم تو ح هایسالن نشسته بودن. بعض یزهایم ایها مبل یرو ،یاگله ایدو نفره  همه

نوشابه  وانیشد. ل یها خالساعت بشقاب میبسم اهلل گفتم و استارت زدم. کمتر از ن کی. دمیهام رو به هم مالو دست نشستم

 .دمیرو هم سرکش

 آروغ گنده زدم. کی تمیبه موقع توجهیب

 حواسم به اطراف نبود. اوه

 .کننیهمه نگام م دمید برگشتم

 دم آدم شم. ی. قول مهی. واقعا هم اخالق گندخوردیاخالق گندم حرص م نیاز ا نایم چقدر

 .دیاز دستم ظرف رو کش یکیبخورم، که  نمیبشقاب ساالد گرفتم. خواستم بش کیو رفتم باز هم  اوردمیمبارکم ن یرو به

 آندرسه. دمید برگشتم

 چشماش بود. یتو ییهمون حس آشنا بازم

 برافروخته از خنده گفت:  یباصورت

 ؟یحلشون کن ارمینبات ب یبسه. انقدر نخور. چا ؛یترکیپسر م-

 ابرو باال اندختم. رم،یداشتم بشقاب رو از دستش بگ یکه سع همونطور

 .میرو ببر فشیبزار ک ه،ی. مهمونمیبخور دهینون خشکم نم کیکه تو خونش  اری. شهرمینه داداچ ولمون کن، بزار خوش باش-

 .دمیبشقاب رو ازش قاپ عیکه سر د،یخند

 رو باز کردم. شمیابروهام رو چندبار انداختم باال و ن یروزیپ یقدم عقب رفتم و به نشونه چند

 گفت و رفت. وونهید کیلب  ریبه نشونه تاسف تکون داد. ز یسر

 . با تعجب سمتش رفتم.ادیچشم ابرو م یاز دور ه اریشهر دمید برگشتم

 گفتم: دم،یرس یوقت

  ؟یکنیخودت رو چپر چالق م یه هیهوم؟ چ-

 

 دستم اشاره کرد. یاخم به ظرف تو با

. خودت رو شکوفه بارون شهیحالت بد م ،یباال بر واریاز در و د یخواست گهید قهی. پنج دقیخوریتراکتور م نیع وونهید-

 .یکنیم

 خر کن زدم و گفتم:  یلبخند شه کی

 حله.  ارن،ینباتم بگو ب یچا کی. شهیهضم م دم،یقر م کمیوسط  رمینشده، م یزیخوب حواسم نبود.حاالم که چ-

 نگام کرد. یاشک یها. زدم رو شونش که سرش رو باال آورد و با چشمرفتیم برهیو یه ساالر

 گفتم:  ونیگر یاافهیباق

مون رو شکمه ذارهینم م،یریم میمهمون ده؛یتو خونه خودش دون و آب بهمون نم ؟یبخور یزیچ ذارهی. نمرهیبرات بم اریشهر-

 .میکن ریس

 زد رو بازوم و آروم گفت: اریشهر

خودت رو به اتاق  یفکر کن، که چجور نیچرت و پرت گفتن، به ا یزشته! تو به جا ن؛یهر و کر راه انداخت هیپسر جون بسه. چ-

 !یبرسون یاصل

 دور تا دور سالن چشم چرخوند: ساالر

 ؟یچ هانیدورب_

 زدم:  چشمک
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کردم؛ تا فردا صبح راحت الال کنن. راجب اتاق هم شما کارتون نباشه. به محض شروع شدن بزن  هوشیاون حله. سه نفرم ب-

 اتاقم. یبرقصشون، من تو

 .باال انداختم ابرو

 کجا رفتم؟ یوسط مهمون هوی گنینم نای..آم..اافقط

 ژست گرفت و گفت: نیکرد. همچ یدهن کج ساالر

 تو نگران اونش نباش؛ از قبل هماهنگ شده.-

 رو در آوردم: اداش

 از قبل هماهنگ شده.-

 رو تو کاسه چرخوندم. چشمام

 . ایشتنم نداعتماد کنه؟ امشب به ک تونهیم رزایگوشم یممل یبه حرف تو یآخه ک-

 .دیخند زیر اریشهر

 انداخت. نییعقب گرد کرد و دستش رو پا اریسمتم اومد تا بزنتم؛ که با حرف شهر د،یباریکه ازش خشم م ییهابا چشم ساالر

 انگشتش رو تکون داد. دواریتهد اریشهر

 . نیستیگوشه با کی نی. االنم گمشکنمیوسط نصفتون م نیهم ن؛یبر گهیحرکت اضافه د کیحرکت، فقط  کی-

 

 .کننیرو جمع م زیم یچقدر کندن؛ حلزون هاشونخدمه

 برداشتم. وهیآبم وانیل کیو  وهیظرف م کیکه آروم مشغول حرف زدن بودن، گذشتم و رفتم  ارشون،یکنار شهر از

 بدن خوبه.  یسالمت یهم هستن؛ برا یعینگاه کردن که بهتره. تازه طب وارینشستم و شروع کردم به خوردن. از در و د دوباره

شام جمع  لیوسا دمیرو بردارم، که د وهیبلند کردم. دست دراز کردم تا آبم وهیکه تموم شد، باالخره سرم رو از ظرف م وهیم

 .خورنیم یدنیشدن و ملت باز دارن نوش

 نم.بز میج تونمی. منم ملولنیو باز تو هم م ذارنیشن. آهنگ م یهم کم کم گرم م هانیخوب، ا خوب

دارها و هم گرم صحبت با سهام ارینشسته بودم. ساالر و شهر یصندل یتنها رو م،یتی یبچه سره راه کی نیمدت ع نیتمام ا تو

 چپر چالقشون بودن. یرفقا

 .ختنیگذاشتن و همه وسط ر یدوپس یآهنگ دوپس کیبعد  قهیدق چند

 بود.  یمعمول یمگه! مثال مهمون ی. پارتزدنیها خاموش شد و رقص نور مچراغ نباریا

 وسط سالن باال رفتم. یچوب یهاآروم از پله یلیرقص بلند شدم. خ یوسطا

آب سرد و گرم رو  ریکردم. در رو باز کردم و داخل رفتم. آروم در رو بستم. ش دایرو پ ییگشتن، باالخره دستشو یاز کم بعد

 شستم. عیبردم و موهام رو سر ریش ریکه آب ولرم شد، سرم رو ز یباهم باز کردم. کم

 رفت. حاال موهام رنگ خودشون رو داشتن. رنگش

که اونجا بود خشک کردم و مشغول کندن ماسک از صورتم شدم. فارغ از کندن ماسک سراغ لنزها رفتم.  یو با دستمال دستام

 .یمشک نباریمجددا لنز گذاشتم؛ ا ،یقبل یبعد از درآوردن لنزا

رنگ شده بود.  یبود و حاال کرم یبودم. کت رو پشت و رو کردم؛ مشک دهیدو رو پوش یهاز هم لباسرو در آوردم. با کتم

 .دمشیپوش

 گذاشتمش. بمیج یرو درآوردم و تو کراوات

 .دمیرو کردم و پوش رو هم پشت و شلوار

 اون رو نشد برعکس کنم. گهیموند کفش، که د فقط

 رو از دور مچم باز کردم. ساعت

 بهم چسبوندش، ازش موند. شدیم یاسباب باز یمشت قطعه که مثله لوگو کیراحت از هم جدا شدن و  یلیخ هاشقطعه

 . در رو آروم باز کردم.فهیرد یبه سر و وضعم انداختم. همه چ ینگاه نهی. از آختمشونیر بمیج یتو

 اومدم. رونینبود. ب ی. کسدمیبردم و سرک کش رونیدر ب یرو از ال سرم

 نادر شدم. یشردم و منتظر صدارو ف گوشواره

 بله؟-

 تو طبقه باالم؛ ییدر دسشو ینادر من االن جلو-

 کجاست؟ اتاق

 دوباره به ته راه رو انداختم. ینگاه
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 برو. کنم؛یم تییراهنما-

 بگو. یاوک-

 .دمینادر به در رس یهابا کمک یاقهیدق بعد

 زدم: غر

 قفله خبر مرگ صاحابش. نکهینادر ا-

 گفت:  یعصب ییبا صدا نادر

 .اریرو در ب دیالمذهبت دست کن؛ شاه کل بیاون ج ی. تویمنتظر خبر مرگ صاحابش باش ینیکه بش ،یدیسه ماه آموزش ند-

 زدم: سوت

 .نیهم برام گذاشت دیشاه کل ول؛یجون! بابا ا-

 کالفه شد. صداش

 بسه. یپرچونگ-

 تمومه. یمهمون گهیدو ساعت د یکیشد.  ازدهیساعت  بجنب

 .زنهیانقدر داد م چرا اه

 رو فشردم و تماس رو قطع کردم. گوشواره

 چشمم اومد. یصورت نادر جلو یعصبان ری. بازهم تصویگوشم رو کر کرد کهیمرت

 . ناخوداگاه خندم گرفت.یامشب دوبار تماس رو روم قطع کرد یوجب مین یپسره گهیم البد

 کردم. دایرو پ دیو گشتم. باالخره کل هامبیبردم سمت ج دست

 سوراخ قفل انداختمش و در باز شد. یتو

 اتاق، اه از نهادم بلند شد. دنید با

 کنم؟  دای! گاو صندوق رو کجا پیبزرگ نیبه ا اتاق

 که معلومه مجبورم ازش کمک بخوام. نطوریا یول رم،ینداشتم از نادر کمک بگ دوست

 نادر خر کن، گفتم: یحننادر مظلوم و با ل یرو فشردم و بدون منتظر بودن صدا گوشواره

 بگو کجاست. الدیکنم. جون م داشیپ کشهیساعت طول م میبزرگه، ن یلینادر؟ گاوصندوق کجاس فدات شم؟ اتاق خ-

 گفت:  عیتو صداش نبود. سر یمتیمال

 نفهمه. یتر حرف بزن کس واشی کمیتر. اه آروم-

 که ادامه داد.کنم،  یپا و اون پا کردم. اومدم دوباره منت کش نیکرد. ا سکوت

 .ادیراحت از گلدون در م ،یبکش یری. گل رو که بگتک گل هست یایپارود کیگلدون بزرگ هست، که توش  کی-

و اونا  هایاصل یجا یرو بزار هایتقلب یکن در جعبه رو باز کن یتوشه. سع هاقهیهست، که عت کیجعبه کوچ کیاون گلدون  یتو

 .   یاریرو ب

 

 است که به جعبه زل زدم.  یاقهیپنج دق االن

 بازش کنم؟ یرو چطور نیاالن ا خوب

 به موهام زدم. یچنگ یحرص

 انداختم.  بمیج یرو تو یجعبه اصل ،یآن میتصم کی با

 .دمیپر نییگذاشتم. گل رو هم سر جاش گذاشتم. سمت پنجره رفتم و پا یجعبه اصل یقبل یرو هم جا همون یکپ

 ن اطراف نباشه.او یزدم، که کس دیقبلش د البته

 . دمیسمت لونه سگ دو عیسر

 باال برم؟ شهیپر از ش وارید نیاز ا یبرق کو؟ حاال چجور رینه! ت نه،

 برق انداختم.  ریت یخال یدوباره به جا یزدم. کالفه نگاه واریبه د یمشت یعصبان

با  دم،یهمه دردسر به آخرش رس نیحاال که بعد ا دیرو کنار زدم. به کارم ادامه دادم. نبا تیو عصبان دمیکش قیعم یهانفس

 گند بزنم.  تیعصبان

 ها بشنون.تا مبادا سگ داشتمیقدم برم آروم

 شدم و گوشواره رو فشردم. میقا یدرخت پشت

 گفتم: کالفه

 .نیایکه لونه سگ هست، ب یینادر؟ جا-
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 گفت: متعجب

 . یایو به عمارت ب یریرو بگ میکه برات گذاشت ینیو ماش یایقراره تا سر کوچه ب ؟یگیم یچ-

 تند تند گفتم:  کالفه

 .ستیکه کنار لونه سگ بود، ن یبرق ریت-

 داد زد: متعجب

 ؟یبکن یخوایم ی! حاال چه غلطیچ-

 دادم.  هیرو به درخت تک سرم

 وارید نطرفیا یزیچ یطناب کی. دیایها بکنار لونه سگ کارکنم؟یچ گه،ید ستیبه فکر گوش من هم باش. ن ؟یزنیچرا داد م-

 .خوابمیوسط م نیهم ن؛یبرس رترید یام. اگه کم. نادر من خستهامیکه من بتونم باال ب ن،یبنداز

 تر شد:بود و کالفه کالفه

 ...توینم کشهیساعت طول م کی میتا برس-

 دفعه صدا خرخر سگ اومد. کی

 .کنهیکف کرده، داره نگام م یسگ کنار پام با دهن کی دمیآوردم، د نییرو که پا سرم

 و آروم گفتم: مضطرب

 .گهیساعت د کیچه االن، چه  ا؛ینادر فقط ب-

 .میکنیحرکت م یباشه. االن با جان-

 بود. دهیشد؛ چون جلوتر اومد. حاال به پام چسب یصدام عصب دنیانگار از شن سگ

 گفتم: الیخیب یزدم و برگشتم و پشت به سگ با لحن یالیخی. پس تو فاز بکنهیبو ترس رو حس م سگ

 نادر...-

 نصفه موند. د،یچیپام پ یکه تو یبا درد حرفم

 شد. دهیبکشم، که پام کش غیدهنم رو باز کنم و ج اومدم

 افتادم.  نیرو از دست دادم و زم تعادلم

 .دادیفشار م شتری. هرلحظه هم دندوناش رو بکردیدهن سگ بود و ولش نم یتو پام

 .کردیدرد م نیبر اثر برخورد با زم چونم

بدون فکر شروع  یعنی نیکنترلم رو از دست بدم. ا تیکرد و من هر لحظه ممکن بود، از عصبان یم میکم کم داشت عصبان درد

 شه.  سیسه سوته دهنم سرو شهیبه جفتک انداختن؛ که باعث م کنمیم

 کردم آروم باشم. یو سع دمیکش قیعم یوجود اون همه درد، نفس با

 دهنش بود انداختم. یبه سگ و پام، که تو ینگاه

 دهنش بزنم، که سرش رو تکون داد. یبا اون پام تو خواستم

 تکون سرش پام هم تکون خورد. با

 نکشم. غیگرفتم تا ج ی. لبمو گاز مدیمغز استخونم از درد سوت کش تا

 رفت و استوانه رو در آوردم. بمیسمت ج دستم

 .کردینگاهم م ،یالیخیبه ب ینزن گهید یتا تو باش ؟یهان؟ خورد گفتیکه م یکردم. با نگاه نگاهش

سگ آدم گاز گرفته، نگاهم  کیهمه حرف و از نگاه سگه خوند و گرنه بدبخت مثل  نیا دن،یدر حال درد کش ضیمخ من مر البته

 شدم رفت. وونهی. دکردیم

 خره خالص شم.مس یفکرها نیرو تکون دادم، تا از ا سرم

 شد. یپام، مساو یهاش روشدن فشار دندون شتریتکون سرم اون هم تکون خورد. تکونش با ب با

 چشمش رفت. یتو شیکیندونستم و نشونه گرفتم. چند تا بهش زدم، که  زیدرنگ رو جا گهید

 دلم رو خنک کرد. یاش تا حدودآروم ناله یصدا

 دندوناشه. ریاومد پام هنوز اس ادمیاومدم پام رو تکون بدم، که  باعجله

 و فشار دندوناش کمتر شد. شتریسرش زدم؛ که دردم ب یاون پام تو با

 با اون پام به سرش زدم و دوباره از درد صورتم جمع شد. دوباره

 زدم، که باالخره دندوناش از گوشت پام جدا شد. نقدریا

 نفس راحت بکشم، که باز پام درد گرفت.  کی اومدم

 سالمم رو آش و الش کنه. یپا ادیکه ب ه،یاون سگه هم خال یجا
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 افتاده بودم. نیزم یرو هنوز

 رو از چشم و چال سگ در آوردم.  رهایدرد نشستم و ت با

 

 .کنهینصفت م ادیسگ م یکیکه اون  ،یبخواب نجایمها! اگه ا یوسط بخوابم. ا نیهم خواستیم دلم

 ام،یتونستم ب نجای. تا اهامنیتر از امن پوست کلفت یول رفت،یم مینازن یشرشر از پاو خون بود، که  کردیناجور درد م پام

 .کنمیرو هم تموم م شهیبق

 .شتابمیم یباق اریپا به د نیامشب به عمارت برسم وگرنه از درد ا دیبا

 ش کشوندمش.قالده سگ رو گرفتم و سمت لونه یبدبخت با

 سگ رفتم. یکیمتر مونده به لونه، پشت درخت گذاشتمش و سراغ اون  چند

 لونه بود. یاز لونه و تنش تو رونیب سرش

 به گردنش زدم. ریخواب بود. استوانه رو گرفتم و چند تا ت انگار

 نبود. داریالاقل ب نیا خوبه

 تمش.لونه گذاش یسگ رو هم از پشت درخت برداشتم و تو یکیدرآوردم. اون  هاروریت

 خنده چند نفر اومد.  یصدا

 .انیسمت م نیچند تا دختر پسر دارن ا دمید برگشتم

 کوبوندم. نیبه زم تیرو با عصبان پام

  ن؟یبکن نیتونیم یکنار لونه سگ، چه غلط آخه

 باغ رفتم. یگهیضلع د کیلنگون لنگون به سمت  عیداغونم سر یلونه رو بستم. با اون پا در

 رو لمس نکرد. یااما دستم گوشواره رم؛یسمت گوشم رفت، تا با نادر تماس بگ دستم

 راه خشکم زد. وسط

  رم؟یتماس بگ یکجا افتاد؟ بدون گوشواره چجور نیکنم؟ اصن ا یچه غلط حاال

 دور خوردم چرخ زدم. کالفه

 شدم، گم شد. ریخوردم و با سگ درگ نیزم یکنم وقت فکر

که  یعمارت بودم؛ عمارت کیداغون ته باغ  یپا کیهم نبود. من حاال با  یالک نیداد کنم. البته همچو  غیج یالک خواستیم دلم

 داره و رد شدن ازش، شهیسدم شده، که ش یواری. دکننیام مپاره کهیو بدتر از سگ ت انیم نجامیتوش اگه بفهمن من ا یآدما

 نجاتم بده، حاال گم شده. تونستیکه م یبا کس میهام و تنها راه ارتباطبا داغون شدن دست یمساو

 کنه. هیگر نهیو داد کنه و اصال بش غیج خواستیهم بود، دلش م یهرک

 به موهام زدم. یاز قبل چنگ ترکالفه

 .دنیفهمیم دنیدیباغبون م ایباغ خدمه  یکنم؛ چون اگه فردا تو داشیبرگردم و برم پ خواستم

 شدم. الیخیافتاد، ببرگشتم و چشمم به اون جمع  یوقت یول

 .دمیباغ رس یگهید یدرد، گوشه یلنگان رفتم و با کل دوباره

 .رمیباال م نیبود، افتاد. خوبه از هم دهیچسب واریکه به د یزدن، چشمم به درخت دید یکل بعد

 به اطراف نگاه انداختم. دوباره

 .ادیباغ ب یگوشه نیبه سرش نزد، که ا یاگهیکس د خداروشکر

 درخت رفتم.  سمت

 

 *اری*شهر

 

 کالفه به آرتن انداختم. ینگاه

 . میبر میخوایساالر رو ول کن، م اون

 بودم. الدیم نگران

 چشمم به اردالن و هومن بود، که مبادا به سرشون بزنه و به طبقه باال برن. یمدت مهمون تمام

 .چوندیرو پ الدیو اون زبون چرب و نرمش، نبودن م یکه ساالر با سخت بماند

 راستش خود منم باورم شد. « اومده و رفته. شیبراش پ یکار الدیم»گفت:  یبا اخم و جد نیهمچ

 لحظه نگاه ساالر بهم افتاد. کی یبرا
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 .میبر دیفک زده و با یادیز دینگاهش کردم، که فهم یعصب

 .کرد و سمتم اومد یبرام تکون داد. از آرتن خداحافظ یسر

 بگه، که بهش اجازه ندادم. یزیزد و دهن باز کرد چ یلبخند د،یرس شمیپ یوقت

 زدم: تشر

چشمام کج شد، از بس به  یوقت بد نگذره؟ پسر تو فکت درد نگرفت؟ تو تمام مدت مهمون کیساالر خان خوش گذشت؟ -

 گهید که،ینه. ساعت  ای. تونست به اتاق برسه هیاالن در چه حال الدیم دونمیبزنن. نم میادران و هومن نگاه کردم، که مبادا ج

 .یشنویگل م یگیگل م قتیبا رف یتو نشست یول م؛یبر دیبا

 آورد باال و گفت: میتسل یدستاش رو به معن ساالر

 .میریم شه،یتموم م یمهمون گهیساعت د میبابا چته؟ باشه ن-

 کرد.  یو خداحافظ دیلحظه آندرس کنار اردوان رس همون

 کردم. یشد، که منم رفتم و خداحافظ یابهونه نیا

 با نادر تماس گرفتم. عیسر م،یتا از عمارت دور شد م؛یشد نیساالر سوار ماش با

 .میاومد رونیما از عمارت ب ره؟یم شینادر کارها چطور پ-

 :زدینفس م نفس

. کنار لونه سگ... منم از عمارت دورم... برق.. ریبرم. آخه ت الدیمجبور شد بره. من موندم، تا دنبال م اریکردن؛ جان بمونیتعق-

 رو... اباشی... ردرسمیم گهید قهی.... ده دقدهیها رو نمجواب تماس الدیم

 داد زدم: یعصب

 .میرسونیاالن خودمون رو بهت م ؟یینفس بکش و آروم باش. فقط بگو کجا کمی ؟یگیم یدار ینادر ساکت شو. چ-

  ؟یشد یگفت، که عصب یچ-از گرفتن آدرس قطع کردم.  بعد

 دادم. هیپنجره تک یآرنجم رو به لبه یعصب

 . برو به کوچه...دمیکه داد رو فهم یمشت چرت و پرت. از همه حرفاش فقط آدرس کی-

 نشسته بود. ابونیجدول خ یرو م؛یدیرس یوقت

 اومد و سوار شد. نیماش دنیمحض د به

 گفتم: دوباره شروع کنه به چرت و پرت گفتن، نکهیاز ا قبل

 شده؟  یبگو چ عیزود، تند، سر-

 

 داد: رونیرو صدا دار ب نفسش

 رفت. اطیکردن جعبه، پشت ح دایبعد از پ الدیم شیدو ساعت پ-

 .«ستین گهیخارج بشه، االن د اطیکه قرار بود باهاش از ح یبرق ریت»گرفت، گفت:  تماس

 بگم، که دستش رو باال آورد. یزیباتعجب چ اومدم

 کردم و ادامه داد. سکوت

. اون بهمون گفت دنبالش ادیبه عمارت ب م،یکه براش گذاشت ینیسرکوچه برسونه و با ماش یجور کیبهش گفتم خودش رو -

 .میردش کن واریاز د یجور کیو  میایب

 ساعت.  کیحدودا  م؛یاز عمارت دور بود یلیخ ما

 .میایفقط ب ست،یمهم ن مشیگفت تا یگفتم، ول بهش

 افتادن اومد و بعد هم تماس قطع شد. یوسط حرفاش صدادفعه  کی

 . دادیبعد هر چقدر تماس گرفتم، جواب نم قهیدق چند

 از کار افتادن. دمیرفتم، که فهم اباشیرد سراغ

 .میسمت عمارت حرکت کن عیگفتم، که سر یجان به

 دنبالمونه. نیماش کی میدیکه د م،یراه بود یوسطا

 نشسته بود رو پاک کرد. نفس گرفت و ادامه داد: شیشونیکه رو پ یعرق

. میبود گهید نیماش کیو با  میعمارت براتون گذاشت یتو الکویکاد میگارد ارودان دنبالمون هستن. شانس آورد میدیفهم-

 .میاز هم جدا ش میمجبور شد

 کوچه رفتم. یدست تکون دادم و تو یکرد؛ منم براش الک امادهیکوچه پ سر

 افتاد. اریدوباره دنبال جان نیشدم. ماش میکوچه قا سر



Roman-City.ir 
 من پسر نیستمن رما

 

https://telegram.me/romancity 32 

 

 آپارتمانش سر کنه. یتماس گرفتم و گفتم، که سمت عمارت نره و امشب رو تو اریجان با

 .نجامیو االن هم که ا نیکه شما باهام تماس گرفت دم؛یهم سمت عمارت دو بعد

 و دکمه اول بلوزش رو باز کرد. دیکش قیعم نفس

 گفتم: کالفه

 نکنه گرفتنش!-

 مطمئن گفت:  یلحن با

 .اومدیم یفیخرخر ضع یها افتاده بود؛ چون بعد افتادنش صداسگ ریفکر نکنم. به نظرم گ س،یینه ر-

 .کردیم یطبق معمول ساکت رانندگ ساالر

 لپ تاب کنارش اشاره زدم. به

 اون رو بهم بده.-

 برداشت و سمتم گرفت.  شیکنار یصندل از

 شدم. ابیارد برنامه ردکردم. و روشنش

 افتاد، گفت: توریکه نگاهش به صفحه مان نادر

 از کار افتاده.  اباشیآقا من که گفتم؛ رد-

 به حرفش کارم رو انجام دادم. توجهیب

 بعد رو به ساالر گفتم:  قهیچند دق بعد

 ه کن!عجل یکم ؛یبریاز عمارته. ساالر جان عروس که نم رونیها، بضلع مخالف لونه سگ یتو-

 پدال گاز فشرد. یباشه سر تکون داد و پاش رو رو یبه معن ساالر

 کردم: یدست یشیباز کرد، که پ یسوال دنیپرس یمتعجب دهنش رو برا نادر

 گذاشتم. یکیکرواتش  یتو-

 . دادمینبود؛ احتمالش رو م دیگم کردن بع ابیرد یاون دست و پا چلفت از

  

 .دیسرخوش خند نادر

 شدم. ادهیپ عیسر م،یدیرس یوقت

 مضطربم رو به کوچه دوختم. نگاه

 .دمید واریچند متر جلوتر، مچاله شده کنار د یجسم

 سمتش رفتم. عیسر

 خودش جمع شده بود. یتو نیپر از خون شده بود. مها هم مثل جن نیزم یرو

 افتاده و کشتنش؟  ریسمتش رفتم. نکنه گ شوکه

 ها باشه نه وسط کوچه! تو چنگ اون دیقطعا با کنه؟یم کاریچ نجایاگر مرده پس ا اما

 که فاصله صورتم با صورتش فقط چند سانت بود. یصورتش زل زدم. طور یرو جلوتر بردم و تو سرم

  دم،یدقت نگاش کردم، که د با

 .دهی! خانوم خواببله

 .ادیهم دردش ب دیهمه زخم با نیمچاله شد. با ا افشی. اومد بچرخه که قگفتیلب م رینامفهوم ز یدادم. کلمات تکونش

 بود، نگاه کردم. یهاش که خونصورتش و کف دست یهازخم به

 چطور خودش رو داغون کرده. ،یکار معمول کی یبرا نیبب

 نیسرش انداختم و بغلش کردم. سمت ماش ریهم قالب کرده بود رو باز کردم. دستم رو دور کمر و ز یرو که تو هاشدست

 پام گذاشتم. ینشستم و سرش رو هم رو عقب یصندل یرفتم. رو

 .وفتهیاشاره کردم راه ب کرد،یبه مها نگاه م یساالر که با نگران به

 تو راه حرف نزد.  یهم جلو نشست. کس نادر

 .کردنینم یو وراج دنیترسیشده بود، که م یجد یلیخ افمیکنم ق فکر

 .دمشیم یحساب یگوشمال کیبودم. بزار حالش خوب شه؛  کالفه

 .یخودت رو داغون کن یکه تهش بزن زدم،یم حدس

 فقط در حد داغون کردن خودش باشه. شیخراب کار دوارمیام

 .میدیساعت بعد به عمارت رس مین حدودا
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 بغلم، سمت عمارت رفتم. یتو یشدم. با مها ادهیپ عیسر

 .اومدنیپشت سرم م یحرف چیهیو نادر ب ساالر

 .دیاز راه رس وایسالن ش یتو

 نگاهش به جسمه داغون تو بغلم افتاد، نگاهش نگران شد. یوقت یخوشحال بود، ول افشیق اول

 صورتش بود. یهانگاهش رو زخم یسمتم اومد. رو صورت مها خم شد و با نگران یاضطراب و نگران با

 نشده اکتفا کردم. یچیه کینگاهش رو سمتم چرخوند، که به  یسوال

 تخت گذاشتمش. یاتاقش رفتم و رو یتو عیسر

 وارد شد. میدکتر شخص مون،یلحظه در زدن. سا همون

 که ساالر زودتر از من خبرش کرد.  خوبه

 

 دستشه. یهازخم یمشغول مداوا مونیکه سا شه،یم یاقهیدق چند

 .هاستوارید یرو یتو دستش قطعا برا یهاشهیش کهیت نیا

 باال رفته.  واریاز د یموندم چجور فقط

 ها خالص شده!از دست سگ یچجور نکهیبود و ا یبلند وارید

 پر سوال بود. سرم

 اومدم.  رونیهام از فکر بچشم یجلو یاقرار گرفتن جعبه با

 کوچکه. یجعبه نیهم یها براداستان نیبود، که اصال فراموش کرده بودم تموم ا گهید یزهایچ ریذهنم درگ ینقدریا

 باال انداخت. یانگاه کردم. شونه مونیبه سا یسوال

 رفتم.  رونیجعبه رو گرفتم و از اتاق ب یحرف بدون

 بغلم افتاد. یتو یزیچ کیدر رو باز کردم،  نکهیمحض ا به

 .دیلرز یبغلم م یجوجه تو نیبود، که ع وایش

 گذاشتم. بمیج یجعبه رو تو بردمش،یم یصندل نیکه سمت اول همونطور

 م نشوندم.انشستم و اون رو رو پ یبه صندل دمیرس یوقت

 بردم. شیبلند مشک یموها یوار تورو نوازش هامانگشت

 .ختیریفقط اشک م اون

 : دمیآروم پرس یلحن با

هاست. نترس گلم حالش خوبه حرف نیاون پوست کلفت تر از ا ؟یینکنه نگران مها زم؟یعز سهیخوشگلت خ یهاچرا چشم-

 خوبه.

 گفت:  هیو با گر دیرو باال کش دماغش

 دور سکته زدم؛ فکر کردم مرده. کی دمشید یوقت ؟یبشه چ شیزینگو. اگه چ ینجوریا اریشهر-

 نوازش موهاش ادامه دادم: به

 نگران نباش. زم؛یگفتم که حالش خوبه عز-

 دستاشه.  رو صورت و یچند تا زخم سطح فقط

 گفت. یها نوچنگاهم کرد. مثله بچه سشیخ یهابلند کرد. با چشم سرشو

 ... تونهیاون غرق خون بود؛ چطور م .یگیدروغ م-

 هام پاک کردم.اشکاش رو با سر انگشت کالفه

 کرد. یم یخانوم خوش خواب، چه خروپف میدیرس یوقت ،ینیبب یمطمئن باش که خوبه. نبود-

 به خنده افتاد. هیگر وسط

 .شهیآدم نم نیبود؟ ا دهیواقعا خواب یعنی-

 زدم: لبخند

 کرده.  زیهاش رو تمزخم مونیسا گهی. االن دمیبر ششیپس پاشو، تا پ یدیآره؛ خواب بود. حاال که خند-

  

 .میرو گرفتم و بلندش کردم. باهم سمت اتاق رفت دستش

 .رفتیبلوز مها م یهابه سمت دکمه مونیسا یهارو که باز کردم، دست در

 تعجب و خشم گفتم:  با
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 ؟یکنیم یدار یچه غلط مونیسا-

 سمتم. برگشت

 تنش کنه. ارهیب زیتم یهالباس نیهم بگ ینباشه. به آن یاگهیبدنش زخم د یکه رو ارم،یلباساش رو درب دیقربان با-

 کردم. تشیسمتش. شونه هاش رو گرفتم و به سمت در هدا رفتم

 تر گفتم: نرم یلحن با

 .گهید یسالن بغل نی. هممیکنینداره مطمئن باش اگر هم داشت، صدات م یاگهی. زخم دیبر یتونی. ممونیممنون سا-

 عوض کنن. گمیاالن م هاشملباس

 زد. رونیاز اتاق ب فشیبا برداشتن ک مونیسا باالخره

 .دمیرو دست به کمر د وایکه ش برگشتم

 تکون دادم. هیچ یرو به معن سرم

 گفت:  مشکوک

 بازم زخم داشت.  دیشا نه؟یبب یچرا نزاشت-

 تخت رفتم و گره کراواتم رو شل کردم:  سمت

 دختره. فهمهیهاش رو باز کنه که مجان؟ عقل کل، اگه لباس وایش-

 زد:  شیحواسیاز ب یلبخند

 .میدست بکار بش دی. پس خودمون بایگیآره؛ راست م-

 . میدست بکار بش گهیکه م م،یانگار قراره کوه بکنبلوز مها رو باز کردن. حاال  یهارو به هم زد و شروع کرد دکمه دستاش

 اش بسته بود.که سفت دور باالتنه یبلوزش، نگاهم خورد به نوار یهاباز شدن کامل دکمه با

 روبه روم دوختم. واریخندم رو گرفتم و نگاهم رو به د یجلو

 ها که نکرده.چه کار نیبب وونهید یدختره

 د شد.بدون در زدن وار یلحظه کس همون

 رو سمت در چرخوندم. ساالر بود. نگاهم

 گفتم:  بلند

 تو؛ برگرد. این-

 در رو بست. عیچون سر د؛یترس مییهویهم از داد  اون

 متعجب گفت:  وایش

  ؟یزنیچته؟ چرا داد م-

 برگشتم و با اخم گفتم: سمتش

 .کنمیهاش رو عوض م. خودتم باهاش برو؛ من لباسادینذار ساالر داخل ب وایش-

 گفت:  مشکوک

  اد؟یچرا نذارم داخل ب-

 رو باال انداختم: هامشونه

 خوب چون نامحرمه.-

 گفت:  ثیخب

 داداش!  یخب تو هم نامحرم-

 

 گل کرد. طنتشیحس ش نیا باز

 کردم نگاهم رو ترسناک کنم. یکردم و سع کیرو بار چشمام

 .کردمینگاهش م زیسمتش رفتم و همچنان ت آروم

 ار گفت:ب کمر و طلبک دست

 . رمی. خودم هم مادیساالر ب ذارمیخب جوابم رو بده. اگر قانع کننده بود، نم ه؟یچ-

 نشستم. یصندل یاز تالش برداشتم و رفتم رو دست

 مها شد. یهالباس ضیکرد و مشغول تعو یروزیاز سر پ یاخنده

 بدنش نباشه.  یرو یزخم نیبب وا؟یش-

 دفعه سمتم برگشت و با اخم گفت:  کیهاش سمت دکمه شلوار مها رفت. تکون داد و دست یسر
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 کن. شیچشات رو درو-

 برگشتم. وایسمت ش ،یفیخف غیج یبود، که با صدا دهی. هنوز سرم کامل به سمت پنجره نچرخدمیکش یپوف

 .کردیمها نگاه م یچندش به پاها با

 ؟یزل زد ینجوریا یچت شده؟ به چ-

 مها اشاره زد. ینگاهم کنه، با دستش به پا نکهیا نبدو

 دختر؟ یدیپا ند-

 .ایب-

شدن  دهیبا کش یپر خون بود. انگار یراستش آش و الش بود و رو تخت یپا شدم و به سمتش رفتم. ساق پا یرو صندل از

 داشت. یریسر باز کرده بود و خونر شلوار به پاش زخم

 کردم. برداشتم و آروم زخمش رو پاک کردم. سیرو خ یاپارچه یزدم و از رو پاتخت تخت زانو کنار

 .دمیپاش رو د یرو یفرورفتگ یزخم از خون پاک شد؛ جا یوقت

 گاز بود!  یجا مثل

 باغه.  یتو یهاگاز سگ یجا قطعا

تماس  مونیاومدم و به سمت تلفن رفتم. با سا رونیب سیرو پاک کردم. از سرو میخون یهارفتم. دست سیسمت سرو به

 .ادیگرفتم و گفتم که ب

 ولو نشسته بود. یصندل یمچاله بود. رو افشی. هنوز هم قبرگشتم وایقطع تماس، سمت ش بعد

 اتاقش کردم.  یبود راه یاهر بهونه به

وار پانسمان زخمش مجبور به در آوردن شل یپاش کردم، تا برا یتنش کردم و شلوارک یبرسه بلوز مونیسا نکهیتا قبل ا عیسر

 .نباشه

 الزم رفت. یها. بعد پانسمان و سفارشدیرس مونیبعد سا یکم

 اتاقم رفتم. یراحت تو یتا حدود الیبا خ منم

 .دمیپتو خز ریشلوارک ز کیرو در آوردم و با  هاملباس

 .گرفتیشده بود و درد نم یبود، که گردنم بچه خوب نیشب گند ا نیا یبودم. تنها خوب خسته

دختر دست و  نیرفته بود و فکرم رو فقط و فقط حال ا ادمی م،یرفت یمهمون نیاصال چرا ما به ا نکهیامشب و ا یماجرا تمام

 کرده بود. ریدرگ یپاچلفت

  خوابه؟یبا اون همه زخم و درد م یام گرفت. کتو کوچه خنده تشیوضع یادآوری با

 بره؟یتو اون حالت خوابش م یک آخه

 .دهیها به باد مکار نیهم سرش رو با ا آخر

 امشب بشم و بخوابم.  یاتفاقا الیخیکردم ب یرو بستم و سع هامچشم

 

 *مها*

 

 .دهیکف پام رو خراش م یزیچ کی کردمیم حس

 زدم. دیچشم چپم رو باز کردم و اطراف رو د یال

 چشمم رو زد و مجبور شدم دوباره ببندمش. نور

 .کردیگز گز م یپاهام بدجور پاشنه

 حس متنفرم. نیازا اه،

 .شهیم ینجوریا خوابم،یخوب م یوقت شهیهم

 هام به نور عادت کرد.که گذشت چشم یهام رو آروم باز کردم. کمدو چشم هر

 اتاق خودمم. یمن تو عه

 کردن.  دامیپ پس

 دادم. هیتخت نشستم و به تاج تخت تک یشدم، رو بلند

 هام افتاد.بخورم، که نگاهم به کف دست ارنیب یزیچ کیبگم  رمیسمت تلفن رفت تا تماس بگ دستم

 از نهادم بلند شد. آه

 گذاشته بود. شهیش زارن،یخاردار م میس هاشونوارید یها که باالزندان نیا نیمغز ع شل
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 رو تخت بود. تلفن

 تماس زدم.  دیکل یشدم و با دماغ رو خم

 .دیدماغم پوک آخ

 از نعمت حنجره استفاده کنم. دی. باکنهیسفته با ضربه دماغ کار نم یلیخ نیا

 رو صدا زدم یسرم انداختم و آن یرو تو صدام

 . دیداخل پر یکیوسط داد زدنم، در باز شد و  هوی

 سر و وضعش داغونه؟  نقدری! چرا اارهیشهر نکهیا

 

 گفت:  ینگران با

 زخمت باز شده؟ ؟یدیخواب د ه؟یچ-

 کردم. یکج دهن

 وضعت؟ نیاونم با ا کنه؟یسکته م ضیمر ض،یمر کیاتاق  یتو یپریم یگینم-

 رفت.  رونیهام ببه حرف توجهیب و دیکش یپوف

 لب گفت:  ریز رفتیکه م همونطور

 .کنهیم غیج غیج ینگهمون داشت. حاال هم الک داری. تمام شب رو بمیبزار بخواب ؟یزنیحالت که خوبه. چرا عر م-

 .یریم نییپا یندازیکارت دارم، سرت رو م دیگار نه انگار من مسدومم. شاکردم. ان ینگاه م شیخال یباز به جا یدهن با

 خانوم اومدن.  نباریرو صدا زدم، که خداروشکر ا یآن دوباره

 

* 

 . دیترکیهام داشت مدهنم چپوندم. لپ یکامل رو تو کیکاپ ک کی

 رو به عقب هل دادم. باالخره قورتش دادم.  کیدهنم کردم و ک یم رو توانگشت اشاره نیهم یبرا زنه؛یم رونیداره ب دمید

و با  گرفتمیبود ظرف غذا رو دستم م یهام، به هر زوربه درد کف دست توجهیهام پانسمان نشده. بالاقل انگشت خوبه

 .خوردمیسالمم م یهاانگشت

 سوپ رو هم برداشتم و مشغول شدم. کاسه

 که تموم شد، کاسه رو سر جاش گذاشتم. سوپ

 شکالت رو گرفتم. آروم آروم شروع کردم به خوردن. فنجون

 که شد فنجون رو سرجاش گذاشتم. تموم

 رو برداشتم و اومدم بخورم، که نگام به سه جفت چشم افتاد. یبستن ظرف

که مسدومه و توسط  یآدم کیآدم غذا بخوره. اونم  کی دنی. انگار ندکردنیپوکر نگام م خوردم،یکه من غذا م یمدت تمام

 به مرگ شده.  دیهار تهد یگس

 . گهیداره د نیو پروتئ یبه انرژ ازین

 رفتم. زمیعز یشدم و سراغ بستن الشونیخیب

 قاشق نبود. یظرف بستن یتو

 استفاده کردم. با انگشت مشغول خوردن شدم. یاز ابزار خداداد نیهم یبرا

 گفتم: خوردمیم یکه بستن نیح نیهم در

 براتون؟ ارهیب یبگم آن ن،یخوریاگه م-

_ ... 

 گفتم:  یپر از بستن یرو بلند کردم و با دهن سرم

 .رهینم نییسکوت غذا از گلوم پا ی. توگهید نیحرف بزن ن؟یکنیپوکر نگام م یچتونه چرا ه-

 با خشم گفت:  اریشهر

  ؟یکردیم یچه غلط شبیلنبوندن، بگو د ی. بزغاله جارهینم نییچقدر هم که غذا از گلوت پا-

 .یخوریم ییساعته فقط دار مین االن

 چرخوندم.  زیم یرو ینیس یرو تو چشمم

 .دهیمزه نم ینجوریکنم؛ ا دایقاشق پ کیصبر کن، صبر کن -

 زدم. یبستن یسوپ رو برداشتم و تو قاشق
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 جا گرفت. کیرو  یچهارم بستن کیگنده بود و  قاشقش

 نیا یول کشهینم گهیهام رو بستم. به زور قورتش دادم. موتورم دمچش ،یبستن ادهیز یدهنم گذاشتم. از سرما یرو تو قاشق

 .زنهیبد چشمک م یبستن

 ظرف رو ازم گرفت. وایبزنم، که ش گهیقاشق د کیاومدم  دوباره

 کردم:  اعتراض

 .ادیرد کن ب وایش-

 گفت:  یگره خورده و عصب یبا ابروها اریشهر

 . زنمیسرت م یهمون ظرف رو تو شد؛یچ شبید یمها به قرآن اگه االن نگ-

 کردم و گلوم رو صاف کردم. یاسرجام نشستم. سرفه صاف

 .یزنیباشه بابا چرا جوش م-

 با اون دختره... نکهیبعد ا شبید

* 

 نفس براشون گفتم. کیداستان رو  تمام

 طرف ولو شدن.  کی. همه شون از خنده دمیکه دختره رو برده بودم استخر رس یقسمت به

 «؟یدیواقعا دختره رو بوس: »گفتیم باری قهیهم هر چند دق وایش

 . کردیاز خنده غش م بعدشم

 رو ببوسم.  یهم داره، که من مجبور شدم دختر هیخنده داره آخه؟ تازه گر شیچ

 

* 

 گل من نایم

 خوشگل من گل

 رمیعشقت اس به

 رمیمیتو من م یب

 شمیتو پروانه م با

 شمیتو افسانه م با

 کنارم یباش اگه

 شکوه بهارم به

  خونه؟یداغونش م یصدا نیبا ا هیک نیاه ا-

 تلفن کنارم زدم، که صداش قطع شد. یهام رو باز کردم و محکم روزور چشم به

 زنگ زده بود و من قطع کردم؟  یاتخت نشستم. کدوم فلک زده یدفعه رو کیباال اومد،  ندوزمیکه و قهیچند دق بعد

 زنگ زده. نایم دمیرو برداشتم و د یگوش

 خونده بودم پخش شد. نایشادمهر رو با اسم م ینایخودم که آهنگ ژ یو صدا دیدستم بود، لرز یکه تو یگوش دوباره

 .یشدیخواننده م دیدارم. مها با ینیداغونه دلنش یصدا چه

 قطع بشه، تماس رو وصل کردم. نکهیبه خودم اومدم و قبل از ا هوی

 گفت:  غیبا ج یتلفن رو دم گوشم گذاشتم کس نکهیمحض ا به

 تولدت مبارک. زمیعز-

 رو از گوشم دور کردم. یگوش یکم

 عه تولدمه؟-

 طرف رفت:  یصدا یتو یانرژ هوی

 نه؟ ایتولدته  یدونینم یعنی-

 . )عاره جون تک عمم(گهیکنم؟ مشغله دارم د کاریخوب چ کنم،یسخت کار م نجایعمه جان من که ا-

 اعصاب نداره. یگفت. عمه ما هم سر صبح یشیا

 .رمینتونستم تماس بگ یبود، ول روزیخوبه خوبه. خودت رو لوس نکن. راستش تولدت د-

 .زمیعز گمیم کیهم از طرف خودم و شوهرعمت بهت تبر االن

 . میگرفتیجشن سه نفره م کی ؛یومدیم شمونیکاش پ یول
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 .ییاونجا تنها االن

 :دمیآه پر درد کش کی یالک

 بدم؟  تیلیپول ب شهیتولد که هر سال تکرار م کیکه پول جمع کنم. اون وقت واسه  خورم،یها شام نمشب نجایعمه من ا-

 پول پس انداز کنه.  خوره،یها شام نمواقعا شب کنهیندونه، فکر م یکی. حاال ینیهم یپولم داشته باش یتو وقت سیخس-

 ع کردم.قط زیفک زدن باعمه عز یبعد کل خالصه

 تخت ولو شدم.  یرو دوباره

 در تماسم. نایاومدم، با م نجایکه ا یتمام پنج ماه تو

 .کنمیرو فرستادم و گفتم که اونجا کار م اریشرکت شهر اطالعات

 کردم. دایکار پ یشرکت نیهمچ یتو مه،ینداشته و اون مدرک ن یسابقه کار نیکه چطور با ا کردیباور نم اول

 .ادیب نجایکه پا نشده، که ا نهیمهم ا یمخش رو زدم، که باور کرد؛ البته فکر کنم هنوز هم شک داره، ول نیهمچ یول

 .وفتادین یتا به االن که دو سه هفته گذشته، اتفاق خاص یمهمون یفردا از

 نکردم. یا گهیعمارت، کار د یالبته تو وایبا ش یروزانه با ادولف و ولگرد یهانیجز تمر به

 که از تخت افتادم. دم،یها پربرق گرفته نیع هوی

 بودم، داد زدم: نیزم یرو که ولو همونجور

 .خوامین کادو م. مخَوامینه. تولدمه! نه من تولد م-

 هام رو مرتب کردم.. پاشدم و لباسکنمیو داد م غیج نیزم یسرو ته رو دمیخودم اومدم د به

 رفت.  ی. مها خل شدرهیبرام تولد بگ یکیتولدمه، اون وقت توقع دارم  روزینبود د ادمیخودم  من

 حولم رو گرفتم و حمام رفتم. دم،یکشیتولدم که هر سال انتظارش رو م الهیخیب

 تولد.  یتولد ب امسال

 

* 

 .موهام رو خشک کردم ،یدوشه حساب کیحموم و  بعد

 .دمیپوش یمشک دیبا بلوز سف دیسف نیشلوار ج کی

 .دمیهم پوش یمشک یو کالجا یبند مشک ساس

 گذاشتم. میآفتاب نکیسرم به همراه ع یرو سرشون، هم رو ذارنیکج م یخارجک یهاها که نقاشکاله نیازا

 .یمها. کاش پسر بود یشد یزیچ عجب

 .زدنتیها رو هوا مدختر ،یبود اگه

 رفتم. اطیکندم و به ح نهیاز آ دل

 نشسته بودن. اطیح یتو زیدور م وایو ساالر و ش اریشهر

 و جواب سالمم رو دادن. کنار ساالر نشستم. دیبه سمتم چرخ هیبلند سالم کردم. با سالمم نگاه بق ز،یقدم مونده به م چند

 خودش آورد، کیمحض نشستنم، گردنم رو گرفت. سرم رو نزد به

 .ختیرو برداشت و موهام رو بهم ر کالم

 گفت: شاد

 . یدختر کش زد پیت نمیبیدختره بابا چطوره؟ م-

 مونه؟یما نم یبرا یزیچ یزنیدور ورن، مخشون رو م نیکه ا یچهار تا دختر نیهم یگینم

 رو تا حد ممکن باز کردم. شمیهاش فقط نجواب تمام حرف در

 دهنش چپوندم. یرو تو کیک کهیت کیدوباره دهن باز کنه، که  اومد

 رو برداشتم و مشغول شدم.  یفنجون چا لکسیر یلیو خ اوردمیمبارکم ن یسرفه افتاد، که منم به رو به

 .ستادیبلند شد رفت پشتش ا کشه،یآخرش رو م یهاساالر نفس گهید دیکه د وایش

 ازش خورد، تا حالش جا اومد. یرو به دستش داد. کم وهیآبم وانیزد به کمرش و بعد ل آروم

ساالر  شیجاش رو گرفتم ناچار پ دیکه د واینشستم. ش اریشهر کنار وایش یحالش خوب شده بلند شدم رفتم جا دمید تا

 نشست.

 خالف تصورم ساالر با خنده گفت:  بر

 .رسمیاالن گرسنمه بذار بعد صبحونه حسابت رو م لو،یبیطلبت س یکی-

 شکالت براش پرتاب کردم و مشغول صبحانه خوردن شدم. کی
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 ساکت بود؛ باز چشه؟  بیهم عج اریشهر نیا

 

* 

 .مینکن؛ تازه صبحانه خورد دیجان؟ انقدر کل وایش-

 .دیکوب نیبا قهر پا به زم وایش

 .برمتونیکه به زور هم شده، م نیاری. بهونه مهونه نمیخورد شیدو ساعت پ ار؛یبهونه ن اریشهر-

 گفت:  دمیکه فقط من که کنارش بودم شن یلب جور ریز اریشهر

 . یبد ریپا داره. خدا نکنه گ کیمرغت -

 برگشتم و گفتم:  وایدهن لقا، سمت ش نیع

 .«یرو انجام بد یکار کیتا  ،یچسبیم شیریس نیپا داره؛ ع کیمرغت »بهت گفت:  اریشهر وایش-

 از خشم گرد شدن.  وایش یهااز تعجب و چشم اریشهر یهاچشم

 افتاد. اریدنبال شهر وایش

 . تادسیا وایبلند شد و دست به کمر منتظر ش یصندل یاز رو اریشهر

رو  وایشد. ش ریاس اریمشت شهر نیکرد؛ اما دستش وسط راه ب اریشهر یحواله بازو یبا حرص مشت د،یبهش رس وایش یوقت

 کولش انداخت و رو به من و ساالر گفت:  یرو

 .نیدل خواهر لوسم رو نشکون م؛یبر نیایب-

 اشارش رو به سمتم گرفت: انگشت

 .رسمیحساب تو رو هم م-

 چشماش زل زدم و گفتم: یتو

  کارکنم؟یچ گه؛یخو دهن لقم د-

 تاسف تکون داد و برگشت و به سمت سالن استخر رفت. یبه نشونه یخندش گرفت. سر ییهمه پررو نیا از

 ساالر گفتم:  به

 . مییدویبعد م شمرم؛ی. تا سه ممیتا استخر مسابقه بذار ایپدر ب-

 .دمییدو عیو سر« سه. »فتم: تکون داد. بلند گ دییبه نشونه تا یسر

 گفت:  دییدویپشتم م نکهیا نیهم ح ساالر

 سه.  یبگ هوینه  ،یقرار بود تا سه بشمر-

 ادامه دادم. دنمییبهش به دو توجهیب

 راه سرعتم رو کم کردم. وسط

 .دمیکولش پر یرو عیساالر ازم جلو زد؛ از پشت سر یوقت

 گفت. یشدش، آخ دیبه هم کل یهادندون نیو از ب ستادیا

 نگفت و به راهش ادامه داد. یزیفک کنم کمرش رگ به رگ شد، اما چ یعخ

 ها نبودن.کدوم از خدمه چیه خداروشکر

 هام اجازه اومدن به طبقه باالرو ندارن. که اون افتاد،یطبقه باال اتفاق م یتو هایخر باز نیمعموال ا چون

 .میرختکن لباس عوض کرد یو تو میرفت

 .دمیگشادو شلوارک گشاد پسرونه تا زانو پوش شرتیت کی

 زانو لب استخر نشستن. یشلوارک باال کیفقط با  ارمیو شهر ویما کیبا  وایش دمید م،یرفت رونیرختکن که ب از

 گفتم: یزو بستم و الک چشام

 نشسته. نجایها پسر اخانوم نیخجالت بکش ه؟یچ نایا ن،یخدا مرگم نده، جمع کن یوا-

 چشمک زد. اریو به شهر دیخند ساالر

 واضح اشاره کرد بهت عسل خانوم. یلیخ اریشهر

 . دیخندیم وایو ش کردیپوکر نگاهمون م اریشهر

 

 گفت:  وایآب بپرم، که ش یتو اومدم

 . یدیرو پوش نایا هیکن. چ یبپوش راحت آب تن ویما کیپس برو  اد،ینم یکه فعال کس نجایمها ا-

 با اخم زودتر از من گفت:  اریبگم نه، که شهر برگشتم
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 کنه. یآب تن تونهیهم م یجور نی. همخوادینم-

 . جانم؟ دیباال پر ابروهام

 آب بپرم.  یلخت تو خوامیتو چه. اصال م به

 اصرار کرد:  وایش

 هانیعوض کن؛ ا هات روس. پس مها برو لبافهمهینم ی: کسشنیسختشه. خدمه هم که بدون اجازه وارد نم ینجوریا رینخ-

 .یشیم تیگله گشادن اذ

 . از لبه استخر بلند شد و سمتم اومد.دیکش یپوف اریشهر

 رو گرفت و سمت استخر کشوندم. دستم

 همون حال با اخم گفت: در

 . نیگردیو گرنه باال بر م نیرو بکن تونیآب تن نی. برخوادیگفتم که نم-

 آب پرت شدم. یو منم باهاش تو دیاستخر پر یتو تموم نشده، کمرم رو گرفت و حرفش

 که ظهر شد. م،یهم زد یسر و کله یتو انقدر

بشتافه، که  یباق اریبود کم کم به د کینزد داشتمیآب نگه م ریسرش نشستم و سرش رو ز یبدبخت رو انقدر رو ساالر

 گفت: اریشهر

 ناهار. میبر م،یجمع کن -

 داد، اصال سبک شدم. فیناجور ک یلیخ

 بود، نشون نده. دهیبود و به تنم چسب سیتا لباسم که خ دم،یتن پوش پوش کی

 .میبود دهینرس یو هنوز به سالن غذا خور میراه رو بود یتو

 اوردهین زیمن باهمون تن پوش بودم. چون طبق معمول لباس تم یبودن ول دهیرو پوش زشونیتم یهاتو رختکن لباس هیبق

 بودم.

 آروغ گنده زدم. کیو  دمیرو سرکش وهیآبم وانیل

 و گفتم: دمیکش یاآسوده نفس

 همه سموم بدنم دفع شد. ش،یآخ-

 .دیچیتو راه رو پ صدا

 اون سه تا مچاله شده بود. افهیق

 مشت آدم سوسول افتادم.  کی ریگ نیب ،یا یا

 .میگذاشتم و به راهمون به سمت سالن ادامه داد زیم یجا رو کیرو  وانیل

 تن پوشم رو باال دادم و به ساالر نشون دادم. نیآست

 شدم. برق افتادم.  دیچه سف نیپدر بب-

 .کردمیم یحساب یریچرک گ کیوگرنه  نیشماهام بود فیح

 باز شد.  ششیخستش مشتاق و ن یافهیق

 دور تو. کیدور من پشتت رو بسابم  کی ارمیب سهیباشه دفعه بعد ک ادمی جمیعج-

 ساالر زدم.  یهارو باال آوردم و به دست دستام

  ارم؛یم رو بننه یهاروشور نیاز ا یکیباشه دفعه بعد  ادمی ولیا-

 .ارنیخوب چرک م اونا

 متعجب گفت:  وایش

 ه؟یروشور چ-

 برگشتم: سمتش

 .دهیچرک پس م هیتنت هفت ال یمالیم یوقت ده،یمهره سف هیکه شب هانیاز ا-

 .شهینم دایپ ادیاالن ز کردن؛یهامون استفاده مبزرگرو ننه  هانیا البته

 گفت:  زیآم نیتحس یبا نگاه ساالر

 .هیکه عال یاری! اگه اون رو بیچه اطالعات خوب زم،یعز نیآفر-

 چرک بسه. هیچند ال نیهمچ ده؛ینکش سهیتنم رو ک یبزرگ شدم، کس یاز وقت یدونیم

 .دمونیو اومد گوش من و ساالر رو گرفت و سمت سالن کش دیکش یپوف اریشهر

 گفت:  یعصب یباصدا
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 .نیزنیو چرک و کوفت و زهره مار فک م سهیدرباره روشورو، ک نیستادیساعته ا مین-

 . نیو ناهارتون رو بخور دیبر زیم سر

 گوشم کردم ییرها یبرا یتالش

 .یگوشم، گوشم رو کند یآ یآ-

 کن. یکار کی پدر

 با غرغر گفت:  ساالر

 رو جمع کن.  تیداداش وحش نیا ا؛یب وای. شرمیدستش اس یخودمم تو-

 .میدیرس یبه سالن غذا خور باالخره

 نشستم و خودشم سرجاش نشست.  یصندل یرو

 .دنیمون غذا کشهمه یهاش، خدمه رو صدا زد. اومدن و برادست دنیاشاره کرد. اون هم با کوب یآن به

 .دنیو اون دو تا خند میمن گفت ناهار ساالر و موقع

 استراحت کنم.  کمیناهار هم رفتم تا  بعد

 

 .میخوردیو شام م میشام نشسته بود زیاستراحت، حاال سر م یاز کم بعد

 بود که همه ساکت بودن.  بیعج

 .خوردیچشم بسته شام م یکه فکر کنم از زور خستگ ساالر

 بعد از استخر و ناهار با اون تن و بدن خسته مجبور شده بود، که به شرکت بره. چارهیب

 .مونهیم لنتیو سا زنهینم یصحبت نکنه حرف یهم که تا کس اریشهر

 .پوکمیدارم م یادیمنم که طبق معمول از خوردن ز نیهم که تو فکره و ا وایش

 گفت:  وایکه ش م،یصرف شام بود یهاوسط

 ه؟یبه نظر من که خوبه نظر تو چ ،یخوب داداش-

 تعجب درحال نظاره کردنشون بودم. با

 به حرف اومد و گفت:  اریشهر باالخره

 . میسفر بر کی دیچون با د؛یبخور ترعیشامتون رو سر-

 چه وقت مسافرت رفتنه؟  االن

 رو کج و کوله کردم و ادامه دادم:  افمیوارد کردم و ق رویصورتم ن یبه اعضا یکم

 م؟یاون وقت قراره ما مسافرت بر ره،ینم رونیهوا ب نیا یتو ،یکابل بزن میاگر االن سگ رو با س-

 نثار روحش شد، ساکت شد. اریکه از جانب شهر یااما با چشم غره د؛یخند ساالر

 درهم گفت: ییهام زل زد. با ابروهاچشم یو تو برگشت

 هواش گرمه؛ پس نترس. میریهم که م ییجا .میهفته به جنگل بر کیقراره به عنوان مسافرت، -

 .مونهینم یمونیپش یجا گهید اد،یب خوادیهم که نم یآماده باشه و هر کس گهیساعت د کیتا  ادیب خوادیم یکس هر

 . از من گفتن بود. میرینم یاگهیتا آخرسال هم مسافرت د درضمن

 هم بلند شد و به طبقه باال رفت. بعد

 .کردمیو واج نگاهشون م هاج

 ست؟ین یاز مسافرت خبر گهیاگه من باهاشون نرم، د یعنی نیا خوب

 .دمیهوا پر یب

 .دیو خوش بگذرون دی. بردیو به سفرتون برس دیجمع کن زانمی. عزولیا-

 .کردنیدو با تعجب نگاهم م اون

 اتاقم رفتم و در رو بستم. یو تو دمییها دوسمت پله عیسر

 زل زدم. واریو به در و د دمیز کشتخت درا یرو

 که در زدن. دمیچیخودم برنامه م یتخت ولو بودم و برا یرو

 .ستادنیدستشون ا یتو یهابا ساک دهیهر سه تاشون لباس پوش دمیرو که باز کردم، د در

 زدم:  لبخند

عمارتم  یمن تو نیباش. نگران منم نباش واینره، پدر مواظب عسل جون و ش ادتونی یفقط سوغات د؟یریم دیهوم؟ دار-

 .یبابا گهی. خوب ددیشما خوش بگذرون مونم،یم
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 شد. دهیکش یرو براشون تکون دادم و برگشتم و خواستم در رو ببندم، که دستم توسط شخص دستم

 همانا. اریبغل شهر یهمانا و پرت شدن تو برگشتنم

 .کردیاهم مچشم هاش زل زدم. اونم نگ یرو بلند کردم و تو سرم

 زد:  پوزخند

و هر شب  یخر بلونبون نیبعدم تا شب ع یتا ظهر بخواب ؟یو عمارت رو به گند بکش یتنها بمون ییخوایم دمینفهم یفکر کرد-

 ؟یکن یاز ماها و فضول یکیاتاق  یتو یبر

 د؟یاز کجا فهم گهید نیا عه

 .کردمیم یزیکه داشتم برنامه ر ییتمام کارا قایدق

 دود شد و هوا رفت. یهفته خوش گذرون کیخدا  یه

 گند زده. سمت اتاق هلم داد. هامیزیبرنامه ر یکه به هدف زده و تو د،یفهم زونمیآو افهیق از

 عجله کن. ،یداریرو برم ازتیمورد ن لیو وسا یشی. آماده میساعت وقت دار مین-

 برگشت و گفت:  هیو بق وایسمت ش به

 . میرسیبهتون م گهیساعت د می. ما ندیشما زودتر حرکت کن-

 .نیهات قرمزه، بعد استراحت پشت فرمون بشکنه. تو بخواب چشم یرانندگ وایبزار ش م،یساالر تا از لندن خارج نشد ،یراست

 سرتکون دادن و رفتن. هابچه

 شدم. لمیاتاق برگشتم و مشغول جمع کردن وسا یتو باالجبار

 تخت بردارم گفتم: ریهام رو از زبودم تا جوراب زونیکه از تخت آو همونطور

 اس خب االنم شبه چه وقت حرکت کردنه؟ساالر قرمز بود؟ خسته یهاچشم یدیند م؟یاالن بر نیواجبه حتما هم اریشهر-

 :دمیاش رو شنخسته یصدا یول دمیدیو نم افشیبود، ق رتختیسرم ز چون

 بفهمه. یکس خوامیم. نمیریکه مسافرت م نهیبب یفکر نکنم شب کس-

 چهار پنج ساعت بخوابه. تونهی. اون منهیشیپشت فرمون م وایهم که فعال ش ساالر

 مکث کرد. یکم

 ؟یکنیم کاریچ یدار ؟یشد زونیچرا آو-

 هام رو نشونش دادم و گفتم: باز جوراب شیتخت اومدم و با ن یهام رواز کشف جوراب معشوف

 بودم. هانیدنبال ا-

 .میبر پوشمیهام رو مام. االن جورابمن آماده گهید خب

 بره، برگشت و گفت:  رونیب نکهیتاسف تکون داد و بلند شد و به سمت در رفت. قبل از ا یاز رو یسر

 منتظرتم. و رفت. نیماش یپس من تو-

 .دمیرو پوش هامیهام و کتونجوراب عیسر منم

 مسافرت.  یبه سو شیپ-

 

 رفتم. اطیح یتوکوچکم رو برداشتم و  ساک

 .دونستمیاسمشم نم یشد. من حت ییمدل باال نیماش کیسوار  اریشهر دمیکه د گشتم،یم الکیچشم دنبال کاد با

 پولدار، باکالس، خرپول.  بابا

 . «ییهوی دمیجد نیمن و ماش: »سمیبذارم. بنو نستایبه وطنم برگشتم عکسم رو ا یکه وقت رم،یبگ نیبا ا یسلف کی

 نش نیماش یمتر باز مونده بود، جمع کردم و تو کیرو که  دهنم

 نشستم، به ورجه ورجه کردن افتادم. نکهیمحض ا به

 مش؟ینیبب ینذاشت مشیبخور یدیترسیم طون؟یش یکرده بود میرو کجا قا انیژ نیا ار؟یشهر-

 تعجب گفت:  با

 ان؟یژ-

 رو خاروندم:  سرم

 رم؟یباهاش بگ یچند تا سلف کی یذاریخفنه. م یلیهست خ یهرچ یول دونم،یخوب اسمش رو نم-

 و کمربندش رو بست. دیخند

 وقته رفتن. یلیکه ساالرشون خ م،یحرکت کن نیفقط االن بش ر؛یهم بگ ی. سلفرونهیو یاسمش بوگات-
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 نم،یساکت بش تونمیکه م ییرد و بدل نشده بود. درکل تنها جا نمونیب یحرف چی. همیکه راه افتاده بود شدیم یساعت مین

و دار و  رونی. چون منم به بکنهیحس رو در من فعال م نیکه آروم حرکت کنه؛ ا ینی. البته ناگفته نماند ماشنهیماش یتو قایدق

 .کهیاالنم که شبه و هوا تار نکهیو هم ا دیرو د رونیب شهینم ده،یگاز م بساز  نیا یول زنم،یها زل مدرخت

 گفتم:  یحوصلگیبرگشتم و با ب سمتش

 ام سر رفت.حوصله-

 رو روشن کرد.  ستمیرفت و س ستمشینگام کنه دستش سمت س نکهیا بدون

 .دیچیپ نیماش یفضا یتو اریزان یصدا

 هاترو شونه هینداشتم واسه گر ییهات، اما من جاگونه یرو نهیشیبه بارون که آ, وم م شهیم میحسود

  ؟یاما من چ برهیبه باد، که هرجا بخواد عطر تو م شهیم میحسود

 یغم داد ایدن کیبهم  یرو گرفت میهمه زندگ گذرهیاز ذهنت نم الممیخ یحت

  یرفت یوقت یشاد شهیاز هم شتریبدون من ب نکهیبه ا کنمیم یحسود

که بر  کردمیآخه فکر م دمتیبخش گفتم بهت یرفت یرو سر راهت بذاره. وقت هاشنیبهتر ایکه دن نیآرزو کردم. ا کی واست

 یرفت یدوباره وقت یگردیم

 کردمیآخه فکر م دمتیگفتم بهت بخش یرفت یرو سر راهت بذاره وقت هاشنیبهتر ایکه دن نیآرزو کردم ا کی واست

 دوباره یگردیبرم

به عشق  شهیم میحسود نهیشیکنارت م خندهیباهات م یها کروز نیا نهیبیهات رو مکه هرروز چشم نهییبه آ شهیم میحسود

 یقسمت کرد بهیکه با غر

بدون  نکهیبه ا کنمیم یحسود یخوش به حالت که آزاد یخوش به حالت که خوشحال یبد باهام سرد رهیگیباهات گرم م خوب

 یشاد شهیاز هم شتریمن ب

آخه فکر  دمتیگفتم بهت بخش یرفت یرو سر راهت بذاره وقت هاشنیبهتر ایکه دن نیآرزو کردم ا کیواست  یرفت یوقت

گفتم  یرفت یرو سر راهت بذاره وقت هاشنیبهتر ایکه دن نیآرزو کردم ا کیواست  یرفت یدوباره وقت یگردیکه بر م کردمیم

 دوباره. یردیگیکه برم کردمیآخه فکر م دمتیبهت بخش

نشون  یعکس العمل چیه اریهم که تموم شد، باز از اول زدم. شهر گهیار دکه تموم شد زدم که از اول بخونه. چندب آهنگ

 .زنمیآهنگ رو از اول م نیا یکه ه ستیبگه اصال مهم ن خوادی. مارهیآدم حرص درب نی. چقدر ادادینم

 کردم. یرو پل یبعد آهنگ

 بمون_یاحقی محسن

 داد به من.  هیهد یرو اون لحظه خوبه عاشق تو

 خوب بود اون لحظه عاشقت شدن. چقدر

 تو رو از من دور کرد دیلحظه شوم رس کیکه  تا

 برگرد. ارمیطاقت نم یدونیکه م تو

 خاطراتت من رو  کشهیم آخه

 عاشقه تو رو.... وونهید منه

 نشم... تروونهید بمون

 و دربه در نشم... آواره

 عشقم رو بخون... هامهیگر از

 بکش نفس من بمون... نفس

 خاطر خدا نرو... به

 تو رو... کنمیکه فراموشت نم من

 زمزمه کرد: اریشهر دیقسمت که رس نیا به

 عشقم رو بخون. هامهیاز گر-

 بکش نفس من بمون. نفس

 سمتش برگشتم و گفتم:  شعوریکه کال ب منم

 بخونم. دمیکن، من قول م هیتو گر-

 و پوکر نگاهم کرد: برگشت

 نه؟ ،یاز احساس نبرد ییبو-
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 باز گفتم: شین با

 متاسفانه، نه. -

 من و و جاده در حال چرخش بود. نیب نگاهش

 بپرسم؟ یزیچ کیگفت:  آخرش

 .رهیگفتن و نگفتن درگ نیبود که از گفتنش دو دله و ب معلوم

 :گفتم

 بگو راحت باش.-

 :اریشهر

 خانوادت، خوب راستش...-

  ؟یحاال کمبودشون رو احساس نکرد تا

 

 و نگاهش کردم. دمیکش رو در هم ابروهام

 نگاهم دستپاچه شد و تند تند گفت:  از

اگه ناراحتت  یول ؟یو حوصلت هم سر رفته، چطوره برام ازشون بگ مییناراحتت کنم؛ اما خب حاال که تنها خواستمینم-

 ...کنهیم

 شونه باال انداختم: الیخیب

 بابا ناراحت نشدم. یخیب-

 ، که بخوام کمبودشون رو حس کنم.باهاشون ندارم یااصال خاطره راستش

 .ادینم ادمیازشون  یچیمن ه ی. ولکردیم تمینبودشون اذ نیبود، ا ادمیباهاشون رو  یروز از زندگ کیاگه  یحت دیشا

من تا حاال  یول خورن؛ینداشتن و هر روز و هر ساعت حسرت نداشتنشون رو م یکه از بدو تولد پدر مادر هایلیخ هستن

 حسرت نخوردم.

 جاده زل زده بود. به

 رو جابه جا کرد. دنده

 ؟یچرا تا حاال حسرت نخورد-

 اره؟یبرات حسرت نم هانیا ؛یتا حاال دست نوازش مادرت رو، آغوش پدرت رو حس نکرد نکهیا

 دوختم. نیماشبه ساعت نگاهم

 .یپدر مادر واقع کیبهم محبت کردن؛ مثل  شهیو شوهرش هم نایم-

بار هم نوازش مادرم رو  کیمن  یهم حق با تو باشه، ول دیبگم شا دیبا.« اسگهید زیچ کیپدر مادر محبت  یول: »یگیم االن

 .دمیآغوش پدر رو نچش نیریش یحس نکردم و مزه

 پدر و مادر به فرزندشه.  کیو شوهرش برام مثل محبت  نایمحبت م پس

 .میمحبت عمه و شوهر عمه راض نیو درکش برام سخته. به هم دمیداشتن پدر و مادر رو نچش یمن مزه اصل چون

 نگاهم کرد. هیچند ثان یو برا برگشت

 نگاش رو سمت جاده داد و گفت:  دوباره

 ؟یشیبرادرت برگردن، خوشحال م یحت ایمادرت  ایپدرت  یروز کیاگه -

 زدم:  پوزخندم

 اونا مردن. نکهیکه برگردن. اول ا خوامینه نم-

 .گردنیبرم شمیپ یروز کیو  کننیم یزندگ یکره خاک نیتو ا ییجا کیفرض مثال نمرده باشن و دارن  هم بر بعدش

 ها برگردن.امکان هست اون نیاگر ا خوامیمن نم یول

 .رمیرو به عنوان پدر مادر بپذ یمرد و زن کیدفعه  کیهمه سال،  نیبعد ا تونمیسال با نبودشون انس گرفتم و نم ستیب

 هم طعم داشتن پدرمادر رو بچشم. خوامینم

 دوست دارم. شتریب که هستم رو یجور نیهم

 گفت:  متعجب

 ؟یدخترها پدر مادر داشته باش هیمثل بق یدوست ندار یعنی-

  ؟یکن تشیکه اذ یتر داشته باشداداش بزرگ کی

 . یبر رونیو باهاش ب یبش زونشی. آویریازش باج بگ ؛یکن یاتاقش فضول یتو
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 : دمیخند تلخ

 .خوامینه؛ نم-

 که از اول نداشتم، که حاال بخوام حسرت بخورم. گفتم

 .یدرکش کن یتونینم ،یرو احساسش نکن یزیچ کی یوقت تا

 مادر نداشتم. ایتر نداشتم. پدر درک کنم؛ چون نداشتم. برادر بزرگ تونمیرو نم یکه گفت ییهازیچ نیا االن

 زده نشد. نمونیب یحرف گهیتکون داد و د یسر

 کرد. ادیضبط رو که موقع صحبتمون کم کرده بود، ز یصدا دوباره

 کارم ریها بد روزا درگاحوالم شب ستیبه راه ن رو

 یتو من رو کشت یخوش ن حالم

 یپشت ن نیخنده ا نمیشیپنجره م پشت

 ها کوهنتو هم غصه اخمام

 مجبورم که ازت دورم انگار

 ها چقد شومنشب نیتو ا یب

 داره رو من ریرفتارت تاث چقده

 بحثه رو بازش کنم نیجلوت ا تونمیم نه

 سازش کنم ییبا غم تنها تونمیم نه

 که به تو خواهش کنم دهیغرور اجازه م نه

 موهات رو نوازش کنم زنهیمن دلم پر م یول

 بحثه رو بازش کنم نیجلوت ا تونمیم نه

 سازش کنم ییبا غم تنها تونمیم نه

 که به تو خواهش کنم دهیه مغرور اجاز نه

 موهات رو نوازش کنم زنهیمن دلم پر م یول

 بهم یبخند دیبهت شا گمیم یزیچ کی

 بره یرو باز ببند اصال چشات دیشا

 فقط در حد گله گمیم یزیچ کی

 هات خوشگلهاز بس چشم شمیم تیاذ

 یشنویم یزیچ کی گمیم یزیچ کی

 یشرویپ میکنیم یانهیتو هر زم ما

 یشنویرو مکه حرف دله حرفش حاالم

 میشکنیخب باشه م یبشکون یخوایم تو

 زدم.  هیپنجره تک شهیهام رو بستم و به شبرام مثل آرامبخش بود. چشم صداش

 

 بود.  اریشهر یهاحرف شهیبه آهنگ و حواسم پ گوشم

  ؟یکنیکار م یبرگردن چ یکروزیگفت اگه  چرا

 .گفتیلحن مطمئن م کی با

 پدر، مادر و برادر من مردن.  یبرگردن؛ ول یروز کیقراره  دونستیم انگار

 .گردهیبرنم رهیکه بم یآدم

 پرونده. یچ کی یالک اریشهر پس

 باره. نیدر ا هیبدونه، نظر من چ خواستیفقط م البد

 وبه.آش اریسوال شهر نیته دلم از ا دونستمیحرف قانع کردم، اما خودم م نیخودم رو با ا یالک

 از جا پروندم. ینیبوق ماش یافکارم بودم، که صدا یتو غرق

 .دمید یمشک یگاالردو کیپنجره برگشتم و  سمت

 .نمیبیکه نم یخفن یزایها چه چروز نیا

 .شدیم نیماش یتو یهاآدم دنیمانع د نیماش یدود یهاشهیش

 سوت بلند زدم. کیدادم و  نییرو پا شهیش نیهم یبرا
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 دارا دسته دسته. هیبابا ما-

 .میبده، مخت رو بزن نییرو پا شهیراننده دختره، اون ش اگه

 مثل خودش خفن باشه، پسر هم باشه، حاضرم باش مزدوج شم. نیصاحب ماش اگه

 بلده؟ یراننده اصال فارس یزنیهمه فک م نیبگه تو ا ستین یکی حاال

 .ارهیبود، داخل ب زونیتا سرم رو از پنجره، که آو د،یو دستم رو کش دیخند اریشهر

 برگشتم.  نیماش تو

 بود. اومد،یم نییگاالردو که داشت پا شهیبه ش نگاهم

 .دمیرو د وایاومد و صورت خندون ش نییکامل پا شهیش

 . دمیرو باال کش شهیبزنه، ش یبتونه حرف وایش نکهیانگشت نشونش دادم و قبل از ا کی

 مخت رو بزنم. ایکه ب ،یزدیتو که تا االن حرف م ؟یکرد نیچرا همچ-متعجب و خندون گفت:  اریشهر

 نشستم. نهیبه س دست

 زدم:  غر

 هست. ایک یپا ریخفن ز یهانیماش نیا نیبب اینوچ نوچ. خدا-

 . رفتمیم یها دختر بازداشتم، باهاش غروب یموتور گاز کی ران،یا یوقت من تو اون

 .دمیخنده که ترس ریچنان زد ز اریدفعه شهر کی

 وحشت و اخم سمتش برگشتم وگفتم:  با

 .شهیهاش االن لوچ مبابا پسرمون چش دمیترس ؟یخندیچته؟ م-

 استپ زد و نگاهش به جاده خشک شد: هویخنده  وسط

 . یباش لویبیس یپسرمون؟ من غلط کنم مادر بچم تو-

 .دنیشروع کرد خند دوباره

 .ستمیتو رو نصفت نکنم مها ن من

 هام رو بستم.دادم و چش هیتک یصندل یرو به پشت سرم

. جمیعج یباشه؛ به کشتنمون ند تی. حواستم به رانندگهاینکن یطونیبخوابم. ش خوامیهمون حالت که بودم؛ گفتم: من م تو

 . نیآور

 ضبط رو کم کرد. یصدا

 صداش اومد، که گفت:  یول دمیدیهام بسته بود و صورتش رو نم چشم

 . زمیبخواب عز-

 خوابم برد.  ده،ینکش هیرو بستم به ثان هامچشم

 

 *اری*شهر

 منظمش معلوم بود خوابش برده. ینفس ها از

 .دمیند تراحساسیو ب ترلهیپ لهیشیب نیاز ا دختر

 .دیمها انگار اصال نشن یول رفتیکه گفتم، غش م یزمیعز نیبود با ا یدختر هر

 رو بزنم.  نیمن مخ ا نکهیا یجا زنه،یمهاعه که مخ من رو م نیاگه ا یدختر جالبه برام. ول نیا ییجورا کی

 کرد و ازم جلو زد. شتریبرام چراغ داد و سرعتش رو ب ساالر

 . دمیبهش س پدال گاز فشار دادم و یرو رو پام

 کم. یآهنگ گوش دادم تا خوابم نبره. البته با صدا م؛یبه مقصد برس تا

 ود، تا باهاش حرف بزنم خوابم نبره.نب داریو مهاهم ب اومدیخوابم م یلیخ

 .میرفت الیبغلش کردم و سمت و میدیرس الیبه و یوقت

 ها رو زدم، چون مها دستام رو بسته بود.ساک دیق

 برام باز کرد.  وایزدم و ش در

 بغلم بود اشاره کرد. یبا ابرو به مها که تو طونیش

 :دمیکش یپوف حوصلهیب

 . تموم راه رو به زور چشام رو باز نگه داشتم.ادیمبکش کنار که خوابم  ؟یخوب که چ-

 و گفت:  دیکش ازهیخم کی عیحرف دل ساالر رو زدم؛ چون سر انگار
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 خستم که نگو. نی. همچیگل گفت یا-

 .دیخواب شهیساعت چهار صبحه تا ظهر م االنم

 : کجا؟ کجا؟سادیدست به کمر جلوم وا وایبرم که ش اومدم

 . ستین شتریتا اتاق ب دو

 گفت:  عیسر ساالر

 .وایمهمونه و دو تا تخت جدا داره برا منو ش یاون اتاق که برا-

 .دیباال پر ابروهام

 گفتم:  اخمالو

 .یایاتاق من م یتو ک تو وا؟یچرا تو و ش-

 . یروش بخواب یتونیکاناپه داره، م کیمن  اتاق

 مچاله شد:  افشیق

 نکن. تیتو رو خدا اذ اریشهر-

 به اتاق مهمان برم. ایتختت بخوابم،  یبذار باهات رو ای

 اونوقت من رو کاناپه بخوابم؟ م؛یبمون نجایهفته قراره ا کی

 .خوادینم ریتحکم گفتم: نخ با

 .یاریدر م یباز یخواب وحش یتو تو

پس  د؛یبه اتاق مهمان بر اوی. اگه با شیچه برسه مشت و لگد و جفتک بنداز پرم؛یاز خواب م یخوابم سبکه بلند نفس بکش من

 ؟یمها چ

 گفت:  لکسیر یلیخ وایش

 خو معلومه اتاقه تو.-

 بودم. نیمنتظر هم انگار

 گرفتم و گفتم:  شیراه پله رو در پ عیسر

 باشه قبوله.-

 متعجب گفت:  ساالر

 .یریم یدار نییپا یداداش کجا؟ سرت رو انداخت-

 راهم ادامه دادم. به

 مها هم بغلمه. سادمیساعته وا میهام شکست پسر. ندست-

 .نیخوابیاتاق مهمان م یتو وایو ش تو

 ها؛ حواستون باشه.چون تخت جدا داره قبول کردم البته

 . ریخستم. من رفتم؛ شب بخ یلیو مها هم اتاق من. خ من

 تخت خوابوندم. یباز کردم و مها رو رو یاتاق رو با بدبخت در

 عوض کردم. یرو با شلوارک هاملباس

 پر از لباس بود. نجایچون کمد ا اوردم؛یباخودم ن یساک

 نداره. شتریکوچک بود و دوتا اتاق ب الیو نیا

 .امیم نجایدوروزه ا یکی ،یهوا خور یبرا یفقط گاه چون

 خبر نداره. الیو نیاز ا وایاز ساالر و ش ریغ یکس یکوچکه، ول درسته

 .میهفته رو راحت بگذرون کیتا  م،یاومد نجایا نیهم بخاطر

 . دمیتخت دراز کش ویلباس و مسواک زدن، رفتم و ر ضیتعو بعد

 .دمیپتو خز ریو خودم هم ز دمیبود، که نگو. پتو رو روش کش یرود از دهنش جار کیکن.  نگاش

 موقع خواب داره.  یچه آرامش ش،یباز وونهیو د یهمه چندش باز نیدختر با ا نیا

 هام گرم شد و خوابم برد. ش بود؛ چشمکه نگاهم به همونطور

 

 *مها*

 

 «آخ» گفت:  ییو صدا یزیچ کیقلت بزنم، که خوردم به  کی اومدم
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 .دمیتوجه دوباره چرخ یب

 .دمیرو کنارم شن یزیچ دنیخز یشکمم جمع کردم، که صدا یتونستم قلت بزنم. پاهام رو تو بارنیا

 .نمیبیدارم خواب م باز

 .ستین یو خبر هیهام رو وا کنم تخت خالچشم االنم

 .پرهینباشه، خوابم م یخبر واکنم

 دستم محکم دماغم رو خاروندم. با

 سرم اومد.  ریز یزیچ کیدفعه  کی

 ؟یعنیمتحرکه  یخارجک یمتکاها

 ها! متکا متحرک نیا دهیهم م یخوب یبو چه

 دور گردنم. دیچیمار پ نیسرم ع ریز یهمون متکا هوی

 بختک روم افتاده؟  یعنیهم فشردم.  یرو از تعجب رو هامپلک

 .چهیپیبه آدم نم ینجوریبختک که ا ؟یگیچرت م چرا

 .شهیتر مو هر لحظه حلقش تنگ دهیچیدست دور گردنم پ کی دمیباز کردم، که د عیرو سر هامچشم

 .میدیبودم. پس رس دهیخواب نیماش یمنکه تا االن تو عه

 .دمیرو کنار گوشم شن یخنده ا یکه فشار دست دور گردنم کمتر شد و صدا دم،یبلند کش غیج کی

 . دمیصورتم د یدو سانت یرو تو اریبرگشتم، که صورت شهر عیسر

 ! خندهیچه مردونه م کنه؟یکار م یحلق من چ یتو نی! اعجب

 چرا دماغش پشم نداره. نیشد سمت سوالخ دماغش. عه ا دهیهاش زل زده بودم، که نگام کشبه لب یابونیخ زیه یپسرها نیع

 .نیبل کن نی. ال کنکنهیم یریجلوگ هایدماغ از ورود آلودگ یپرزا نیدرس علوم، مخ ما رو خوردن که ا ییابتدا یسال تو سه

 .رنشیگیم انیم هانیوقت ا اون

 هاش زل زدم.به لب دوباره

 لبخند به لب داشت. یول د،یخندینم گهید

 زدم:  شخنین

 .یدار ییعجب لبا اریژون! شهر-

 و بـــوق... شیبق گهیو من پسر د یدختر بود اگه

 تخت نشست.  یرو عیرو لبش خشک شد و سر لبخند

 گفت:  متعجب

 ! یا وونهیتو... تو د-

 گفتم: ییپررو با

 .ینداشته باش گریج یهالب نقدریا یخواستیم ه؟یخوب چ-

 زد.  یالیخیفاز ب یپرروام؛ تو دیکه د اون

 زد:  ثیخب لبخند

 .یرو بکن یخوایکه م یهمون کار یتونیخب االن هم م-

 که من پسرم و تو دختر. نهیفرقش ا تنها

 که من آمادم. ایب ای. بمی. من کامال راضستین یمشکل نکهیا یول

 .دمیبهت نشون م االن

 تخت نشستم. یرو و دمیخند

 هم بود. یرفتم که کامال صورتمون رو به رو جلوتر

 فاصلمون نبود. شتریرو کمتر کردم و حاال دو انگشت ب فاصله

 .کردیتعجب توام با خنده نگام م با

 دماغش کردم.  یانگشتم رو تا ته تو هوی

 زد و انگشتم رو گرفت و از دماغش درآورد. داد

 گفتم:  زدمیو قهه قهه م کردمیم زیتم زیم یآب رو وانیکه انگشتم رو تو ل همونطور

 .ی. روحم رو شاد کرداریباحال شده بود شهر افتیق یلیخ یوا-

  بوسمت؟یم امیم یکه فک کرد واقعا
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 .ینیبیخوابتم نم یرو تو نیا شیا

 شدم. تخت ولو یبا بلوزش پاک کردم و رو رو سرجاش گذاشتم. انگشتم رو وانیل

 .کردیمدت با اخم نگام م نیا تمام

 کرد. ترظینگاهش کنم، که اخمش رو غل تیبا مظلوم کردمیم یسع

 قهه قهم به هوا رفت. ینتونسم خودم رو کنترل کنم و دوباره صدا گهید

 .دیرو تخت دراز کش ساکت

 گاه سرش کرد. هیسرش گذاشت. دستش رو تک ریبرگشت و دستش رو ز سمتم

 سمتش برگشتم.  منم

 خنده آروم کرد و گفت:  کی

 .ارمیکارهات رو سرت در م نیتمام ا یتالف -

 بوس بده به عمو. کی ایب حاال

 هم لباش رو غنچه کرد و سمتم اومد. بعد

 باال اوردم و گفتم: انگشت

 ها. دماغت که انگشتم به مغزت برسه یتو کنمیدفعه محکم م نیا-

 جلو آورد و با خنده گفت:  میرو به نشونه تسل دستاش

 . الیخینه نه، ب-

 

 *اری*شهر

 دنیقطعا با د وونهینتونستم اخم کنم و آخ و اوخ راه بندازم؛ دخترک د ی. حتشهیم شیدلم ر کردمیو حس م سوختیم دماغم

چرا اما  دونمیهام رد شدند؛ بوسه...نمچشم یکه گذشته بود مثل پرده از جلو ییها. لحظهشدیتر ممصمم دنیخند یاخمام تو

و  نیریش مهیباشه. متعجب از افکار ن نیریش یلیخ تونهینما مدختر پسر نیا یهابوسه که زدیم ادیفر یکیاز اعماق وجودم، 

 لیبود و منم متما دهیباز خواب. اون طاقمیدادم. هردو ساکت بود "مزخرف"تکون دادم و بهشون لقب  یترسناکم، سر مهین

در زدن  یاما صدا اومد؛یکه من اصال خوشم نم کردنیم دایسوق پ ی. دوباره افکارم داشتن به سمتمیبود دهیبهش دراز کش

به  تونستیم یوارد شد. ک یورود بدم کس یاجازه نکهی. بدون اکارنیا یمانع شد و من االن چقدر متشکر بودم از باعث و بان

 یرو د. با خنده خودش رو پرت کرنمیهاش رو ببچشم طنتیبرق ش تونستمیقدر که مشد؛ اون کینزد یباشه؟ کم وایجز ش

العمل خاص خودش رو نشون من و مها جا خوش کرده بود. مها عکس یرو قایبهانه بود، اون االن دق کیتخت؛ در اصل تخت فقط 

فقط  وایو ش کردیم یقبل نیگزیهاش رو جامشت وقفهیشروع کرد به کتک زدنش. ب دا،یصحبت به ش یداد و بدون دادن اجازه

مها در  یهاو بدنم هم از کتک شدیم تیاذ دایهام توسط شگوش دم؛ید بیمن هم آس طوس نیو داد کنه. ا غیج ستتونیم

شدن داخل  میهم از فرصت استفاده کرد و با قا وایامان نبود. مها آروم گرفت و موهاش رو از صورت ملتهبش کنار زد. ش

شد داد  هیپشت کردم. اون که متوجه قض ارو به خودن فشردم و به مه وایخودش رو استتار کرد. با خنده ش ییجوراکیبغلم، 

 هاش رو شروع کرد. زدن

 . نامرد. نمیبرگرد بب اریشهر -

 و ادامه داد: دیکش یپوف

ولش کن،  اریو معدم تا دهنم باال اومد برگشت سرجاش. اَه! شهر دنیچیهام به هم پشکمم؛ روده یرو دیپر هایخانم مثل کول -

 حسابش رو برسم. بذار 

 کرد. یبه خودش داد و زبون دراز یمستقر شده، جرات یامن یجا دونستیکه م وایش

 . رسهیها ها! دستت بهم نم -

باز کنه. کم کم  وایداشت دستام رو از دور ش ی. سعدیکمرم نشست و موهام رو کش یزد طرفممون. رو رجهیشد و ش یجر مها

چهارچوب در جا گرفت. تا ما رو  یساالر تو کلیو ه دیدر چرخ یکه...لوال شدنیدستام داشتن شل م یگره شد؛یداشت موفق م

و به فکر نجات  رهیبگ یاز آب آلوده ماه خواستیم شکیاضافه شد. ب معمونو به ج دیبه سمتمون دو یتعجب چیهیب دید

 نبود  کدوممونچیه

 

 یحلقه شده یهابه دست توجهی. بخواستمیرو نم نی. من ادیچیکم درون سرم پمهمون ناخونده اومد سراغم و درد کم دوباره

شده بود.  نیرفتم. سرم سنگ سیتخت بلند شدم و سمت سرو یهاشون از روبه نق زدن توجهیدور گردنم، نشستم. ب وایش

 یقدر گذشت اما وقتچه دونمی. نمشدیتر مشستم. دردم هر لحظه کم و کموان ن یلخ کنان آب داغ رو باز کردم و بعدش تولخ
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اومدم. در رو باز کردن همانا و مواجه شدت با  رونیب سیو بعد از مسواک زدن از سرو دمیکه به خودم اومدم لباس پوش

دماغش رو گرفته بود، فوکوس کردم.  وتخت نشسته بود  یکه رو ییمها یهام روو ساالر همانا. با چشم واینگران ش یهاچهره

به خودش نداد.  یصورتش بردارم اما تکون یهاش رو از روکردم تا دست یکنارش رفتم و سع عیهاش رو بسته بود. سرچشم

العمل عکس چیهیهلش دادم و اون ب سی. به سمت سروستهیاش حلقه کردم و مجبورش کردم باهام رو دور شونهدست

. باالخره موفق میشد یی. وارد دستشوکردندیکار نگاه نگرانشون رو حواله مها مشد. تمام مدت دوتا خراب دهیدنبالم کش یخاص

هاش در هم گره خورده قرمز بود و اخم ی. دماغش فقط کمدمیصورتش پاچ یآب رو یهاش شدم و و مشتبه کنار زدن دست

افتاد. با  نهیرفت. نگاهم به منِ درون آ رونیب ییاخم از دستشوبه لبخندم افتاد و بعد با  اشیزدم. نگاه عصب یشخندیبود. ن

تشر زدن به خودم  الیخیاش بچهره یادآوریبا  یول.« ستینکنه ول کن ن یاالن تا تالف ار،یشهر یدیخندیم دینبا» خودم گفتم: 

 رونیب سیاز خودم کندم و از سرو لما سه نفره. باالخره د یدختر موجب خنده و شاد نی. هوم، خنده! ادمیشدم و آزادانه خند

 تخت نشسته بود. با اخم رو به اون دو تا گفتم: یزدم. مها پشت به ما رو

 نشد. شیزیبود که چ اریشانس باهاتون  بارنی. اکندمیپوست از سرتون م اومد،یقطره خون از دماغ مها م هیاگه  -

 تکون دادم و مطلعشون کردم: دواریان رو تهداشاره انگشت

 و شما. دونمیاتاق، من م یتو دیایبه بعد بدون اجازه و در زدن ب نیاز ا -

اتاق رو ترک  یامسخره ی"بااجازه"حرف گوش کن تند تند سر تکون دادند. از جاشون بلند شدند و بعد از گفتن  یهابچه مثل

 .دمیرو شن کردیپچ مش ساالر پچکه دم گو وایآروم ش یکردند. صدا

 . میسر زده وارد بش خوانیبکنن که نم کاریتو اتاق چ خوانیم ستیمعلوم ن ن،یوارد نش ییوهی گهیم -

 گفتم: ینسبتاً بلند یهاش با صداغر کردناز غر کالفه

 کمکت.  آدیهم صبحانه آماده باشه؛ مها هم م گهیربع د کی. تا نییپا دیغر نزن. بر قدرنیا -

 سمت مها. آروم زمزمه کردم: برگشتم

 .امیو م کنمیتو برو، منم لباس عوض م -

 صورتش اشاره کردم: به

 دماغت؟ -

 گفت: کشانآه

 . باشه من رفتم.کنهیدرد نم گهید -

 رفت.  رونیتکون داد و از اتاق ب یسر

 

 *مها*

موجودات مورد حمله  نیکه من با وجود ا رهیگیمورد تهاجم قرار نم قدرنیاش پرورش بده، روزانه ااگه گراد درون خونه آدم

به دماغم دادم. وارد سالن که شدم  ینیکه بهش خورده بود، چ یاضربه یادآوریو با  دمیکش امینیبه ب ی. دسترمیگیقرار م

 یمروهایکه فکرش رو بشه کرد، بود اما خودشون نبودند. به ن یزیزدم؛ هرچ زیدور م یصبحانه آماده رو به روم بود. چرخ زیم

با گرمکن  یحت دم؛یرو مقابلم د اریبه خودم اومدم و برگشتم. شهر ،یقدم برداشتن کس یبا صدا یشدم ول رهیدست نخورده خ

م و دوباره نگاهم رو به خودم رو جمع و جور کرد اش،خنده زیر یآوا دنیپادشاه بود. با شن کیبه  هیو لباس داخل منزل هم شب

باال  یاکرد که شونه یخال یهایبه صندل یاتکون داد. اشاره یبه حرکتم زد و سر یشخندیسوق دادم. ن نوایب یمروهایسمت ن

 انداختم. صداشون زد:

 صبحونه. دیایساالر، ب وا،یش -

 یلیازشون نشد. خ یاما خبر میمجوج موندمنتظر قوم عجوج یاقهی. چند دقاشیشگیهم ینشست؛ جا زیهم صدر م خودش

 گرسنه بودم. مظلومانه گفتم:

 من گشنمه. م؟یما شروع کن شهینم س،یرئ -

 شدند. کیخط بار کیبه  لیتبد هاشچشم

 .چرخنیکجا دارن ول م ستیدوتا هم معلوم ن نی. امیکنیعجب! باشه شروع م س؟یحاال که گرسنته، شدم رئ -

مربا  مرو،یزدم؛ ن هخونیشب زیبه م انهیوحش نیچننیحرفش ا انیکه بعد از پا کردمیم یاش لحظه شماراجازه یفقط برا یانگار

 قهیشروع کرد به خوردن. چند دق مونه،یم کالهیکم سرش داره بمتوجه شد که کم یوقت ینگاهم کرد ول یاول کم اریو...شهر

 یدادم. دست هیتک یصندل یبه پشت یکردم و با آسودگ تیرو به حلقم هدا امییقطره از چا نیشد. آخر زیتوسط ما تم زیبعد، م

 .دمیکش یقیشکمم گذاشتم و نفس عم یرو

 ! شیآخ -
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 لم داد و گفت: یهم متقابال مثل من به صندل اون

 . شهیها، اشتهاش باز م خورهیآدم با تو که غذا م -

 کردم: لیو حرفش رو تکم دمیخورده بودم که شکمم از فشار درد گرفته بود. لب گز یلیخ بارنیانگار ا یجد

 . نمیبیم مروین هی. تو که...آخ! همه جا رو شبینه که تو کم خورد -

 .ستادیگرفت و ا یبه شکم اون هم فشار آورده. نفس دنیاما معلوم بود خند دیخند

 ؟یدوچرخه هست هیپا -

 شدم. زیمخیکردم و ن کیهام رو بارو چشم دمیخند ثانهیخب

 .می. بزن بزاتمهیسه پا -

 گرمکن.  دنیالبته بعد از پوش اط؛یداخل ح میو رفت میرو به حال خودش رها کرد زیم

 

. به میشیگاراژ م کیوارد  میکه دار دمیرو فشرد و کرکره باال رفت. فهم یادکمه اری. شهرمیستادیا یاکرکره یدر یبه رو رو

ها رو به از اون یکیرنگ برگشت و  یبا دوتا دوچرخه مشک یوارد شد. بعد از مدت زمان کوتاه اریدادم و شهر هیتک یاگوشه

نفس راحت از  کی تونمینبود و حاال من بهد چند ماه م دم،یچیپیکه به خودم م یکلفت یهانوار ناز او یخبر گهیمن داد. امروز د

 شرتییمردونه و سو دیسف یبستن نوار به دورم نبود. رکاب یهم برا یلیپس دل ؛یابهیو نه غر یااعماق وجودم بکشم. نه خدمه

اول راه گرمم بشه.  خواستمیو دور کمرم گره زدم؛ نم آوردمدر شرتممییبود. سو یآفتاب ی. هوا کمکردیم تیکفا یخاکستر

عناصر  ی. با همکارمیبه جنگل انبوه از درختان سرسبز برس عیسر یلیروندن با سرعتمون باعث شد خ. میها شدسوار دوچرخه

برخالف لندن  جانیمرطوب و خاک نسبتا نرم. ا یپرندگان گرفته تا هوا یهاشده بود؛ از چهچه زدن جادیا یقشنگ یفضا یعیطب

دره  کیتپه کوچک کنار  کیبه  نکهیتا ا میادامه داد یداشت. همچنان به دوچرخه سوار یمطبوع و گرم یکه سرد بود، فضا

. معلوم بود کردیرو با انگشت از گردنش دور م شرتشیت قهیو  دیکشیمدام دست به گردنش م اری. شهرمیدیرس قینسبتا عم

 شیکالفگ دنیمن با د م،یتوقف کرد یوقت و منم قبول کردم. میاستراحت کن یگرمش شده و کالفه است. آخر سر گفت که کم

 گفتم:

 . تو برو. کنمیها رو من جا به جا مدوچرخه -

 گفت: دواریتکون داد و تاک یسر

 دره.  یتو یها و خودت رو پرت نکناس، دوچرخهدره جانیمها حواست باشه ا -

 اریشهر یهاحتیشده بود و در واقع، نصجک و همون وسط رهاشون کردم. گرمم  یها رو زدم رودوچرخه عیبعد رفت. سر و

رو از دور کمرم باز  شرتمییتپه نشستم. سو یآب رو برداشتم و رفتم کنارش رو یگوش خر بود. بطر یتو نیاسیمثل خوندن 

که از تعجب گرد شده بودند نگاهش کردم  ییهامن رو تکرار کرد. با چشم رکا یپهنش کردم. اون هم ناگهان نیزم یکردم و رو

 به گردنش داد. یو که قر

 نشستن درست کردم.  یبرا یترشیب یچته دختر؟ گرممه و االن جا -

هام رو باال انداختم . شونهدیاز من دراز کش یهم در فاصله کم اریها نشستم. شهرلباس یاکتفا کردم و رو بندمیلبخند ن کی به

 ی. پوفگرفتندیرو م دیخورش میتابش مستق یانداخته بودند و جلو هیصورتمون سا یها رو. درختدمیو منم کنارش دراز کش

 .دیکش

 چقدر گرمه.  -

 جهت مخالف حرفش اضافه کرد: در

 لندنه. یاما بهتر از هوا -

 کردم.  دییتا

 اوهوم! کاش االن آلوچه هم بود.  -

 و گفت: دیخند

 آب رو بچسب.  یهوا و بطر نیبابا؟ هم میاریآلوچه از کجا ب -

 . با اخم آهنگ رو قطع کردم و گفتم:دیخند اریرو گذاشتم. با شروعش شهر یاب یهااز آهنگ یکیرو در آوردم و  میگوش

 کوفت. چته آخه؟ -

 پاسخم گفت: در

 به خدا.  یچیه -

 

 شد و گفت: قیپوشش و لباسم دق یرو با دست از بدنم دور کردم. واقعا هوا گرم بود و عرق کرده بودم. رو یرکاب یهالبه
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 . ستیگله گشاد و پسرونه ن یهااز اون لباس یخبر گهیکه امروز د بهیعج -

 و شونه باال انداختم. دمیخند

 تا من تظاهر کنم.  ستین یابهیخب االن که غر -

 داد و گفت: سرتکون

 ...یول ن،یبله! بله! حرف شما مت -

 اریاما شهر دمیند یزیکنم. چ دای. چشم چرخوندم تا عامل صدا رو پمیدیکه اومد هردو از جامون پر یو هولناک یناگهان یصدا با

ها پرت شده بودند داخل دره. با آلودش به دره بود. نکنه...دوچرخهو من هم پشت سرش رفتم. نگاه اخم یسمت دیبا عجله دو

 بود. همهاش دربرگشت سمتم. اخم تیعصبان

 خونه؟ مگه نگفتم ولشون نکن؟ هـــان؟ میبرگرد یجورجا؟ حاال چهاون یبهت گفت اونا رو بذار یبگم بهت؟ ک یآخه من االن چ -

 انداختم. نییسرم رو پا یمونیعقب برداشتم و با پش یکه گفت، قدم یادهیکش "هان" با

 . دیا...اما من که زدمشون رو جک و...خب، ببخش -

 گفت: دیکشیبه رخ م ترشیرو ب تشیکه عصبان ییپوزخند و صدا با

نه  شون،یکنار درخت بخوابون نیزم یدو یتونستیم ست؟ین یباشه جک کاف یبیاگه سراش ییکه جا یستین نیمتوجه ا یعنی -

 رو جک اونم کنار دره.  یبذار نکهیا

کردم، ادامه دادنش درست نبود. سرم رو بلند کردم.  یهام رو مشت کردم. کار من اشتباه بود و منم عذرخواهحرص دست از

و قصد  دیکشیچنان با خشم و تند تند نفس مکم شده بود اما هم تشیاز عصبان کمیامتداد داشت.  هاشقهیرد عرق تا شق

 شونه باال بندازم. گفتم: الیخیکردم ب یعکنه. س همیتنب نشیخشمگ یهاداشت با اون چشم

 . ستیبد ن یهم بکن یرو ادهیپ کمی ؟یکن کاریکه باهاشون چ یهمه عضله ساخت نینشده. ا یزیحاال که چ -

تکونش داد تا  ی. به سمت بلوزش رفت و برش داشت. کمدیکش یلب پوف ریکردم. برگشت و ز رو باز شمیمعمول ن طبق

 گفت: د،یپوشیکه لباس رو م یبه بلوزش جدا بشن و بعد در حال دهیو چسب دهیخشک یهابرگ

 . شهیم رید ادهیپ یپاشو که با پا میبر ادهیظهره، اگه قراره پ کیساعت  -

پا و  نیهمه راهم برم. برگشت سمتم. ا نیا دیحال با نیدردسر. حاال با ا یعنیدرد  نیا دونستمی. مخوردیم چیبدجور پ دلم

 تکون داد. مظلومانه گفتم: "هیچ" یاون پا کردم که سرش رو به معن

 . دهیچیو آب خوردن، معدم به هم پ یکل یسوار. بعد از اون همه دوچرخهمینیساعت بش میفقط ن -

 گفت: الیخیب باال انداخت و یاشونه

 . یستیکه بلد ن یو راه یمونیتو م رم،یپاشو وگرنه من خودم م اهللی. شهینه، نم -

 و گفتم: دمیکش یپوف

 . کمی. فقط اریشهر ستین یاالن وقا لجباز -

 باال انداخت. ییابرو یتخس با

 . وفتینوچ، راه ب -

من رو به اون خونه  تونهیکرد، فعال تنها کسب که م یتالف شهینداشت. به وقتش م یادهی. اصرار فادمیکوب نیحرص پا زم با

تموم راه رو  یجور. چهدیچیشکمم پ یتو یبرداشتم که درد شرتمییبه سمت سو ی. قدمشعورهیپسره ب نیبرسونه هم یکوفت

ش رفتم. راه افتاد و منم کوتاه سمت یهاام و با قدمشونه یرو تکوندم. انداختمش رو شرتییدرد؟ باالخره با زور سو نیبرم با ا

از حرکتمون  یساعت کی. حدودا کردمیم شیتمام همراه یبلندش نفسم رو گرفته بود و من با سرتق یهاپشتش. قدم

 نگاهش به صورتم افتاد، اخم کرد.  یکه توقف کرد. برگشت و وقت گذشتیم

  م؟یاستراحت کن یکم یخوایمها؟ م -

 راهم ادامه دادم. به

 مونده. یفقط کم م،یرو رفت ترششینه، ب -

 که بازوم رو گرفت و گفت: شدمیکنارش رد م از

 .دهیرنگت پر ن،یبش ای. بمیکنیاستراحت م قهیپنج دق -

 و از بند دستش رهاش کردم. دوباره راه افتادم.  دمیرو محکم کش بازوم

 . میکنیاستراحت م میدی. رسمینه، گفتم که خوبم. بر -

 قدم شد. کم با من همرو زمزمه کرد و راه افتاد و کم "سرتق" یلب ریز

 

 *اری*شهر
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بد باشه؛  قدرنیحالش ا کردمی! فکر نموونهید ینگاهم به مها بود. دختره یچشم ری. تمام طول راه زمیدیبه خونه رس باالخره

هم استراحت  یکم یاومد و حت الیبا من، بکوب تا خود و یحال از سر لجباز نی. با اختیریبود و شرشر عرق م دهیرنگش پر

خواب راحت تو اتاق خودم داشتم اما...حاال گه مها رفته بود و درم  کیبه  ازی. ندیدو قبه سمت اتا عیسر میدینکرد. تا رس

به صورتم و سرحال اومدن، سردرگم وسط  دنیآب پاچ یکنم. بعد از کم رونیبسته بود. بهتره که فعال فکر تخت رو از سرم ب

رو جمع کردم  زیهم شده م یوقت گذرون یبود. برا زیم یصبحونه هنوز رو لیافتاد؛ وسا یغذاخور زی. نگاهم به مستادمیحال ا

 ساالر و خواهرم کجا رفتند.  نمیرفتم تا بب میو بعد از مرتب کردنش، به سمت گوش

 «. ممکنه تا شب کارمون طول بکشه.ستین یزیچ خچالی یتو م؛یبخر ییمواد غذا یشهر تا کم میرفت ما»

در رو باز  دمینشن یجواب یدو ظهر بود. به سمت اتاقم عقب گرد کردم. آروم در زدم و وقت یاز طرف ساالر برا امشیپ ساعت

تکونش  یتخت مواجه شدم. در رو بستم و به سمت تخت رفتم. چندبار یمها رو یکردم. چشم چرخوندم و با جسم مچاله شده

 شیشونیبه پ سشیخ یاز عرق بود و موها سیداشت؛ صورتش خ یبد تیهاش رو باز کرد. وضعباالخره چشم نکهیادادم تا 

 تکون دادم. یوار سربود. پرسش دهیچسب

 چته؟ -

منظمش  یهاتکون نخورد. نفس یهاش رو بست. دوباره صداش زدم ولتکون داد و دوباره چشم "یچیه"یرو به معنا سرش

رو رفتم قدر داخل اتاق قدمچه دونمیتب نداشت. نم یگذاشتم؛ داغ بود ول شیشونیپ ی. دستم رو رودهیاببهم فهموند که خو

که بعد از  یمن یجا برا نیجا بهترسمت آشپزخونه راهم رو کج کردم. االن اون هاومدم. ب رونیکم خسته شدم و از اتاق بکه کم

مونده از صبحانه، نبود.  یبه جز همون مربا و کره باق یزیچ چیو ه گفتینخورده بودم، بود. ساالر راست م یزیصبحانه چ

 گذاشتم و صداش زدم: یپاتخت یرو، رو ینیگذاشتم و به اتاق بردم. س ینیکاکائو داخل س ریش وانیها رو با دو تا لهمون

 . یبخور، ضعف کرد یزیچ هیمها؟ مها پاشو  -

 . رفتم سمتش. کنهیکرد. حاال خانم ناز مبلند  "خوامینم"یجون به معنا مهیرو ن دستش

 

 *مها*

 خوابم برد، دردم هم بهتر شد. عیگرم بود و سر قدرنیداشت که ا یدستش چه سر   دونمینم

 بود. سرم رو جلو بردم. اریشهر زی. تنها جنبنده سر ممیشام نشست زیهم، همه ساکت سر م حاال

 . یداداش با هوا بخور خفه نش ار،یشهر -

 بایباال انداختم. تقر یا. شونهدیو خصمانه برام خط و نشون کش دیاز حد تو بحر غذا بود که با جمله من حسش پر ادیز یانگار

 ینبود! ساکت نشسته بود و آروم با غذاش باز شهی. حواسم به ساالر بود که مثل هممیمشغول خوردن شده بود یهمگ گهید

 ییشوظرف نیها رو گذاشت داخل ماشظرف عیسر وای. بعد از شام شدمشییپایم یرچشمیز م،یرو جمع کن زیم ی. تا وقتکردیم

 اریربط داشت. هوش و حواسم رو به شهر وایکرد. مطمئن شدم که حال ساالر به ش گهید یزهایو بعد خودش رو مشغول چ

البته به  -حواسش نبود یکه کس فرصت نی. از ازدیم دیرو د ییهاچمبره زده بود و پرونده یغذاخور زیم یجا رودادم؛ همون

همراهم اومد. بچم از دست رفت.  یمخالفت چیکشوندمش. بدون ه اطیاستفاده کردم؛ دست ساالر رو گرفتم و داخل ح -جز من

 نشستم و اون رو هم وادار به نشستن کردم.  نیزم یرو م،یدور شد یکه کم نیهم

 

 :دیتر پرسنگاهم کرد و متعجب متعجب

  جا؟نیا میچته مها؟ چرا آورد -

 تحکم گفتم: با

  نتونه؟یب یساالر بگو چ -

 بهت به اطراف نگاه کرد. با

  ؟یمن و ک نیب نمونه؟یب-

 ن؟یو ساکت شد ریکه هردو سر به ز واستیتو و ش نیب یآقا، چ چونیمن رو نپ -

 ادامه دادم: یحرص

 خودت رو نزن به اون راه. -

 چشمام قفل کرد. ینگاهش رو تو کالفه

 هندستون کرده. ادی لشیف -

 :دمیپرس اشمهینصفه ن یهااز حرف جیگ

 ؟یچ یعنی -
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 و تا اسم هومن اومد... دیاون شب پرس یاز مهمون -

 .دیکش یقیعم نفس

 .شیبرگشت به دو سال پ -

 :دمیتعجب پرس با

 کامل بگو. ه؟یداستانش چ شیبهش داره؟ دوسال پ یساالر؟ هومن چه ربط یگیمیچ -

 و بلندم کرد. حالش گرفته بود.  دیجاش بلند شد و دستم رو کش از

 و پوچ بوده.  چیبعد از دوسال، تالشم ه دمی. فقط امشب فهمستین یمهم زیچ -

 و گفتم: ستادمیافتاد. جلوش ا راه

شق خودت رو عا وایش یخوایتو از همون موقع م دونمیافتاده اما م شیدوسال پ یچه اتفاق دونمی. نمیتو دوستش دار -

اسم به باد رفت و حاال  هیآوردن  ادیدو سالت با به  نیتمام زحمات ا یاما امشب متوجه شد یموفق شد یکردی. فکر میبکن

 . یهومن کن ارویاون  میتقد یو عشقت رو دو دست یتالش نکن ؛یتالش نکن گهید یدار میتصم

 انداخته بود، گفت: هیسا شیناراحت یتعجب و بهت که رو با

 تو... -

 :دمیباال انداختم و وسط حرفش پر یااخم شونه با

دوستش داشته باشه اما  خوادیقطعاً نم وایش ن،یتا تهش رو بخونه و بفهمه. بب وایحال تو و ش دنیبا د تونهیم یهر کس -

 دو سال فراموش کنه.  یتو تونهیهمه سال خاطره رو هم نم نیخب...ا

 جلو رفتم. یشلوارم بردم و قدم بیهام رو داخل جکرد. دستنگاهم  گنگ

 بهت داره.  ییحسا هی وایمطمئنم ش -

 گفت: یاگرفته یقدم شد. با صداانداخت و باهام هم نییرو پا سرس

 یزد بازم برا اریکه به شهر یی. هومن با تموم زخماقهیرف هیهومن هست، ساالر فقط  یبهم نداره. تا وقت یحس چیمها، اون ه -

 . نهیبهتر وایش

 :دمیپرس کنجکاو

 کرده؟ کاریهومن چ یگیچرا نم ؟یگیچرا داستانتون رو برام نم ؟ییچه زخما -

 بود. برگشت سمتم و با چشم به در اشاره کرد.  ستادهیتر ااز من جلو یقدم چند

 تو، هوا سرده.  می. برستیمهم ن -

 هاش نبود. داستان هومن و کار دنیاالن وقت فهم دیندادم. شا ادامه

 ریگذاشته بود و موهاش اس اریشهر یپا یسرش رو، رو وایکاناپه نشستند. ش یکه رو دمیرو د اریو شهر وایداخل. ش میرفت

دستگاه پخش!  کردم؛یم یکار دیشدم. با وایقرمز ش یهابود. برگشتند سمتمون. متوجه چشم اریدست شهر یهانوازش

 یخونه فقط تو نیا یالعاده شاد که توآهنگ فوق کیزدم.  میبه گوش وکه دستگاه قرار داشت و کابلش ر یخودشه! رفتم سمت

 . دنیگذاشتم و شروع کردم به رقص شد،یم دایمن پ یگوش

/ با تونمیآروم بمونم/ چه کنم نم خوامیبه آسمون/ م زنهیقلب من سر م یهاتو کوچمون/ تپش چهیپیپاهات م یصدا یوقت "

  "...شهیآت یدل تو نیبگم؟ ا ی! چی! وای! وای/ واشهیدم آروم نم هی شه،یدل عاشق پ نی/ ارسونمیخودمُ دم در م یچه شوق

رو که  یدست کس یزیکارم درست بوده. رفتم و با قر ر دمیشون فهمخنده یصدا دنینه؟ اما با شن ایرقصم موثر بود  دونمینم

رو  اشییاشاره بود تا هنرنما کیوسط معرکه. انگار فقط منتظر  دمشیتر بود، گرفتم و کشسر حال واینسبت به ساالر و ش

. حواسش رو سمت خودم جمع کردم تا آخر تونست خودش رو با من هماهنگ کنه. دیرقصیشروع کنه؛ البته مردونه و جذاب م

 هم رفت سراغ ساالر.  اریرو گرفتم و شهر وایدست شمن  م؛یزد رجهیش یبعد یهاو به سمت هدف میکرد ینگاه گهیهم دبه

 وونهیکالم/ د هیسالم، فقط با  یگی/ تا مشهیرها م نهیاز س زنه،ی/ دلِ من پر مشهیم دایصورتت پ شه،یدر باز م نیتا که ا "

  ".خوامیفقط تو رو م ایدن نیصدام، تنگه نفسام/ از تموم ا لرزهیچشام/ م نهیبیجز تو نم شم،یم

اتفاق افتاد که ساالر شد ساالر  ی. شروع رقص زمانستادندیراست ا یگفتن، اومدند اما فقط الک "نه"ادا و  یبعد از کل باالخره

 کرد.  شیهمراه میهم قشنگ و مال وایش قر داد. شزنان به خودو بشکن یشگیهم

/ با چه تونمیآروم بمونم/ چه کنم نم خوامی/ مدنمیبه د یآی/ تو منی/ التهابِ عشقه ارهنمیتنم/ گر گرفته پ سوزهیداره م "

  ".رسونمیخودمُ به در م یشوق

مجبورش کرد تا تانگو برقصند. بعد از اتمام آهنگ، عرق کرده  یو با سخت دیرو به سمت خودش کش اریشهر یبا لودگ ساالر

 . دمیبه سمت اتاق دو کنم؟یمن اشتباه م ایبه رقص نبودن  یبودند که راض ییهاهمون هانینشستند. ا
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نگرانش رو  یهابا چشم اریشهر شدیحواسش به من نبود؛ البته اگه م یاومدم. خوشبختانه کس رونیدر رو باز کردم و ب آروم

ساکت  " یبهم بگه که انگشتم رو به معنا یزیخواست با تعجب فراوونش چ د،یفاکتور گرفت. نگاهش به در بود و تا من رو د

نگفت، فقط آروم به سمتم اومد. با خباثت دکمه رو فشردم و  یزی. اون هم چداختمگذاشتم و ابرو باال ان مینیب یرو "باش

 یهاحرکات موزون. چشم یهاهیتو ما ییزایچ کی دم،یرقص یکوتاه دارنیکردم؛ با دامن چ یآهنگ پخش شد. نقشم رو عمل

 یعنینگاه اونم اضافه شد.  ینیسنگ ونه،اومدن ساالر از آشپزخ رونیا ببه من دوخته شد و ب ینیخواهر و برادر با تعجب و سنگ

پاشون رو تکون  تمیکه اون سه هم با ر یقدرالعاده بود؛ اونآهنگ فوق تمیبودند؟ ر دهیند یرقص شمال کدومشونچیتا حاال ه

 هام اشاره کردم و گفتم:بدم. به دست یتکون اساس کیبهشون  دی. دوباره بادادنیم

 .دیشما تکرارش کن کنم،یم یمن هرکار -

 میها تازه استعدادشون شکوفا شده بود و من...انرژبرقصند. اون تمیقشنگ و هماهنگ با ر تونستندینم یکردند ول اطاعت

هام رو باال متوجهم شد. شونه اری. شهرشدینم رانیشمالِ ا جاچیجدا ه یشدم. ول یتماشاچ کیبه  لیفروکش کرد و تبد

رفتم و دامن رو به سمتش گرفتم. با تعجب به خودش اشاره کرد که سرم  اریرو درآوردم. سمت شهر دارمنیچ اختم و دامناند

بغلش کرد و پاهاش رو باال گرفت و منم  د؛یتکون دادم. خواست مخالفت کنه که ساالر به دادم رس "آره  "یرو با لبخند به معن

 یدیقیخودش رو به اون راه زد و با ب د،یرو د تیوضع یکنه، دامن رو تنش کردم. وقت رو قنداق یابچه خوادیکه م یمثل کس

 گرد شدند. متعجب گفتم: بارنیمن بودند که ا یها. چشمدیرقص

 ؟یگرفت ادیاداها رو  نیکپک! از کجا ا ارِیشهر -

 گفت: ره،یداشت باهاش من رو به سُخره بگ یکه سع یناز با

 .رقصمیاز خودتم بهتر م یحت ن،یکردم ازت. بب یکپ -

هم بهش ملحق شد. منم بدون دامن همراهشون  وایکرد و ش دنیو با دست به سرش زدم. دوباره شروع به رقص دمیخند

و  مینشستیما م د،یرقصیبود و م ستادهیاون ا یو وقت میزدیحلقه م اریبود که دور شهر طورنیما ا دنی. مدل رقصدمیرقص

خم شد و  اری. ناگهان ساالر رفت پشت شهرمیدیرقصیو م میشدیما بلند م نشست،یهم اون م یوقت م،یزدیدست م

 زنان خوند:بشکن

 ورش ننداز، بذار نگاش کنم، منُ سر لج ننداز، بذار نگاش کنم!اون ورنیا -

آماده  یاز شب، همگ یپاس. خالصه کنم که بعد از گذشتن دی. برگشت و با دست، محکم به سر ساالر کوبدیدبگه نرقص اریشهر

 رونیب یگرفتم و بعد دوش کوتاه شیراه حموم رو در پ راستکیگفتم و داخل اتاقم رفتم.  یریبخ. شبمیشد دنیخواب

 اومدم. 

و  دمیشکه شدم. دامن رو از دستش قاپ یتا حدود ینشسته بود، کم یصندل یکه با دامن درون دستش رو یاریشهر دنید با

 گفتم:

 روش کشتمت.  وفتهیخط ب ه،یخیام جزو آثار تاربر هانیا -

 خنده گفت: با

 ...یبود! راست یچه قشنگه! چه رقص باحال -

 زد. چشمک

 .یندازیکه خوبم جفتک م دمیفهم -

 . دمیسرم کش یبرام ارزشمنده، به سمتش پرتاب کردم. به سمت تختم رفتم و پتو رو تا آخر رو کردمیرو که ادعا م یدامن

 

 *اری*شهر

 

 برد. ینم خوابم

 طرف هومن. هیاز  وا،یطرف ساالر و ش هیبود؛ از  ریشدم، فکرم بد درگ یپهلو اون پهلو م نیا یه

 ام اون آشغال رو فراموش کنه.خواهره ساده نیکار کنم که ا یچ

 بستم و پلکام رو روهم فشار دادم. چشم

فکر کردم که اگه من هم مثل  نیخروپف مها چشمام رو باز کردم.برگشتم سمتش. به ا یداشتم که با صدا دنیدر خواب یسع

 من هم االن مثل اون هفت پادشاهم رد کرده بودم. دیشا بودم،یم الیخیب یمها کم

 رو بستم. چشمام

 چقدر گذشت که باالخره خوابم برد. دونمینم

*** 
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 شدم. چشم چرخوندم؛ مها نبود. داریساعت ب یصدا با

 .دمیدو کمیو رفتم  دمیاز شستن صورتم، لباسام رو پوش بعد

 .ستادهیکه لبه پنجره ا دمیاومدم تو اتاق، مها رو د یوقت

 متوجه من شد برگشت سمتم و ناراحت گفت: یوقت

 ...حالل کن.ستینفس بکشم که اون ن ییتونم جا ینم گهی! بعد مرگش داریمنو ببخش شهر -

 .. لبخند زدمنییپا دیبعد پر و

 اتاق بلند داد زدم :  یهمون تو از

 ارم؟یحاال وسط جنگل کفن از کجا ب -

 متقابال داد زد: ییصدا

 کردم ها!  یمن خودکش یکن، نا سالمت یزار هیگر کمیاز سر قبره من.بابا  -

 .رونیدم پنجره و سرم رو بردم ب رفتم

 زدم: شخندین

 خودت رو؟ یکشت یحاال واسه ک -

 گفت:  نیغمگ یو با لحن نیینداخت پاسرش رو ا یالک دوباره

 ممد قاسم. -

 من.  یهادنیشد شروع خند نیو ا رمینتونسم جلو خودم رو بگ گهید

 .دیخندیهم م خودش

 .یاریمردن در م یرو ترانس، ادا یپر یم -

 جوجه؟ یآریدر م یدلقک باز یدم صبح یدار حاال

 کرد: اخم

 جوجه؟ یباز گفت -

 کردم و نگاهش کردم.منتظر ادامه حرفش بودم که ساکت شد. کیرو بار هامچشم

 .چوندیپ یعیضا یلیبحث رو به شکل خ عیچون سر دیاز نگاهم ترس یانگار

 

 رو خاروند:  سرش

 کرده؟ کاریهومن با شماها چ -

 بود. یاما سوالش درباره هومن ناگهان چونیخواستم بگم بحث رو نپ یم نکهیا با

 بود چه خبره. دهینکرده بود و نپرس ینوع رفتار من و هومن بازم کنجکاو دنیدو  یبعد مهمون یحت اون

 به فکرش افتاده؟  هویشده که  یچ حاال

 گفتم: یجد

 ؟یبپرس یسوال نیباعث شده همچ یچ -

 برسه به هومن واردوان. م؛چهیکرد حینبودت رو توج یجورو چه شدهیچ یدینپرس یبعد مهمون یحت تو

 جاش بلند شد.  از

 تو. ادیپنجره کنار رفتم تا بتونه ب یرو تکوند.از جلو لباسش

 باال انداخت و گفت: یاشونه الیخیب

 نفرت تو به هومن... نیساالر به هومن، ا تیحساس نیبه هومن، ا وایاحساس ش نیا -

 کار اون بود  دنشیاردوان بود و دزد یکه جواهرات تو خونه  درسته

 زده. یشما ضربه بزرگ یبه همه کرده که یمعلومه هومن کار اما

 پنجره باال اومد و داخل شد. متعجب از حرفاش، ساکت نگاهش کردم. از

 برده؟  وایبه احساس ش یمن به هومن اشکار بود اما از کجا پ نفرت

 صورتم تکون داد:  یدستش رو جلو کنجکاو

 !شده؟ی...چگهیبگو د اریشهر ار،یشهر -

 نکردم.سمت در رفتم. شیبه فضول یتوجه

 گفت:  یرو سد کرد و بالجباز راهم

 بگـــــو. گه،یبگو د -
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 ؟یریم نییپا یاندازیسرت رو م چرا

 زدم. در رو باز کردم. کنارش

 از رفتنم برگشتم و گفتم: قبل

 .دهیوقتش نرس -

 :دیور چ لب

 آخه؟ دهینرس یوقت چ -

 .یرو بدون یهمه چ نکهیوقت ا -

 بعد در رو بستم و رفتم سمت پله ها.  و

 

 .دهیو فحشم م خورهیاالن داره حرص م مطمئناً

 زدم. شیحرص افهیاز تصور ق یلبخند

 . دمیو ساالر رو دست تو دست هم د وایبودم که ش دهیها نرسبه اواسط پله هنوز

 و آروم رفتم باال؛  گرد کردم عقب

قائل بشم و بذارم  فیتخف تونستمیهومنه، پس م یاومدن دوباره وایو سکوت ش هایقرار یب نیا لیکه دل دونستمیرو م نیا

 ریدرگ شیاز پ شیبا درد و دل با ساالر آروم گرفته و ساالر خان ما هم ب وایکه ش دونستمیرو م نیکنار هم باشند! ا یمدت

 احساساتش شده. 

 سمت تراس. رفتم

 .میبرگرد دیم.فردا باکرد رونیب عتیخودم رو سرگرم طب یساعت مین

 .میدو روز زودتر بر میهفته بود اما مجبور کیما  قرار

 دارم. دیدردسر جد کیبه هم و هرروز  چهیپیم یکارهام بعد اون مهمون ییجورا کی

 اردوان رو رسونده بودند.  تیخبر عصبان هاکالغ

 وسط جنگل. ال،یو تو عمارت باشه نه تو دیمها با االن

 ها.جام بلند شدم و رفتم سمت پله از

 به سالن، مها هم اومده بود و مشغول صبحانه خوردن بودند.  دمیرس یوقت

سر تکون دادن، اکتفا  کیقدر دهنشون مشغول بود که فقط به به جز مها جوابم رو دادند. خانم اون یدادم که همگ سالم

 کردند. 

 ل اعتماد کنم؟چودختر خل نیبه ا دیطور با. چهدمیکش یپوف

 . اشیباز یدست و پا چلفت نیبا ا کُشهیکه تا آخر داستان خودش رو م نیا

 .زیسر م نشستم

 .ختیر یشد و برام چا از جاش بلند وایش

 کردم. یتشکر

 زل زدم به چشماش.  ختنشیر یتمام مدت چا تو

 کرده بود. هیگر کردمیکه فکر م طورهمون

 که پر شد نشست سر جاش. یچا فنجون

 کردم به خوردن. شروع

 .کردینگاه م وایبه ش یچشم ریها زبازجو نیتمام مدت مها ع تو

 فضول خانم.  شه؛ینم الیخیب ارهیرو در ن هیدختر تا ته قض نیا

  

******* 

 

 

 ار؟یشهر -

بهش، سمت کاناپه رفتم و روش لم  توجهیحدقه چرخوندم و ب یهام رو تولطفا نجاتم بده. چشم ایدختر کالفم کرده. خدا نیا

که تونستم  ییجاکاناپه. تا اون یخودش رو پرت کرد رو یآخه؟! جسم رهیگیطور حال ما رو مبشر چه نیا یروز آخر نیدادم. بب

شدم. با دو دستش، صورتم رو گرفت و به سمت خودش  رهیخاموش خ ونیزینشونش ندادم و به تلو یالعمل خاصعکس
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قرار  دمید یداشت جلو ی. چرا هستادیمعترضانه جلوم ا وایچرخوند. باز هم بهش نگاه نکردم و روم رو برگردوندم. ش

 کالفه گفتم: گرفت؟یم

 چته؟ -

 دست به کمر زد. طلبکار

 .یداداش میبر ایب گم،یساعته دارم بهت م هی -

 کردم. اخم

 نشدم. -

 .دیخواب بادش

 ! کنم؟یگفته دارم خرت م یک بابا! یا -

بلندِ بازش رو گرفتم و  یبودند، بهم زل زد. موهامظلوم شده بیکه عج ییپام نشست و بعد با چشما یاومد و رو بالفاصله

 هام رو نشونش دادم.در اومد که دندون غشی. جدمیکش

 . رمیگیگاز م ،یکن تمیاذ گهیبار د هیاگه  -

 نکهیحاال...قبل ا یول دیترسیو م شدیموش م گفتم،یرو بهش م نیو من ا میبچه بود یوقت ر؛یبه خ ادشی. دیخند غشغش

هاش . حاال هم خداروشکر با اومدن مها خندهدیخندیم یلیاتفاقات خ نیمامان و بابا فوت بشن، قبل ا نکهیقبل ا اد،یهومن ب

هم مجبور شد از  وایما رو مثل خودش خل کرده. بلند شدم که ش ییجوراکیافتاده و  قاتفا نیهممون ا یبرا یعنیشده؛  تیتقو

نشست و  یصندل یرو وایش اط؛یح یتو میقدم تند کرد. رفت ی. به سمت در رفتم. اون هم با خوشحالستهیو با رونیب ادیبغلم ب

نشستم و به  یصندل یرو یزیاز هرچ فارغروشن کردم.  شیآت زم،یو بعد از آوردن ه اطیگوشه ح یهازمیمن رفتم سمت ه

 تاریگ فیتا پتو و کدست ساالر چند یشد. تو دایاشون پکم سر و کلهشدم. مها و ساالر هم کم رهیفروزان خ شیآت یهاشعله

 زد. یینماو لبخند دندون دیدستش بود، د یتو ینی. نگاهم رو که به سینیزم بیدست مها هم ظرف پر از س یبود. تو

 . چسبهیبر بدن که بدجورم م میزنیم یطورنیا بمیچند تا س هیکه برپاست،  شیآت -

داخل  هابی. ساالر بعد از انداختن سدمیکش یآروم ازهیدهنم گرفتم و خم یخسته بودم. دستم رو جلو یبود. کم یخوب فکر

مفرطم اضافه شد. ابروهام در هم گره خورد و  یبودن هم به خستگ حوصلهینشست. ب وایدونفره کنار ش یِصندل یرو ش،یآت

نبود چون  یامن نه. چاره شیاما پ نهیبش خواستیم دم؛یکرد. مشکلش رو فهمیپا و ادن پا م نیصامت و ساکت نشستم. مها ا

تش کرده؟ چند رو ساک والیه نیاخم من ترسناکه که ا قدرنیا یعنیمن بود. باالخره نشست اما با فاصله.  شیپ یخال یتنها صندل

 مانند نگاهش کردم. گفت:و پرسش اخمبغلم. با  یرو پرت کرد تو تاریگ فیمنوال گذشت که ساالر ک نیبه هم یاقهیدق

 توهم؟  یچوندیابروهات رو پ گره هیآهنگ بزن. چ هیجون من  -

 هام رو بستم. چشم ،یصندل یدادن به پشت هیپاش و بعد از تک یرو انداختم رو فیک حرفیب

 :دمیرو شن وایمانند شنجوا یصدا

 بخون برام.  یفروغ ار،یشهر -

رو  تاریبابا رو کرده. دل خواهر لوسم رونشکوندم و گ یوقته که براش نخوندم. مطمئنم امشب هوا یلینبود؛ خ یبدفکر

رو از تو  تاریبود. گ شیآت یهااهش به شعلهساکت، نگ یاما مها دیهاش رو به هم کوببا شوق دست وایکارم ش نیبرداشتم. با ا

 تارها حرکت دادم.  یهام رو روانگشت هام،تدس یدرآوردم و بعد از قرادادنش تو فشیک

و من  ی/ حاال رفتبارهیپاره/ شرشر بارون داره مابر پاره اه،یانگار دستام سرده سردن/ انگار چشمام شب تارن/ آسمون س "

 تونم،ینم گهیها همراه بمون/ دبرو تنها بمون/ با غصه ی/ گفتنیفقط هم ،یتنها خاطراتم تو بود /نیعاشقم رو زم نیتنهاتر

/ تا آخر عمر مونمیو تنها م یهام شده روون/ رفت/ داره چشمام ابر، بارون رو گونهمخسته خستم/ طلسم غم رو زدم شکست

عاشقم رو  نیو من تنهاتر ی/ حاال رفتنیفقط هم ،ی/ تنها خاطراتم تو بودنمیزم یرو نیو من تنهاتر ی/ حاال رفتخونمیواست م

  "...نیفقط هم ،ی/ تنها خاطراتم تو بودنیزم

 

بود که بابا  یآهنگ، آهنگ نیخودش جمع شده بود. ا یگرفته تو یابا چهره وایگرفتم. ش شیکه تموم شد، نگاهم رو از آت آهنگ

 بابا رو یلحظه خودمم هوا کیآهنگه.  نیچرا اما عاشق ا دونمی. نمخوندیبراش م شهیهم

هم ساکت  هیبرم که...پاشد و رفت سمت در. سرجام برگشتم. بق وایگذاشتم و خواستم به سمت ش نیرو زم تاری. گکردم

اومد. چشم باز کردم  یکس یهاقدم ینگذشته بود که صدا یاقهیدادم و چشم بستم. چند دق هیتک یبودند. سرم رو به صندل

 . دمیرو مقابل خودم د وایو ش

 ؟یکه دوباره برگشت یکجا رفت -

 خشم؟  ای! از غم د؟یلرزیم یصدام از چ دونمینم
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 بلوزش خشک کرد. نیرو با آست صورتش

 به صورتم بزنم.  یآب هیرفتم  -

 :دیپرس دوارانهیسمت مها و ام برگشت

 ؟یخونیمها تو نم -

 بودم، گفت: دهیحاال ازش نشن که تا یبا لحن مها

 بخونم؟ یک یبزنم. اصال برا ستمیمن بلند ن -

 :دیمهربون پرس وایش

. خوندیم شهیآهنگ رو بابام هم نیبابام رو کرده بود. ا یدلم هوا یلیپدر مادرت تنگ نشده؟ من که امشب خ یدلت برا -

 رو آروم.  قرارمیرو برام زنده کرد و دل ب ادشی اریامشب شهر

 زد.  یلبخند تلخ مها

 من نه پدر دارم نه مادر.  -

 شد. شخندیبه ن لیتبد تلخندش

 طوره؟ اون بخونم؟ چه یعمه دارم. برا هی -

رو  تاریشد. مها گ سیهاش خبود. خواهر مهربونمم که اشکش دم مشکشه، چشم خبریب هیقض نیبود که از ا یتنها کس وایش

 کردم.  کیو بارهام رازم گرفت. برگشتم سمتش و چشم

 .یبزن یستیبلد ن یتو که گفت -

 شد و شروع کرد به خوندن.  دهیکش میس یهاش روبهم نکرد. دست یتوجه

بکن/  یزار آد،یاز ما نم یکرد؟/ کار شهیم یمگه کار هیگر ریبکن/ غ یشد، کار دهیهام خشکبکن/ گونه یاریمنُ  ایچشم من ب "

 "آسمون... یداره خدا/ با تمومه ابرا نیرو زم ایدر ی/ هرچخوادیم هیدل من گر امتی/ تا قآدینم وقتچیه گه،یاون که رفته د

 بغض داشت. آب دهنش رو با صدا قورت داد و دوباره شروع کرد. یگرفت. انگار نفس

دل من  امتی/ تا قآدینم وقتچیه گهیکنن/ اون که رفته د هیهمه رو به چشم من/ تا چشمام به حال من گر دادیم یکاشک "

اشک  امتیسر رو زانوم بذارم/ تا ق دیخواب تموم شدن/ حاال با هیزود مثل  یلیخوب من/ خ یها/ قصهِ گذشتهخوادیم هیگر

دردمه/ چرا اشکام اشکشُ کم  یدوا هی/ مثل من غربت و ماتم نداره/ حاال گرهمثل من غم ندار یکچیحسرت ببارم/ دل ه

 "...آرهیم

با سوز بخونه. با همون صورت  قدرنیا تونهیم دونستمیهاش پنهون کرد. نمو صورتش رو با دستاز زدن برداشت  دست

 بودتشون.  دهیبود که هرگز ند یپدر و مادر شیدلش پ دیجمع نبود. شا نیهاش دوباره شروع کرد. انگار تو ادست ریپنهون ز

موندن آدم  یغرق به خون/ قصه ینهی/ لبه بسته سنهیتو س مونهی/ زخم خنجرش منهیبیسرنوشت چشاش کوره، نم "

 "...نهیهم

 نیی. با خجالت سرش رو پامیاومد ما هم هست ادشینکرده بود اما صورتش ملتهب بود. انگار تازه  هیرو بلند کرد. گر سرش

از هم باز  یهابا دست درخت ریتکون دادم و به سمت مها رفتم. ز وایساالر و ش یبرا یبلند شد و رفت. سر یانداخت. از صندل

 بود و به آسمون زل زده بود.  ستادهیشده، ا

 مها... -

 کرد. شرتشییسو بیج یهاش رو توبرگشت سمتم. اخم داشت. دست عیسر

 بله؟ -

  ؟یکشیچرا خجالت م -

 . نیزم یرو نشست

 ؟ینخوا لیدل شهیم -

 زمان گفتم:رو گرفتم و بلندش کردم و هم هاشدست

 . میکنیفردا حرکت م م؛یزود بخواب دی. بامیرو بخور هابیس میباشه. بر -

 

 *مها*

 

وقت  چیه ،یکه نداشت ییزایچ یبرا ی! جو گرفتت؟ مگه به خودت قول نداده بود؟یکرد کاریخودم متاسفم. آخ مها چ یبرا واقعاً

و  وایردم. درسته که شموهام بردم. آره، امشب حسرت خو یهام رو الپس چرا امشب...با حرص انگشت ؟یحسرت نخور
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 ادیاز اعماق وجودم فر یکی. هایادگاریخوب و بد،  یخاطره، روزا یاالن پدر و مادر ندارند اما قبال که داشتند؛ کل ارمیشهر

 . زنمیو م زدمیباهاش خودم رو گول م شهیکه هم یاآره، بود؛ بهانه« بود. شهیکه هم نایم یول:» دیکشیم

 .یکه ساکت بهیعج -

 باال انداختم. یااومدم. برگشتم سمتش و شونه رونیفکر ب از

  بگم؟یهوم، خب چ -

 حالتم گفت: نیاز ا متعجب

 . میرسیم گهیساعت د کی ؛یبخواب یتونیم ،یخوای. اگه میچیه -

 گفتم: زیو تشکرآم آروم

 راحتم، ممنون. -

 رجاش. حوصلم اومد س دیآهنگ گوش بدم؛ شا یرو گذاشتم گوشم تا کم یهندزفر

/ تکرارمیب یایرو یآمد/ ا یخم شد/ در چشمانم حصر یتو در من سرو یآمد/ ب یابر لبخندتی/ بیدیبر رخسار هر خورش "

آشفته  ی/ برفدیو آرام دیزیخ ی/ بادییپر شد از تنها وانی/ اییافتاد از افرا یرد شد، برگ ادتیدر سر دارم/  یشعر تلخ

 "عاشق تو... رخیو ب یتو پوچ/ رفت ی/ دستان هوا از بودیباریم

رو  یتو حس، ها! هندزفر میو بر مینیبش جاکیآروم  میخواست بارکیخدا!  ی. ادیچیگوشم پ یتو یتموم شدن شارژ گوش اخطار

 یشدم؛ به شلوار آب رهیخ اریسر کج کردم و به شهر ،یکاریدادم. از ب هیتک نیو بعد به در ماش بمیج یدرآوردم و گذاشتم تو

 یبا سرعت آروم یزده بودند و مشغول رانندگ رونیمردونش از شکاف بلوزش ب یهادست! شیآب-دیراه سفو بلوز راه یکاربن

 نگاهم، روش رو به سمتم برگردوند.  ینیبودند. با حس سنگ

 . بگو. یکنیفکر م یزیچ هیبه  یدار یعنیپس  ،یساکت -

  ه؟یچ یمرحله بعد م؟یکنیم کاریعمارت، چ میدیرس نکهیاز اکه بعد  کردمیفکر م نیخب راستش داشتم به ا -

 جواب داد: آروم

 شرکت.  ییآیباهام ب دی. فعال از فردا باگمینکن. به وقتش بهت م یزیفکرت رو مشغول چ -

 گفتم: ،شینیبشیپ رقابلیاز حواب غ متعجب

  آد؟یمازم بر یکارمندات شلنگ تخته بندازم؟ چه کار یبرا یخوایعه! شرکت؟ م -

 نثارم کرد. یاهیعاقل اندر سف نگاه

  نن؟یبار تو رو با من بب هیکارمندا  دینبا ،یارمیمثالً دست -

  

 رو با انگشت خاروندم. سرم

 شما ندارم.  یتو کارها یارشتهخب من که اصال سر -

 :گفت یحرص

 و... ینیاتاق بش یتو یشرکت، تا آخر زمان کار یایو ب یریسامسونت دستت بگ هی هیکاف ؟یآریدر م یمهـــــا، چرا خنگ باز -

 حرفش: ونیم دنیپر

 غاز بچرونم. -

 و سر تکون داد.  دیکش یابه جاده بود. پوف کالفه نگاهش

 وگرنه... یمونیساکت م میاز االن تا برس -

 کالمش خط انداختم: ونیم دوباره

 .کنهیم دیتهد یام که هباشه، انگار من بچه -

 نیکه ماش دمیبغل د نهیحوصلم سر رفت و باعث شد چشم بچرخونم. از آ ی. بعد مدتمیساکت شد گهی...دیزد. پسره شخندین

نگاهم کرد که باعث شد آب  یبغل جور نهی. از آدیاز جا پر اریشهر ،یحرکت ناگهان نیعقب؛ با ا یصندل دمیساالر پشتمونه. پر

عقب گذاشتم و سرم رو روش قرار دادم. به  یهام رو پشت صندلتعلل، دست یمدهنم رو با سر و صدا قورت بدم. بعد از ک

 نیهم که ع وایش وا،یش یهاحرف شیساالر زل زدم. حواسشون به من نبود؛ ساالر نگاهش به جاده بود اما حواسش پ نیماش

به من افتاد که براش زبون در  یالحظه وای. نگاه شدیفهم شدیم خورد،یتکون م عیاز دهنش که سر نیا زد؛یفرفره حرف م

 حسابش رو برسم. داد زدم: دیچشم نازک کرد. باآوردم و اون هم متقابال برام پشت

 ار؟یشهر -

 گفت: هیحالت گر با

 باز؟ هی. ها؟ چنیکرم کرد غاتونیج نیخودم کفنتون کنم که با ا یبا دستا -
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 جلوتر، لبم رو به گوشش چسپوندم. رفتم

 سقف رو باز کن. -

 خنده گفت: با

 تو گوشم داد نزن کله پوک. -

 و ادامه دادم: دمیرو کش گوشش

 رو که گفتم بکن. یکار -

 برام رفت. یاغره چشم

 کن و سقف رو باز کن. دایخودت دکمه مربوطه رو پ طوره،نیحاال که ا -

 گفتم: تخس

 !کی. بشمر کنمیم دایمعلومه که پ -

 فت:گ تفاوتینگاهش به جاده بود. ب چنانهم

 .کی -

که  یخفن شد یهانیافتاد، آه از نهادم بلند شد. مها باز جو گرفتت؟ آخه تو اصال سوار ماش نیماش دهیچینگاهم به ابزار پ یوقت

نامت رو هم با نشستن پشت  یگواه ،ینشستیم نایشوهر م نیپشت ماش یمهمون یرفتیم یتو ته تهش وقت ه؟یبه چ یچ یبدون

 شمرد. یچنان مهنم اری. شهریگرفت دیپرا

 و هفت. یس -

 اخم گفتم: با

  ؟یشمریم یدار یگرفت یحاال تو چرا جد -

 گفت: د،یدرخشیم یروزیکه از پ یاچهره با

ازم معذرت  دیصورت با نیا ریدر غ ،یکه کرد یکرد دایخانم. اگه پ یکن داشیپ ی. تا شصت فرصت داریچون خودت گفت -

 . یبخوا

 و حرص گفت: تیرو براش کج و معوج کردم که با جد صورتم

 و هشت. یس -

بار تمرکز باز هم شکست  نی. بعد از چندریمغزت رو به کار بگ ،ینکن یمعذرت خواه یخواینداره. مها اگه م یشخص شوخ نیا

سقف  یبرا شونیکیکه به کار افتادند  نیماش یهاها رو فشار بدم. تمام قسمتشد که تمام دکمه نیا ممیخوردم؛ پس تصم

 با اخم گفت: اریبود. شهر نیماش

 .یالحق که کله پوک ؟یکنیم کاریچ -

مناسب انجام داد! برگشتم سرجام و از  اتیعمل کی شهیم بردم. هوم! رونیدرآوردم و سرم رو از سقف ب یزبون براش

دم و درشون رو محکم گره زدم. در تمام مدت هم از ها رو پر از آب کرآب رو برداشتم. بادکنک یها و بطربادکنک میپشتکوله

 در امان نموندم. مثالً: اریشهر یغرغرها

 سرمون.  یننداز یشیبلند م یمواظب باش، اوه! اوه! مواظب باش دار ن،یتو ماش یزیمها نر -

 

 افتاد. نیکف ماش ار،یشهر یکنار پا قیها از دستم رها شد و دقاز بادکنک یکیکه  ستادمیا

 گفت: یبرگشت سمتم و با تند تیعصبان با

 کردم. ینصفت م زدمیتو دستت پره بادکنکه وگرنه م یشانس آورد -

 بردم. رونیبهش ندادم و سرم رو ب یرو باز کردم و جواب شمین

 !کیچنان در حال صحبت کردن بود.نشونه گرفتم و بعد...شلهم وایساالر کروک بود.ش نیماش

 ! یمـــها! وحــشــــــــ -

 پهن شدم. یخنده رو صندل از

  ؟یآخر کار خودت رو کرد -

 زور خندم رو مهار کردم و مظلوم نگاهش کردم. به

داشتم که  نیبر ا یهام رو برده بودم تو دهنم و سعمضحک شده بود؛صورتم از خنده قرمز شده بود و لب افمیق مطمعنم

 نخندم.
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رو  دنیزدم و آزادانه خند یکه نتونسم خودم رو کنترل کنم. به پاش ضربه محکم دیخند زینتونست نخنده. ر افمیق دنید از

درهمش، ساالر  یهابه صورتش و اخم دهیو چسب سیخ یبا موها وایبودند؛ ش نایاومد. ساالر ا ینیبوق ماش یشروع کردم. صدا

 خانم هنوز آدم نشده؟ وایش نیاما خندون. ا سیخ

 وم نباشه.تا سرم از پنجره معل نییپا رفتم

 بادکنک رو باد کردم. نیآخر

 نشونه گرفتم.  وایرو آوردم باال و بادکنک رو به سمت ش سرم

 کردن. غیج غیکنم شروع کرد ج سشیخوام بازم خ یکرد م یکه فکر م وایش

 شدم.  زونیکمر از پنجره آو تا

 و بعد  غویج غیج یوایما. نشونه گرفتم سمت ش نیماش کیرو آورد نزد نیماش ثیخب ساالر

 شد. یباز شد و بادش خال وایبلنده ش غیکردم که بادکنک هم زمان با ج پرتابش

 شد. جادیا یبلند یرو باد کردم؛ با کف دست آروم زدم رو لپم. صدا لپام

 خنده. ریز میساالر زد همراه

 خواهر لوسش ازش ناراحت بشه.  دنیخونه که رس دیترس یم دیشا ؛دیخند یم زیاما ر اریشهر

 زدم: غیبرگشتم سمتش و ج عیسر

 ها رو ببند. همه پنجره -

 و ابرو باال انداخت. دیخند

 باش.  وای. منتظر حمله شبندمینوچ، نم -

 شد. سیطرف صورتم خ کیکردم. اومدم بهش جواب بدم که  اخم

 ساالر.  یافتاده بود رو بایکه تقر ییوایسمت ش برگشتم

 ؟یپرت کرد یچ -

 ابرو باال انداخت. روزیپ

 تف.  -

 بدم؟  یچه جواب دیزدم. خب حاال با لبخند

 رو برداشتم. وایپشت، دستمال گردن ش یاز صندل برگشتم

 افتاد لبخندش رنگ باخت. آب دهنش رو پاک کردم و انداختمش سر جاش. زشیچشمش به دستمال گردن عز تا

 . نداختیابرو باال م روزانهیبودم که پ یکسرو تا حد ممکن باز کردم. حاال من  شمیسمتش ن برگشتم

 رو باال زد.  هاشهیش اریشد. مشتاق نگاهش کردم که شهر زونیاز ساالر آو باز

 کردم: اعتراض

 ؟یعه! چرا بست -

 گفت: یجد

 به لندن. میرسیم میدار -

 از پنجره. رونیب نیسرتون رو بنداز نمیعمارت نب میاالن تا برس از

 .میبرگرد خوامیسرو صدا هم م یب ،میسر و صدا رفت یب

 حق بود؛ حرفش

 ساکت سر جام نشستم.  پس

 

**** 

 :دیبا تمسخر ازم پرس ه؟یچ یریگسخت قدرنیا لیمشغول فحش دادن به آدولف بودم. آخه دل یرلبیز

 دم؟ینشن -

 گفتم: تیمظلوم با

 . دمینشن یزیرو؟ آره، منم چ یچ -

 باال انداخت. ییابرو

 وزنه ببند و سه ربع بدو. -

 گفتم: یزار با

 وقت سه ربعش رو بدوم؟ ناهاره، اون گهیساعت د کینه، آدولف. همش  -
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 چونش گذاشت. متفکرانه گفت: ریرو ز دستش

 .اطیح میبر ای. بیگیهوم! راست م -

 اطیوارد ح ینکنه! وقت همیشد تنب یرو گفت و خودش به سمت در سالن رفت. متعجب پشت سرش رفتم. چه زود راض نیا

 آدولف که گفت: یواق سگ اومد و پشت بندش صداواق یکا صدا دینکش ی. طولزدیشدم، داشت سوت م

 حاال تا عمارت بدو.  -

. دنی. دست از تعلل برداشتم و شروع کردم به دوشدیم ترکیبا تمام توانش به سمتم اومد. هر لحظه داشت نزد -سگ-اسپا

بود. کالفه و  ستادهیآماده به جنگ کنار در ا دلیبه نام ف یاگهیشد. سگ بزرگ د دیناام دمیعمارت که شدم، تنها ام کینزد

ندارم؛ پس  دنییتوان دو گهیکه د دمیرس جهینت نیساعت به ا کیها کج کردم. بعد از گذشت خسته راهم رو به سمت درخت

راهشون رو کج کردن و  اریا فقط چند متر با من فاصله داشتند که با داد شهرهو...هرچه بادا باد. سگ دمیدراز کش نیزم یرو

 نفس زدم. هام رو بستم و نفسکردم. چشم دای. اوف! نجات پدندیدو اریبه سمت شهر

 ها. ستین یخبر یبرس ریوقت ناهاره، د گهید قهی. ده دقریبلند شو برو دوش بگ الد،یم -

ده  یجورها رفتن. آخه چهنامرد نینبود؛ پس ا اطیح یها کسنق بلند شدم. جز نگهبانبا نق گن؟یهمه دارن بهم زور م چرا

عطر  شهیکردم و ش زیدار تنم رو تمهام رو درآوردم. با حوله نمخودم رو به اتاق رسوندم و لباس عیسر رم؟یدوش بگ یاقهیدق

 کردم.  یخودم خال یرو بایرو تقر

 

 .رسوندمیم نییبا تمام سرعت خودم رو به سالن پا دیرو داشتم. آه! وقت نبود؛ با فیثو ک یاردک گِل کیحس  واقعا

فکر  نکهینشستن انتخاب کردم. اخم داشتم؛ به خاطر ا یرو برا یصندل نیترورود گرفتم و بعد از کسب اجازه، گوشه اجازه

چرا ساالر حضور  نکهیطراف سرگرم کنم؛ مثل اکردم خودم رو با مسائل ا ی. سعخورتمیتنم دارا زره زره م یفیکث کردمیم

تن من بود؟ کنترلش رو از دست داد و  یاش عوض شد. به خاطر بوچهره حالت عیخم شد تا غذا بکشه اما سر ینداشت؟ آن

 براش جبران کنم، گفتم: نکهیا یکرد. برا فیاطراف رو کث یافتاد و کل زیم یمالقه رو

 .یزحمت بکش خوادینم کشم،یمن خودم م یآن -

و  جیرا یهاخوردن هم حرف نیو مشغول شدم. ح دمیخودم غذا کش یبرا عیکردن رفت. سر میخدا خواسته، بعد از تعظ از

 گفت: اری. بعد ناهار عزم رفتن به اتاقم رو کردم که شهریگفته شد؛ بدون اتفاق خاص نمونیب یمعمول

 تو اتاقم منتظر بمون، کارت دارم.  -

شدم که  یاتاق یدار راهنم ی. بعد از اتمام کارم، با موهارمیبگ یگرفتم اول برم اتاق خودم و دوش کوتاه میمحال تص نیا با

کنم؛ در واقع خودم  یازش نشد. بلند شدم تا کار یاتاق منتظر موندم اما خب خبر یتو ی. کمموندیدهنم وا م دنشیاز د لیاوا

و  ییطال یهابود با رنگ زیو تم بای! واقعا زییبله، دستشو ؛ییدستشو یجا رو گشتم حت همه. ادیب اریرو سرگرم کنم تا شهر

 ارِیشهر دم؛ید نهیآ یرو تو اریشهر ریکه تصو رمیبگ یاافسانه ییدستشو نیبا ا یرو درآوردم تا عکس سلف می. گوشیاقهوه

 .دیخند زیمات و متعجب. ر

  ؟یکنیم کاریچ یباز دار وونه،ید -

 گذاشتم.  بمیج یرو خاموش کردم و تو یوشگ عیسر

 

 . به سمت در رفتم.اوردمیخودم ن یباشم؟ به رو دنشیسوژه خند شهیهم دیمن چرا با واقعا

  ؟یداشت کارمیچ ؟یاومد -

 کرده بود، گفت: جادیهاش ابا خنده تو چشم یکه پارادوکس قشنگ یتیجد با

 شرکت. یآی. فردا با من میبدون دیدرباره شرکت با زهایچ یسر هی م؛یبر ایب -

 کردم. اخم

 .آمیمن نم -

 کرد. اخم متقابال

 .یآیم -

 شمرده شمرده گفتم: یلجباز با

 ا، م!  ،ین، م،  -

 جواب داد: طلبکار

 .زمیعز ذارمیتنها م لدویشرکت، تو رو با اسپا و ف رمیباشه، فردا که م -

 داد زدم: ده،ینرس رهیبرگشت و به سمت در رفت. دستش به دستگ یروزیپ با
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 .آمینه، م -

 اشاره کرد. یزد و به صندل یپوزخند

 .نیبش ایب -

 یهاش زد. لبم رو با لودگرو به چشم نکیتاب رو روشن کرد و عنشست. لپ یصندل یمطالعه رفت و رو زیسمت م خودش

 و کشدار گفتم: دمیسیل

  ؟یمخت رو بزنم شوهرم بش شهیم! نیهست یزیعجب چ -

 گفت: یجد

 جلسه دارم. گهیساعت د کی. من ستین یمها االن وقت شوخ -

 انداختم. نییسر پا مظلوم

 گفتم. یاما من جد -

 لبخند زد. باالخره

 .جانیا ای. حاال هم گمشو بشمیشوهرت م ایبعدا ب زم،یباشه عز -

 شرکت رو باز کرد.  تیساخنده نشستم. وب با

 . یمطالعه کن تا دو خط اطالعات داشته باش -

 یالمللنیباشه. عالوه بر شرکتش چند تا هتل ب یشرکت توپ، بزرگ و سرشناس نیهمچ کردمیبه خوندن کردم. فکر نم شروع

برگه  تاب تموم شد، چندکارم با لپ یمشغول مطالعه بودم. وقت یاقهیبود. حدود ده دق رانیا یهم ذکر شده بود که دوتاش تو

به  رهیخ زد،یکه حرف م یگرفته تا...و من در تمام مدت اتیاز بورس و مال ون؛دادنش حیگذاشت جلوم و شروع کرد به توض

رو که فکرم رو مشغول کرده  یزیزدم و چ زیم یرو هویحرکت تند لباش.  ای زنهیپلک م هیچند بار در ثان نکهیصورتش بودم؛ ا

 بود، به زبون آوردم:

 آخه؟ یزنیپلک م قدرنیتو چرا ا -

تمرکز  تونمیخب نم انا؟یکم لبخند زد. خنده داشت اح. اول اخم داشت و بعد کمدیو باال پر دیشده بود، ترس جادیکه ا ییصدا از

 کنم. 

 

 .یزنیدرباره بورس و...حرف م یساعته دار هیخسته شدم.  گهید اریشهر -

 داد زد:  یعصبان

. سر گمیم یچ نیگوش بده بب یکمــ ،ینداره اما کم یمگه چقدر سخته؟ درسته با رشتت همخون ؟یتمرکز کن یتون ینم ؟یچ -

 .یدر بر یبخوا ستیکالس درس که ن

 تکون داد: واردیاشارشو تهد انگشت

 کارت تمومه. یگاف بد ییجا هیفردا اگه  -

 مخصوصش زنگ خورد.  توریمان

 داد :  جواب

 بله؟ -

 .یادآوری یاست؛ برا گهیساعت د مین»...« شرکت جناب هخامنش، جلستون با -

 زد. شیشونیبه پ یاضربه اریشهر

 ماکس. تیادآوریرفته بود. ممنون از  ادمیآخ!  -

 رفت.  یبهداشت سیبلند شد. سمت سرو عیکرد و سر خاموشش

 جا داد زد: همون از

 .ارهیبخواه لباسم رو که آماده کرده، ب یمها، لطفا از آن -

 گفتم و سمت تلفن رفتم. یا"باشه"

  رانه،یا یلندن و حت یدارا هیسرما نیاز بزرگ تر یکی اریشد که شهر رمیگبانیفکر گر نیا یالحظه

 . کنهیرو ته جملش استفاده م "لطفا" شهیشنل و تاج کم داره، جنتلمن هم هست و هم کیپادشاه کامله؛ فقط  هی اون

و از  رنیگیدارن، خودشون رو م کلیو پول و ه افهیذره ق کیو اطرافمون که تا  هاتو داستان یپسرا نیاز ا یلیمثل خ اون

 ست؛ین کنند،یلذت استفاده م یجنس مونث فقط برا

 بود؟  یچ یبرا لمیتحل هی. فرق داره، آخه...زدم تو سرم. تجزستین یجورنیا اریشهر

 پرسم. یممنون، خودم م یلیمهـا خ -
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 برگشتم: شرمنده

 حواسم پرت شد. د،ی! ببخشیوا -

 زدو رفت سمت تلفن. لبخند

 . یبه کارت برس یکردم تا تو جد ادیداغش رو ز ازی. من پستیسختم ن نینگران فردا نباش، همچ -

 . دیچیپ یگوش یتو یآن یتکون دادم. همون لحظه صدا دییتا یکردم اما سرم رو به معن یکه به فردا فکر نم من

 .دمیدرباره لباس پرس یآن از

 رو گذاشتم سر جاش و به سمت تخت رفتم. تلفن

 : دیخند

 دمش؟یعه! چرا ند -

 زدم:  لبخند

 .دمشیمنم ند -

 رو برداشتم.  هالباس

 

 کاور درشون آوردم.  از

 بود. کت رو به سمتش گرفتم.  یخوش دوخت یو شلوار مشک کت

 بلوزش رو باز کرد: یهادکمه

 زحمتش رو بکش. -

 تخت، بلوز رو دادم بهش. یباال انداختم و کت رو گذاشتم رو شونه

 خندش بلند شد. یرو بستم تا بلوزش رو بپوشه. صدا هامچشم

 .یباز کن یتونیتموم شد، م -

 کرد. یبلوزش رو مرتب م قهیرو باز کردم. داشت  هامچشم

 رو بپوشه. هاشنیهاش رو باز کرد تا آسترو به سمتش گرفتم، دست کت

 کال برگشتم سمت پنجره. بارنیرفت سمت دکمه شلوارش که ا شدست

 .چارسیکردن منه ب تیاذ یها برا نیهمه ا دونمی... من که مپسره

 هام رو بستم.چشام عیافتاده. سر رشیتصو دمیزوم کردم رو پنجره که د کمی

 خنده گفت:  با

 نزن.  دی. چشات رو ببند، منم از پنجره دنیآفر -

 در کشو اومد؛ یبعد صدا یاقهیدق

 بود. ونیهام رو باز کردم. مشغول برداشتن ساعت از کلکسچشم پس

 کنه. یکروات بدست نگاهم م دمیبسته شدن کشو نگاه ازش گرفتم. د با

 کردم:  اخم

 .کنمیلباس تنت م کهیتکهیانگار مامانتم که ت -

 :دیخند

 ببندش ناز نکن. ایدهه! ب -

 خم شد.  یپس اونم کم دیرس یحال بازهم کامل قدم نم نی. با استادمیرو نوک پام ا یرفتم و کمسمتش. کراوات رو گ رفتم

 زد: یو چشمک دیرو آروم بوس میشونیبستن کراوات تموم شد، پ یوقت

 ممنون. -

 .مهیشونیپ یو دستم رو ستادمیدر رفت. متوجه شد هنوز ا سمت

 :دیخند

 دستت رو بردار. مونه،یجاش که نم -

 گرفت؛ خل شدم رفت. خندم

 بودم.  ستادهیبود، وسط اتاق ا میشونیکه رو پ یچنان ساکت با دستکرد، رفت و من هم یخداحافظ

 

**** 

 



Roman-City.ir 
 من پسر نیستمن رما

 

https://telegram.me/romancity 66 

 

 نه؟یکنم، چرا انقدر خوابتون سنگ یساعته صداتون م هی! آقا یلطفا. وا دیدارشیآقا ب -

 هام رو باز کردم.چشم یزور ال به

 :دیچیاتاق پ یهم تو اریشهر یصدا

 ؟یکنیم کاریچ جانیا ،یآن -

 کنم. داریخان رو ب الدیآقا من اومدم م -

 رو باز کردم.  شمیهام بسته بود، نچشم نکهیزمان با اتخت نشستم و هم یرد عیسر

 اومد: یمتعجب آن یصدا

 عــــا... -

 اومد: ترکینزد ییاز جا اریشهر ی. صدادیتخت خوابوند و پتو رو روم کش یمن رو رو یلحظه دست همون

 اماده شه. گمیمن خودم بهش م ،یبر یتون یتو م یآن -

 باشه آقا. -

 داد. یدر، خبر از رفتن آن یصدا

 خواستم بلند بشم.  یچرا منو خوابوند رو تخت؟ تازه م اریشهر االن

 : دمیرو کنار گوشم شن شیعصبان یصدا

 .دیفهمیهم م یاالن آن اومدم،ینباش. اگه من نم حواسیب قدرنیهزار بار گفتم ا -

 هام رو باز کردم.تعجب چشم از

 . کردیهم نگاهم م تیبه حلق من! با عصبان کینزد ییجا بایتقر یعنیتخت نشسته بود؛  یکت و شلوار رو با

 گفتم: متعجب

 کردم مگه؟ کاریچته؟ من چ اریشهر -

 :دیلباسم رو کش قهیاومد جلو و  دستش

االن  یخوام آن یلحظه هنگ کرد منگل؛ من نم هی ینداره. آن یبرجستگ قدرنیپسر که ا هیرو بپوشون،  یکوفت یباال تنه نیا -

 بفهمه.

 نگاهم افتاد به بلوزم؛  تازه

 اومده بود.  نییتا نافم پا قشیبودم که اگه بخوام از حق نگذرم،  دهیبلوز گله گشاد پوش کی

 قدر متعجب بود.اون یآن یبگو چرا صدا پس

 اتاق خودم هم راحت نباشم؟ یکنم؟ تو کاریچ خب،

 انداختم. اریبه لباسم و بعد شهر یلحظه دوباره نگاه کی

 .دمیکوتاه زدم وپتو رو باال کش غیج کی. دهید ارمی! پس شهرنــه

 با فشار دادن لباش نخنده، گفتم:  کردیم یکه سع اریشهر روبه

 .شعوریهات رو ببند بچشم -

 زد. حیلبخند مل کیتهش  یسع یکل .بعددیبه لباش کش یدست

 اما... بندم،یباشه چشمامو م -

 شد و ادامه داد: یجد

 . بدو.میو ما وقت کم دار یهم بکن میگر دیآماده شو، با عیسر -

 ندونستم. زینشستن رو جا گهید

 لباسم رو جمع کردم. قهیشدم؛ البته اول  بلند

 .دمیهمون حموم تند تند پوش یهام رو تودوش گرفتم. لباس عیو سر رفتم

 زل زده به سقف. ده،یهنوز داخل اتاقه و رو تخت دراز کش اریشهر دمیکه د رونیب اومدم

 سمتش و خم شدم روش. رفتم

 . دیصورتش چک یقطره رو کیبود و  سیخ موهام

 اخم گفت:  با

 .یبابا رنگشونم که نکرد یشدم. خشک کن موهات رو. ا سیمها خ -

 زدم: غر

 .خوامی. نمکنهیرو داغون م نمینازن یرنگشون کنم. موها خوامیدا! نمخ یا -

 ها.سمت کمد لباس دیجاش بلند شد و دستم رو کش از
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 که سرش تو کمد بود، گفت: طورهمون

 .دنیبلوند د یهمه تورو با مو یچون تو مهمون یمجبور یول زمیعز دونمیم -

 کوبوندم. نیپام رو زم یلجباز با

 اه! باشه.  -

 آوردم: بهونه

 . آرمینم ادیرو به  میگر یهاشماره رنگ قیاما من دق -

 گفت:  آورد،یدر م یرنگ یکه از کمد کت و شلوار نوک مداد طورهمون

  ؟یخوا یم یچ گهیاش رو داره، عکستم داره. دآدولف همه -

 تکون دادم.  ی. ناچار سر"شولطفا خفه"بود؛ مثال  یزیچ "؟یخوایمیچ گهید" نیا پشت

 

 . میرفت میو بعد به سمت اتاق گر دمیرو پوش هالباس

 سالم داد. اریمنتظر نشسته بود. به محض ورودمون، با احترام بلند شد و به شهر آدولف

 که به من افتاد، با اخم گفت: نگاهش

 شه؟یتموم م متیساعته کار گر مین یعنی. یکن یم رید شهیهم -

 شد:  ترظیافتاد به موهام و اخمش غل نگاهش

 .یکه موهاتم رنگ نکرد نمیبیبه! مبه -

 گفتم: تیکنند؟ با عصبان یخطاعصابم رو خط قدرنیسر صبح ا دیبا پرا

 منه؟  ریخب. تقص نهیاز شما. خوابم سنگ نمیا م،یهفت و ن یبرا کنهیصدام م ادیساعت هفت م ی. آننیاه! ولم کن -

ها رو  حوصلهیب پیمن تر یبود. به من چه؟ گند زدن به صبحه من، اونوقت برا حوصلهیب یساکت نشسته بود؛ انگار اریشهر

 .آدیم

 کرد. تمیهدا یشونه هام رو گرفت و به سمت صندل حرفیب آدولف

 که شماره رنگ ها بود. یبود و کنارش کاغذ دهیچسب نهیگوشه آ میمهمون میگر عکس

صورتتو  ینیبش یچیبدون صبحانه و ه یهفت صبح پاش نکهیا ه؛یدوباره و دوباره. واقعا حس بد م؛یشروع کردم به گر حرفیب

 . آه! یکن یرنگ روغن کار

 همون لنز و همون زخم کنار ابرو... د،یهمون پوست سف دوباره

ضرر داره اما رنگ موقت حدودا سه ساعت  یلیمو خ یرنگ بزنم. درسته که برا یتموم شد، مجبور شدم اسپر ممیگر نکهیا بعد

 .میو فعال ما کمبود وقت دار برهیوقت م

 .رهیرنگش م عیسر یلینشه چون خ سیموهام خ دوارمیام فقط

 بود. ستادهیمانند باال سرم اآدولف بازجو میتمام مدت گر تو

 بود.  یهم که سرش تو گوش اریشهر

 بلند شدم: میتموم شدن گر بعد

 م؟یبر اریاهم! شهر -

 رو با اخم بلند کرد. سرش

 کرد. یصورتم رو بررس اتیدقت تک تک جزئ با

 شد :  یرفت و خنث اخمش

 .میخوبه، بجنب بر -

. اطیتو ح میو رفت میکردم و پشت سرش رفتم. از سالن خارج شد یخودش بلند شد و سمت در رفت. منم از آدولف خداحافظ و

 .داشتیبا عجله اما محکم قدم بر م

 بود و درش رو برامون باز کرده بود. ستادهیا یکنار هامر راننده

رو دور زد و رفت نشست پشت  نیماش یفور می. تا نشستنیکرد به داخل ماش تمونیتا کمر خم شد و هدا میدیرس یوقت

 .میفرمون. باالخره راه افتاد

 بزنم ونزنم رو بهم گوشزد کرد. دیکه با ییهاحرف اریطول راه شهر تو

 . کنهیرو گوشزد م یزیداره هرچ شیبا تشو قدرنیکند ذهنم که ا یلیانگار من خ حاال
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نکنه، اما  دامیغرق بشم و اون دختر پ یشلوغ یتا بلکه تو دمیدویشلوغ نبود با تمام وجود م ادیز اطشیشرکت خارج شدم ح از

 یکه کِ  نمیزدن در شرکت بودم تا بب دیشغول دشدم و م میشلوغ! دست دست کردم و باالخره پشت صندوغچه پست قا یکو جا

 رو نگاه کرد.شد، با عجله اطرافش انینحسش نما افهیق هی! بعد از گذشت چند ثانادیم رونیازش ب

 .دیمنو د عیچشاش تلسکوپه، چون سر یانگار المصب

 !خواستیاز جونم م یسمتم اومد وحشت زده پا به فرار گذاشتم، خدا لعنتت کنه دختر، معلوم نبود چ به

 ؟یکنیم کاریتو شرکت چ اصال

کوچه  کیباهاش رو در رو بشم، رفتم تو  خوادیکه اصال دلم نم دونمیم نویداره، اما ا کارمیچ ایخواد  یازم م یچ دونمینم

 ... یفرع

 !دمییدویم بینج وونیح کیمثل  درست

 و سوت و کوره، درست مثل قبرستون! زنهیکه سگ پر نم ستادمیا ییجا کی دمیبه خودم اومدم د هوکی

 !یمها گم شد نیافتاده بود رو کنار زدم، آفر میشونیکه رو پ یموها

 !یکردیلندن کوچه رد م یتو ینجوریکه االن ا یرو مگه بلد رانیبگه تو ا ستین یکیکجا؟ تو لندن! آخه  اونم

 ...دییشونصد قلو زا گاوم

 کنم! یدختره خدا لعنتت کنه، حاال چه غلط یا

 یساعت کیآشنا... حدودا  زیکنم، اما کو چ دایآشنا پ زیچ کیکردم بلکه  یها نگاه مبه تابلو زدم،یها پرسه مکوچه پس کوچه تو

زنگ بزنم. خالصه  رمیبگ یگوش یهم حفظ نبودم تا از کس یاهم همراهم نبود، شماره یلیموبا یگوش یحت رفتم،یراه م یالک

شرکت تو مرکز شهر  ادیم ادمیشهره،  نییخلوت و نم ناک و داغون بود، معلوم بود پا یهشد دختر! کوچ سیدهنت سرو نکهیا

 شهر! عجب، عجب!  نییپا دمیرس دمییخر دو نیمن ع یعنیقرار داره، پس 

ذهنم خطور کنه به  یکنم تا بلکه فکر دایکردم آرامش پ یرو بستم سعو چشمام واریدادم به د هیرو تکسرم وار،یکنج د نشستم

 !دیپر دونستمیهم از خودم م یهرچ چ،ینکردم ه دایاون صدا آرامش که پ دنیاما با شن

-hey, One there! 

 حضرت عباس! ایرو باز کردم، تعجب چشام با

 بودن.  ستادهینفر با کت و شلوار ا شیش

 خوردم. یکردم و تکون نم یبودم، با تعجب نگاشون م دهیچسب نیبه زم انگار

 حمله کردن سمتم. هیبه من اشاره کرد و بق شونیکی

. کوچه دمییدوی. با تمام توان مدنیی! بلند شدم و شروع کردم به دودادنیخطر م یبو یول نیک نایا دونمیخودم اومدم، نم به

که  یزیچ دنییساعت دو میبن بسته! باالخره بعد ن یاکدوم کوچه سیچون معلوم ن کردیتر مکار رو سخت نیدر کوچه بود و ا

 !شدیم ینجوریا دینبا ،یبه بن بست، اه لعنت دمیسرم اومد، رس کردمیرو مفکرش

 نداشت تا ازش باال برم. ییپا یجا چیبلند بود، ه وارید کی

زدن، نفسم  ریرو نرفته بودم که درست کنار سرم تکه ازش باال برم، هنوز نصفش کردمیبرق شدم، تالش م ریبه دامن ت دست

 اتفاق ممکن! نی. بدترنیگرفت، شوکه شدم، دستام سست و بعد افتادم زم

 زدن که از کنار بازوم گذشت و خراشش داد.  ریت دوباره

 

 !دیکشیم ریت یبه طور وحشتناک بازوم

 !دیبشم، نبا هوشیب دیرفت، اه نبا یم یاهیکم کم س چشمام

 انداختم رو کولش و راه افتادن. شونیکیکه دو نفر اومدن سمتم و بلندم کردن،  دمیبه زور باز نگه داشتم، د روچشمام

 ! اومدیطاقتم داشت سر م گهیکرد. د یداشت و درد م یزیخون ر کیچون همون خراش کوچ شد،یهر لحظه بدتر م حالم

 بودم. اریبسته شد. اما هنوز هوش گهید چشمام

 ینفر هم کنارم نشست! صدا کیکه مشخص بود  ینو پرت کردن توش، اونطورو م نیبه ماش میدیدر معلوم بود رس یصدا از

 رو بستن. حاال انگار من چشمام باز بود که بستنش!استارت و بعدش راه افتادن، چشمام

 ...هیچ رهیبم دینبا گهید نیکرد لمیذل لیعل نیبهشون بگه زد ستین یکی! رهیبم دینبا گفتنیکه م ومد؛ینحسشون م یصدا

 ...یمنوال گذشت و بعد خاموش نیبه هم یاقهیدق چند

* 

 احمق، پاشو! یه-
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حرف  یبه حرفش نکردم. چون فارس یبه خوابم ادامه دادم. اولش توجه کردیرو پاره مکه داشت حنجرش یبه شخص توجهیب

 ...گهیچه برسه زبون د فهممیبه زور م روی! همون فارسدیکشیمخم نم یداریو منم تو خواب و ب زدینم

 درد داشت... یلی! خایلعنت دم،یکه به پهلوم خورد از جا پر یازدم که با ضربه یعالم خواب چرخ تو

 !دیکشیبود و عربده م ستادهیجلوم ا یکی

  ل؟یغذا بندازنت جلو ف یبدم جا ؟یدیخودت فحش م یبرا یعمه ننه چ یسر جام و داد زدم: ه نشستم

 عه دستام بستست! مدیبهش انگشت نشون بدم که د اومدم

 افتادم! ریبودم، واقعا گ دهیمن، پس من خواب ند یوا یا

 .کردمینباختم و همچنان با اخم نگاهش م روخودم

 گفتم! یمچاله شد و آخ افمیکه از دردش ق دیکش ریت یو بلندم کرد، بازوم کم دیرو کشسمتم، دستم اومد

 اه ت؟یموقع نیتو ا ؟ییمنم، آخه دستشو گنیشانس که م بد

 رو باز کرد و پرتم کرد داخل.... درشیسمت اتاق بردم

 !نیک نایخوردن بازومم بدتر بود. واقعا دوست داشتم بدونم ا ریدردش از ت ن،یچونه خوردم زم با

 نشستم. یبسته به هزار بدبخت یهاآخ و اوخ و دست با

 .کردیو با غرور نگام م زینشسته بود پشت م گریج کی

 بور...  یو موها یبود. پوست جوگندم یکلیه یتنش بود. قد بلند و کم یها کت و شلوار مشکگنده همون آدم مثله

 باعث شده بود که صورتش کامل معلوم نباشه. نیهم زده بود و هم یدود نکیع کی

 و ول گفتم:  شل

 رو تا نصفت کنم.وا کن دستام یها؟ چته بزغاله؟ مرد -

 نمییرو بسبزش یاز چشمش برداشت و من تونستم اون چشما رونکشیتعجب ع با

 نگاهم کرد: یکجک

- what? From which country? 

 گفتم:  یبه فارس دوباره

 بدان...مرا مادرم نام مرگ تو کرد  یول ستیهرجا هستم مهم ن یمن برا-

 مرا پتک ترگ تو کرد. زمانه

 که گفتم گرد شد. یزیاز چ چشمام

 !یتر شدخل ینه، خل بوو یعنی! یواقعا خل شد گهی... مها دهوکیاز کجا اومد  نیا

 .کردینگاهم م هاجیگ نیع همچنان

 باز کردم:  شموین

 .ی... ساریه -

 کرد:  اخم

-Shut up, Crazy 

 کنه. یداغونم م زنهیشده، م یمعلوم بود عصب افشیحرف نزدم. چون از ق یفارس گهیبرداشتم و د یاز لجباز دست

 گفتم:  یالیخیب با

  ن؟یدار کاریبا من چ -

 زد: پوزخند

 . مینفر کم داشت کیتو دام ما و ماهم  ی. خودت اومدمیندار یبا تو کار خاص -

 زیاتاق م یبود. گوشه یو حدودا پنجاه متر یمعمول یاتاق، اتاق یصدا کرد؛ در باز شد و دو نفر اومدن بردنم گوشه رویکی بعد

 !دیو سف کیکوچ یهابود که روش پر بود از بسته یکیکوچ

 از اون بسته ها رو گرفت و به سمتم آورد.  یکی

 

 اتاق بود برخورد کرد. یکه گوشه یکوچک ینهییبه اطراف نگاه کردم، نگاهم به آ متعجب

 رو صورتم بود و موهام رنگش نرفته بود. میگر هنوزم

 مونده. یچون رنگ اسپر دهیه روز نکشافتادم، ب ریمن همش چند ساعته گ یعنی پس

 بسته رو گرفته سمتم. دمیبرگردوندم سمت اونا که د رومو

 تعجب گفتم:  با
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 کنم؟ کارشیمن چ هیچ نیا ه؟یچ -

 

 اخم گفت:  با

 ؟یکرد هیتخل ؟ییلویچند ک -

 

 تراز قبل گفتم:  متعجب

 !لوامیعرضم به درزتون که من پنجاهو پنج ک ،یزحمتشو بکش خوادیچاه؟ واال ما چاهمون هنوز جا داره نم هیتخل-

 با حرص گفت: متعجبو

 ؟یرفت ییدستشو یبار ک نیچاه نه احمق، آخر -

 نجام؟یمن چند ساعته ا-

 :دیانداخت گردنمو چسب دست

 جوجه کوچولو! ینیبیسوال منو با سوال جـَواب نـده، که بد م-

 زدم:  داد

 بود. یبار ک نیتا بگم آخر نحامیبدونم چند ساعته ا دیاه احمق من با-

 لب زمزمه کرد: ریز داد،یگردنمو فشار م همچنان

 ساعت... کی -

 .ییخوب، پس من دو ساعته نرفتم دستشو-

 دستاش بود کشوندم سمت در. ریکه ازش اومدم تو و اونم همچنان که گردنم اس یاشاره زد به در پهیآقا خوشت اون

 رفت آخر سالن. رونیب میدر که رفت از

 بود. شکلکی یهاسالن گرد بود که دور تا دورش در هی

 توش نبود. یالهیوس چیبود اما ه زیتم نسبتا

 از اون درها یکیسمت  میرفت

 ...هییدستشو دمیرو که باز کرد فهم در

 باز کرد و پرتم کرد داخل. رودستام

 سط کاسه توالت...و وفتادمیبا چونه م نبارمیفکر کن ا وفتادم،یچون دستام باز بود ن نباریا

 بستم که داد زد:  درو

 !عیکن، سر هیخوب تخل -

رو دوباره دستام رونیاومدم ب نکهی. به محض ارونیرو کردم و اومدم بکارم عیپس سر دمیترک یکه از قبل داشتم م منم

! بعد کسب شهیهم سرتون معقال مگه اجازه مجازه . قبل ورود اجازه گرفتن، اوه شما کمبستن. دوباره بردنم سمت همون اتاق

بود  دیداخلش سف یچندتا بسته بزرگ که محتوا عیداشتن سر پهیو اون آقا خوشت نهقول تش گهید یکیداخل. اون  میاجازه رفت

 ایبشه؟  یبهم بفروشن؟ منگل به تو بفروشن چ خوانینکنه م کار؟یچ خوانیرو ممواده، اما من نای. پس افیتو ک ذاشتنیرو م

 ردشون کنم؟ خوانیازم م دمیشا

چه خبره که  نجایبفهمم ا آوردمیداشتم به مخم فشار م کار؟یچ خوانیمنو م ؟پسیواقعا انقد عرضه رو دار ،یکن ردشون

 سکه رو گرفت سمتم. هیاندازه  یکیبسته کوچ شونیکی

 .یکنیمقصد دفعش م یدیرس یبخورش، وقت -

 .دییدفعش کنم؟ درد سر بزرگ، مها گاوت زا یچ یعنیترس نگاه بسته کردم، چرا بخورمش؟  با

 با دستش گرفت و به زور  رودهنم

 

 ـاریشهر

 

 .دیرس انیجلسه به پا ون،یخب آقا-

 گذاشتم. فیک یکردم و تو فیهارو تو دستم رد پرونده

 کردن.  یخداحافظ یکی یکیجاشون بلند شدن و  از

 م.تو جلسه بود یساعت نگاه کردم، حدودا دو سه ساعت به
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که هراسون  دمیبه محض خروجم از اتاق لونا رو د رون،یو رفتم ب برداشتم روفمیرو مرتب کردم، کخسته بودم. کتم یحساب

 سمتم. اومدیم

که فرار  ششیاومدم برم پ دمیرو تو شرکت د الدیمن م سیر بزنم تند تند گفت: یاجازه بده من حرف نکهیبدون ا دیرس یوقت

کوچه پس کوچه  یبازم دنبالش رفتم، اما اون تو شلوغ رون،یشرکت رفت ب اطیرا! منم دنبالش رفتم، از حدونم چ یکرد ازم، نم

 ها گم شد...

 کردم.  یباال رفته نگاهش م یابروها با

 .دیکش قینفس عم هیحرفاش تموم شد  نکهیا بعد

 ؟یبود الدیلونا چرا دنبال م-

 زده گفت: خجالت

 شیو برنگشتم پبرادرم شیبود، من رفتم پ یپسر خوب یلیخ م،یباهم آشنا شد الدیخونه اردوان منو م یآخه اون شب مهمون -

 .ارمیفنجون قهوه از دلش درب هیبا دعوت  خواستمیتنهاش گذاشتم، م یازم دلخور شده بود که وسط مهمون الد،یم

 تکون دادم:  روسرم

 .یبر یتونیخوب، م -

 گفت:  متعجب

 خوب ممکنه گم بشه... ست؟یآشنا ن نجایتازه اومده لندن به ا الدیم دیتون نگفته بودمگه خود سییر-

 موضوع نبود. نیکله پوک بازم دردسر ساخت، اصال حواسم به ا نیا گه،ی... راست ماه

 خوردم اما موضع خودمو حفظ کردم: جا

همراه  یگوش نکهیو دوم ا یاحترام بذار دیبا ارممیبه دست یذاریبه من احترام م یوقت ن،ینه و جناب برز الدیم نکهیاول ا -

 االنم برو سر کارت. ره،یگیداره و باهام تماس م

که اون شب استخر  یاون دختر دونستمی! مکردمیروز هم تحملش نم کیاز اولشم لوس بود، اگه کارش خوب نبود  د،یورچ لب

ساالر کمک گرفتم، انقد به مها  یمخ زن یخودم که نه ،از مهارتاالبته  الد،یرو نشون مها داده لوناعه، خودم کشوندمش سمت م

 چششو گرفت و رفت سمتش. الدیچشم ابرو اومد تا لوناهم م

 آماده بود. اطیتو ح نیزدم، ماش رونیکنم، از شرکت ب یفکر م یو الک ستادمیکه وسط سالن ا ستقهیچند دق اوه،

 رو روشن کردم.پشت تورینشستم و به محض نشستن مان عیسر

 مها خاموش بود. نیسر آست ابیرد

 ...یخراب کرد رواباتیبازم که رد اه

 !جیگ

 باشه! دقتیب تونهیآدم چقـدر م هی دونمیمن نم آخه

 برداشتم! رولیموبا

 بوق خورد گفتم:  نکهیمحض ا به

 .میهم خونت، گمش کرد -

 گفت. یزیداد زد و چ یعصبان

 قطع کردم!  عیچون سر یچ دمینفهم اما

 

 مت

 

 پشتم جا ساز کردم و دکمه کتم رو بستم. روکلت

 گذاشتم. فیرو تو ک بسته

 .اطیتعلل رفتم سمت ح یو ب رونیاتاق زدم ب از

 رو گرفتم.و گازش نیتو ماش نشستم

 به انبار. دمیبعد رس قهیده دق حدودا

 گفت: یعصبان کلیمحض ورودم به سالن ما به

 کارلوس منتظره... -

 !ستین شیب ینیو خالفه، وگرنه جوجه ماش یالبته اصالتش تو مواد فروش ل،یاص ولیاسپان هی کارلوس،

 شدم گفتم:  دیکل یدندونا یکردم و از ال اخم
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 به درک که منتظره، گفته بودم امروز سرم مشغوله...-

 کال الل شد. میبرزخ افهیق دنیبزنه که با د یکرد اومد حرف اخم

با تعجب، دست و پا بسته گوشه اتاق  زهیم زهیر یکردم و وارد شدم کارلوس با اخم از جاش بلند شد. پسر رو با ضرب باز در

 بود. ستادهیا

به کار  کنهیباز شروع م ستمیمن ن نهیبیشد! احمق تا م شتریشد، گره ابروهام ب دهیکش زیم یرو کیکوچ یبه بسته ها نگاهم

 خودش!

 گفتم:  یعصبان

 رو خط بکش. نکاریده هزار بار گفتم دور ا م،یرو نداشتنوعش نیاز ا گهیکارلوس، د-

 جلو اومد: یو عصب تند

 که! یفهمیرو، ممن کار خودم یکنیرو متو کار خودت ،یقرار نبود چوب ال چرخ من بذار گهیمت د -

و به سمت پسر حرکت  زیها رو انداختم رو م. بستهزیگذاشتم رو م روفمیو ک ینشستم رو صندل ز،یتوجه بهش رفتم سمت م یب

 کردم!

 نجایا الیخیدر انتظارش هست وگرنه انقدر ب یچ دونهیکرد، قطعا نم یرو نگاه متو نگاهش نبود، فقط با تعجب همه یترس

 بود! ستادهینا

 اصال حوصله جنازه بار زدن ندارم! ن،یآزاد کن نیهم که گرفت رویهرک ن،یرو باز کندستش-

 با شوق به بسته ها نگاه کرد . ف،یرفت سمت ک کارلوس

 !خارهیم نکهیمثل ا ذاره،یسر جنگ وا نکنم خودش نم نیبا ا خوامی... من میکهیمرت

 !فیتو ک یعنی ش،یقبل یدستش به بسته ها برسه برشون داشتم، دوباره برگردوندم سر جا نکهیسمتش، قبل ا رفتم

و خودت و دار  زمیریجلو چشمت تو فاضالب م رولیکروکد یتمام سه بسته ای یدیکه گفتم گوش م یزیآدم به چ یبچه نیع ای-

جواب  کیاگه شده پول تمام موادا رو بدم و مجبور باشم به ما یحت کنمیرو م نکاریا یدونیم کنم،یرد م غیرو از دم تو دستت

 پس بدم. 

 

 گفت: تیو با عصبان دیبود چون عربده کش یامروز کال قاط نکهیا مثل

 کیو ما ارهیدر م یچهار تا خنگ باز نمیباهات ساختم گفتم ا لیاوا ،یکن، پا رو دم کارلوس گذاشت یخداحافظ تیبازندگ-

 !کردمیکه فکرش رو م یبود یتر از اون رکیز یلیاما خ کنه،یحذفش م

 :دمیکش یحوصله پوف یب

 !عیسر ان،یمن ب نیتو ون پشت ماش زیرو بر هیه به من، بقکارلوس چرت نگو، من اصال وقت ندارم، پسر رو بد-

 در آوردم. فیاز ک روپیجعبه پ ،یبهش رفتم نشستم رو صندل توجهیب

 ای ترسمیمن ازش م نکهیخودش فکر کرده؟ ا شیپ یواقعا چ دونمینم کرد،یو اون با حرص نگاهم م دمیکشیم پیپ لکسیر

 زدم! یپوزخند شم؟یتابع اون م

 تورو بادت کرده امروز آخه کوچولو... ی! هه، کمن

 .کردیبود و نگاهم م ستادهیمن تموم شد و اون همچنان ا دنیکش پیپ

 شدم و رفتم سمت پسر. بلند

 ...اطیتو ح نشیاریب نیرو باز کنباشن، دستاش نیآدما آماده تو ماش هیبق دوارمیخوب، وقتت تموم شد، ام-

 .انداختنینگاه به کارلوس م کیه به من و نگا کی یدو تا خنگ با گنگ اون

 کتش گرفتم و رفتم سمت در...  قهیرو باز کردم. از دست به کار بشم! رفتم سمت پسره و دستاش دیخودم با یانگار نه

 کرد و برش داشت. یدستشیبردارم که کارلوس پ روفیاومدم ک ز،ی! پسر رو همونجا رها کردم و رفتم سمت مفمیک اوه

 !شهیم زیکاسه صبر مت داره لبر-

 سمت اون دوتا:  برگشتم

 شه؟یم یبشه چ زیاگه لبر نیدونی، شما ممکس کل،یما-

 !هیلیخودش خ برنیکه ازم حساب م نیترس سرتکون دادن! خوبه، هم با

 ؟یدونیکارلوس تو م یهوم خوبه، تو چ-

 .کردینگاهم م ضیفقط با غ سمتش، برگشتم

 !یدادیم روفیاالن اون ک یدونستیاگه م شه،یم یچ یدونیپس نم-

 !یدونیتو م دونمیمن م هیباز گهیخو بزن بترکونش د ه،یطبل تو خال کیطرف  مینیبیتهش م گه،یچرت و پرت م یه-
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 برگشتم سمت صدا:  تیتعجب و عصبان با

 ؟یگفت یتو چ-

 حرفم جا خورد، آروم گفت: از

 فاتحم خوندست!  د،یشن یلعنت-

 

 اریشهر

 

 عجله شماره ساالر رو گرفتم: با

 !؟ییالو، کجا-

 !دیابرا مروار ریز یباز بر یآفتاب نش ،یفقرا کرد ریاز ما فق یادیخان چه عجب  اریبه شهر-

 حوصله حرفش رو قطع کردم: یب

 !ستیبزار کنار، مها ن رویباز نکیریساالر ش-

 گفت: متعجب

 درک کن! کمیکار دارم.  یاصال ولش کن من تا خرخره غرقم، کل اریباز گمشده؟ شهر نیا ست؟ین یچ یعنی-

 !اومدیخونم در نم یزدیم کارد

 باز از کار افتادن. اباشیطبق معمول رد ست،یساالر خفه شو، سه ساعته ن-

 سکوت کرد و بعد... یاقهیدق چند

 !نیدست پ یبسپر نکهیجز ا ستین یاگهیخوب، راه د-

 گمشو... کنم،یدارم مشورت م یکرو بگو با ! من؟یچ گهید-

دور  یتو مشتم فشردم، چرخ رولیموبا یکن؟ پاره آجر برداشته مخش! حرص دایرو برام پ الدیبگم م نیکردم، برم به پ قطع

 بودم...  جیخودم زدم. گ

 که در زدن. رونیبرم سمت در و از اتاق بزنم ب اومدم

 تو! ایب-

 بود! وایاما ش ادیب یبودم آن منتظر

 مشت کرده بود. روتاشدس

 لبخند گفتم:  با

غذا چشممون به جمالت  زیمرده؟ زنده؟ فقط سر م اریشهر یگینم گهید دایجد یدقت کرد ؟ینیرو ببداداشت یاومد شدهیچ-

 ...شهیروشن م

 :دیخند ینخود

 ! آها سالم.کاریچ خوامیتا مها هست تو رو م-

 رو باز کرد، سنگ تو دستش بود!بگم مشتش یزیچ نکهیا قبل

 ؟یاز کجا گرفت نویا وا،یش-

 دزده برگردونده بهت؟ دمش،یحاال تو اتاقت د دنش،یدزد یتوکه گفته بود-

 به دماغم انداختم: ینیچ

 مها آورده. رونیا ،یکردینم یقبال تو اتاقم فضول-

 

 مگه اون انگشتر مامان نبود؟-

 د هم سنگ، بدش به من.چرا، هم انگشتر مامان بو-

 سمت سنگ دراز کردم. رودستم

 و با دقت زل زد بهش. دیرو پس کشدستش اما

 

 حوصله صداش زدم: یب

 !وایش-

 به سنگ انداخت: یدقت نگاه با

 .ستشهیش ست،یسنگ ن نکهیا اریشهر-
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 گرفته. شیدختر باز نیباز ا دم،یبه صورتم کش یدست

 .ستین شهیباباست، ش یسنگ جعبه نینکن، ا تیاذ زمیعز وایهوف، ش-

 گرد شده گفت: ییبلند کرد و با چشما روسرش

 . ستیسنگه بابا ن نیا ه،یحاضرم قسم بخورم تقلب-

 برداشتم. روتلفن

 اتاق من! ایب عیسر انیرا-

 قطع کردم و برگشتم سمتش: روتماس

 نباشه. یتقلب نیا دوارمیالبته ام ،یگفته باش یبه حالت اگه الک یوا وایش-

 رو بهم سپرد و رفت سمت در.به سمت سنگ دراز کردم، سنگ رودستم

 نداره.  یانوشته چیه نیسنگ اول اسم بابا بود؛ اما ا یرو-

 رو بست و رفت.  در

 

 مها

 

 کی ادیاصال نم اشافهیبلده؟ به ق یباشه، خوب شد فحش ندادم. اصال مگه اون فارس زیانقدر گوشش ت کردمیآخ، فکر نم آخ

 باشه! یرانیپسر ا

 برگشت سمتش. عیکارلوس سر ارویاولش با تعجب نگاهم کرد اما با حرکت اون  د،یرو شنصدام نکهیا بعد

 .کردیبه مرگش م دیمته گرفته بود و تهد ارویاون  قهیرو جلو شقکلتش کارلوس

 .کردیبهش نگاه م الیخیمت ب اما

 ادامه بدم؟ معلومه که نه! نجایتا ا تونستمینداشتم االن م رویالیخیبصفت  نیاگه ا دونمیبارز منه اصال، نم نمونه

 که کارلوس به سر مت زد دعواشون شروع شد. یاضربه با

 قدره نسبت به کارلوس! یلیمعلوم بود خ زد،یرو مکارلوس انهیوحش مت

 !تونستنیداشتن جداشون کنن، اما نم یدوتا نره قول سع اون

 میمها خنگ ن گه،یفرار کنم د تونمیمنم کنار در هستم، خوب م ستیکدومشون حواسشون به من ن چیبه سرم زد! االن ه یفکر

رو بردم پشت و . آروم عقب گرد کردم سمت در، نگاهم بهشون بود تا مبادا نفهمن، دستامینیبیم نارویا یدعوا یستادیساعته ا

 آروم درو باز کردم.

 ...ـــــژیق

 از اون قول تشنا بود! یکیکه حواسش بهم بود  یمچاله نگاهشون کردم. تنها کس یتصور با

 برگشت مشغول جدا کردن اونا شد. الیخیهم باون که

 سمت سالن. دمییدو عیسر

 . دمییدویبا تمام توان م نم،یرو بببرنگشتم پشت اصال

 نبود! یبرگشتم خوشبختانه کس زدم،یبه در سالن... نفس نفس م دمیرس

 .دمیبه صورتم و لباسام کش یباالخره تونستم فرار کنم دست نکهیاز ا سرخوش

 اصال دنبالم اومدن؟! ای دنیچرا هنوز نرس نکهیا کرد،یعجله مخم کار نم از

 ...اطیرو باز کردم و رفتم تو حدر سالن عیسر

 بودم که پنح نفر دورم رو گرفتن! دهینرس اطیح یهاوسط هنوز

 را انقدر راحت گذاشتن برم.پس بگو چ اه

 جوره راه فرار نبود، پنج تا قول تر از اون دوتا بودن. چیه

 دستش گرفت. کیرو با اومد جلو دستام شونیکی

 نشستن پشت فرمون! ،اطیگوشه ح یون مشک کیرفتن سمت  گشونید یدوتا

 رو گرفته بود بردم سمت ون...هم که من یاون

 به مشامم خورد. یمزخرف یمحض باز کردن در ون بو به

 جنازه؟! ه،یگند چ یبو نیا یلعنت

ها معلوم  یو بعض ،یزخم یداغونو صورت یها افهیبا ق هایرو نگاه کردم، حدودا ده دوازده نفر، بعضمچاله داخل ون یاافهیق با

 بهتره. گهید یاز اونا تشونیبود وضع
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نابسامان  تیوضع نیبد و ا یبو نیکف ون نشسته بود، انگار ا الیخیکه ب یساله ا زدهیوسط چشمم خورد به پسر دوازده س نیا

 بود. یبراش عاد

 حولم داد و پرت شدم تو ون.  یکی هوکیکه  کردم؛ینگاه م هاشونافهیزار به تک تک ق یحال با

 

 ممکنه. ریفضا غ نیا تحمل

 ...یلعنت

 عفونت... زخم و ،یدگیتعفن و پوس یبو

 الشه جسد که چند هفته خاکش نکردن کنارمه. هی انگار

 .کردنیاطراف ناله م یآدما همه

 داغون. یمتر ستیاتاق حدودا ب کی یتو

 !شدیتر مبد داغون یبو نیبا ا که

رو بو آستانه تحمل من نیباشم، آخه ا الیخیب تونسمینم نباریا دم،یکشیزور نفس م دهنم گذاشته بودم و به یجلو رودستام

 .کردیم زیلبر

 دنت؟یمعلومه...نکنه دزد ختتی. از سرو ریستین نجایتو آدم ا-

 اومد. یک نیکنارم نشسته، ا کهیهمون پسر کوچ دمیبرگشتم که د باتعجب

 گفتم:  کنجکاو

 ه؟یاسمت چ یچه خبره؟ راست نجایبگو ا یاز من بپرس نکهیقبل ا-

 :دیخند

 .ورمیفضول... خب من جن -

 سمتش دراز کردم: دستمو

 .الدمیخوشبختم منم م-

 سبزش گرد شدن،با تعجب گفت: یچشما

 ؟یستین نجاهایا یبودم، برا دهی! تاحاال نشنالد؟یم-

 گفتم: عجول

 ه؟یچ نایبگو داستان ا گم،یحاال بعدا م ستم،ینه ن-

 من زد: یبه فضول یلبخند

مثل  یآدما ناس،یاون سر دسته همه ا که،یرگ تر از اون مابزرگ، بز یلیخالفکار بزرگ، البته نه خ کیکارلوس گنزالس -

 ...کنیما یهاشاخه ریکارلوس مثل ز

 !هیکارلوس ک هیک کیما گه؟یم یچ نیا

 وسط حرفش:  دمیپر

 ه؟یمت، اون ک-

 یشگری. از مدلش معلومه مدت هاست دست آرازدیرنگ م ییکه رو به حنا یبور یکنار زد. موها روشیشونیرو پ یتار مو چند

 افتاده به جونشون! یچیبا ق یکینکرده.  زشیتم

مت  یهادربرابر حرف ییجوراکی کیانقدر کله خره که ما دونمیم رونیاما ا دمش،یند شتریدوبار ب یکیاوه مت، راستش -

 کنه... یبه اون امر و نه تونهیو نم شهیساکت م

 انداختم: کیبه دورتادور اتاق کوچ ینگاه

 نجا؟یا یکشونده شد یبچه چجور ینه اول بگو تو ن؟ینجوریآدما چرا ا نیا یخب، نگفت-

 رو بغل کرد. با اخم گفت:و زانوهاش واریداد به د هیتک

 کامل جواب بدم! روتیفرصت بده سوال قبل ی. کمیپرسیچرا انقدر سوال م-

 ادامه شروع کرد به گفتن: در

 بود. یمزخرف ی، روزهاخونه بودم میتیرو باز کردم تو چشمام یمن از وقت-

 کردنم نخوردم. یبچگ یکه برا ییهاکردن جام نخوردم. چه کتک سیو خ امیشب ادرار یکه برا ییهاکتک چه

گرفتم فرار کنم، با خودم گفتم  میتصم روزکی نکهیخونه بود، تا ا میتی یهایهام کتک خوردن از مربکابوس شب نکهیا خالصه

پارسال بود. چند  قایدق رون،یشب زدم ب کی نجا،یتره تا ابرام تحملش راحت یکنم و کارتون خواب بشم زندگ ییاگه گدا یحت

 جلوم، بعد گفت:  یسکه در اورد و انداخت تو قوط کیرو.  ادهیتو پ شمینشست پ یکی روزکیکه  گذشتیروز از فرار من م
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 بهتر شه؟ تیزندگ یخوایم -

 : صحبت بهم نداد وگفت اجازه

 ؟ییبچه ده ساله و چه به گدا کی ،یو کار کسینظرت دارم، معلومه ب ریچندروزه ز-

 حرف زد و در آخر مخم رو زد.  یکل نکهیا خالصه

 

 بود... ادیپول توش ز یتره، راستش رو بخواام کارم آسونمواد رو حمل کنم. گفت چون بچه یکه مقدار نهیگفت کارم ا بهم

 ...کردمیم ییکه گدا منم

 همون اول قبول کردم! پس

 .یبراشون کار کن دیکه تو تا سه سال با نهیا نکاریا قانون

 ...گهید یجا یببر ییبراشون از جا دیسه چهار بار مواد و با یماه

 !چکسیه رسه،ینم چکسیبه عقل ه کننیم میقا یمواد رو جور نایا البته

بخورن و  هیبق دیبا روکیکوچ یبسته کی ای کنن،یپوست جاساز م ریدو ساعت فاصله هست مواد رو ز یکیدور که  یهاراه یبرا

 به مقصد دفعش کنن! دنیکه رس یوقت

 . رنیمیو م شهیبه مقصد بسته پاره م دنیوسط رس هایلیخ یبرا

 .رنیگیهنگفت م یپول برنیبار که مواد رو براشون م هر

 خرجش کنن. یجور توننیالبته فعال نم که

 .ننیبیرو ممواد جابه جا کنن رنگ آفتاب خوانیکه م یو فقط وقت موننیم ینیبیکه م یاتاقک نیتو تمام سه سال تو هم چون

 که بهم داده بود گفتم: یاز حجم اطالعات متعجب

  خورن؟یآخه بسته رو م یپوست آدما؟ چجور ریآخه ز ؟یچجور-

 !شه؟یمگه م اصال

 هستن؟ یگند تعفن چ یو بو یلعنت یهازخم نیداغون با ا یهاآدم نیپس ا خوب

 با زبونش تر کرد:  رولبش

خرجش  یبه نظرت چجور اد،یم رشونیگ ییجاهمه پول هم بعد از هر جابه نیا رون،یبرن ب توننیکه تا سه سال نم نایخوب، ا-

 .ادیبال سرشون م نیکه ا کننیانقدر مصرف م رن،یگیپول ازشون مواد م یاوقات جا شتریب کنن؟یم

 داره! یعواقب بد لیآخه مصرف کراک و کروکد یدونیم

 بدن... یرفتن اعضا نیبه مرور زمان از ب ای یعفونت یزخما نیا مثل

 .کننیمواد اوردوز م ادیاز مصرف ز ای رنیمیهمون چند ماه اول بعد از مصرف مواد م هایلیخ

 .موننیم نجایرو ااز همون اول شرط گذاشت که تمام سه سال کارلوس

 .شهیم نیسر انجامش ا دونستیم چون

 .دادیم یجنس تقلب خواستنیکارشون مواد م یکه در ازا ییکسا به

 . ارهیتر بو سالم دیجد یهاراحت آدم تونستیو کارلوس م رفتنیم نیهم زود ازب اونا

 هستن! یپست یهاب آدمعج کشه،یمخم داره سوت م هوف،

 مها! یافتاد یچه هچل تو

  ؟یپس چرا تو االن سالم وریجن-

 باال انداخت: شونه

بچم... نه  کیمنم چون من  ارهیکه تونست دوم ب یکس نیشتریب نجام،یسال هست ا هیمن  نکهیو ا کنمیمن مواد مصرف نم-

 .دمیاز استرس بند و به آب م اشونیمثل بعض نکهیلو برم؛ نه ا ییباشه و موقع جابه جا عیکه ظاهرم ضا کنمیمواد مصرف م

 گروهم! نیهستم که تو ا یابچه نیاول دونمیکه م ییتاجا

 کارا بزنه؟ نیکه دست به ا ستچارهیو ب کسیمثل من ب یک آخه

 .یلنگه انگار یکار م یجایخاروندم،  سرمو

 ه و حوصله جنازه بار زدن نداره. نکن نکارویا گهیکه د کردیاما مت با کارلوس بحث م-

 

 تکون داد: سر

 یلیقبال هم گفتم خ سکه،یکال اهل خطر و ر اره،یگنده م یهاجنس کیما یبرا یفقط گاه ست،یاوهوم چون مت تو کار مواد ن-

 کله خره!
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 فرق داره... یلیو دار و دستش خ کیبا ما نکهیا خالصه

 ؟یکن یاستفاده م یریگیکه ازشون م ییپوال نیازا رونیب یبر نجایاز ا یروز کیاگه  وریجن-

 گفت:  الیخیب

 ...دمیزحمت کش یمن براشون کل کنم،یخب معلومه که استفاده م-

 کردم: ینوچ

 پول حرومه خوردن نداره بابا... نیاما ا-

 از حرفم گفت:  جیو گ متعجب

 کردم؟ من کار کردم براشون! یحروم باشه؟ مگه دزد دیحرومه؟ چرا با-

 رو با...پول نیا-

. هاستیبادکنک نیاز ا نمیبیم یسمتش، کال امروز هرچ دیدر چرخ ی! سر هردومون با صدایدر نصفه موند، لعنت یبا صدا حرفم

 .کردیم تیرو به سمت در هداگندشون اومده و همه کی

 رو گرفت:دستم وریشدم که جن بلند

 صبر کن!-

 سمتش: برگشتم

 .گهید میبر دی... ماهم بارنیدارن م هیاما بق-

 اشاره زد: دادیهلشون م رونیکه اون گندهه به ب یسر به آدما با

 کنه. ستشونیسر به ن برتشونیرو؟ داره م تشونیوضع ینیبیکارلوس کارکنن، مگه نم یبرا توننینم گهیاونا د-

 .میفقط من و تو سالم فعال

 !عیسر نجایا نیایب نم،یبب دیشما دوتا بلند ش-

 نجایا یهوا شیاز اتاق، آخ رونیهلمون دادن به ب میدیکه صدامون زده بود. تا رس یسمت کس میرفت ستاد،یهم ا وریجن بارنیا

 ...رمیمیبد م یآخر بخاطر اون بو کردمیبهتره، فکر م

 در بزرگ. هیسمت  بردنمون

 شت.رنگ کنار هم دا دیدر سف یبود که کل دیساده سف سالن کیکه باز کرد  رودرش

 نفر اونجا بودن و دو نفر هم ما رو آورده بودن. دو

 انفجار اومد! یصدا هوکیرو بدن هلمون داد سمت اون دو نفر،  نیامروز جاساز کن دیکه با یتا بهتون مقدار زیسمت م نیبر-

 

 تو گوشش: یرو گرفته بود دستش رفت سمت هندزفرمن یهادست کهیاون

 بله؟ اوه، باشه باشه!-

 سمت در! دنییدو عیو سر میگفت بر شیکنار به

 گفت: شونیکی که

 ؟یچ نایکجا؟ پس ا د،یصبر کن-

 !ن؟یایاز پس دو تا جوجه بر ب نیتونینم یعنیکمک،  میریما م میتو دردسر افتاد-

 دو رفتن... اون

 . میتا بر نیرو بکنکارتون دیبا عیسر نجایا نیایب ن،یکنیمنو نگاه م نیستادیشما دوتا چرا ا د،یاه، باز دردسر جد-

 

 مت

 چشمام رو باز کردم. ،دیچیکه تو سرم پ یدیدرد شد با

 !نیحاال بب ارم،یرو در مپدرت یعوض ،یرو بادستات کنداطراف اتاق چرخوندم. آه، کارلوس قبر خودت رونگاهم

 درد سرم بدتر شد. نشستم،

 شد. یچ دمینفهم گهیهم زد به سرم و د یلحظه درنگ کردم که اون عوض کیلحظه،  کی فقط

 لمس نکرد. رویرفت سمت گوشم اما هندزفر دستم

 برخوردم، هه احمق! شیخال یرو گذاشته بودم بردم که به جاکه کلتم ییرو به جابرداشته، قطعا کلتمم گرفته، دستم پس

 گرفته. روزاتمیتجه مثال

 !؟ترسهیمنم م هوشیبزدل از جسم ب کارلوس
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از سالن گذشتم و  رون،ینبود، پس رفتن، از اتاق زدم ب گارداشیباد هیاز ون و بق یبلند شدم رفتم سمت پنجره، خبر جام از

 نبود اما رو مخ بود. ادیرو با دستم ماساژ دادم، دردش زشدم. سرم اطیوارد ح

 چه کردن، خوب شد بهش خط ننداختن! نمیماش یهاکیبا الست نیبب نم،یافتاد به ماش چشمم

 شیرو به آتدودمانش وفتهیروش خط ب یدوس دارم و اگه حت شتریاز جونمم ب رویمیقد یوامیب نیا دونهیم کارلوس

 ...کشمیم

 !دمینشونت م کنه،یزرنگ شده چرخ پنچر م حاال

صبر  قهیدر آوردم و گذاشتم تو ساعت، حدودا پنج دق کتم قهیرو از گوشه کارت میساعتم ور رفتم که باالخره روشن شد، س با

 کردم تا آنتن داد.

 .دهیمنطقه محرومه انگار، که آنتن نم یلعنت

 تند گفتم:  دمیرو شن بله گفتنش یصدا نکهیتوماس تماس گرفتم، به محض ا با

 بن بست کن! یا رو راهههمه بچه قه،یدو دق کنمیم دیتاک ،یجلو در انبار کارلوس گهید قهیتوماس تا دو دق-

 .دیبمب گذاشته باشن، که توماس رس ایدست زده باشن  روشیزیبودم تا مبادا چ نمیداخل ماش یکردم، مشغول وارس قطع

 سوار شدم. عیسر

 به سمت بن بست! ریرو بگگازش عیسر رسم،یبعدا به حسابت م ،یداشت ریتاخ قهیتو سه دق قه،یتوماس گفتم دو دق -

 کار کرده؟  یشده پسر؟ باز کارلوس چ یچ-

 ور رفتن با ساعتم بودم: مشغول

ماکسه  روکلیو اون ما کرد و خالف دستور من عمل کرده در آخرم قبر خودش هوشمیرو جرواجر کرده، بمن یوحش یکایالست-

 چموشو کنده!

 بله؟-

 .نیدیم لیتر از قبل بهم تحو زیتم شیبرینداره م کیاونجاست الست نمیانبار کارلوس ماش یریبا جک م نیملور-

 جمعش کنم؟! دیمن با زنهیگند م گهید یکیاه مت چرا -

خوب به حرفام  یبه نفع خودته مثل دخترا میکه گفتم، امروز بد عصبان نیتو رو بشنوم، هم یبسه دختر من وقت ندارم غرغرا-

 فعال. یگوش بد

 ؟یآورد یچ زاتیتوماس تجه-

 داشبرد رو باز کن.-

 توش بود.  لدینگفیداشبرد رو که باز کردم دوتا اسپر در

 کلت خوش دست و فرض... هی

 رو هم برداشتم.هم بود اونGlock42 هی

 .یکن مشیلباسات راحت قا ریتا ز خورهیبدرد م شهیهم فیظر یکلت نه سانت هی

 پشتم دوتا شات گان هست.-

 هوم خوبه. پشت برداشتمش، یشدم و از صندل خم

 رو تو لباسم جاساز کردم و شات گان رو گرفتم تو دستم.  لدیف

 بودن. ستادهیبن بست عقب تر ا کیاما  دنیها هم رسبچه م،یدیرس-

 .نجایا انیخوبه، بگو ب-

 رفتم سمت بن بست. دادیم میمحکم که خبر از عصبانت یبا قدما ن،ییپا دمیپر نیتوماس زد رو ترمز از ماش تا

 .رفتنیها پشت سرم رژه مبه خودم اومدم همه بچه تا

 کردم. میرو تو دستم تنظ گان شات

 کارلوس وسط بن بست سد بسته بودن. یهانوچه

 ...یانداز ریها بودن پس با شروع من همه شروع کردن به تراس بچه ریشون تو ت همه

خودم لذت  یکشتن کارلوس با دستا نیاز ا شتریره! اما بدا یهـوم چه لذت کشتن،یرو مکارلوس یهانوچه انهیهم وحش هابچه

 بخش تره!

 . رونیب ادیاز لونش م یک نمیتا بب مونمیهفت خط م نیا منتظر

 

 مها
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 کردن. یدر راه کیرو به سمت  هرکدوممون

 .ییدستم رفتم تو دستشو یبسته تو کی با

 کنم؟! یکار نیکه همچ دهیکش ییکارم به جا واقعا

 هخامنش! اریجناب شهر یدست راست تقلب دمیشا ای الد؟یمها؟ م ام؟یک من

 مها؟! یته زندگ شهیم نیا رم،یاصال امروز بسته تو بدنم پاره بشه و من بم دیشا نه؟یکار من هم آخر

ه و پشت سرم بسته بش ییدر دستشو نکهیقبل ا ش،یپ قهیچند دق نیچرا اما تا هم دونمیبشه، نم ینجوریا ذارمیمن نم عمرا،

 بسته مواد... هیمن بمونم و 

رو من تونهینم یعنی زاتشیو تجه گاریاش با اون همه باداون با همه دبده کبکبه کنه،یم دامیپ اریشهر گفتمیهمش م نایا قبل

 کنه؟  دایشهر پ نیتو ا

 از چه قراره... هیقض دمیکنن، تازه فهم دارمیاالن انگار از خواب ب اما

 کنه... دامیپ اریکنن اونوقت من توقع دارم شهر داشونینتونستن پ سایبار هم لو نرفتن، پل کیکارن و  نیچند ساله تو ا نایا

 زودتر... ن؟یکنیم کاریشما دوتا چ یآها-

 با در فاصله داشتن... یبود، حدودا دو سه متر دمیزدم. پاهاشون تو د دید رورونیدر ب ریو از ز شدم خم

 .کننیپچ پچ م یدارن چ نیبب طونارویبه ش رو چسبوندم به در به گوشم

 

 پسر مت با دارو دستش حمله کرده همه رو کشته و مونده چند نفر...-

 باز؟ شدهیچرا مگه چ-

حوصله جنازه بار زدن نداره اما  گهیبه خوردشون نده گفته د ایپوست آدما نذاره  ریمواد رو ز گهیمت به کارلوس گفته د-

تو  زنهیکارلوس با کلتش م شهیکه مت حواسش پرت م شهیم یچ دونمینم شن،یم ریباهم درگ دهیکارلوس به حرفش گوش نم

 .شهیم هوشیسر مت و ب

 رو کند.اوه کارلوس گور خودش-

 مت داغون کرده. نیماش یهاآره، تازه چرخ-

 کرده! یکار نیهمچ یرو نداره، با چه دل و جرعتمت هیحق دست زدن به وحش یکس-

 احساس قدر بودن کرده! هگید یادیز-

 .میپس بهتره بر میریمیبه چاک، همه مردن موندن ده دوازده نفر، ماهم م میبهتره ما هم بزن ال،یخیب-

 اما کارلوس...-

 .کیما شیپ میبدبخت بهتره بر یمن و تو مونهیم رهیمیامروز به دست مت م ه؟یک گهیکارلوس د-

 ؟یدوتا چ نیا-

 ...میدِ بدو بر ،یکنیم یچ یچرا انقد چ -

 

 فرار کنم. تونمیم یعنیدوتا هم رفتن، پس  نیا شه،یباورم نم یوا

 نکهیا خواد،یکه دلت نم یبکن یکار یستیمجبور ن گهید یدونیم نکهیا هیحس خوب یلیخ دم،یگنجیتو پوستم نم یخوشحال از

 .یرو آلوده به کثافط کنخودت

 .رونیاومدم ب ییاز دستشو عینکردم و سر درنگ

 بود پس صداش زدم: ییتو کدوم دستشو وریجن دونستمینم

 .میاون مواد رو استفاده نکن خالص شد رون،یب ایب وریجن وریجن-

 .کردیکه بسته مواد تو دستش بود و با تعجب نگاهم م دمیرو د وریاومد و بعدش جن یدر یصدا

 اون دوتا کجان؟  م؟یخالص شد ؟یچ-

 به هم و گفتم:رو کوبوندم دستام جانیه با

بهتره  وریکه مواظب ما بودن در رفتن، جن مییهمه رو به جز چند نفر کشته اونا دمیکه من شن نطوریحمله کرده، ا نجایبه ا مت-

 .میوفتیمت م رهیوگرنه بعده کارلوس گ نه،یفرصت هم نیبهتر میماهم در بر

مطمئن شدم رنگ موهام رفته  یوقت رش،یآب و بازش کردم؛ سرمو بردم ز ریندادم و رفتم سمت ش وریصحبت به جن اجازه

 رو بستم.  ریکنار و ش دمیرو کش سرم
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که دستم بود کرم رنگ بود،  یدر آوردم و برعکسش کردم. حاال کت رومیمعمول لباسام دو رو بود، پس کت نوک مداد طبق

 .دمشیپوش

 !کردیبا تعجب نگاهم م وریجن

 ؟ییپاها نیپسر و همچ گهیاالن م فم،یظر یشد سمت پاها دهیکش وریجن یهاآوردم، چشمدر  روشلوارم

 کن. شیرو دروهاتچشم ،یهو-

 پاهام بود: خیم نگاهش

 ؟یچ یعنیکن  شیدرو-

 برات. بندمشیوگرنه خودم م میهات رو ببنده شماهاست، ببندش ببنهمون چشم-

 .میا دختربفهمه م نیمونده ا نمیرو بست، همچشماش عیسر

 .دمیشلوار رو پشت و رو کردم و پوش عیسر

 دستشو که گرفتم چشمام و باز کرد . وریسمت جن رفتم

 

 به سرتاپام انداخت: ینگاه باتعجب

 ...یآفتاد پرست رنگ عوض کرد نیتو موهات بلوند نبود؟ ع ؟یسر و شکل عوض کرد هوکیچرا -

 کردم:  اخم

 .میر سوال نپرس بجنب برهم آنقد ! االنهیرو بفهم آفتاب پرست چبچه حرف دهنت-

 ...اطیاما با احت رون،یب میاز در زد تکون داد، راه افتادم و دست اونم کشوندم باهام همراه شد، روسرش

قطعا  زدن،یرو مبودن و هم دونیوسط م یکیداد، با  صیجا تشخ نیاز هم شدیرو ممت کلیکوچه هنوز بزن بزن بود، ه وسط

 وسه!طرف کارل

 ...واریسمت د رفتم

 دست به کار شدم. عیتلفن بود، پس سر رینبود تا کمکم کنه اما ت یبرق ریت گهید نباریا

 ؟یباال بر نیاز ا یتونیتو م وریجن-

 داد:  سرتکون

 نکنن. دامیتا پ رفتمیباال م نایو از ا دمییدویانقدر م رفتمیاوقات که لو م یگاه ییآره بابا، موقع جابه جا-

 زدم که اون اول بره. اشاره

 تلفنش و ازش آروم آروم باال رفت. ریسمت ت اومد

تو  نکهیا یجا نیبچه تو سن ا کیچرا  ره،یباال م واریداره از د یچجور کشیو کوچ فیظر یدستا نیبا ا نی! ببکهیکوچ چقدر

 باال رفتن ماهره؟ واریدرساش خبره باشه تو در و د

 یخالفکار، تو یسر کیبخواد فرار کنه از دست  نکهیا یداشت االن جا نایمثل م یااونم عمه اگه دیشا کسه،یمثل من ب اون

 ...دینوشیم رورشیش وانیل نهیخونش کنار شوم

 ...بودمیوجود نداشت من االن از اون بدتر م یینایاگه م دمیشا ای

 بزنه که...  ییدست به کارا دیلقمه نون با کیدر آوردن  یبرا کسیدختر تنها و ب کی رانیبسا تو ا چه

خر  نکهیاونجا کارنکنه. مگه ا یول یاز گرسنگ رهیبم شهیکه دختر حاضر م هیجور طشیاما قطعا مح شهیم دایکار هم پ البته

 .وفتهیب رتیخوب گ یکارا یشانس باش

 نتت؟یبب یخوایم گه،ید ایب الدیم-

 .دنییبه دو میاونور و شروع کرد دمیپر وار،یخودم اومدم، دست از فکر کردن برداشتم و رفتم باال د به

 به مرکز شهر... میدیداغون که بن بست توش بود رس یکه کم کم از اون محله میدییدو انقدر

 .میزدینفس م نفس

 !یلعنت ستم،یرو بلد نکه آدرس عمارتآخ من م؟یکجا بر نیرفت، بعد ا شیخوب پ نجاشیخب تا ا-

 کرد: اخم

 ...ادمهیخونم  میتیالاقل من هنوز آدرس  ،یتر کسیتوکه از من ب-

 :دمیخند

 آخه...-

 نجا؟یاونم ا ؟ییتو نم؟یبیدرست م الد؟یم-

 نا آشنا بود. صدا
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 برگشتم سمت صدا که...  عیسر

 

 چشمانش. یعسل یهمون برق آشنا بازهم

 .کردیو تعجب نگاهم م یخوشحال با

 .تیوضع نیتو ا جانیرو نداشتم، اون هم ا دنشیچرا اما اصال انتظار د دونمیبودم، نم خشیم

 صورتم تکان داد:  یرو جلو دستش

 ؟یکنیم کاریچ جانیتو ا گمیباتوام م ؟ییکجا الدیم-

 جواب داد:  وریجن

 ...شـیم ن،یشناسیم رو الدیشماهم که معلومه م ستیآدرس خونش رو بلد ن الدیم م،یما فرار کرد-

 زدم:  یرو گذاشتم جلو دهنش، لبخند زورک دستم

 اِ خوب راستش من گم شدم.-

 لبخند به لب داشت:  هنوزم

 عمارت. برمتیم ایبا من ب دونم،یم -

 رو به سمتم دراز کرد، دستش رو گرفتم و بلند شدم. دستش

 .کردیگرفته نگاهم م یاافهیبا ق وریجن خوردم،یبودم و تکون نم ستادهیاما من هنوز ا دیافتاد و دستم رو کش راه

 پسر. گهید ایب الد؟یم-

 :وریسمتش، با دستم اشاره زدم به جن برگشتم

  ؟یچ وریاما پس جن -

 ساعت راهه. کیتا عمارت  شهیم کیهوا کم کم تار نیایراحت شه، حاال ب التیخونش تا تو خ میرسونیرو م وریخوب جن-

 ؟یتو آواره بش ذارهیتر شد، آخه مگه مها مگرفته وریجن افهیحرفش ق نیا با

 .نیرو گرفتم و به زور بلندش کردم، انگار چسبش زده بودن به زم دستش

 س؟ین یمشکل گهید م؟یپس بر-

 نه تکون دادم. یرو به معن سرم

 ،یمیو قد ام یب کیبه  میدیپشت سرش، رس وریافتاد و من و جن راه

 نده بود.باز مو دهنم

 باشه. یوحش یلیخ تونهیم شیمیبر خالفه مدل قد زدیداد م افشیاصال از ق نش،یبود ماش گریج یلیخ

 پشت. وریرو برام باز کرد، جلو نشستم و جن در

 عادتشه. دمیشا ای کنهیدرو باز م شهیانگار من دخترم که برام خم م حاال

 پرواز کرد. نیپدال گاز فشار داد و ماش یکرد، پاش رو رو حرکت

 .کردمیکه فکر م همونطور

 :ارگفتمیاختیب

 .هیاما چقدر وحش هیمیقد ه،یعال نیواو، آندرس ا -

 :دیخند

 .هیآره وحش -

 توپ تره. ارمیشهر رونیاصال روانه، از و-

 :دیخندیم همچنان

 اون باشن. یبرا نایباشه و بهتر نیبهتر شهیاون دوست داره هم ا،یبش نگ نویا -

 تم:لب گف ریز

 داشته باشه. نارویبهتر دیپادشاه با هیخوب معلومه که  -

 ؟یگفت یزیچ-

 مونده تا عمارت؟ گهیگفتم چقدر د-

 گفت:  دیباریکه از اون خر عمته م یلحن با

 .میرس یم گهیربع د هیسرعت  نیاما با ا میتازه حرکت کرد-

 که ساکت نشسته بود کرد: ورینگاه جن نهیکم کرد، از آ یلیسرعتو خ هوی

 رفته بود، آدرس خونتو بده. ادمیپسر تو رو  -
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 جواب بده گفتم: وریجن کهنیاز ا قبل

 عمارت. ادیبا من م -

 متعجب گفتن: هردو

 ها؟ -

 عمارت. ادیبله بمونه، گفتم بامن م-

بعد  قهیم رو انداختم باال، ده دقهانگاه مشکوک به من انداخت که شونه کیآندرس  زد،یبرق م یاز خوشحال وریجن یچشما

 عمارت. میدیرس

 پسرا. نییپا نیزیبر-

 گفتم:  متعجب

 ور؟ینه جن بهیعج یلیخ ،یزنیحرف م یروون فارس یلیخودتم خ ،یکنیاستفاده م ایرانیا یکالما کهیآندرس از ت-

 تکون سر اکتفا کرد. کیبه  آوردیمن سر در نم یکه از حرف ها وریجن

 تند تند گفت:  آندرس

 .نیش ادهیپ عیاآلن هم سر گمیبعدا بهت م-

 کردم. یشد، با ذوق به عمارت نگاه م ادهیخودش زودتر پ و

 ملت مظلومتون اومده خونه. -

 اومد. رونیبا تعجب ب اریعمارت با شدت باز شد و شهر در

با  هوکیهاش از حرکت من گرد شد. سمتش، اولش حدقه چشم دمییو دو دمیبنفش کش غیج هی دمشید کهنیمحض ا به

 .دنییترس برخالف جهت من شروع کرد به دو

 بدو اون بدو. من

 ... کهوی

 

 *اریشهر*

 

 .کردمیم یطول سالن رو ط کالفه

 اصله، پس کو؟ نیکجاست؟ رو سنگ اول اسم پدرم بود؛ اگه ا "ه"پس حرف  ان؟یرا یچ یعنی -

 من گفت: تر ازکالفه انیرا

 .ستیازش ن یقسمت دیاصله. شا نیا گمیساعته دارم م هیقربان من  -

 .اریجعبه رو ب ،ی. آنارنیصبر کن بگم جعبه رو ب -

 من اومدم خونــــه. -

 . هراسون رفتم سمت در و بازش کردم.دمیاز جا پر یداد یصدا با

 کرد. یچشمم افتاد به مها که با شوق نگاهم م اطیمحض ورودم به ح به

 سمتم. دییدو هویکنم که  یاظهار خوشحال اومدم

 .دمیچند ساعت چه کش نیکه من تو ا دونهینکردم؟ نم داشیالبد االن افتاده دنبالم که چرا پ وونس؟ید نی! آخ! من نگفتم اآخ

 داخل عمارت. و رفتم دنییخالف جهت اون دوهم شروع کردم بر من

 ییبود دوتا یاز پشت خورد بهم و چون ناگهان یکیکه  ستادمیا هویکنه.  یبا تعجب نگاهم م انیرا دمیسالن که د وسط دمیرس

 .میافتاد

 .اریشهر -

 گفتم:  آروم

 .کنهیمن رو جلو پسره نبر. داره با تعجب نگاهمون م یبکن. آبرو وایش شیرو برو پ تیباز یکول -

 بلند شدم و لباسم رو مرتب کردم. عیبه حرف آدم گوش داد. سر نیبار ا کی. چه عجب! ستادهیکم شد؛ پس ا شینیسنگ

 هژبر خان رو آوردم. یقربان، جعبه -

 .اریو برو قهوه ب زیم یبذارش رو -

 . جعبه رو برداشتم.یرو صندل میو نشست زیسمت م میرفت انیکرد و رفت. با را میتعظ

 ه؟یهژبر ک ه؟یچ یچه خوشگله! جعبه اریاِ! شهر -

 .شهیساز دهن یجعبه نیم پدرمه، اهژبر اس -
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 : انیرو دادم دست را جعبه

 انه؟ی هیکیاندازه سنگ و جاش  نیسنگ روش هست. بب یجا -

 اومد: یغیج یصدا هوی

 .الدینه، مه...م -

دهنتو داشته باش. آخرش همه  ی. صد بار گفتم هواکنهینگاه م انیبا اضطراب به را وایش دمیسمت صدا که د میبرگشت

 .شیحواسیب نیبا ا فهمنیم

 سمتش. دییبلند شد و دو وایزودتر از ش مها

 و بغض؛  هیهم رو بغل کردن و ماچ و گر هایهند لمیف نیا مثل

 .وایتو سر ش زدیو م دیخندیو مها فقط م کردیم هیبود که گر وایش البته

 . میدار یبر اظهار خوشحال یداقل سعخ ای می. حاال که دوباره برگشته، همه ما هم شاد شدهیدختر منبع شاد نیا

 خان؟ اهم! اریشهر -

 سمتش:  برگشتم

 شد؟ یچ ؟یدیاوه! متاسفم، حواسم نبود. خب، د -

 رو گذاشت سر جاش و شونه باال انداخت:  جعبه

 . ستیازش ن یکیکوچ یلیشده؛ قسمت خ ترکیجعبه است، اما کوچ هیسنگ اصل نیخب راستش ا -

 

 *مها*

 

 نصفه روز بود اما همون هم بد گذشت. کیو کال  گذشتیاز گم شدنم نم یادیناجور خوشحال بودم. درسته زمان ز یلیخ

 افتادم. ادشی. باز ی. اه! لعنتکنمیحس م مینیب ریها رو زگند اون زخم یبو هنوزم

 .گهیبهتون م ادیب الدیم نیلطفا بذار الدم،یمن با م -

 .کردنیبا تعجب نگاهم م همه

 رفته بود؛ اون هم هست. ادمیرو پاک  وری. اوه! جناطیکه با منه؟ رفتم سمت پنجره روبه ح هیک

 کردن بود.  غیجغیتو. رفتم سمت در. هنوز هم در حال ج ادیب کردیم تقال

 رو باز کردم و داد زدم:  در

 . اون با منه.نیولش کن -

 با تعجب از سر راهش کنار رفتن. هانگهبان

 اومد سمتم. دییدو

 .یتو من رو جا گذاشت الدیم الد،یم -

 .کردیکوچولوش رو مشت کرده بود و با اخم نگاهم م یهادست

 رو چنگ زد. رهنمیرفتم سمتش و بغلش کردم. پ شرمنده

 .دیبغضش ترک هوی

 کسیب هیام؛ ن آوارهمن بازم همو دمیفهم ،یرفت یگذاشت دمیخالص شدم اما تا د یآوارگ نیاز ا کردمیتازه داشتم حس م -

 .مونهیم کسیب شهیهم

 خودم جداش کردم. با اخم نگاش کردم و گفتم:  از

 .یرو دار الدیتو م ،یستیکس ن یب گهیبه بعد د نیتو از ا ور،یجن -

 زدم. چشمک

 برات زن بستونم. رمیخودم م -

 اشکاش رو پاک کرد. متعجب

 ؟یبستون -

 .میشونیرو پ زدم

 باال زدن خودمون. نیآخ! حواسم نبود، همون آست -

 متعجب بود. چنانهم

 ؟یزنیباال م نیآست -

 زدم: داد



Roman-City.ir 
 من پسر نیستمن رما

 

https://telegram.me/romancity 84 

 

 ِدهَه! رم،یگیکره خر برات زن م -

 . شونه باال انداخت.دیخند باالخره

 اصطالحات رو از کجا بدونم؟ نیخب من ا -

 بلوزش شدم. قهیو مشغول مرتب کردن  ستادمیا

 .ستین رانیا نجایا رهیم ادمی یمنه که ه ریقصت ،یگیراست م -

 .دمیبه سرش کش یدست

 آشنات کنم. هیتا با بق میپسرخوب، بر -

 زد و دستم رو گرفت. لبخند

 .کردنیکه متعجب نگاهمون م هیسمت بق میبرگشت

 .هیو آروم هلش دادم سمت بق وریجن یشونه یرو گذاشتم رو هامدست

 .وریبچه ها، بچه ها جن وریخان هستن. جن وریجن شونیا -

 .وریمهربون شد. اومد جلوتر و خم شد سمت جن اریمتعجب شهر افهیق

 رو کنار زد. با لبخندگفت: وریجن یشونیرو پ یتار مو چند

  جا؟نیا یمارو تو رسوند الدی! نکنه میبه! چه پسر خوشگلبه -

 گفت: آروم

 .ستیخنگه، آدرس خونش رو بلد ن کمیآخه  -

 خنده. ریزدن ز هردو

 حرص داد زدم:  با

 .یگفت یچ دمیشن ها،دمیخان فک نکن نشن اریشهر -

 عیسر قدرنیچرا ا قایبه ما رفت سمت عمارت. االن دق توجهیرو گرفت و ب وریشونه باال انداخت. دست جن الیخیو ب ستادیا

 شدن؟ یمیصم

 آروم گفت:  وایش

 ه؟یپسره ک نیمها ا -

 بهت. گمیم میبر -

 گذاشته رفته. م،یآدم حسابش نکرد دهید چارهینبود. ب انیرا .میباهم به سالن رفت و

 .رفتنیبه سمت سالن باال م وریو جن اریشهر

 .میهم پشت سرشون رفت وایو ش من

 : دیپرس اریشهر میتراس نشست یهایصندل یرو یوقت

 جا؟نیتا ا نیدیرس یجورخوب چه -

 گفت: جانیبا ه عیسر وریجن

 .یمیام و قد یب هیبا  -

 لب متعجب گفت:  ریز اریشهر

 !ن؟یپ -

 ؟یگیرو م یک -

 اومد:  رونیفکر ب از

 ه؟یک گهید نیها؟! پ -

 کردم. کیرو بار چشمام

 .یگیرو م یمن گفتم ک ه،یک نیمن نگفتم پ -

  ه؟یک نیپ نه،یاسمش پ پس

 : چوندیپ

 ن؟یدیرو د گهیدکجا هم وریتو و جن -

 توجه به سوالش گفتم:  یب

 .نیپ نیکرد و آوردمون عمارت، البته با ماش دایآندرس ما رو پ -

 گفتم. دیآخر رو با تاک نیپ

 لب گفت:  ریز دوباره
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 کمک گرفته. نیعرضه از پ یب نیپس ا -

 .زیزدم رو م یشاک

 کمک گرفته؟ یاس؟ از کعرضه یآندرس چرا ب ه؟یک نیپـ ؟یکن یلب پچ پچ م ریز یچ ار،یاه! شهر -

 رفت. نییسمت سالن پا میرگبار یهابه سوال توجهیاز جاش بلند شد و ب کالفه

 زدم:  غیج

 .اریشهر -

 برگرده با حرص گفت: کهنیا بدون

 جلو پسرا. ندازمتیصداتو بشنوم م گهید بارکیمها،  -

 رفت. و

 اداش رو در آوردم:  یحرص

 کشمیم یمن چ یبه جونت بفهم ندازمیو اسپارو رو م دلیف نیروز ا هیمن  یجلو پسرا. ا ندازمتیجلو پسرا، م ندازمتیم -

 ...یاز دست تو و پسرا

 .یتو دختر زدم،یمها؟ پس درست حدس م -

 برگشتم سمتش: زونیآو یاافهیق با

 . وریجن -

 

 تخت پالسم. یو من هنوز تو اتاقم رو گذرهیم هیدو روز از اون قض االن

 روش. شمیو بعد دوباره تلپ م خورمیرو تخت م آرن،یغذا رو برام م یهاوعده

 یدو روز کل نیمثل من از صبح تا شب سر جاشون تلپن، فکر کنم تو ا یجورنیرو دارم، هم هاونریلیخپل م یهاسگ نیاز ا حس

 چاق شدم.

 دادنشون. یبه باز کردم و شروع کردم زونیخودم نشستم. پاهام رو از تخت آو یجا سر

 .دمیبسه؛ دو روز کامل خوردم خواب یتنبل گهید

 !شیبه بدنم دادم. آخ یو قوس کش

 هام رو باز کردم.باز شدن در چشم یصدا با

 .ساالربود

 .دمشیاس ندهفته کی! یآخ

 تو دل ساالر تنگ شد برات. یگفت: دختر بابا کجا بود یکه افتاد بهم، با مهربون چشمش

 تم سمتش.جام بلند شدم و رف از

 شدم. زونیرو دور گردنش حلقه کردم و ازش آو هامدست

 هاش.زل زدم تو چشم تیرو کج کردم و با مظلوم سرم

 .یساالر دو روزه منتظرت بودم ها. زنگ زدم جواب نداد -

 رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به خودش فشرد. هاشدست

 همون لحن مهربونش گفت:  با

 ؟یدیصدمه که ند نمیبب ام،ینبودم، نشد ب -

 .یآدولف در بر ینایاز تمر نکهیا دهیم یفیچه ک یآخ اگه بدون کنم،ینوچ، تازه دو روزه دارم استراحت م -

 : دیخند

 .یخوابیم یخورینگو دو روزه م یچرا بشکه شد گمیم ؟یزنیم میاِ ؟ که کالساتو ج -

 کردم. اخم

 بشکه عمته، من کجام بشکس؟ -

 هیشکنه شک نکن تو  یکه گردنم داره م نجوریاما ا نمیناقصتو بب کلیه تونمینم یشد زونمیآو یدرخت مونیم نیکه عاالن -

 .یابشکه

 زدم:  غیج

 تا نصفت نکـردم. دیبشکه عمته. بگو ببخش -

 و ابرو باال انداخت. دیخند

  ؟یخواینم یزیچ ییچا ؟یچ گهی!؟ ددیباش تا صبح دولتت بدمد، بگم ببخش -
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 روبگو، ممنون. نینه هم -

 زدم. یپسیچ کی شیشونیبندش محکم به پ پشت

 داد که دلم خنک شد. یشترق باحال یصدا

 رو ول کرد و با خشم گفت:  کمرم

 مها. -

 رفتم عقب. عیرو از دور گردنش باز کردم و سر هامدست

 رو باز کردم. شمین

 جانم؟ -

 دنبالم و منم پا به فرار گذاشتم. افتاد

 بلوزم رو گرفت و بلندم کرد، انداختم رو شونش. قهی عی. سرنیکرد و با مخ افتادم زم ریبه فرش گ پام

 .نییبهم بده، پرتم کرد پا یاجازه کار نکهیسمت ترانس و بدون ا رفت

 ! سرده.یوا

نبود  ادیز نی. خوبه ارتفاع اتاقو زمزنمیپنجره اتاقمه که االن من مثل قورباغه توش دست و پا م ریاستخر کوچولو درست ز کی

 .دیترکیوگرنه کلم مثل هندوانه م

 زدم: غیبسته ج یو با چشما رونیتو دهنم رو تف کردم ب آب

 .یساالر به قول عمت گور خودتو با دستات کند -

 .ومدین ییصدا

 .نمشیرو با دستم پاک کردم و سرم رو بلند کردم تا بب چشمام

 رو گذاشته بود رو نرده تراس و تو فکر بود. عجب!  دستاش

 تختش کمه ها.  کی

 

 *اری*شهر

 بابا رو گذاشتم سرجاش، با آندرس تماس گرفتم.  یساز دهن یجعبه کهنیاز ا بعد

 .دادیجواب نم یو کس خوردیبوق م یه

 اومدم قطع کنم که جواب داد: گهید

 بله؟ -

 .ارمیآندرس، شهر -

 کارت داشتم. باهات، رمیتماس بگ خواستمیپسر؟ چه حالل زاده! م یخوب اریاوه! شهر -

 خوب االن بگو. -

 پس اول بگو.  ،یتو زنگ زد -

 رو سالم برام الدیم نکهیفقط زنگ زدم بگم ممنون بابت ا -

 ...یپ یهرچند باز هم از پا ش،یآورد

 وسط حرفم و گفت: دیپر ضیغ با

روزشو  دیبا الدیجاش تو عمارت جناب هخامنش امنه. چرا م کردمیخودم آوردم. فکر م یبرا اوردم،یتو ن یرو برا الدیمن م -

 سرکنه؟ ضیمعتاده مر یکل نیب

  ن؟یا گهیم یبودم، چ کالفه

رو گم  اباهاشیرد نکهیخودش بود و ا ریو گمشدنش تقص رونینکردم. اون خودش از شرکت رفت ب یآندرس من سهل انگار -

 ه؟یت مقصر ککرده بود. به نظر

 گفت:  دواریتهد

 وگرنه... وفتادیزخمم بهش ن هی یشانس آورد -

 وسط حرفش: دمیپر الیخیب

 جواب تلفنتـ.. یحت نینبود پ یاریاگه شهر ؟یکنیم دیمنو تهد یکه دار یهست یک نمیبب ؟یوگرنه چ -

 .دمیشن یاعطسه یصدا

 گفتم:  آروم

 .رمیگیباهات تماس م -
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 رو قطع کردم و آروم رفتم سمت در. تماس

 فضول افتاد تو بغلم. یدر رو باز کردم که مها کهوی

 بود. گوشش رو گرفتم و کشوندمش سمت راهرو.  سیهاش خرو بسته بود، موها و لباس هاشچشم

 :کردیغر مهاش بسته بود و غرچشم چنانهم

 !یآ ن،ٓ  به قرا ادیکش نم ش؛یکشیانقدر م ستی. کش تنبون که نیگوشم، گوشمو کند اری! شهری! آیآ -

 رو بردم دم گوشش:  سرم

 کنم؟یم هیتنب یجورمن فضوال رو چه یدونیم ؟یستیایم یگوش واو فال یکنیم یکه فضول -

 یزیچ دوارمیکرد. فقط ام یچنان گوشش تو دستم بود و اون آخ و اوخ مدم در اتاقش. هم میدیو رس میراه رو گذشت از

 باشه. دهینشن

 تو راه رو. دییدو عیببرمش تو اتاقش که سر رمیاتاق رو باز کردم و دستم رو از گوشش رها کردم تا دستش رو بگ در

 پس گذاشتم در بره. و دادش رو نداشتم؛ غیرفتنش نگاه کردم. خودمم حوصله ج به

 .رمیبرم دوباره با آندرس تماس بگ دیبا

 داخل اتاقم و تلفن رو برداشتم. رفتم

 بچه رو نداشتم. نیا یهادیشدم. حوصله تهد مونیآخر پش لحظه

 رو برداشتم. لمیو وسا زمیگرد کردم رفتم سمت م عقب

 گذاشتم. زیم یرو رو لمیو وسا یزدم رفتم سمت ترانس. نشستم رو صندل رونیاتاق ب از

 تراس. اریقهوه ب ،یآن -

 چشم آقا. -

 رو زدم. نکمیع

 هرچه زودتر دفترچه هژبر خان رو برگردونم سر جاش. دیبا

 .شمیخودم دست به کار م بارنیا

 .نییقهوه شدم و رفتم سالن پا الیخیب

 در حال آماده کردن تدارکات ناهار بودن. هاخدمه

 .ستادهیقهوه کنارم ا ینیبا س دمی. برگشتم که ددمیرو شن یآن یبه در که صدا دمیرس

 آمادست. دییشد، بفرما ریقربان د دیببخش -

 .ارنی. بگو برام حوله بنیتمر یسالن پشت رمی. من مخورمینه، نم -

 رفتم.  رونیقهوه در رو باز کردم و ب یخوب و وسوسه کننده یبه بو توجهیب

 

 سالح مورد عالقم رو برداشتم.  فیو ک دمیسمت رختکن رفتم. لباس پوش به

 . یبرگ برنده داشته باش کی دیبا شهیبا کلت رو همه بلدن اما هم یراندازیت

 و مشغول گرم کردن شدم. نیرو گذاشتم رو زم فیک

 .دمیهام رو پوشدستکش یحرکات کشش بعد

 کار کردم تا کامل گرم بشم. سهیبا ک یاقهیدق چند

 کنم. نیباهاش تمر کمیتا  ادیبه آدولف بگم ب دیبا

 در آوردم. فشیرو برداشتم و از ک سالح

 طعمه خورد. قهیدرست به شق ریو ت دمیرو کش زه

 .شهیزه رو آماده کنم؛ الزمم م دی! باهوم

 د؟یکن نیتمر دیخواستیسالم قربان. م -

من آورده بودن  یکه برا یاگذاشتم و گردنم رو با حوله فشیمنتظرم بود. سالح رو داخل ک دهیسمت آدولف. لباس پوش برگشتم

 پاک کردم.

 تنبل شدم. ینداشتم، حساب یجد نیکن. دو روزه تمر نیباهام تمر کمی ایآره! ب -

 م؟یشروع کن یبا چ -

 ؟یپرسیچرا م گهید ،یدیرو پوش یخواستیکه م یتو که لباس -

 کرد. یاخنده تک

 بهش باشه. ازین نتونیحس کردم بعد تمر -
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 .یبرام زه رو آماده کن دیآره اما بعدش با -

 گفت:  متعجب

 ؟دیبر دیخوایقربان کجا م -

 رو عوض کردم. هامدستکش

 تموم مونده.  مهیکار ن هی -

 

 *مها*

 

 نگاه مهربون آندرس خوردم. ریرو ز شام

 کنه؟  ینگاهم م نیهمچ اروی نیچرا ا دونمینم

 .زنهیحرف م هارزنیعصر که اومده نشسته کنارم، مثل پ از

 .خوادیم یشیآت بی! دلم سی. آشیدور آت یرو صندل مینشست اطیهم که تو ح حاال

 گفتم:  اریبه شهر مظلوم

 ..شهیم سییر -

 باال. دیابروش پر یتا کی

 .یصداش کنم شه قشیحقشه جلو رف س؛ییر گمیبهش م کنمیم یآبرو دار بهیدارم جلو غر ه؟یچ خب

 گفتم:  ترمظلوم

 خان. اریشهر -

 .دیخندیم زیر امیو به لوس باز کردیمثل کل روز با لبخند مهربون نگاهم م آندرس

 .دیخند اریشهر

 . آندرس از خودمونه.این لمیو قربان نکن، ف سیوروجک؟ انقدر رئ هیچ -

 مظلوم گفتم: همچنان

 .خوامینم سمیرئیرو ب ای. دنییماشوما تاج سره ه؟یچـه حرف نی! ااِه -

 .دنیاز لحنم خند همه

 تکون داد.  "؟یخوایم یچ" یرو با خنده به معن سرش

 اشاره زدم. شیآت به

 .میداشت بیکاش دوتا س فه،یح شهیآت نیا -

 اومد. اطیبا سرو صدا داخل ح یکیلحظه  همون

 .میدیپر تو دستش د ینیس کیسمت در که ساالر رو با  میبرگشت

 .نیبه جونم دعا کن نیملت! شبچره آوردم براتون. بر یها -

 .ارهیرو ب لیرفتم سمت ساالر و کمکش کردم تا وسا عیو سر دمیزده از جام پر ذوق

 سمت عمارت. دییدوباره دو ن،یرو که گذاشت زم ینیس

 .رهیم هوی وونس،یباال انداختم. د شونه

 اومد. ونیکه ساالر با دوتا قل میبود شیآت ریز هابیمشغول گذاشتن س وایش با

 زد. ونایبه قل یااشاره اریشهر

 .میقل نزده بودوقت بود  یلیساالر خ -

 گفت:  یعصبان وایش

 .ادیبدم م یدود یاز آدما -

 کنم. دییبه من نگاه کرد تا منم تا و

 باال انداختم.  شونه

 .کنمیدعواتون نم ن،یکشیم یحیاما اگه تفر ستیخب، دود خوب ن -

 .دیخند ساالر

 .میآزاد اریاوه! مادمازل اجازه صادر کردن، شهر -

 از جاش بلند شد. اریشهر

 .چسبهینم جانیته باغ رو تخت، ا میبر -
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آدم  نهیزم نینزدم. کال تو ا دیعمارت رو د یاز جاها یلیداره چون تاحاال خ یته باغ چ دونمی. من که نممیجامون بلند شد از

 .ستیباشه برام مهم ن تونهیم یعمارت چ یتک تک اتاقا یتو ایباغ  نیاالن ته ا کهنیو ا ستمین یفضول

 رو گرفتم. هاونیاز قل یکیساالر کردم و  کمک

 سمت باغ پشت عمارت. میرفت

 .شدیروشن م یکیکوچ یپامون با چراغ ها ریز ،یکیتو دل تار میرفتیقدم که م هر

 .دمیکش قیرو بستم و نفس عم هامچشم

 دم گوشم گفت:  ساالر

 نه؟ ه،یپاک یهوم! هوا -

 زدم. شخندین

 پاک؟ یگیم نجایا یتو به هوا -

 تره. مطلوب نجایشمال ده برابر ا یهوا

 .یکن یم یزندگ یدار یفهمیتازه م جااون

 گفت: مهربون

 دلت تنگ شده؟ -

 .دمیخند تلخ

که  جانینداشتم چه برسه ا قیرف هیبودم،  رانمیصفره، ا رهیز میو روابط عموم رمیگیبا آدما جوش م رید یلیاوهوم، من خ -

 .کنمیم یبیحس غر جانیاتاقم تنگ شده. ا یآشنا یفضا یدلم برا یلی. خبنیهمه غر

 گفت: متعجب

 !یکه راحت میلیبا ما، خ یروز اول گرم گرفت یلیاما تو که خ -

 کنم. دایپ یخودم دوست یبرا گهید بارنیروز اول که اومدم به خودم قول دادم ا -

 خوانیهم م یدور و بر من همه حرف معمول ی. آدمارمیگرم بگ یبا کس تونمیاما نم ستم،یها نه نباشم یریآدم گوشه گ نکهیا نه

 داشته باشم. هایاافاده نیمثله ا یدوست خوامیوقت نم چیکه ه انیو ادا م انیبزنن انقدر قروفر م

  قش،یرف ارویستعمارت هخامنشه و شماهام د نحایا یناسالمت ن؛یباش نیشماهام هم کردمیم فکر

 پولدار دور و برم نبود. یآدما هیاصال مثله بق اریشهر یحت ن،یگرم بود یلیبرعکس خ اما

 تکون داد. سرشو

 ...شه ستنین ینجوریاصال ا وایو ش اریآره خب، شهر -

 .گهید نیایباهم، ب نیشما دوتا پدرو دختر خلوت کرد -

 .میزدیو حرف م میبود ستادهیبه دست ا ینیو س ونیو ساالر قل درخت و من رینشسته بودن رو تخت بزرگ ز هااون

 . میاومد -

 

 . میتخت نشست یسمتشون و رو میرفت

 .میلونبوندیمثل...م وایو من و ش دنیکشیم ونیقل پسرا

 رو انداخت. ونیبه سرفه افتاد و شلنگ قل کهویلحظه نگاه آندرس افتاد بهم که  کی

 کردم. ی، متعجب نگاهش مشت تو دهندهن باز و انگ با

 چت شد؟ آندرس؟ -

 رفت سمتش و زد پشتش. ساالر

 .کردیبه من و سرفه م کردیدستش اشاره م با

 خنده. ریزدن ز کهویسمتم که  برگشتن

 و قورت دادم. دمییدهنم رو جو یتو یمحتوا عیسر

 اخم گفتم:  با

 مار، چتونه؟زهره -

 با خنده گفت: ساالر

 نخور. یجورنیتوعه، ا یغذاها برا یبه خدا همه -

 خودم انداختم؛ تا خرخره پر بودم. تیبه وضع ینگاه

 دستم رو گرفت و آورد جلو صورتش. ساالر
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 دهنت؟ یتو یانگشت بدبخت رو چرا چپوند نیا -

 رو باال آوردم. انگشتم

انگشت رو فرو کن تو دهنت  نیبود، ا رونیبه ب دنیپاش دهنت و غذا در حال یچپوند ادیهروقت ز ه؛یانگشت کمک نیا نیبب -

 غذاها رو حل بده عقب.

 گذاشت تو دهنش. گهید یکیو بعد دوباره  دشیجو کمیگذاشت دهنش  ینیریش کیداد و  سرتکون

رو حل  ینیریمثبت سر تکون دادم. انگشت رو تا ته فرو کرد تو دهنش و ش یباد کرده بود. انگشتش رو آورد باال. به معن لپاش

 داد ته حلقش.

 رو سرو صورتمون. دیدهنش پاش اتیمحتو یبه سرفه افتاد و بعد همه کهوی

 پشتش. زدیبا حرص م اریشهر

 چته؟ ،یکرد یارو خامه ختمونیر یعوض -

 ،یبش یابماسه سر گلوت تا حرفه ویبخور دیانقدر با وفته،یبرات م ادیاتفاقا ز نیازا یساالر تو تازه اول راه -

 مثله من. ؛

 اش بند اومد، گفت:سرفه کهنیا بعد

 کامل. رمیبگ ادی نمیبار برو من بب کیمها جون من  -

 غرور گفتم: با

 داشم. یریمثله من باد بگ یتونیباشه، با دقت نگاه کن. هرچند نم -

 .دیخند

 دور برو. کیباشه حاال  -

 رو گرفتم. ینیریش ظرف

 ظرف رو برداشت. یکیبردارم که  اومدم

 .کنهیکه با اخم نگاهم م ارهیشهر دمیرو بلند کردم د سرم

 وگرنه...  نیرو جمع کن تونیبساط مسخره باز نیا -

 

**** 

 

 .ارمیجلوش کم ب خواستمیاما نم زدمینفس م نفس

 زد.  یدفاع کرد و در جوابش سوک عیبزنم تو سرش که سر اومدم

 خنده گفت: با

 .یشیدستم کتلت م ریز یبمون گهید کمی! هایآریکم م یجوجه دار -

که دفاع کرد  نشیبزنم تخت س یحساب یگریما کیحرفش و خنده اش حرصم گرفت و پام رو با تمام قدرت آوردم باال تا  نیا از

 .نیشدو با ماتحت محترم افتادم زم یپام خال ریبود، ز ادیام زشدت ضربه یلیو چون خ

 هام رو در آوردم.حرص دستکش با

 .یگرم بخور ـنیآدولف! خدا لعنتت کنه، به زم یا -

 گه؟ید هیگرم چ نیزم -

 مشت زدم. یحرص به تاتام با

 .یاریبه خودت فشار ب خوادیتو نم ،یچیاَه! ه -

 رفت گوشه سالن، ظرف آبش رو برداشت دویخند

 سمتم. انداخت

 .میکنیع ماستراحت کن دوباره شرو نیم هیبخور  -

 کردم. یکج دهن

 .شمیخورم کچل م یمن با ظرف تو آب نم یبه نظرت؟ بعدشم تو کچل سین ادیز نیم هی -

 باال انداخت. شونه

 وقتت تموم شد. نیتمر ای. بیآب بخور یحق ندار گهید یپس نصفش کن، اگه از اون نخور ادهیباشه اگه زمانش ز -

 .شدیدهنم بازو بسته م یماه نیخشک شده بودو ع لبام

 ظرف آب رو برداشتم و خوردم. عیسر
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 .دمیهام رو پوشو دستکش ستادمیا

 اش شدم. احترام گذاشتم و منتظر اجازه ن،یسمت زم رفتم

 .ستادمیکسب اجازه رفتم روبه روش ا بعد

 .یچند مرده حالج نمیدور بامن؛ بذار بب نیهوم! ا -

 بود. ستادهیا دهیلباس پوش اریسمت صدا. شهر میبرگشت

 تو لباس کاراته. شهیم یزیبرق زد، عجب چ چشمام

 .میشونیزد به پ یکیبودم که  پشیفکر ت تو

 .ستادهیجلوم ا اریشهر دمیرو بلند کردم که د سرم

 ؟یتوفکر -

 باال انداختم. شونه

 .یمهارت داشته باش یکه تو ورزش کردمیخوب راستش فکرش رو نم -

 کرد. اخم

 .آرمیهم سر از ورزش در م یکم ر،یکه فقط چون پول دارن قدرت دارن؟ خ امعرضهیب یسایرئ نیاز ا ینکنه فکر کرد -

 زد. شخندین

 جوجه؟ یمشت پرت کن یفقط خودت بلد یفکر کرد -

 ابرو باال انداختم. متعجب

 .دیخند آدولف

 .هیهم عال شیریتازه نشونه گ -

 .قشیانگشت اشاره زد به شق با

 .میکن نیتمر یه بعدا باهم کمباش ادمیاوه!  -

 گارد گرفتم. جانیه با

 .یباش یبا کت شلوار مشک هیشوال هی یتونیاما اآلن م یپادشاه بود هیقبال تو فقط  شه؛یباورم نم اری! شهریوا -

 و متعجب گفت:  دیخند

 اسمم؟! یچرا پادشاه؟ نکنه به خاطر معن وونه،ید -

 گفت:  یاومدم جواب بدم آدولف تند تا

 .یمیهاج -

 .نداختیبه سمتم م اریکه شهر یمکرر  یمشت و لگدا و

 خودم رو جمع و جور کردم و دوباره گارد گرفتم و منم شروع کردم. عیسر

 ده تا اون. زدمیمن م یکی آورد؛یکم نم المصب

 از آدولف بود. ترعیو سر تریقو یلیخ

 تا مبارزه. کردمیدفاع م شتریتر شده بود و بقبل بود. ضرباتم آروم سرعتم کمتر از نیهم یمبازره با آدولف خسته بودم؛ برا از

 خورد،یم دیکه نبا ییفرصت استفاده کرد و اومد گدان بزنه که پام تکون خورد و لگدش جا نیباز شده بود اونم از ا گاردم

 خورد.

 جنازه افتادم کف سالن. کیقشنگ مثل  گهید

 دمیشنیرو م شیعصب یبسته بود و فقط صدا هامچشم

 ده؟یآدولف مگه کاتا نپوش -

 مضطرب آدولف اومد. یصدا

 ...پوش میاما کاله و ساق که گذاشته پس بق دونمیخوب راستش من نم -

 . دمینفهم یزیچ گهیرفت و د یاهیس هامچشم
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 .دهینم فیک ینجوریصداشم برو، ا -

 حرص داد زد: با

 بسه. یدقدر هم که خرم کر نیدهنتو ببند، هم -
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 .دمیکش گوشاشو

 .تکویپ تکویخر نه و اسب. بگو پ یهـــا -

 . درمونده گفت:ستادیا

 .هایاریم ریجورشو بکشم؟ مظلوم گ دیزده داغونت کرده چرا من با اریمها، شهر -

 زدم: غیپس کلشو دم گوشش ج زدم

 نره. ادتیصداشم  ی. ها راستوفتیحرف اضافه موقوف. راه ب -

 : اومدیم شیعصب یاما صدا نمیتونستم بب ینم صورتشو

 جات بشکنه. هیباز  کنمیپرتت م ای نییپا یآیخودت م ایمهـا،  -

 و گوشش رو گاز گرفتم. دادش رفت هوا. ترنییچلغوز؟ سرم رو آوردم پا یپرت کن یخوایرو م من

 ن؟ییپا یپرت کن یخوایهوم! حقته. من رو م -

 هام رو دور گردنش حلقه کرده بودم.دست مونیم نیاما من ع نییدازتم پارو باز کرد تا مثال بن هاشدست

 سـالـار. -

 .نییهام از دور گردن ساالر باز شد و پرت شدم پاجا خوردم و دست اریداد شهر از

 . ادیبود در ب کیاشکم نزد گهید

 :کردمیوداد م غیج

 .ـنیگاگـوال، تو دو ساعت داغونم کرد ا،یوحشـــ -

 سمتم. دنییعجله دو با

 زانوم تا بلندم کنه که نذاشتم. ریاومد دستش رو بذاره ز یبا نگران اریداغونم نشده بودم. شهر نیهمچ ها،میخودمون حاال

 زدم به ساالر. اشاره

 .یایب دی! گوالخ تو بایآها -

 نه انداخت باال. یبه معن سرشو

 نقشه است.  ننیم تا نبهاهام رو گذاشتم جلو چشمو دست هیگر ریزدم ز یالک

 رفت سمت عمارت. بغلم کرد و عینگران بود؟ سر قدرنیچرا ا ارهیشهر نیا دونمینم

 در سالن باز شد، دادزد: تا

 .ادیبگو ب مونیبه سا یآن -

 ؟یچ یبرا دکتر

 کنه. یپوستمو م ارمیشهر رم،یلو م آدی. االن دکتره مهامیدرار یلوس باز میایبار نشد ما ب کی

 حرکتم سرش رو برگردوند سمتم. نیگرفتم. با ا قشویرو از جلو صورتم برداشتم و  هامدست

 تکون داد. هیچ ینگاهش کردم که سرش رو به معن تیمظلوم با

 من حالم خوبه. ؟یچ یبرا مونیسا -

 کرد. اخم

 ؟یمطمئن -

 انداختم باال. سرمو

 اوهـــوم. -

 گفت: یکجک

 .یمونیبشکه م نیکمرم شکست ع نییپا ایب یبله، پس حاال که خوب -

 اس؟خواهر من بشکه یکجا -

 برگشتم سمت صدا... رتیح با

 هام رو کوبوندم به هم.رها کردم و دست ارویشهر قهی

 .ـــــوریجن -

 تر کرده.هاش رو دور کمرم تنگحلقه دست دمیکه د نییپا امیب اری. اومدم از بغل شهردیذوق خند با

 بچم تنگ شده. یولم کن بذار برمـ دلم برا -

 .دیخند سارا

 ن؟یشیم یچ قایبچم، دق یگیخواهر تو م گهیم وریجن -

 روبه ساراگفت: یبا اخم مصنوع وریجن



Roman-City.ir 
 من پسر نیستمن رما

 

https://telegram.me/romancity 93 

 

 خواهرمه. -

 .اریسمت شهر برگشت

 لطفــا. نیزم نیخواهرم رو بذار اریآقا شهر -

بود. چند روز بعد اومدنمون به عمارت سارا  وایمدت به عنوان معلم زبان فرانسه ش کیبود. اون  وریجون دیسرپرست جد سارا

 و... االنم که اون شده سرپرستش. گهیرو بهش م وریجن هیدهن لق هم قض یوایکه اون ش ادیم وایش دنیبه د

 .نییهاش رو باز کرد و منم اومدم پادست اریشهر باالخره

 و دستش رو گرفتم. وریسمت جن رفتم

 .میحرف بزن کمی میبر -

 سمت اتاقم. میرفت

 تخت نشستم. یکردم و خودم رو تشیهدا یرو باز کردم و دستم رو گذاشتم پشتش، به سمت صندل در

 ؟یهست یسارا راض شیپ تیاز زندگ ور،یجن -

 زد. لبخند

 . نیمن هست یکنم شماها خانواده واقع یمها، حس م یدونی. میلیآره، خ -

 

 اریشهر

 

 آرومم ادامه دادم. یط رو کمتر کردم، و به رانندگضب یصدا

 

 و بارون زییمرد پا یعنیمن "

 ، داغون ادهی، پ گاری، س چتر

 تخته پاره هی یعنی من

 "موج بلند حماقتامون رو

 

 .کردمیمتن رو با خودم مرور م نیا شهیهم

 !انداختیهام محماقت ادیرو  من

 کنن؛یو هرروز سرزنشم م قهیهر دق ه،یکه هر ثان ییهاحماقت

 .دادیعذابم م نیوقت متوجه کار اشتباهم نشدم و هم چیه اما

 انداختم. یرو کمتر کردم و به جاده نگاه سرعتم

 بود. کیجا تار همه

 چراغ برق! کیاز  غیدر

 متوقف کردم. یارو گوشه نیفضا رو روشن کرده بود. ماش نیماش یچراغ ها وتنها

 بزرگ و مجهز! ییالیخونه و هی

 .شدیترمها روشن شد و مطمئنا کارم سختاز اتاق یکیچراغ  ناگهان

 .دادیم زهیبا ارزش بهم انگ زیبه اون چ دنیفکر کردن رس اما

 رو برداشم و کلتم رو چک کردم. نکمیع

 رفتم. ییالیبه سمت خونه و ییصدا چیکردن ه جادیشدم و بدون ا ادهیپ نیماش از

 کاره در کوچه وجود داشتن. مهیساختمون ن هیو  ییالیبودن و تنها اون خونه و دهیها خشککه درختبود،  یخلوت کوچه

 گرد باد بود. لیباد در تشک یو صدا دهیخشک یشاخه ها یصدا دیرسیکه به گوش م ییو تنها صدا دیوزیم یتند باد

 .دمیساخته باال رفتم تا به طبقه دوم رس مهیداغون ن یهااز پله اطیاحت با

 داشتم.  الیو اطیبا ح یبهتر دیارتفاع د نیا از

 

 و کلتم رو در آوردم و چک کردم. میرو تنظ دمیو د دمیدراز کش نیزم یهام زدم و آروم بر رورو به چشم نکیع

 از درخت! یبزرگ و خال اطیح کینگاه کردم.  اطیح اتیدقت به تمام جزئ با

 از آب! یخال یدر کنار استخر یمیتاب دونفره زنگ زده قد هیه داشت و تا گاراژ ادام اطیاز در ح یدیفرش سف سنگ

 شباهت به خانه مردگان نبود. یب
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 !یلعنت

 خانه نبود. اطیدر ح ینگهبان چیو ه د،یرسیبه گوش نم ییصدا چیه

 تر شدن کارم نشد بلکه آسون یسکوت نه تنها باعث خوشحال نیا

 .کردمیترس م احساس

 هام گرفتم و آماده نشانه گرفتن بودم که...رو در دست کلت

 تا جاسازهات رو چک کنن. یبر یآقا دستور دادن به ساختمان کنار ل،یگابر-

 زدم و به شانس خودم لعنت فرستادم. یپوزخند

 کردم.  میبلند شدم و کلتم رو پشتم قا عیدرنگ نبود پس سر یجا

 رسوندم. انیها رو به پاو با تمام سرعت پلهها رفتم به سمت پله دهیآروم و خم آروم

 .دیبه گوشم رس زهیخرت مانند سنگ ر یصدا دم،یرس یکه به در ورود نیهم

 !دیچطور انقدر زود رس کلشیه نی! با اتویمالد

 شدم. میپشت ستون قا عیسر

 .دمیبزرگش رو د کلیه یدر شب به راحت دید نکیداشتن ع با

 .شدیتمام نقشه هام نقش برآب م کارنینبود، اما بعداز ا یکردنش کار سخت هوشیب

 یهاخواست در طبقه یکه م یزیچ د،یرسیکه به نظر م یها بره اما طورجا پنهان شدم تا به سمت پلهبدون سر و صدا همون پس

 بودم. میهمون طبقه رفت و من همچنان پشت ستون قا یکارهمهیباال نبود چون به سمت اتاقک ن

 آمدن رو ندارم. جانیدوباره به ا یبرا یاگهیتا کارم را انجام بدم، چون فرصت د اومدیم شیپ یفرصت کاش

 شیرا در پ یخروج ریاومدم و مس رونیآروم از پشت ستون ب گرده،یو حاال حاال بر نم کشهیمتوجه شدم کارش طول م یوقت

 گرفتم.

 من نبود. دنیهاش قادر به دبود که چشم نیکه داشتم ا یشانس

 کاره روشن شد. مهیناگهان تمام ساختمان ن دمیرس یکه به در خروج نیهم

 ساختمون داغون چراغ هم داره؟ نی... ایلعنـــتـ

 نیقطعا من رو با ا دیرسینداشت پس اگر سر م یگریو اتاق در د کردمیحس م شدیم کیپاهاش رو که به در اتاق نزد یصدا

 . دیدیوسط ساختمان م عیلباس ضا

 

 برداشتم. یتکه سنگ متوسط نیزم یشدم و از رو خم

 رو به طرف المپ نشونه گرفتم و تق... سنگ

_oh What happened!! 

Damn... I hate the dark 

 *ادیخوشم م یکی*متاسفم پسر اما من از تار

 اومدم. رونیآخر رو برداشتم و از ساختمان ب قدم

 شان بر اثر گرما کم شود.از سوزش یهام فشار دادم تا کمچشم یرو برداشتم و دستم رو رو نکیع

 .شدمیکلفت عادت نداشتم و از گرما کالفه م یسه سانت قهی رهنیپ به

 رفتم و سوار شدم. نیبه سمت ماش ،یانجام دادن کار اضافه ا بدون

 دوباره خاموش شد. یروشن شد، ول نیاز چند بار استارت زدن ماش بعد

 شدم و در رو محکم بستم. هادیپ نیماش از

انداخت، اما در درونم از حرارت و گرما  یو باد سرد لرز به تنم م دیوزیباد هم م کهنیمخصوصا ا زد،یگرما حالم رو بهم م نیا

 داشتم. یحس بهتر رهنم،ی.؛ بعد از در آوردن پسوختمیم

بمونم دردم  جانیهم گهید ساعتکیطمئن بودم اگر تا کرد و م یم تمیاذ شتریگردنم ب دنیکش ریشدم و ت نیسوار ماش دوباره

 !شهیبدتر م

 .کننیم دایصبح جنازه ام رو پ و

سر  ییجا یواشکیکه  یبود. مجبور بودم مواقع دهیروشن شد، قطعا صدا به اون خونه رس یبد یبار استارت زدم که با صدا چند

و  د،یرسیهم به گوش م یخودم تا ده فرسخ یهانیموتور ماش یاستفاده کنم، چون قطعا صدا یمعمول یهانیاز ماش زدمیم

 پدال گار فشار دادم و با سرعت حرکت کردم. یپام رو رو شدند؛یمن م یرکیز ریز یهمه متوجه کارها

 .کنندیاز اون منطقه خطرناک دور شدم، اما مطمئنم که شک کردند و محافظتشون رو دوبرابر م باالخره

 .رمیبگ یجا بگذارم و نه عکس یبودم که نه نتوانسته بودم سنسور یدست خودم عصبان از
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 در خانه رو باز کردم که... موتیبا ر دم،یبعد به عمارت رس ساعتکی

 کنه. داریرو ب یصداش کس خوامینم نگ،یپارک یرو ببر تو نیبدون سرو صدا ماش_

 باغ قدم برداشتم تا بدون دردسر به اتاقم برم. یبه سمت در پشت یاز برداشتن ساک مشک بعد

 !وایمخصوصا ش ند،یسر و شکل نب نیکس من رو با ا چیه دادمیم حیترج

 بود. دهیامانم را بر یو خستگ داشتمیآروم قدم بر م آروم

 خالص شوم. یدرد لعنت نیاز شر ا میهاهرچه زودتر به اتاقم برسم و بعد از خوردن قرص خواستیم دلم

 من رو حرص نده!  نقدریا گه،یگو دب_

 

 مها، شوکه شدم. ادیفر یصدا با

 به سمت صدا برگشتم. نانیگذاشتم و بعد از اطم یارو گوشه ساک

 و مها کردندیتخت نشسته بودن و با هم جروبحث م یرو یو پسر مها

 .دیکوب یپسر م یبه بازو محکم

 تکون داد و گفت: یسر پسر

 !یاما قول بده شوکه نش باشه–

در پنهان کردنش داشتم رو لو بده و االن وقتش  یهفته سع هیکه من  ییماجرا خواهدیآندرس است وم یشدم که صدا متوجه

 نبود.

که پشت شلوارم قرار  یکه در دستانم بود و کلت یرهنیو پ یشان رفتم؛ حواسم به سرو شکلم نبود وبا آن رکاباخم به سمت با

 .کردیتعجب م یون شک هرفردداشت بد

 گفتم: یگرفته و خشن یصدا با

 ؟یبه من خبر بد یایب یآندرس مگه قرار نبود هرموقع که قصددار_

 هراسان آندرس بود. یبه چشما نگاهم

 متعجب مها آمد:  یصدا

 ه؟یچه سر و وضع نی! ااریشهر–

 توجه به سوالش برگشتم و به راهم ادامه دادم و گفتم: یب

 .یتو اتاقم باش گهید قهیخوام پنج دق یم آندرس–

 شان برگشتم و به مها اشاره کردم و گفتم:سمت به

 .یباش جانیشب ا مهینداره ن یلیدل ،یریهم به اتاقت م تو–

 فرصت حرف اضافه به او بدهم ساک رو برداشتم و وارد اتاقم شدم. کهنیا بدون

را از داخل کشو برداشتم و بدون  میرفتم و جعبه قرص ها یبه اتاقم ساک رو رها کردم، و به سمت پا تخت دنیمحض رس به

 آب قورت دادم. یاقطره

 .کردمیرو تحمل م یسخت و عذاب آور درد

 .دیدر زدن به گوشم رس یکه صدا دم،یتخت دراز کش یکشو گذاشتم و رو یرو تو کلت

 تو! ایب–

 نبود. یکه پشت در بود کار چندان سخت یزدن فرد حدس

 ؟حرفم رو بزنم یذاریچرا نم اریشهر–

 تخت نشستم. یمچاله از درد رو یاافهیرو باز کردم، وبا ق هامچشم

 .دیکش ریزدن داشتم که دوباره گردنم تحرف قصد

 ؟یهات رو خوردقرص_

 تکان دادن سرم اکتفا کردم. به

 شماره با عجله جواب داد: دنیزنگ خورد و با د لشیموبا ناگهان

 اومدم اومدم، فقط بگو صبر کنه!_

 عجله به سمت در رفت و گفت: با

 .میکنیاومده، بعدا با هم صحبت م شیپ یمتاسفانه کار اریشهر

 اجازه حرف زدن رو بهم نداد و رفت. و
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به دست  یزیچ الیرو کردن نقشه و رویجبران امشب، با ز یتاپم رو روشن کردم تا برادرد طاقت فرسام شدم و لپ الیخیب

 . ارمیب

 

 مها

 

 .کردمیفکر م اریشهر ز،یبرانگتعجب دنیو طرز لباس پوش افهیبه ق هنوز

 .کردیخودش م ریفکرم رو درگ شتریکه همراهش بود، ب یکلت اون

 کجا رفته بود؟  یعنی

 رفت. رونینفر با عجله ب کیکه خواستم وارد بشم،  نیسمت عمارت راه افتادم و هم به

 .دمیپشت سرم نگاه کردم و آندرس رو د به

 گفت: وقفهیبا عجله برگشت و ب ناگهان

 .ستیاصال خوب ن اریرو خبر کنه، حال شهر مونیاطالع بده سا یآن به–

 رو صدا زدم: یآن یخونه شدم و با نگران وارد

 پس! ییکجا یآن ،یآن–

 شدم. اریسمت پله ها رفتم و وارد اتاق شهر به

 بود و لب تاپش روشن بود.  دهیتخت دراز کش یسر و صدا نگاهش کردم، رو بدون

 گذاشتم. اشیشانیپ یسمتش رفتم و دست سردم رو رو بعگه

 عرق بود. سینداشت، اما صورتش خ تب

 ناله اش بلند شد. یزنگ بزنم که صدا مونیتخت برداشتم تا به سا یرو از رو لشیرو خاموش کردم، موبا تاپشلب

 تخت نشستم. یبه سمتش رفتم و رو رمیبگ یکه شماره ا نیا بدون

 .گفتیو کلمات نامفهوم م کردیم ناله

 .کردینگرانم م شتریب بشیحال عج نیسراسر وجودم رو فراگرفته بود؛ ا یبودم، و نگران نگرانش

 صورتش در گردش بود. یاجزا یرو نگاهم

 که چشمان مجذوبش رو پنهان کرده بودن! یبلند مشک یمژه ها ،یمردانه مشک یابروها

 نگاه! نینگاهش رو فراموش نکردم، متفاوت تر نیاول وقتچیه

 داد. رییکم کم نگاهش رو تغ اما

 .انداختیها رعشه بر تنم مکه زل زدن به اون یسرد نگاه

کار  نیو کنار زدم، که با ابود ر اشیشانیپ یکه رو یشانیپر یموهاش رو نوازش کردم و غرق لذت شدم، موها اریاختیب

 چشماش رو باز کرد. 

 

 شونه هاش گذاشتم و آروم  یهاش رو بازکرده، دستام رو روچشم دمید تا

 دادم. تکونش

 حالت خوبه؟ اریشهر ار،یشهر-

 !؟یصحبت کن یتونیم

 دیهام رسکرد و در آخر به چشم یصورتم رو بررس یدارش تمام اجزاتب نگاه

 بهشون زل زد؛ مشخص بود که به زور پلک هاش رو باز نگه داشته! و

 شدنش بشم. هوشیبه گونه اش زدم تا مانع ب یدر حال بسته شدن بود که ضربه آروم هاشچشم

 هات و نبند!چشم اریشهر-

 .ستین اشدیهم پ یاش رو هم ندارم، آنشماره یرو خبر کنم، اما آخه من حت مونیو سا ستیگفت حالت خوب ن آندرس

 ...اریشهر

 بردم و گفتم: ترکیسرم رو نزد گفت،یم یلب کلمات نامفهوم ریز

 !یگیم یچ شمی، متوجه نملطفا بلندتر صحبت کن اریشهر-

 خ...خونه اش پشت...پشت... مونی...ساینفهمه، سا یزی...چیچ وایش-

 عجز گفتم: با

 ؟یپشت چ-
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 به تخت زدم. یهاش، مشتبست یهاچشم دنید با

 رو سر جاش گذاشتم. لیدموبایپسوورد نا ام دنیرو برداشتم، اما با د لشیموبا

 راهم رو به سمت آشپزخونه عوض کردم. دنشیکنم، اما با ند دایرو پ یسالن رفتم تا بلکه آن به

 .دندیبودند، دست از کار کش یکه در حال آشپز یورودم سه مرد با

 .توجه به کارشون ادامه دادن یدوباره ب اما

 !کنن؟یم کاریچ جانیها ا نیپس ا کنن،یبهم گفته بود فقط دو زن در عمارت کار م اریشهر

 یزیاز چ وایکه ش گفتینم اریاومدم، اگر شهر رونیخودم لعنت فرستادم و از عمارت ب یبه حواس پرت ار،یآوردن شهر ادیبه  با

 از اون سوال بپرسم.  تونستمیمطلع نشه م

 

عوضش  یزیچ چیبود که با ه ینیموتور ماش ریسوت زنان در حال تعم دم؛یکه نادر رو د رفتمیراه م اطیح یتو سرگردون

 .کردینم

 خورد. نیاش گذاشتم که از ترس سرش رو بلند کرد و به کاپوت ماششونه یسمتش رفتم و دستم رو رو به

 کتش رو گرفتم و نگران گفتم: گوشه

 جا! نیا اریرو ب مونینادر تو رو خدا برو سا-

 پر از درد گفت: یسرش گذاشته بود و با لحن یرو رو دستش

 !میترسوند چه خبرته-

 !جا؟نیا ارمیرو ب مونیسا چرا

 رو رها کردم و گفتم: کتش

 متوجه نشه! یزیچ وایو گفته ش ست،یحالش خوب ن اریشهر-

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست کالفه

 دوباره! یوا-

 کجا رفته! یآن نیا پس

 سوار شدم. عیشد، من هم سر نیرو جمع کرد و سوار ماش لشیوسا

 اومد. رونیباز کرد و با سرعت از عمارت ب موتیرو با ر در

 شده؟ یچ یگینادر نم-

 دم؟یبهم نکرد، دوباره پرس یتوجه

 ...گهینادر با توام بگو د-

 گفت: تیعصبان با

 برم. مونیبه خونه سا عیسر دیبا ،یساکت باش یتونیم-

 اولم اشتباه کردم تو رو با خودم آوردم. از

 بهتر نبود؟ یزدیخب اگه بهش زنگ م -

 !رگاههیتعم نشیقدرها هم عقل دارم، ماش نیا-

 در  هینگه داشت و به سمت  یرو گوشه ا نیماش قه،یاز چند دق بعد

 داخل رفت. هیرنگ رفت و بعد از چند ثان یا قهوه

 اومدن و سوار شدن. نیبا عحله به سمت ماش هردو

 حالش بد شد؟ یاز ک الدیگفت:م مونیسا

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 .شهیم یساعت هیفکر کنم -

 گفت: تیعصبان با

 چه قدر خطرناکه! نیدونیم ن،یبهم خبر بد دیاالن با-

 نفهمه یزیچ وایگفته ش اریو شهر ستین یآن یوقت ه،یمن چ ریخب تقص-

 شانس آوردم نادر خونست! تازه

 .اریکارت بهونه ن یبسه بسه، برا-

 !ارهیبشه خواهرش پدرمون و در م شیزیاحمق قرصاش و نخورده، اگه چ نیا باز

 محکم زدم پشت سرش! تیبود و با عصبان ختهیاعصابم از غرغرهاش به هم ر گهید
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 !؟یزنیچرا م یروان-

 !یزنیاز بس حرف م-

 توجه روش و برگردوند.  یب

 

 به سمتش برگشتم و گفتم: مونیسا ادیفر با

 وونه؟یچته د-

 و جا گذاشتم. فمیک-

 حتما کنارت باشه؟ دیبا فتیک یمگه دختر-

 .گمیو م میپزشک فیک ،یمگه خنگ-

 ترمز و گفت: یزد رو نادر

 شو. ادهیپ-

 بشم؟! ادهیچرا پ ،یچ یعنی-

 .میاریرو ب فشیک م،یتا ما برگرد اریشهر شیبرو پ-

 زدم. کشیبه الست یشدم و لگد ادهیپ نیماش از

گوشم رو به در چسبوندم تا  دم،یرس وایبه اتاق ش یدربست کردم و به عمارت برگشتم؛ به سمت پله ها رفتم و وقت یتاکس هی

 نه! ایخوابه  نمیبب

 پس خواب بود. اومد،یاز اتاقش نم ییصدا

 دادم، وارد اتاق شدم. رییتغ اریرو به سمت اتاق شهر راهم

 تخت نشستم یبود؛ بدون سرو صدا رو دهیتخت دراز کش یرو چنانهم

 نگاهش کردم. و

 .شدیاز درد مچاله م افشیق قهیاما هرچند دق ،کرد،یناله نم گهید

 .دمیرو شن یخش خش یجا شدم که صداجا به یکم

 برداشتم. تخت افتاده بود رو یکه رو یجام بلند شدم و چند تا ورقه ا از

 متوجه بشم. یزیدرهم برهمش نتونستم چ ینوشته ها از

 بود. ییالیخونه و هی اتیکه متوجه شدم تمام جزئ یزیچ تنها

 مها؟-

 به سمتش برگشتم. ینگران با

 حالت خوبه؟ اریشهر-

 مها ازکشـ...-

 لبم گرفتم و گفتم: یاشاره ام رو جلو انگشت

 !سیه-

 .ادیب مونیتا سا ار،یخودت فشار ن به

 .دمیهاش کش لب یبرداشتم و رو یزیتم سیخشکش، دستمال خ یلب ها دنید با

 تشنمه!-

 .گفتیکلماتش رو کشدار نم گهیبهتر شده بود چون د حالش

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 !یریممکن بم شه،ینه نم-

 و گفت: دیدرد خند با

 دارم کـ... یزیمگه خونر وونهید-

 مه حرفش رو بگه!سرفه افتاد و نتونست ادا به

 !یچ یبرسه مرد مونیکه سا نی! اگه تا قبل از ایاریبه خودت فشار م ،یحرف بزن یتونینم یوقت یضیخب مگه مر-

 !یکشیتو من و م رمیاگه من نخوام بم-

 لحظه به فکر فرو رفت و گفت: هی

 کـ... وایش-

 گفتم: نانیرو قطع کردم و با اطم حرفش
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 متوجه نشده، نترس!  یزیچ-

 

 وارد شدن. مهیو نادر سراس مونیدر اتاق باز شد و سا ن،یح نیهم در

 !نهیچشم هاش بب یرو تو یبرق خوش حال تونستیم یافتاد، هرکس مونیبه سا ارینگاه شهر تا

 گذاشت و مشغول شد. زیم یرو رو فشیک مونیسا

 !؟یچرا قرص هات رو نخورد-

 .یازهم خودت و هم من رو تو دردسر بند یدوست دار یلیخ

 ه؟یچ یدونیم اصال

 !؟یهات و هر روز و سر وقت بخورقرص دیکه با یفهمینم تو

 ؟یبه قرص ها بنداز ینگاه هیتا  یرو به موت باش دیبا حتما

 کالفه گفت: اریشهر

 ...مون.ـیسا-

 و گفت: دیخند مونیسا

 بعد! یتشر زدن رو بذار برا ،یحرف بزن ستیباشه باشه، الزم ن-

 سمتم برگشت و گفت: به

 !دیبر دیتونیتو و نادر م الدیم-

 کردم و گفتم: اخم

 !رمینم-

 کرد و گفت: اخم

 نکن! یبرو پافشار گمیم یوقت-

 امکان نداره!-

 زد و گفت: یلبخند اریکه شهر دیکش یقیحرص نفس عم از

 !یا...الد برو بخو...اب خستهـیم-

 !ستمیاصال هم خسته ن ،یبه فکر خسته بودن من باش ستیالزم ن-

 بار اخم کرد و گفت: نیا

 !رونی...گم برو بـیبهت م--

 رو مشت کردم و دست نادر و گرفتم و به سمت در رفتم و گفتم: دستم

 هستم! یمن و بگو به فکر ک-

 به درک! اصال

 ...رونـیب-

 اومدم و براش زبونم و در آوردم. رونیاتاق ب از

 خنده نادر به سمتش برگشتم و گفتم: یصدا با

 کوفت نخند!-

 کنم خوبه؟! هیگر خندم،یچشم نم-

 !یزیبسه الزم نکرده زبون بر-

 .دمیکوبیم نیزم یو پاهام رو محکم رو رفتمیراه م تیعصبگبان با

 !م؟یبشه که بدبخت بش داریخواهرش ب یخوایچه خبرته؟ م-

 به شما داره؟! یشدن من چه ربط داریب-

 .میو جرئت برگشتن نداشت میسرحامون خشک شد دومونهر

 لب گفتم: ریز

 تازه سر زا مرد!  دییگاومون نه تنها نزا یسر نیا یوا یا-

 

 گفت: یبلند یصدا با

 د؟یگیم گهیبهم د یشما دوتا چ-

 گفتم: آروم
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 تا سه که شمردم بدو باشه؟-

 بود. ستادهیمنتطر جوابمون ا دهیژول یکه با لباس خواب و موها میبرگشت وایسرتکون داد، به سمت ش متعجب

 حاال بدو!-

 داد زد: دن؛ینادر هم پشت سرم شروع کرد و دو دم،یبا تمام توان دو و

 .یکجا بر یخوایم نمیجلوتر برو بب-

و  ادیم نییپا یکیه ها رو دوتا نادر پل دمیو به پشت سرم نگاه کردم که د نیینرده ها سر خوردم پا یاز رو دم،یپله ها که رس به

 .دیدویپشت سرش م شیروفرش یهایخرس ییهم با اون دمپا وایش

 زدم: داد

 !دیبهمون رس ل،یگور گهیبدو د -

 .میو به سمت آشپزخونه رفت دمیدستش و کش دیرس کهنیمحض ا به

 .میو در رو بست میآشپزخونه شد وارد

 زدم: داد

 کجاست؟ اطیدر ح-

 گفت: یمتعجب به سمتمون برگشتن که نادر با لبخند مصنوع همه

 .دیبه کارتون برس دیببخش-

 دنیبا د یکنم، ول یخواستم مخالفت د؛یها کش خچالیو به سمت  دستم

 ها بود حرفم رو خوردم. خچالیکه کنار  یکیکوچ در

 و گفت: دیکش ینفس طوالن هی

 ؟یکرد یقدر من و مجبور به موش و گربه باز نیحاال چرا ا-

 !افتهیکه فضول دنبالمون راه م نمیا م،یبد یچه جواب میدونستیخب چون نم-

 ؟یکرد چ دامونیاالن اگه پ-

 کنه؟ دایمارو پ تونهیاخه اون خنگ م-

 االن داره دنبالمون...آخ... حتما

 تموم موند. مهیکه به سرم خورد، حرفم ن یضربه محکم با

 دنیبه عقب برگشتم و با د تیسرم گذاشتم و با عصبان یرو رو دستم

 .دیرنگم پر وایش

 و داد گفت: غیج با

 من خنگم؟! -

 

 به سمتش رفتم. یساختگ تیبه کمر و با اخم و عصبان دست

 کرد. دنیو جهت مخالف من شروع به دو دیکش یغیبرداشت کرد که ج یزیحرکت چه چ نیاز ا دونمینم

 از خنده در حاله مرگه! دمیتعجب به سمت نادر برگشتم که د به

 گفت: دهیبر دهیخنده. بر ریبلند زد ز د،ینگاه من رو د تا

 واقعا خنگه! الد،یم یوا-

 خدا!به ستوونهید د،یترس یچ یاالن برا نیا

 رو تو ذهنم تجسم کردم که به خنده افتادم. وایش افهیلحظه ق هی

 م؟یبزن یردو هی میبر یایم الدیم-

 عجز گفتم: با

 باغ و متر کردم. نیوجب به وجب ا خوره،یاز قدم تو باغ عمارت حالم به هم م گهینادر د -

 و گفت: دیخند

 از عمارته! رونیمنظورم ب-

 ذوق گفتم: با

 .میبزن بر ول،یا-

 ساالر خوش حال شدم و به سمتش رفتم. دنیکه با د میبود دهینرس یبه در ورود هنوز

 بود. یکاف یدلتنگ یبرا دنیچند روز ند نیاون رو مثل پدرم دوست داشتم، و ا شهیهم
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 رو قطع کرد و بغلم کرد. لشیبدون توجه به شخص پشت تلفن، موبا دنمیذوق به سمتش رفتم، اون هم با د با

 !زمیعز یمها خفم کرد-

 نگهش دار تا برسم!-

 م.آورد رونینحسش سرم رو از آغوش ساالر ب یصدا دنیشن با

 !زنهیم رونیهاش دود بو از گوش نهیبیبود که رنگ قرمز م یگاو هیشب افشیق

 برداشت! یتکه سنگ نیزم یشد و از رو خم

 . دیچیگوشم پ یتو یخوردم. درد بد نیشد و با سر زم یپام خال ریفرار کردم و به سمت پله ها رفتم، ناگهان ز عیسر

 عادت داشتم! ییتنها نیو بلندم کنه بلند شدم. به ا رهینبود دستم رو بگ یخوردم و کس نیکه زم ییهامثل تموم لحظه دوباره

 زدم. یگوشم لبخند تلخ یتوجه به درد طاقت فرسا بدون

 :گفتسیخ یو چشم ها با بغض وایش

 من بود! ریمها، تقص دیببخش-

 احساس کردم.  یسیگوشم گذاشتم که خ یشد، دستم رو رو دتریتکون دادم مه درد گوشم شد یسر

 

 بغض گفت: با

 لطفا! زمیمها عز-

 .میزیریاون موقع برنامه م یبرا ستگهیدوماه د دیع امیب تونمینم شه،یجان گفتم که نمنه عمه-

 و گفت: هیگر ریز زد

 تونمیاما من نم یسخته، تو سنگدل دنتیو االن چند ماه ند یکنارم بود شهیمها من تو رو مثل بچه خودم دوست دارم، تو هم-

 نم؟یسال نب هیرو تحمل کنم. آخه چه طور بچم رو  تیدور

 نکن جونه مها! هیسال کجا بود؟ همش هفت ماه شده گر هیعمه جان  -

 عمه قربونت بره دلم برات تنگ شده! یاله ؟یایب دیع یبرا یدیاما قول م کنمینم هیباشه گر-

 . گرفتیها داشت ازم قول مگرفت، مثل بچه خندم

 فقط جون مها غصه نخور! ام،یچشم عمه جون م-

 گفت: آروم

 .زنمیدوباره بهت زنگ م هیک نمیمن برم بب زننیمها زنگ در، رو م-

 گفتم: یشوخ به

 جون به شوهرتم سالم برسون، خداحافظ! نایباشه م-

 باشه بال!-

 بهتر شده بود. یلیتخت گذاشتم، درد گوشم خ یرو رو تلفن

 !ارمیاستراحت کنم و به خودم فشار ن دیگفت گوشم شکسته و با مونیسا اون شب بعداز

 نبود! اریخواب باهام  شهیکردم، شب بود اما مثل هم یم یرو طجام پاشدم وطول و عرض اتاق از

 .دمیباز شدن در رو شن یکه صدا شدمیکنار در اتاق رد م از

 به راهرو نگاه کردم. یاز چشم عیسر

 .رفتیآروم آروم به سمت ته راهرو م کیساک کوچ هیو  یمشک یهابا لباس اریشهر

 تهش بن بست بود؟! یجا بره وقتداشت به اون یلیدل چه

تو  دیچرخوندن کل کیت یبعد صدا هیرو به درچسبوندم چند ثانپس گوشم نمش؛ینتونستم بب گهیخارج شده بود و د دمید از

 قفل در اومد.

 هست؟! یجا درمگه اون آخه

 جا هست!گلدون ساده اون هیو  ینییگرامافون تز هی ادیم ادمیکه من  ییجا تا

 .دمید یکیتار یتو رویکه حرکت آروم جسم کردمیبه سمت پنجره رفتم، به باغ نگاه م توجهیب

 !کردیم ییکارا هیداشت  یپنهان پس

 پام کردم. ممیمشک یو کتون دمیهام و پوشدستکش ویو شلوار مشک شرتییسمت کمد رفتم، سوبه عیسر

توجه به درد گوشم  یو ب نخوره چارمیگوش بکه به پانسمان گوشم نخورت سرم گذاشتم که باد، به یطور اطیلباسم رو با احت کاله

 .سمت پنجره رفتمبه

 اومدم. نییشدم و کم کم از ستون کنار پنجره پا زونیرو باز کردم و آروم از پنجره آو پنجره
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 نبود!  ادیو پنجره هم ز نیآدولفم، البته ارتفاع زم ونیرومدها کار نیا تمام

 

 .دمیدویها مفرشسنگ یپام رو یتوجه به صدا یاز عمارت دور شدم، وارد باغ شدم و ب یکم کهنیمحض ا به

شد و به  ادهیبعد پ هیکه ناگهان وسط راه توقف کرد و چند ثان رفتیعمارت م یبود و به سمت در پشت نیسوار ماش اریشهر

 رفت. نیسمت سالن تمر

 رفتم. نیرفتنش از فرصت استفاده کردم به سمت ماش با

 شد و حرکت کرد. نیسوار ماش اریبعد شهر قهیعقب پنهان شدم. چند دق یصندل ریآروم باز کردم و ز یلیرو خ در

 .کردیم یهم در سکوت رانندگ اریپخش خاموش بود و شهر دستگاه

 .شدیسر رفته بود و دردر گوشم هم هرلحظه بدتر م امحوصله

 توقف کرد؛ تو خودم جمع شدم  نیکه ماش بردیداشت خوابم م گهید

 !نهیمبادا من رو بب که

 .شدیخراب م زیهمه چ کردیشد. اگر در و قفل م ادهیرو برداشت و پ ساکش

 فاصله گرفته بود اما هنوز در رو قفل نکرده بود. نیاز ماش یمتر چند

 زد. رو نیقفل ماش نیح نیو در همشدم ادهیپ نیوقفه و آروم از ماش بدون

 !هیچند ثان فقط

 یوجود نداشت، حت یزیکاره چ مهینسبتا بزرگ و ساختمون ن یالیو هیپنهان شدم و اطرافم رو نگاه کردم و جز  نیماش پشت

 !زدیپرنده هم پر نم

 دمیپوش یاومدم، شانس آوردم لباس مشک رونیب نیپشت ماش از

 . کردینشدنم کمک م دهیبه د نیا و

 

 .داشتیمقدم بر الیساک به دست به سمت و اریشهر

داشت از درخت باال  اریرفتم که شهر الینداشتم، آروم آروم به سمت و دیبهش د کهنیاگر حرکاتش بودم، بعد ازدور نظاره از

 .رفتیم

باال  یکارش به سخت مهین یرفتم و از پله ها کارهمهیپس به سمت ساختمون ن نه،یمن رو بب یبه راحت تونستیارتفاع م نیا در

 .دمیرفتم و به طبقه دوم رس

 داشتم. دید الیو اطیو ح اریاز پنجره ها رفتم که هم به شهر یکینبود و به سمت  کیتار ادیز ساختمون

 بود. گاردیدپر از با الیو اطیح

 داشت؟! یچه ارزش الیو نیمگه ا آخه

 و سنسوره! نیخونه مجهز به دورب یحدس بزنه که هرجا تونستیم یفرد هر

 !خواد؟یم یچ الیو نیاز ا ییبه تنها اریشهر

 نیگرفتم ا مینداره، تصم یا جهینت دمید یساعت صبر کردم و وقت میحدود ن نمش،یخوب بب تونستمیبود نم یکیتار یجا چون

 اطراف رو بگردم.

 رو روشن کردم و طبقه دوم رو گشتم. میقوه گوش چراغ

 به طبقه اول رفتم. یمهم زینکردن چ دایپ با

 در به سمتش رفتم و وارد شدم. هی دنینکردم، با د دایپ یزیجا رو گشتم اما چ همه

 اتاق بود. یبلند شده بود، تو هاشهیکه ال یمیدراور قد هیبود،  یساختمون که خال هیبق برخالف

 ها قفل نبود.از اون یکیسمتش رفتم، سه تا کشو داشت و فقط  به

 .شدیداشتم کشو رو تا آخر باز کنم اما نم یکاغذ به چشمم خورد؛ سع کهیو چند تا ت بریکال دوتا

 اومد. گهید یش هیافتادن  یکار رو امتحان کردم که هم زمان با افتادنش صدا نیا ادیبا قدرت و شدت ز گهیبار د کی

 . زدیبرق م یزیچ هیکشو  ریبود خم شدم، ز نیکه صورتم مماس با زم ییجا تا

  

 خوش حال شدم و با ذوق برش داشتم. دیدسته کل هی دنید با

 نکردم. دایرو پ دشینگاه کردم و کل یاول یداشت، به قفل کشو دیتا کل شش

 قفل کشو رو باز کرد. دیکل نیناراحت به کارم ادامه دادم، باالخره آخر یاافهیق با

 بود. یمیدفترچه قد هی
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 "هژبر هخامنش"

 سالن افتادم. یاون روز تو ادی

 ه؟یجعبه چ نیا اریشهر-

 !؟یشناسیتو اون شخص رو م ه،یاسم ک هژبر

 هم جعبه سازشه! نیهژبر پدرمه، ا-

 !رهایدفترچه متعلق به پدر شهر نیا پس

 .دمیدست از کار کش دیقفلش، ناام دنیبازش کنم که با د اومدم

 رو بستم. شرتمییسو پیلباسم و ز یگذاشتمش تو عیسر

 باز نشد. یدیکل چیدوم هم با ه یکشو قفل

 رو خاموش کردم و گوشه اتاق نشستم. میاومد، چراغ گوش زهیرخورد شدن سنگ یصدا ناگهان

 صیتشخ شدینم یکیتار یشد، تو ترکیپا نزد یبعد صدا قهیدق چند

 زن! ایکه هست مرده  یاهیکه سا داد

 .ومدیکاغذ م ایخش لباس خش یوصدا ومدین ییپا یصدا گهید

 سرم بذارم که دستم به گوشم خورد. یگوشم دوباره شروع شده بود، اومدم کالهم رو رو درد

 !ییآ-

 !کنهیم دامیاالن پ یدهنم گذاشتم، لعنت یرو جلو دستام

 .اومدیخشاب تفنگ م ینشون نداد و به جاش صدا یعکس العمل چیفرد ه ونا

 .کنهیاش رو آماده مداره اسلحه پس

 سرم بردم و گفتم: یرو باال دستام

-hey hey son me 

 تعحب گفت: با

 ؟ییمها تو-

 ! ار؟یشهر-

 

 گفت: تیباعصبان

 ؟یکنیم یچه غلط جایا-

 من کردم و گفتم: من

 خوب، امم...خوب اومدم دنبال تو!-

 صورتم انداخت. یاش رو روشن کرد نورش رو روقوه چراغ

 چشم هام و باز نگه داشته بودم. یو به سخت زدیچشمام و م نورش

 زد و گفت: یپوزخند

 داشته باشه؟! تونهیم یکارت چه معن نیپس ا ،یستیفضول ن یگفته بود-

 چشمام گرفتم و گفتم: یرو جلو دستم

 !یاصال همون فضول یخب به خاطر کمک به تو، چند درصدش هم کنجکاو-

 پوزخند زد و گفت: دوباره

 ؟یدید یچ-

 بود گفتم: یکار هیکه مشغول  دنشید با

 ؟یکنیم کاریچ یدار-

 جا؟نیا یچه طور اومد-

 حرص گفتم: با

 سوالم رو با سوال جواب نده!-

 توجه به حرفم گفت: یب

 آره؟! یبا من اومد-

 گفتم: تیعصبان با

 که بخوام سوال جواب بدم ستمین یطینه، من در شرا ای یکنیبس م-



Roman-City.ir 
 من پسر نیستمن رما

 

https://telegram.me/romancity 114 

 

 !یجواب بد دیکه با ییتو نیا فعال

 بدتر از خودم گفت: یلحن با

 کنم! کاریکه چ یکن فیتکل نییمن تع یبرا یتونیتو نم-

 عجز گفتم: با

 خب با تو اومدم.-

 !نیتو ماش یدیکه رفتم تو سالن پر یوقت-

 گفتم: متعجب

 ؟یدیتو من و د-

 به سوالم حواب بده گفت: کهنیا بدون

 گهیتا دفعه د یایب ادهیوقت تا عمارت پو برم، اون جانیحقته بذارمت ا-

 .ینکن یکار سرازخود

 خطرناکه؟! جانیچه قدر ا یدونیم

 اشاره کردم و گفتم: الیدستم به و با

 اون جا پر از نگهبان بود.-

 .گشتیم یزیدنبال چ کهنیاول رو باز کرد، مثل ا یکشو

 و سنسورها از کار افتادن! نایهمشون خوابن و دورب-

 لب گفت: ریز

 برگردم! یکه دست خال ومدمیهمه راه رو ن نیپس کجاست ا ،یلعنت-

 ؟یگردیم یزیدنبال چ-

 .دمیکردم رو بهت نم دایکه پ یزیباشه منم چ ،یدیحواب نم گهید حاال

 جام بلند شدم. از

 کجا؟-

 به سوالش جواب بدم گفتم: کهنیخودش بدون ا مثل

 .میبر ایب ،یخوایم یاز جون اون کشو ها چ-

 !یاتو واقعا معرکه ومد،یهم ن کیشل یصدا یحت یکرد هوشیچه طور اون همه آدم رو ب ،یهست یک گهیتو د یراست

 .گشتیکشو رو م یچنان تو هم

 مها خفه شو!-

 داره؟! یچه معن تشیعصبان نیا

 رفت. رونیبه من از ساختمون ب توجهیرفت و ب یکشو رو بست و به سمت در ورود ضیغ با

 . دمیدویسرش تند تند م پشت

 

 ام کرده بود.کالفه یحساب اریدردم و رفتار شهر گوش

 .ستادیلباسش رو از پشت گرفتم و باالخره ا قهیتا بهش برسم و  دمیدو عیسر

 عجز گفتم: با

 تند راه برم. تونمینم کنهیآروم برو، گوشم درد م کنمیخواهش م اریشهر-

 سرد گفت: یو با لحن برنگشت

 برگشتن منتظرت باشم. یبرات صبر کردم که االن برا یومدیم یداشت یمگه وقت-

 گفتم: تیبهم فشار آورد و با عصبان یناراحت

 چته تو؟ ،یشورش و در آورد-

 فشارشون داد و گفت: تیاشت و با عصبانهاش و رو شونه هام گذ دست

 نکردم، دایرو پ خواستمیکه م یزیو اون چ دمیهمه زحمت کش نیمها ا-

 .شکنمیگوشتم م یکیهام نباش وگرنه اون چشم یجلو اقال

 به راهش ادامه داد. دوباره

 رفتار رو داشتم. نیاون بودم هم یچون اگر من هم جا دمیالبته بهش حق م گشت،یدنبال اون دفترچه م یعنی

 .دادمیرفتار و نداشت، دفترچه رو زودتر بهش م نیخودش هم هست، اگر ا ریتقص یول
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 هم نبود! دیبره و من رو جا بذاره البته بع دمیترسیشدم، م نیو سوار ماش دمیدو عیسر

 بودم و جرئت حرف زدن نداشتم. دهیچسب یو من هم به صندل کردیم یرانندگ یسرعت وحشتناک با

 برم. ایدن نیناکام از ا دمیترسیم ،دمینفس راحت کش هیو من هم  میدیربعه رس هیساعته رو  کیراه  باالخره

 .رفتمیعمارت پارک کرد و ساکش رو برداشت و به داخل عمارت رفت. من هم هم چنان پشت سرش راه م یرو جلو نیماش

 خوردم. نیکه خوردم بهش و محکم زم ستادیا ناگهان

 گوشم! یوا-

 به سمتم برگشت و گفت: عیسر

 تو بوده، دعا کن نکشمت جوجه! شیپ نیپس ا-

 .دمیتعجب سرم رو بلند کردم و رد نگاهش رو دنبال کردم و به دفترچه رس با

 چه دور افتاده؟!  نیا یوا

 

 وقفه دفترچه رو برداشتم و فرار کردم. یب

 گفت: آروم

 !شنیم داریب هیقدرم سروصدا نکن بق نیا وونه،ینرو د-

 بهت ندارم! یکار سایوا

 .ستادمیبهش اعتماد کردم و ا شهیو مثل هم مونه،یحرفش م یرو شهیهم اریشهر دونستمیم

 گفتم: مظلوم

 کردم اما... داشیبهت بگم پ خواستمیبخدا م اریشهر-

 و باال برد و گفت: ابروش

 اما؟!-

 کردم. یانداختم وبا انگشت هام باز نییو پا سرم

 کار رو کردم؟! نیا یدادیبگم، بگم چون جواب سوال هام و نم تونستمیم یچ

 دفترچه قفل داره! نیا یراست-

 اتاقم. میبر ایب ،یچونیالزم نکرده من و بپ-

 .رفتمیراه م رشیسمت باغ رفت و من هم پشت  به

 وارد شد. یسمت پشت عمارت رفت و از پشت به

 غرق سکوت بود. عمارت

 که... میرفتیپله ها باال م از

 !ارم؟یقربان قرص هاتون رو ب-

 مرتب و با لباس فرم! شهیبرگشتم، مثل هم یسمت آن به

 زدم و گفتم: لبخند

 !یسالم آن-

 بودم گفت: دهیکه پوش ییهااز دختر بودن من خبر داره، چون بدون توجه به لباس یآن کردمیم حس

 د؟یالزم ندار یزیچ الدخانیسالم م-

 گفت: اریبزنم شهر یفحر کهنیاز ا قبل

 بگو حمام رو آماده کنن! خورم،ینه نم-

 با سماجت گفت: یآن

 غر بزنه! یدوباره کل مونیسا دیخواینکنه م د،یرو داشت یاما قربان شب سخت-

 .دیپشت گوش ننداز لطفا

 گفت: کالفه

 اتاقم. ارنیخوب، بگو ب یلیخ-

 کرد و گفت: یکوتاه میتعظ روزیپ یبا لبخند یآن

 چشم قربان، حمام آماده است.-

 در اتاقش رو باز منه گفتم: کهنیتکون داد و به راهش ادامه داد، قبل از ا یسر

 ؟یتو امشب کجا بود دونستیم یآن اریشهر-
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 من دخترم؟! دونهیم

 توجه به سوالم وارد اتاقش شد. یمکث کرد و ب یکم

 کار رو انجام بدم.  نیا تونمیکه تو خواب هم نم دونستمیسرش رو بکنم، اما م یتک تک موها خواستیم دلم

 

رفت و در رو  ییشوبرداشت و به سمت دست ییبشقاب چاقو یگذاشت و از تو زیم یکارش نشست و دفترچه رو رو زیم پشت

 نبست.

 !کنهیم کاریکه داره چ نمیبب تونستمیم نهیآ یپشت سرش راه افتادم، پشتش به من بود اما از تو منم

 یصابون در آورد و صابون رو تو یرو از تو یزیر یش هی قهیبعد از چند دق کردیرو برداشت و اون رو با چاقو سوراخ م یصابون

 سطل آشغال انداخت.

 از شستن دستاش برگشت و باهام چشم تو چشم شد. بعد

 رو پنهان کنه! یتو هم رفت و دستش رو مشت کرد تا اون ش اخماش

 ؟یواقعا تو فوضول-

 !یریو بگ تیحس فضول یکن دفعه بعد جلو یمردن متنفرم، سع یمن از فضول دونمیمن

 دستش بود قفل دفترچه رو باز کرد. یکه تو یکیکوچ دینشست، و مشتش رو باز کرد و با کل زکاریپشت م دوباره

 پنهان کردن داشت؟! نمیا آخه

 بشه! عیتا ضا دادمیبود کتاب و بهش نم حقش

 وجدانم بلند شد: یلحظه صدا نیهم در

 کرد. دایکتاب و خودش پ ،یدرضمن کتاب و بهش نداد یشد عیفعال که خودت ضا-

 وجدانم جلوتر رفتم و بادقت به کارهاش نگاه کردم. یتوجه به صدا یب

 !شهیکه انگار با ورق زدن هر صفحه پودر م یدفترچه رو باز کرد، طور اطیاحت با

 باشه که صفحه ها پودر بشه! یمیفکر نکنم اون قدر قد ،یزنیم ورق اطیقدر با احت نیچرا ا اریشهر-

 سرش رو بلند کنه گفت: کهنیا بدون

 ؟یبدون یخوایم-

 سرم رو تکون دادم! یکنجکاو با

 رو بلند کرد و گفت: سرش

 !؟دمینشن-

 حرص گفتم: با

 بگو! گهیآره د-

 .نیبش-

 دفترچه شدوگفت: الیخینشستم، ب زشیم یجلو یصندل یرو

 مهم تره! گهید یزهایچ یلیاز اون انگشتر و سنگ و خ یدفترچه حت نیا یدفترچه پدرمه، نوشته ها نیا-

 .دنیکشیعمارت بود نقشه م یکه تو دشیبه دست آوردن کل یاز خونه بود، همه برا رونیکه دفترچه ب یوقت تا

 باز کنه! دیبدون کل تونهیهم م یآدم معمول هیقفل رو  نیاما ا-

باز بشه و ورقه هاش  دیدفترچه گذاشت که اگه دفترچه بدون کل یمثل نخ تو یزیچ هیها رو نوشت، همه نوشته پدرم یوقت-

 !کنهیاون نخ ورقه ها رو تکه تکه م یرو از هم باز کن

 گفتم: متعجب

 !شه؟یمگه م-

 مشغول دفترچه شد و گفت: دوباره

 که تا حاال نوشته هاش خونه نشده!  نهیحاال که شده، درضمن به خاطر هم-

 

 ها داشتم که سرش رو بلند و با اخم نگاهم کرد.در خوندن نوشته یسع یموفق به بازکردنش شد. همچنان با فضول باالخره

 سر به در اشاره کرد. با

 آدولف. شیالبته قبلش برو پ ،یبخواب یبر یتونیمها م -

 ! حوصله فسفر سوزوندن نداشتم!دمیخوابیهر چه زودتر م فضول شده بودم، بهتر بوپ یلیامروز خ چون

 جا بلند شدم و گفتم: از
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 بخوابم.  رمیمن دارم م گهیخوب د -

 باال انداخت و گفت: ابرو

 آدولف. شیگفتم برو پ -

 تکون دادم. سر

 زد. با همون لبخند زمزمه کرد: یمشکوک حیمل یلبخند

 !یالبته اگه بتون ،یخوب بخواب -

 .دهی! گرچه مطمئن بودم جواب نمهیچ "یاگه بتون "منظورش از  دمینپرس یرفتم، حت رونیاتاق ب از متعجب

 اصابت کرد. امینیبه ب یرفتم و به محض ورود، جسم محکم رونیعمارت ب از

 زدم: غیگذاشتم و در همون حال ج امینیب یرو از درد بستم و دستم رو رو هامچشم

 آدولف خدا لعنتت کنـه. یآ-

 !خندهیو م ستادهیکه آقا توپ به دست مقابلم ا دمیدماغم برداشتم و د یدستم رو از رو اومد،یخندش م یصدا هارهار

 : دمیغر یعصبان

 حاال نوبت دماغمه؟ نی! گوشم رو که شکوند؟یکشیخرس گنده خجالت نم -

 باال برد. میهاش رو به نشونه تسلرو انداخت کنار و دست توپ

 خوب چه خبرته، آرام باش. یلیخ-

 رو گرفت و به سمت رختکن کشوند. شرتمییسو قهیتمام به طرفم اومد.  تیبا جد دمید کهویکه  کردمیلب غرغر م ریز

 به ول کردنش هم نداشت، گذاشتم. میرو گرفته بود و تصم امقهیرو دور دستش که  دستام

 گفتم: رتیح با

 چـاقــال؟ هوی ،یشیم یآدولف چرا جن -

 بغلش رو رفت سمت رختکن. ریبدنم رو زد ز یمثل گون دادم،یکه سر م یدر پ یپ یهاغیبه ج توجهیب

 انداختتم. ییروشو یحرکت رو کی با

 موهام فرو برد.  یرو آروم ال هاشانگشت

 شده بود؟ ثیخبافشیچرا امشب انقدر ق نینگاهش کردم، ا نهیآ از

 گفت:  ثیخب یگوشم با لحنآورد و دم  ترنییرو پا سرش

 کن. یبا یبا موهات با -

 بزنم موهام رو چنگ زد.  یحرکت ای یبخوام حرف تا

 

** 

 زدم. دید نهیبار هزارم خودم رو تو آ یبرا

 بود؟ یچه وضع نیا ه،یگر ریبزنم ز خواستمیم

 ن،یو داد پاهام رو کوبوندم به زم غیج با

 .ومدیاز من برنم یدستام بسته بود و کار یول دیخاریم گردنم

 زدم: غیج کالفه

 آدولــــف خدا لعنتت کنه. -

 هیزار زار گر کردیم دایاوضاع ادامه پ نیهم ا گریقهردیدق کیاگر  شکیبه سرم خورد، ب یکیمشابه کاسه پالست یجسم کهوی

 .کردمیم

 ...نهیآ یتو دیخارش گردنم هم چهره جد هم

 ...دونستیشدم، اون م اریشهر یاهمتوجه حرف تازه

 تمام توانم داد زدم:  با

 دستام رو باز کن. ایآدولف ب -

 صدات. مونهیببند دهنت رو مثل خروس م قهیدق هیچته،  گهیاهه اومدم د-

 هام قرار گرفت.شونه یو دستاش رو ستادیپشتم ا اومد

 سرم رو عقب بردم. تیبه لپم، با عصبان خوردیکه لپش م یخم شد جور یکم

 تکون داد. هیچ ینگاهم کرد و سرش رو به معن نهیآ از

 شد تا منفجر بشم: یاحرکتش بهونه نیهم
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 ه؟یچ یگیدستام رو باز کن تازه م گمیساعته م هیمگه؟  ستمیباتو ن آدولف دستام رو باز کن کثافط. -

 باال اندخت. ییو ابرو دیرو چرخوند سمت خودش، حاال رو به روم بود.خند یصندل

 !؟یکن کاریچ یخوایمثال م کنم،ینوچ باز نم -

 بسته بود، اما پاهام که باز بود! هامدست

 .دمیچپم رو باال آوردم و با تمام قدرت به صورتش کوب یپا آروم

 پهن شد. حاال شد! نیزم یرو شوکه

 نشست. خوردهکهیصورتش و  یرو گذاشت رو دستاش

 نکنه مرده؟! ومد،یازش در ن ییصدا

 که زدم نابودش کردم؛ آروم تکونش دادم. ییهمون پا با

 آدولف آدو دو دو دو آدول دول دول دول آدولف ولف ولف...-

 به حرف اومد:  واالخره

 ساکت باش. اد،یخبر مرگت ب -

 گفتم: باخنده

 !یهندونه بترک نیع زنمتیدستام رو باز کن وگرنه انقدر م ایآدولف ب -

 بلند شد و مشغول باز کردن دستام شد. از جاش عیسر

 قرمز از درد گفت: یصورت با

 از دستات. آهان باز شد. نمیا ایباشه بابا ب-

 .دمیاز باز شدن دستام کش یاآسوده نفس

 باالخره تونستم گردنم رو بخارونم.  شیآخ

  

 روبه آدولف گفتم:  یاز خارش گردنم خالص شدم با حالت زار نکهیا بعد

 !ن؟ینازم کرد یبود با موها یکارچه  نیا -

 زد. شخندین

 چقدر هم که ناز بودن. -

 کوبوندم. نیها با حرص پام رو به زمبچه نیع

 شدم! ایسرطان هیخوام! شب یمن جواب م -

 کرد: اخم

 ؟یکنیم نجوریکه االن ا یرنگ ناقابله! تو مگه قبال موهات رو رنگ نکرده بود هیهمش  ار،یدر ن یباز یخوبه خوبه. کول -

 رو گرد کردم و با حرص گفتم:  چشمام

 !دهیسف نیا -

 پا انداخت. یپا رو یخونسرد با

 .یخی دیسف -

 کن ها؟! دیسف ریهامم بگمژه یخوایحناق، م-

 برق زد: چشماش

 .کردمیرنگ م التمیبیوگرنه س یزال شناخته بش هیبه عنوان  ستیچون قرار ن فیح یول شد،یم یعال -

 .دیخندیم شتریاون ب خوردمیدامه ندادم، هرچقدر من حرص ما گهیرو د بحث

 رو!؟ نکارتیا لیدل یخب؟! نگفت-

 براش!؟ دوتاش رو... یاریرو ب اریشهر یهیمگه قرار نبود چهارتا ارث -

 وسط حرفش: دمیپر

 سه تا. -

 کرد: اخم

 آورد. اریاون دفترچه رو که شهر -

 :شخندزدمیباال انداختم و ن ابرو

 کردم جناب! دایهه، اون رو من پ -

 گفت:  حوصلهیب
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برم  دی. بذار بگم برات بعدش بایرو پوکوند نایتنه دورب هی. تو یتنه تمام نگهبانا رو خالص کرد هی. تو هم یباشه تو آورد -

 بخوابم. خوامیخستم م

 زانوهاش. یهاش رو گذاشت روخم شد و آرنج یکم

 .نیاز لندن دور باش دیرو با یسخت تره... چندروز کمی هیآخر نی. اگهید یکیآوردن  یبرا نیبر دیفردا با-

 :دمیبه موهام کش یها با غصه دستعمه مرده هیشب

 ؟یدائم کرد دیرو سف نمینازن یموها نیهم یبرا -

 لبخند گفت: با

 !؟یزنیخدا تو چرا انقدر غر م یا -

. شب ادیام چهارصبحه و هر دو خوابمون مرو موهات... حاال هم پاشو برو، من واقعا خسته مونهیهفته م هیدائم که نه! اما  دائم

 خوش.

 نگاه کردم. نهیرفت. دوباره و دوباره خودم رو تو آ رونیبهم نداد و از سالن ب یاجازه حرف و

 !کردمیاالن پاکشون م نیوگرنه هم دنیکش یسخت یرنگ کردنشون کل یبرا فی! حادیرنگ هم بهم م نیا

و خواب  یهام از زور خستگانگار ناقص شدم. غصه خوردن که نداره، برم بخوابم. چشم اد،یچه ن ادیچه رنگش بهم ب حاال

 .سوختیم

 خوابم برد.  دینکش هیبه ثان دمیتخت دراز کش یرو تا

 

* 

 هم چشمام رو باز کردم.انعکاس نور پشت پلک با

 عذابم نباشن. هیکه االن ما انداختمیها رو بندازم وگرنه شب همشون رو مپرده ومدیخوشم نم فیح

 به خودم دادم. یرو از هم باز کردم و کش قوس دستام

 ...نیریریرید-

 رو برداشتم و تماس رو وصل کردم. تلفن

 صبحت گود. یسالم آن-

. دیبذار یفقط لنز طوس دیهم نکن میلطفا گر د،یباشمرتب  دیبپوش یمعمول یامروز لباس ر،یخان صبح شما هم بخ الدیسالم م-

خان منتظرن  اریشهر شهیسرو م اطیتو ح زی. صبحانه دور مدیساعت انجام بد مین یط دیکن یکارها رو سع نیهمه ا نکهیهم ا

 ،فعال.

 رو صادر فرمودند؟ یدستور نیتلفن رو قطع کرد. چه خبره که جناب هخامنش همچ تق

 رفتم و دوش مختصر گرفتم. عیسر

کردن انگشتام  یرو بعد ضد عفون میطوس یلنزها ،یو ساسبند مشک یبا شلوار و کفش مشک دمیپوش یطوس یچهارخونه آب بلوز

 گذاشتم.

 ...اطیشده بودن گرفتم و رفتم سمت ح دیموهام رو که حاال سف نم

 کرده بودم. رییتغ یجز لنز نداشتم، اما کل یمیگر نکهیکرده بود، با ا رییرنگ موها صدوهشتاد درجه تغ نیبا ا افمیق

 .خوردنینشسته بودن و صبحانه م زیدور م یهایکه رو صندل دمید ارویو شهر وایکه شدم ش اطیح وارد

 تا نگاهش افتاد بهم با شوق گفت:  وایش

 .یشد گریمها چه ج یوا -

 وایرو به ش اریبه شهر توجهیو ب وایکنار ش ینشستم رو صندل یهام دور نموند. با خونسردکه از چشم اریپوزخند شهر یول

 گفتم:

 . ریصبت بخ زمیسالم عز -

 :دیخند

 صبحانه بخور. ایب ریرفت، سالم صبح توام بخ ادمی -

 که... میمشغول خوردن شد ییدوتا و

 سالم زال.-

 اخم به خوردنم ادامه و به تکون دادن سرم اکتفا کردم.  با

 ! ده؟ی! عضو جده؟یک رمردهی!؟ اون پنیخوریصبحانه م نی. عه داریسالم همگ-
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 خنده زد! ریز یپق د،یکردم که تا من رو د یطرف منبع صدا اخم به

 و شروع به خوردن کرد. اریتعارف نشست کنار شهر بدون

 دستم رو وایآندرس؛ مشغول خوردن شدم. بعد صبحانه ش زیر یو خنده اریشهر یهااخم الیخیهم مشغول شدن، منم ب هیبق

 گرفت و به سمت عمارت کشوندم.

 .میکن یآب تن کمیاستخر  میبر-

 ...ییجا هیتا  میبر دیما با وا،ینه ش-

 : دیو لب ورچ اریسمت شهر برگشت

 هفته! هی. اون هم نجایا ییتنها رهی! عه خو من حوصلم سر من؟یبر نیخوایمگه امروز م-

 تعجب گفتم:  با

 هفته؟! اما آدولف گفت دو سه روز... هی -

 باال انداخت:  شونه

 .ایبرو بردار ب یجا گذاشت یزینرو اگر هم چ یی. جامیحرکت کن دیبا گهیربع د هی! کنه؟یم یدو سه روز چه فرق ایهفته  هیحاال -

 همچنان دستم رو گرفته بود. وایتکون دادم، ش سر

 انداختم: وایش یهاو انگشت نمینازن یبه بازو ینگاه

 بکش. رونیپنجوالت رو از دستم ب یشیجان اگه ناراحت نم وایش -

 گفت و دستاش رو از دور دستم باز کرد و رفت. یشیقهر ا با

 گفتم: اریبه شهر رو

 .رمیآدامس بگ رمیمن م -

 باشه تکون داد. یبه معن یسر

مشغول باز کردن بسته بودم  رفتمیکه م نطوریهم اط،یبسته گرفتم. راه افتادم به سمت ح هیو ازش  یآن شیرفتم پ یجلد

 که...

حقشه  نیا گهی... اما دیچونیپ یم یدرباره خودم بهش بگم به هرنحو امیتا م اریکارات رو!؟ شهر نیا لیدل فهممیمن واقعا نم-

 که درباره پدر و مادرش بدونه.

 !گه؟یوباره به همدد گنیم یخشکم زد، چ سرجام

 گلدون بزرگتر از خودش بود. هیبزرگ تو  کاسیس هی کنارم

 ! دنیکش نوایمن ب یبرا یاباز چه نقشه نمیکردم بب زیشدم، گوش ت میپشتش قا رفتم

 

 تو بهش بگو... میبرگشت یوقت میبذار بر م،یدار یآندرس ما االن کار مهم تر-

 !؟یو زنده نموند چ نیاما اگه رفت-

 هاش و گفت:شونه یدستاش رو گذاشت رو نانیبا اطم اریشهر

 .ارنشیب دمیمها رو م یپسر به من اعتماد کن، شده خودم نرسم عمارت ول-

 برد. با دست راستش موهاش رو چنگ زد: بشیشونه آندرس برداشت و دست چپش رو توج یرو از رو دستاش

 بگن خانوادت که... انیب هویرادرش رو نداره، خودت رو بذار جاش خبر زنده بودن پدر مادرش و و ب دنیشن تیاون االن ظرف -

 صداها گنگ بود. دم،یشنیحرفش رو نم هیبق

 .رونیبزنه ب خواستیم یانگار د،یکوبیم نمیخودش رو به قفسه س یقلبم جور د،یدیتار م همچشما

 دارم؟! یبدونم پدر و مادر دیتحمل کنم! چرا؟! چرا من نبا تونستمینم گهید نویا نه

 رفت و افتادم. یاهیکه سرم س رمشیبودم، بسته آدامس از دستم افتاد. خم شدم بگ شوکه

محوشون رو  هیسا تونستمیرو تار کرده بود اما م دمیو آندرس رو متوجه خودم کردم. اشک د اریافتادنم شهر یصدا با

 بدم! صیتشخ

 ون دادم:محو تک یهاهیسا یحرص دستام رو برا با

خبر بود، مگه من  نیتر از اخبر زنده بودن تو آسون دنیپدرمادر دارم؟ تحمل شن ی. چرا بهم نگفتنمتیبب خوامینم خوام،ینم-

 چقدر تحمل دارم؟ چطور؟ چطور...

 به سمتم دراز شد که با خشم پسش زدم. یحرف بزنم، دست دادیمجال نم هیگر

 اشکام رو پاک کردم. نمیآست با

 .کردیو نگران نگاهم م یاشک یهابا چشم آندرس
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 کردن. دایهام دوباره راه پاشک دنشید با

 وسط راه انگشت اشارم رو باال بردم وگفتم:  یاومد سمتم ول کنمیم هیگر دید تا

 . جناب برادر.ینیبیمن رو نم گهیجلو د یایقدم ب هیقدم، فقط  هی -

 زدم. آندرس اما اشکاش راه افتاده بودن و قصد تموم شدن نداشتن! یخودم پوزخند یگفتن کلمه برادر برا از

 رو پاک کرد و با اخم جلو اومد. اشکاش

 جلو!؟ این گمیمگه بهت نم -

 آورد باال و گفت: میرو به نشونه تسل دستاش

 ام!؟من زنده یدونستیباشه باشه، فقط تو از کجا م -

 .مدیشن نیزدیکه شماها باهم حرف م یهمون شب -

 بود با تعحب گفت:  ستادهیکه ساکت گوشه ا یاریشهر بارنیا و

 اما پس چرا... -

رفتارکردم که  یبهم بگه، اون شب با خودم کنار اومدم و از فرداش جور کنهیجرأت م یک زمیبرادر عز نمیمنتظر بودم بب -

 برادر دارم! دمیسال فهم ستیانگار نه انگار من بعد از ب

 هق هق افتادم:  به

تحمل کنم.  تونمینم گهیرو د نیپدر و مادرم زنده باشن و من ندونم! نه ا کردمیاما فکر نم ،یمنتظر بودم خودت بهم بگ -

 آندرس... بخشمتینم ام،یکنار ب تونمی. نه با خودم و نه با تو نمتونمینم گهید نهیزم نیتوا

 گفت: عیسر

 ..الدیبهم بگو م الد،یم -

 :دمیتمسخر خند با

 من...  سییهخامنش ر اریشهر قی. آندرس هادسون رفیمنم من، نه تو، تو آندرس الدی!؟ منیا گهیم یچ -

 .رمیبگ میدرست تصم تونستمی. نمدادینم یکار چیه یاریاومد جلو، مغزم  آروم

 بود.  دنیاتفاقات در حال ترک نیاز هجوم ا مغزم

 عقب برداشتم. یمن قدم یول شدنیم ترکیدو هر لحظه بهم نزد اون

 تون...لعنت به همه-

 .نمیکدومشون رو بب چیه خواستمیعمارت، نم یسمت خروج دمییسرعتم دو تینها با

 .رونیب یاز عمارت بر دیمهــا، نـــه نبا -

 .دمیدویو من بدون توجه م زدیم ادیفر اریشهر

 برگرد... کنم،یمها خواهش م-

 سمتم. انیهر دو دارن با سرعت م دمیو د برگشتم

 . دمییگرفتم و تندتر دو یشتریآندرس جون ب یصدا دنیشن با

 

* 

 کردم! یتیفهمم چه خر یبسته نشوندنم؛ تازه م یاتاق، با دست و پا نیا یتو نجا،یکه ا االن

 کرده...! ریگل گ یکه تا زانو تو یخر مثل

 .رکردمیکردم، البته من تاخرخره گ ریگ منم

 ...!نهیگن هم یکه م آمپاس

 کردم. یم یام رو وارسافتاده بودم...اطراف ریگ نجایکه بخاطرش ا یتمام اتفاقات صبح و موضوع الیخیب

 گردم. یآخرش خودم برم یشم ول یگم م شهیکنن منم که هم دامیام تا پاالن افتادن دنبال مطمعناً

 کف اتاق... یکفش مردونه رو یتق تق پاشنه ،یدر اومد و پشت بندش صدا یصدا

وسط اتاق بسته  یصندل یو منم رو ز،یو تر و تم کیکار ش زیم کیمن  یکه درش پشت من بود و جلو یحدوداً پنجاه متر اتاق هی

 بودن.

 باز بود. گهیدهنم د خوشبختانه

 .دیچیاتاق پ یتو گاریتلخ س یمحض ورود شخص بو به

 کشه. یبرگ هم که م گاری... به به ساوم

 .نمیسرم رو چرخوندم، تا بتونم شخص رو بب عیشونم، که سر ینشست رو یدفعه دست کی
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 ...دیکش یخودش رو عقب تر م یشد...چون ه ینم اما

 روم بود. شیکه پ یکار زیاومد و جلوم نشست پشت م م،ینیباالخره داداشمون افتخار دادن رخشون رو ما بب و

 صورتش... یمتناسب با اجزا یبور و لب و دماغ یو موها یآب یهاداشت. چشم یادهیورز کلیمتوسط و ه قد

 بود. دهیپوش یمشک نیو شلوار ج یخاکستر وریپل نجایا یهاو آدم گارادهایباد هیبق برعکس

لم داد، انگار نه انگار  یو به صندل زیم یسوخت. پاهاش رو گذاشت رو یکه گوشه لبش بودو م ییگورخا یهفتصد دالر گاریس

 .نجامیمنم ا

 .دیکش یرو م گارشیتوجه س یب

 ترکم نداره بشمرم حوصلم سر رفت. هیاتاق، القل  واریچرخوندم به درو د چشم

 .میدیمبارکشون رو شن یکه آقا لب باز کردن و ما صدا شدیدونم آخر چ ینم

 

 اخم گفت: با

 !؟یاریکشه تا دفترچه رو برامون ب یچقدر طول م جوجه! یه -

 

 دادم و گفتم: مینیبه ب ینیو چ دمیچپ، ابرو درهم کش یخودم رو زدم به کوچه عل کار،یخواد چ یرو م دفترچه

 جان!؟ کدوم دفترچه!؟  -

 

 شد.  دنشیگارکشیرفت و دوباره مشغول س یاچشم غره بهم

 

 .دیچیاتاق پ یتو کیموز یدفعه صدا کیکه  زیم یاشارش رو زد رو انگشت

 دن! یجا م زیم یرو تو زشونیهمه چ هانی... چه باحال ااِ

 زنه. یم انویضرب گرفته بود، انگار که اون داره پ زیم یهاش روبا انگشت نیم بود، همچکال یب یانویپ

 

 رو کج کردم: افمیق

 باهاشون! رهیگ یهم م یچه فاز ؟ید یگوش م نارویا هی!؟ چیجوادش رو بذار هیشه حاال  ینم -

 

 نگاهم کنه گفت: نکهیا بدون

 جوادشو!؟-

 

 فهمن...  یها نمخنگ نیزنم، ا یم یچه خوبه من هر حرف ،یه دم،یخند زیر

 

 زد: ادیکوبوند و فر زیم یرو یدفعه عصب کی

 ...!عیخوام، سر ینخند احمق جواب م -

 

 حدقه چرخوندم و متعجب گفتم: یرو تو چشمام

 آخه!؟ یخوا یرو م یجواب چ -

 

 دستش جا به جا کرد. یرو تو گارشیجاش بلند شد و به سمتم اومد، س از

 

 و تمسخر گفتم :  یحال یب با

 بکن. دیکار جد هیشده  یمیقد هانیا ،یصورتم له کن ایدستم  یرو، رو گارتیس یخوا یهان البد م -

 

 زد. یشخندین

 پسر... لماستیف یبرا یگ یکه م ینیارزش له کنم!؟ ا یب یدست تو یرو رو میهفتصد دالر گاریس -

 

 کالمش ادامه داد: یبهم انداخت و با سرد یترسناک نگاه
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 !؟یزن ینه خودت حرف م ای!؟ارمیخودم به حرفت ب یخوا یمونم نکنه م یمن منتظر جواب نم -

 

 بهشن نکردم و صورتم رو سمت مخالفش برگردوندم... یتوجه

 دم. یهم، بهت جواب نم یمن مها ام که تو خودت رو بکش اگه

 موهام برد و موهام رو چنگ زد.  یهاش رو الانگشت تیعصبان با

 آخ کوچولو... کیاز  غیدرد گرفت اما لب از لب باز نکردم، در سرم

 شد. دهیکه سرم به عقب کش دیکش یشتریرو با شدت ب موهام

 

 گوشم زمزمه کرد:  ریز

 یک مینیرو نشونمون بده بب تیاصل افهیآخر ق ،یکن یهرروز رنگ عوض م ،ید یم افهیق رییجناب هخامنش، هرروز تغ اریدست -

 ...یهست

 

 نی. ادمیسرم رو به سمت مخالف کش عیاز اتمام حرفش الله گوشم رو گاز گرفت. به محض برخورد دندونش با گوشم سر بعد

 آخه!! یدار کاریپسر چ هی...با گوش هیچه پدرسگ گهید

 .دیبلند خند یکنار و با صدا دیام سرش رو کشتوهم گره خورده یعکس العملم و ابروها دنید با

 کرد. یم تیاش گوشم رو اذمزخرف یخنده یصدا

 گردنم رو پاک کنم. یتونستم رد عرق رو یهام باز بود و ممخم بود، کاش دست یرو انویپ یصدا

 گرمم شده. تیهم من از عصبان دیشا ایاتاق گرم بود،  یفضا

 شم. یکنم، دارم کالفه م یخواد و م یکه اون م یکنه و من دارم کار یکه من رو عصب نهیا یحرکاتش برا نیا تمام

 زنه! یم انویداد، انگار واقعاً داره پ یها تو هوا انگشتاشو تکون م وونهید مثل

 

 :دمیدلم نال یسرم رو بلند کردم و سقف رو نگاه کردم و تو یزار با

 بذار اول صف شفا الزمن...  لشونوی!؟ زنبشونیآباد آورد نیاز ام نیک گهید نایخدا... ا-

 

 گفتم: شخندیداره، سرم رو کج کردم و با ن یدست از کارهاش بر نم دمید

 کنم! تیتونم همراه ینم ستمیزدن بلد ن انوی! من پادیبذار قرمون ب یزیچ کیالاقل  -

 

 زد و گوشه اتاق انداختش... گاریپکش رو به س نینشست، آخر یصندل یو رو زیهمون حرکات احمقانش رفت سمت م با

 

 !؟یخب!؟ جوابمو نداد -

 

 باال انداختم: ابرو

 !؟یجواب چ -

 

 زد: شخندین

 ازت حرف بکشم؟باشه! یخوا یپس م -

 

 :دیکش ادیو بلند فر زیرو م زد

 .نشیببر سیج -

 

 شد. یتر م کیپاهاشون بهم نزد یدو نفر اومد. هر لحظه صدا یپا یدفعه در باز شد و صدا کی

 هستن. ییهاپاهاشون معلوم بود که چه گنده یصدا نیهم از

 نگذشت که دست و پام رو بازکردن. یاقهیدق

 ...دیخند یکرد به من م یروشن م یاگهید گاریکه س یدر حال یکشوندنم و اون عوض رونیرو گرفتن و از اتاق ب هامدست

 بود. یاتاق مثل همون اتاق قبل کی میوارد که شد م،یدیرس رنگ یو به در مشک میراه رو گذشت از
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 وسط اتاق بود. یاون صندل یجا کیکوچ یقفس آهن کی یمنته

 

 ها گفت: ازاون نره غول یکی

 !؟میکن کارشیچ ویدِ -

 

 .ومدهیهمون مرد بدذات و سرد از پشت سرم اومد، فکر کردم ن یصدا

 اومد، با نفرت نگاهش کردم، با تفاوت بهم چشم دوخت و کمونینزد

 گفت:  یزیآم دین تهدلح با

 نه!؟ ای یکن یم یدم، با من همکار یکه بهت م هیفرصت نیآخر -

 

 باال انداختم و نگاهم رو ازش گرفتم: ابرو

 نه!-

 

 بود، گفت:  دهیهاش که به هم چسبلب ریکرد و از ز اخم

 احمق...  -

 

 به اون دوتا گفت: رو

 !یچ یعنیاون تو تا بفهمه سربه سر گذاشتنه من  نشیبنداز -

 

 دوتا هم اطاعت کردن و سمت قفس کشوندنم... اون

 

 .ستادمیتونسم توش با ینم کهیبود جور یکیرو باز کردن و اون تو پرتم کردن، قفس کوچ درش

 و گفت:  دیبلند خند شونیکیحرکتم  نیشدم، چهار زانو نشستم که با ا یحتما خم م دیبا

 گم. یخودت م یبرا یستیبهتره با -

 

 لوچ کردم:  چشامو

 .رهیگ یدرد م نمیخم شم که کمر نازن دی!؟ باستمیبا یچجور کهیکوچ نجایبزغاله ا -

 

 شد. شتریقطع شد و گره ابروهاش ب خندش

 

 عنقا... نیکن یاخم م یپــوف شماهام که ه-

 

 قفسه گرفتم: یهالهینشست. دستام رو دور م یصندل یشاخ و دم رفت دوباره رو یب وید اروی اون

 ... زیعز ویگم جناب د یم-

 

 !شیشد سوم نیشد، ا دیجد گاریروشن کردن س مشغول

 

 باال انداخت: ابرو

 ؟یچ یعنی وی!؟ دوید -

 باال انداختم: شونه

 .گهید هی...اسم تودونمیمن چم -

 

 کرد و گفت: اخم

 پسر!  وِیاسمم دِ -
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 !؟نیقفسا دار نیاندازن تو قفس! مگه باغ وحشه از ا یرو باز کن، آدم رو که نم نیدر ا ایب یهست یخب حاال هر چ -

 

 متر بود. یفاصله دماغش با دماغم چندسانت کهیجاش بلند شد و جلوم اومد. جور از

 

 کرد و گفت:  یاهیکر یخنده

 .یرو پنجول نکش یتو کس نیا متیانداخت یباغ وحش یباغ وحشه... توام گربه کوچولو نجایآره ا -

 

 تم:زدم و گف یپوزخند

 .نیباال بر واری! آزادتون گذاشتن از درو دنیدرخت مونیشما سه تاهم م یعنیپس  -

 

 رو کج و معوج کردم و خودم رو به چپ و راست تکون دادم: هامانگشت

 او او او او... -

 

 :دیخند بلند

 ... یاریخوب درم مونمیم یکه ادا نمیب ینه م -

 

 نشونت بدم. یمونیم کی ی... عوضاِ

 .چوندمیرد کردم و دور گردنش پ هالهیرفتم جلوتر دستام رو از م آروم

 زدم، سرمو کج کردم و گفتم: لبخند مظلوم

 گربه گرسنشه. ـویم -

 

 خنده گفت: با

 ...یگِ* اریشهر اریهومن نگفته بود دست -

 

 ول بند و آب دادن...داره همون ا میناش یهاشه، چه نوچه یاز گور هومن بلند م هاشیآت نیهومن، پس همه ا اوه

 

 .ستمیدادم، من تورو امروز نصفت نکنم مها ن یزیهام پشت گردنش و خراش رناخون با

 .دیمن اونم خند یبا خنده  دم،یبا خباثت خند دمیلبم کش یرو رو زبونم

 گفت: حیکرد. با لبخند مل یرو آورد جلو با شست دستش صورتم رو نوازش م دستش

 ...یکن ین همکارپسر خوب اگه بام نیآفر -

 

به گردنش فشار وارد کردم  ادیپشت گردنش رو محکم چنگ زدم و تا بخواد به خودش ب یجملش کامل بشه موها نکهیاز ا قبل

 قفس... یهالهیکه با صورت خورد به م

 هام تا فشار از گردنش کم کنه...دست یهاش رو گذاشت روگفت و دست یآخ

 دادم. یانداخت تا گردنش رو ول کنم، اما منه کنه همچنان گردنش رو فشار م یهام چنگ مدست به

از دستام، از گردنش رها شد و به عقب  یکیاز درد قرمز شده بود. ناگهان قفس تکون خورد. شدت تکون باعث شد  صورتش

 پرت شدم.

 داد. یو گردنش رو ماساژ م نیبود رو زم نشسته

 کردم. یداد حاال حاالها ولت نم یاحمقت قفس رو تکون نم گاردیاگه اون باد یدردت اومد، عوض هــوم

 رفت... زشیبه قفس زد و سمت م یپاشد، لگد محکم تیعصبان با

 شد.  یدیجد گاریدوباره مشغول روشن کردن س و

 

 !دنتیکش گاریس نیرفت با ا یکرد یهومن رو خال بیج یدیگرونا کش گاریس نیتا حاال چهارتا از ا یعوض یا -

 

 قفس افتاد. یرو سمتم پرتاب کرد که جلو شییطال یپویز یعصب
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 کنه. یم یبازم بلبل زبون نمیحسابشو برس بب سیخفه شو! ج -

 

 رو در آوردم: زبونم

 شه. ینم فشیحر میچیق چیده متر زبونه ه نیآآ...بب -

 

 پوزخندش...  یفقط صدا و

 

* 

 !رهیگ یآخ، چقد سرم درد م آخ

 دستم رو بلند کنم تا بتونم سرم و لمس کنم که... اومدم

 از اون قفس خالص شدم! یعنیدوباره دست و پام رو بستن؟ پس  ی... کِاِ

 بودم . یهمون اتاق اول یچرخوندم، دوباره تو چشم

بگه  یبکشه و ه گاریسپارو پا بندازه  ز،یپشت م نهیبش ادیخواد ب یم ویدِ اروی نیخونه اول! البد باز ا میبابا باز که اومد یا

 ...یاریتا دفترچه رو ب یخوا یچقدر وقت م

 

 جوجه. -

 

 .دمشیهم اصال از اول تو اتاق بود، منه کور ند دیاومد؟ شا یک نی... ااِ

 

 گفتم: یجیگ با

 ها!؟ -

 

هاش کنار هرم نفس یهام حس کردم و بعدش گرماشونه یدستش رو رو یبود. اما گرما ستادهیچون پشتم ا دمشید ینم

 گوشم.

 .نیبرز الدیجناب م یآخر جمله رو نگفت یجوجه -

 

 

 برداشتم و آروم گفتم: یاز لج باز دست

 ضربه خورده! یکنه انگار یسرم درد م -

 

 :دمیباز هم صداش رو کنار گوشم شن و

 .یشد هوشیقفس و ب یزیتتکون تو کج شد و افتاد تو هم سرت خورد به  ادیآره ضربه خورده...قفس بخاطر شدت ز -

 

کرد. نکنه از دوباره گوشم شکسته؟ نه خدا  یبود، چون درد م دهیبخاطر برخورد سرم با قفس، گوش شکستم ضرب د مطمعنم

 اضافه نشه خواهشا... گهیدرد د کی

 ...یخواب یسوزش کف پام، گوش درد و سردرد و از همه بدتر ب ،یگرسنگ

 حالم کنن. یکرده بودن تا ب یکیدست به  هانیا یهمه

 که از وقت موادش گذشته. یحال و منگ مثله معتاد یب

 بود.  ییبرام، مثل الال ویکفش دِ یتق تق پاشنه یرو بستم، صدا چشمام

 

* 

 رفته و من ساکت نشستم. ویهست، که دِ یساعت مین

 انگار تو معدم اپراست. یدونم ساعت چنده! اما، از گرسنگ ینم
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 زدم: ادیگلوم و فر ینداختم تورو ا صدام

 ؟ی! من گرسنمــه، کجا رفتویدِ یآهــا -

 

 اومدم. یپسر خالمه و منم مهمون اروی نیا انگار

 شه. یاتاق، هر لحظه گرم تر م یکم احساس کردم، فضا کم

 تا دکمه آخر بلوزم رو باز کردم! دو

 !ادیگرما م نینداره، انگار از زم دهیفا نه،

 کم پاهام به گزگز افتاد. کم

 چه نوعشه!! گهید نیا ،یلعنت

 !رش؟یز هیچ نیقفس داغ شده بود، ا کف

 .ستادمیسوخت. ا یپاهام م ساق

 داغ قفس برخورد کنه. یهالهیقفس کوتاه بود و من فقط تونستم، خم بشم تا فقط کف پاهام با م البته،

 شد. یهر لحظه داغ تر م المصب

 

 داد زدم: ت،یعصبان با

 قبرستون. نهیفرستم س یبساطو جمع کنه هموتون رو با اون هومنه احمق م نیا ادیب یکیاحمـــقا،  -

 

 شد. انیچارچوب در، نما یاحمق، تو ویاومد و پشت بندش در اتاق باز شد و قامت دِ یقهقهه م یپشت در صدا از

 

 گفتم:  تیقفس رو گرفتم و با عصبان یهالهیم

 صاحابو باز کن. یب نیدِ بدو در ا یخند یم یبه چ یحروم-

 

 مثال ترسناک گفت: یلحن با

 ...یدو راه دار -

 

 رو خم کرد. همزمان با خم کردن انگشتش گفت: یکیرو باال آورد و  انگشتش

 ...یاریو برامون دفترچه رو م یریم ای کی -

 رو خم کرد و ادامه داد: یبعد انگشت

 باهات ندارم. گهید یدلم به رحم اومد و سپردمت دست هومن و کار ـدیشا دیشا یکن یانقدر التماسم م ایدو  -

 

 زد: شخندین

زنده زنده پوست  یاریو اگه ن یاریدفترچه رو ب یحتما بر دیبا یحق انتخاب ندار گهیدست هومن د ریز یکه البته اگه بر -

 کنن. یخودتو خانوادتو م

 

 زنه!؟  ی!؟از کدوم خانواده حرف مخانواده

 کرد. یبا تعجب نگاهم م ویو دِ دمیخند یم کیستریقفس، ه یتوجه به سوزش کف پاهام و گرما یخنده، ب ریزدم ز بلند

 .دمیخند یانگشتم اشک گوشه چشممو پاک کردم، همچنان م با

 

!؟ یآزار بد یخوا یم وی!؟ کیکن تیاذ یخوا یم وی!؟ کزانمیبه آزار عز دی!؟ تهدیکن یبه مرگ م دیمنو تهد یخانواده!؟ تو دار -

 روحشونو!؟

 

 خنده...  ریدوباره زدم ز و

 

 دادم و با اخم گفتم: انیپا میاافسانه یخنده به

 راه باز، جاده دراز... یکن یم یهر غلط -
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 کنه. یالتماستو م یداره نه کس ینه اعتراض یکس

 

 گفتم: دیصدام رو بردم باالتر و با تاک تن

 باز کن. ویلــعــنـتـ ــنیفقـــط در ا -

 

 شده بود. شتریب یلیپام نمونده ، شدت گرما خ یبرا یپوست گهیکردم د یم حس

 

 و چشماش رو بست: یتوجه به حرف من لم داد به صندل یب

 بخوابم. غتیج غیج یخوام با صدا یم -

 

 ...یمن فقط پوزخند زدم، باش تا صداش رو بشنو و

 هیاز  غیشده بود، صدام رو پشت لبم خفه کرده بودم و تو تمام مدت، در زیصبرم لبر گهید یگذشت، ول قهیدونم چند دق ینم

 آخ کوچولو...

 خورد. یقفس تکون م کهیدادم، جور یدو طرف قفسو گرفتم و خودم رو از درد تاب م یهالهیم

 کرد. یچشماش رو باز کرد و با پوزخند نگاهم م ویدِ

 گذاشتم، هــوف، بهتر شد.پاهام  ریبلوزم رو پاره کردم و ز نیآست یبدبخت با

 کنه. یریبه پاهام جلوگ میمستق یگرما دنیتونه از رس یم ،یاقهیدق یبرا حداقل

 

 !؟ارهیپارچه چقد دووم ب کهیاون ت یکن یهه فکر م -

 

 توجه به سوالش گفتم: یب

 ه؟یچ اریمشکل هومن و شهر ن؟یست که همه دنبالشتو اون دفترچه یچ -

 

 .دیابروش باال پر یتا کی

 بهت نگفته داستانشونو!؟ اریشهر یبگ یخوا ی!؟ میدفترچه رو نخوند یتو یبگ یخوا ی!؟ میدون یتو نم یعنی -

 

 رو چنگ زدم. موهام

 دونم، تو بگو تا من بدونم، بگو... یدونم نم ینه نم -

 

 کرد. یجاش بلند شد و طول عرض اتاق رو ط از

 هومنم عاشقش اما هومن بخاطر.... شه یعاشق هومن م اریکه خواهر شهر نهیخالصش ا -

 

 .ستادیحرکت ا از

 دم!؟ یم حیاَه من چرا دارم برات توض -

 

 و گفت:  دیحواسم رو پرت کنه هوا رو بو کش نکهیا یبرا

 .ادیگوشت سوخته م یاوه اوه بو -

 

 خنده... ریبعد هرهر زد ز و

 داغون شده بود. گهیپام د ریز یپارچه

 

 رو کج کرد. دهنش

 . یبپر یتون یم شنهاد،یپ هی -

 

 زدم به سقف قفس و گفتم: تیعصبان با
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 تن به تن! ایالمصب و باز کن ب نیدر ا یاگه مرد یو هفت جد آبادت، عوض یخودت مونیم ،یلعنت -

 

 سقفش ضرب گرفت: یهاش روقفس اومد، با انگشت کینزد

 شه. یباز نم یشرطو قبول نکن کهیقفس تا زمان نی!؟ در ایشه انقد وز وز نکن یم -

 

که  یزیدادم به قفس که حس کردم تو هوا معلقم و بعدش تنها چ هیها رو رها کردم و با شدت تک لهیشده بود م زیلبر صبرم

 محض!  یکیو...تار دیچیسرم پ یبود، که تو یدرد دمیفهم

 

 شد. یم نیکم سرم سنگ کم

 

 .یبخواب یریبگ نکهیتا آزادت کنم نه ا یوفتیبه دست و پام ب دی!؟ تو االن بایخواب یم یاوه پسر، دار -

 

 پلکام رو به هم چسب زده بودن!! یتونستم چشمام رو باز کنم انگار ینم

 شد، با هول، چشمام رو باز کردم. سیسر تا پام خ کدفعهیبودم که  نیریش یخلصه تو

 .دیخند یبود و کرکر م ستادهیآب جلوم ا یبا سطل ویدِ

 

 خشم داد زدم:  با

 ...یعوض یعوض یعوض تو،یمالد -

 

 گذاشت. نییخنده سطل رو پا با

 ...یدیکش یم میچه خرناس -

 

 حوصله گفتم:  یب

 .دیپر یشرط مرطم گذاشته بود یمن االن خستم هر چ نیبب -

 به حال خودم رهام کن. قهیبده بخورم و پنج دق یزیچ کی

 

 خم شد. یرو زد به کمرش و کم دستاش

خوابونده شده تو شراب انگور هفت  بایبرگ کو گاریاصل همراه با س دیزنده...شراب سف یقیسحموم آمادست با مو ویموس -

 ساله...

 

 گفتم:  یخمار بود. با خواب آلودگ هامچشم

 !؟نیدار همیقرمه سبز -

 

 گفت: یجیگ با

 شما جون بخواه... میآره دار یول هیدونم چ ی!؟ نمیقرمه سبز -

 

 کنه. یداره مسخرم م دمیمن چقدر اون لحظه منگ بودم که نفهم و

 

 : دمیمست خند یحالت با

 .اریدستام و باز کن اول دستام رو بشورم بعد غذا رو ب ایخوب پس ب -

 

 گفت:  یطلبکار با

 !؟نیر یحموم آمادست قربان اول حموم نم -

 

 رو باال انداختم. سرم
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 نچ اول غذا! -

 

 طرف صورتم سوخت. کی کدفعهیکه  دمیخوش خندرو بستم و سر چشمام

 کرد. ینگاهم م یرو با خشم باز کردم، عصبان چشمام

 

 !؟یزن یچرا م یوحشچته!؟ -

 

 بود. دهیخواب از سرم پر یحدود تا

 گفت:  یجلو و چونم رو با دستش گرفت. عصب اومد

 ...رونیب ای. بینه!؟ تو هپروت یستیتو باغ ن یاحمق جان تو انگار -

 

 رو رها کرد و چندبار بشکن زد: ونمچ

 کنم.  دارتیب گهی...وگرنه مجبورم جور دداریشو... ب داریب -

 

 ...رونیحرفش به قول خودش از هپروت اومدم ب نیا با

 کردم. یفکر م شیپ قهیچند دق یهاها و حرفرو کج کردم و با دقت نگاهش کردم، در واقع داشتم به اتفاق سرم

 

 داد زدم: کدفعهی

 !؟یکرد یمنو مسخره م یکله پوک داشت یآهـــا تو -

 

 موهاش و چنگشون زد. یدستش رو برد تو یحرص

 ...نویا ایکشم  یخودم رو م ای ه،یک گهید نیا حیمس ای -

 

 !یخودتو بکش یتون یاول منو ببر موال، بعد م -

 

 داد زد: یعصب

 ! ه؟یچه کوفت گهیموال د -

 

 گفتم: یسرخوش با

 ... ییتشودس یعنیموال  -

 

 مظلوم گفت: یرو کج کرد و با لحن سرش

 !؟یدار ییواقعا دستشو -

 

 نوا دلم سوخت براش... یب یچارهیب یآخ

 

 گفتم: یمعمول یبرداشتم با لحن یاز مسخره باز دست

 . ییخوام برم دستشو یآره واقعا م -

 

 داد زد: بلند

 ...سیجـــ -

 

 اومد. سیج ارویکلفت  یباز شد و پشت بندش صدا یبد یدر با صدا کدفعهی

 شده!؟ یزیچ ویبله د -
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 کرد. اخم

 .ییبشه!؟ ببرش دستشو یزیچ دیمگه با -

 

 از همون هرکوال اومد جلوم و مشغول باز کردن دست و پاهام شد. یکی

 از دورم باز شدن. یلعنت یهااون طناب باالخره

 به خودم دادم.  یاز جام بلند شدم و کشو قوص آروم

 سمت در کشوندم. یمثل گون رو گرفت و هامدست

 ییقطعا دستشو گهید یکیبود و  ییکه همون اتاق کذا شیکیبه دوتا در،  میدیتا رس میو از راه رو رد شد میزد رونیاتاق ب از

 بود.

 

 رو ول کرد. هامدست

 کارتو بکن. عیبرو سر -

 

 نبسته بود. البته از شانس من... لهیهنوز پ یکرد اما انگار یپاهام درد م کف

 تونستم راه برم هرچند با درد... یبست قطعا نم یم لهیاگه پ چون

 با اخم در رو گرفته! دمیتو اومدم درو ببندم که د رفتم

 !؟ هیو تکون دادم، که چ سرم

 

 در باز باشه، پشت کن کارت رو انجام بده. -

 

 یشم. نگران یاز لوله فاضالب که رد نم گهید ،یداره نه راه فرار یانه پنجره ییدستشو نی. ادمیدر رو سمت خودم کش یعصبان

 فرار کنم!

 

 زد. پوزخند

 کنم جوجه. ینترس نگاهت نم -

 

 که من دخترم. نهیمشکل من ا ستین یلعنت یتو یهامن چشم مشکل

 

 کشم. یخوام، خجالت م ینم -

 

 زد. پوزخند

 !؟یچه خجالت میهر دو مذکر -

 

 تا ببندمش که داد زد. دمیدر رو کش دوباره

 گم در باز باشه!؟ یمگه نم یحروم -

 

 . ستادمیا نشیبه س نهیقدم اومدم جلو تر س هیحرفش گر گرفتم با خشم درو کوبوندم عقب و  نیا با

 

 تر... دهیبلند تر و ورز یلیازم بلند تر بود، خ قدش

 کرد. ینگاهم م ریرو خم کرد و با تحق سرش

 ...هیحروم یک یتا بفهم ارمیرو در م پدرت

 چارچوب رو گرفتم. ییباال یلهیم دمیپر

 چونش... ریراستم با تمام توان زدم ز یپا یباال و با زانو دمیکمک اون خودم رو کش با

 صورتش و آخش رفت هوا...! یرو گذاشت رو هاشدست
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صورتش برداشت و با سر  یهاش رو از رودست ی. عصبدیچونش که انگشتاشم ضرب د ریکنه دوباره زدم ز یاومد حرکت تا

 دادم.  یاومد جلو تا بزنتم که خودم رو کامل کشوندم باال و جا خال

 ...واریصاف رفت تو د اونم

 کنه. یکه پارچه قرمز جلوش گرفتن با سر حمله م یاحمق....مثله گاو چه

 فاصله داشت. یلیبا سقف راه رو خ ییدر دستشو چهارچوب

 بودم. ستادهیشکل چارچوب ا یمکعب یلهیم یرو یبه سخت نیهم یبرا

 با درد کف پا... البته

 خونسرد به خودش گرفته بود. یافهیبود اما، ق یعصب یلیخ

 کرد. ینگاهم م نییشلوارش و از پا بیرو کرده بود تو ج هاشدست

 

 .دیابروش باال پر یتا کی

 !؟ قایدق یبر یخوا ی کجا م!؟ از اون باالیکارکنیچ یخوا یم نیخب!؟ بعد ا -

 

 خوام فرار کنم؟!! یم ی! اآلن چجورهاگهیم راست

 قدم جلو اومد. کی کدفعهیکه  دمیخند یم زیگرفت ر خندم

 .ستادمینبود، که کجا ا تمیحواسم به موقع اصال

 هوا... یرو یچند سانت یلهیم کی یرو

 و هوا معلق شدم...  نیزم نیخوردم که ب یکیحرکتش تکون کوچ با

 

 افتادم. نیمخ زم با

 کرد، نکنه مردم!؟  یدرد نم مییجا چیه

 اومد. یتق آروم یمردم تکون نخوردم، صدا نکهیا الیخ به

 کردم. زیگوشام رو ت ناخودآگاه

 

 با وحشت گفت: ییصدا

 کشتم یمرد، هومن م ـحیمس ای -

 کشتم. یم ویهومن بفهمه د نکهینه قبل ا نه

 

 نه! ایاصال نبض دارم  نیخنگ اول بب ن،یا هی... چه خلاِ

 !!رهیم یکه آدم نم یکشک یکشک ینجوریهم

 کشم؟ یدارم نفس م ینیب یگفت پاشم بزنم پس کلش بگم، چلمنگ نم یم طونهیش

 اروی یمشنگ بازدلم هرهر به  یبذار فکر کنه مردم! تو ره،ینبضمو بگ دیخنگه نرس نیبه مخ ا کهیعن خورد، تا زمان طونهیش اما

 افتاد. رمیخنگه گ نی...چه خوش شانس شدم امروز ادمیخند یم

 دستم... یپاهاش بهم و بعدش دست سردش نشست رو یشدن صدا کینزد

 مرده که انقدر دستش سرده... نیا انگار

 خجالت بکش. کلتیاز اون ه ترسو

 گردنم و زانوهام و بغلم کرد. ریرو گذاشت ز دستش

 تق تق کفشش معلوم بود راه افتاده... یصدا از

 .ستادیوسط راه ا کدفعهی

 

 بدنش گرمه!  نکهیا -

 

 رو گرفت: دستم

 زنده!؟ ایسرد تره! مرده  خمیاما دستش از  -
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 ...!یمعلول ذهن نیخواست جفت پا برم تو حلق ا یمن اون لحظه دلم م و

 رسوند. یسود کی نباریسرده! خوبه ا شهیمن هم یهادست

 

 کشه بدنش سرد بشه، آره آره... یطول م کمیالبد مرده  -

 

 رو بذار اول صف... نیا لیزنب ایخدا

 دهنش... یباال و نزنم تو ارمیکردم تا چشام رو باز نکنم و دستم رو ن یرو م میسع تمام

 انقدر شوت آخه...  ،یگاردیآچمز تو مثال باد یپسره

 راه افتاد. دوباره

 بچه مردم رو چطور ترسوندم. نیزد! بب یم یمثله چ قلبش

 و هوا... نیزم نیهم که حس معلق بودن بو بعدش سهیج اروی نیآخ ا یباز شدن در اومد و پشت بندش، صدا یصدا

 نرم فرود اومدم. یجا هیمبارکم بودم، که عوضش  یبه کله گهید یاهم فشار دادم و منتظر ضربه یو رو هامپلک

 عطر چقدر آشناست!! نیا نجا،یخوشبوهه ا چه

 ...نیزم یرو نیجسم سنگ کیاومد و بعدش افتادن  گهید یآخ یعطر بودم که صدا یبو هنگ

 هام رو ببندم.تونستم چشم ینم گهیسوخت، د یکرد و چشمام م یم تمیکه گذاشته بودم اذ ییلنزا

 شم، لنزام فاسد شدن... یو گرنه کور م ارمیدرشون ب دیبا

 طرف رفتم. ینهیس یکه فکر کنم، تو دمیاز درد چشمام سرم رو محکم عقب کش کالفه

 

 اومد. یامردونه یخنده یصدا

 ... این لمیمن ف یوا کن چشماتو برا -

 

 !ییآشنا یصدا چه

 چشمام رو باز کردم. آروم

 از مژه بود. یبراق، در حصار جنگل یمشک یجفت گو کی دمیکه د یزیچ نیاول

 ...یهاچشم نیها، اچشم نیا

 

 پادشاه! -

 

 یهاچشم نیلبخند خودشه، ا نیداشت، اما خودشه! ا میگر دش،یسف یهاشد سمت، دندون دهی! با لبخندش نگاهم کشدیخند

 ...!ارهیشهر

 

 آره خودمم... -

 

 کنه؟  یم کاریچ نجایسرم پر از سوال بود، ا یتو

 :دمیپرس

 ! ؟یکن یم کاریچ نجایا -

 

 عجله چشم چرخوند. با

 بترکه. نجایاالنه که ا میبر دیبعد با یمها سوال ها رو بذار برا -

 نکردم. ن،ییبذارتم پا نکهیا یبرا یدرد پا اعتراض نیبغلش بودم راه افتاد، با ا یکه تو یهمونجور

 نذاشت. نییکف پا برام سخت بود و چه بهتر که من رو پا یهایسوختگ نیرفتن با ا راه

 نیهام آلودست، مجبورم ااما دست ارم،یدرشون ب دیشد، با ریهام سرازشده بود، ناخوداگاه اشک شتریهام بشمچ سوزش

 سوزش رو تحمل کنم.

 کردم. یم هیگر یچ نیپنهون کردم و ع شنهیس یرو تو سرم

 شده بود.  سیهام خبخاطر اشک اریشهر راهنیسوخت، پ یناجور م هامچشم
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 من دور گردنش نشد. یهامتوجه حلقه شدن دست یرفت، حت یبا عجله م یلیخ

 فورد قرمز پارک شده بود، رفت سمت اون و درش رو باز کرد. کیچند متر جلوتر از خونه،  رون،یب میباالخره از اون خونه زد و

 و در رو بست... یصندل یرو نشوندم

 اومد. یانفجار بزرگ یدر رو بست صدا نکهیمحض ا به

 سوخت...! یم شیآت یهاشعله یصدا برگشتم، اون خونه االن تووحشت سمت  با

 نشست. اریکردم که در باز شد و شهر یخرابه شده بود نگاه م هیکه حاال شب یابه خونه رتیباح

 پدال گاز فشار داد.  ینشست استارت زد و پاش رو رو نکهیمحض ا به

 

 !؟یکن یم هیچرا گر -

 

 گفتم:  کالفه

 لنزام فاسد شدن.  -

 

 کرد. اخم

 هست لنزاتو درار... لیساک هست برش دار، توش وسا هیپات  ریز -

 

 بهش لبخند زدم. متشکر

 شدم و ساک رو برداشتم. خم

 بود. کیبسته کوچ کی شگهید یاشده بود و گوشه دهیازش چند تا اسلحه چ یرو باز کردم. قسمت پشیز

 رو در آوردم. یلعنت یلنزها اطیکردم و با احت یهام رو ضد عفونو بازش کردم، انگشت برداشتمش

 داشتم. یخون، حاال که لنزها رو آورده بودم احساس بهتر یشده بود کاسه هامچشم

 و گفتم: اریرو جمع کردم و ساک رو گذاشتم سر جاش، برگشتم سمت شهر لیوسا

 خوب، حاال بگو... -

 

 هام دوخت.چشم یشم از جاده برداشت و نگاهش رو تولحظه چ کی یبرا

 کرد و گفت: ینوچ

 خون، همش چند ساعت چشمت بود، چرا انقدر زود فاسد شدن!؟ یچشماش رو شده کاسه نیبب -

 

 باال انداختم. شونه

 دونم، جواب منو بده.  یمن چم -

 

 رو برد سمت ضبط و روشنش کرد. دستش

 ...نیماش یفضا یتو دیچیپ کیموز یصدا

 

♬I'm callin' you 
With all my goals, my very soul 

Ain't fallin' through 
I'm in need of you 

 

 خب!؟ -

 

 گفتم: یحرص

 ...گهیخوب و کوفت د بگو د -

 

♬ The trust in my faith 
My tears and my ways is drowning so 

I cannot always show it 
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But don't doubt my love  

 

 .دیخند

 !؟ویچ -

 

 داشبرد. یرو زدم

 !! ؟یو اون خونه رو چرا پوکوند نجایا یاومد یچجور ،یکرد دامیپ یچجور نکهیا -

 

 باال انداخت، نگاهش به جاده بود. ابرو

 بپرس. یکی یکیاستپ استپ، همه رو باهم بگم!؟  -

 

♬ I'm callin' you (I'm callin') 
With all my time and all my fights 

In search for the truth 
Tryin' to reach you 

See the worth of my sweat 
My house and my bed 

I'm lost in sleep 
I will not be false in who I am 

As long as I breathe 

 

 !؟یکرد دامیپ یچجور ش،یخب اول -

 کرد. یمصنوع اخم

 کنم. دایجوجه رو پ هینفوذ دارم که بتونم  ی!؟ انقدریفرض کرد یناموسا منو چ-

 زدم و با حرص گفتم: غیج

 ـــه...جوجه عمت -

 .بردیداد لذت م یحرصم م نکهیا از

 .دیخند

 ...ینزن، خب بعد غیباشه ج -

 !؟یچرا خونه رو ترکوند -

 گفت: یجد

 چون دوست داشتم. -

 !!یامروز جواب همه سواالمو داد یدقت کرد -

 خم برگشت سمتم و گفت:با ا دم،یخند و

 آره.  -

 ...کدفعهی نی... چش شد ااِ

 

♬ Oh, no, no 
I don't need nobody 

And I don't fear nobody 
I don't call nobody but you 

 

 پارک خلوت بود. کیزدم،  دیتوقف کرد، از پنجره اطراف رو د نیماش

 شد. ادهیدر رو باز کرد و پ دمیسمتش که د برگشتم

 در رو برام باز کنه، اما گذاشت رفت سمت پارک... ادیخواد ب یدور زد، فکر کردم م و نیماش

 باز شدن در اومد.  یدر که همزمان صدا گرهیرفت سمت دست دستم

 

 .دمیکه آندرسو رو د برگشتم
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 کنه!؟ یم کاریچ نجایا نیاخمام رفت توهم، ا ناخودآگاه

 حوصله خودش و حرفاش رو ندارم. نمشیخوام بب ینم

 بزنه؟ یک یبه لب داشت، تو لبخند نزن لبخند

 

 سالم. -

 

 گشتم.  یم اریرو سمت پنجره برگردوندم، با چشم دنبال شهر روم

 

 بود چون گفت: دهیفهم

 رفته... ست،ینگرد ن -

 

 اخم گفتم:  با

 چرا رفت!؟ پس منو چرا نبرد! -

 

 انداخت. ابروباال

 !؟ خودم مخلصتم آبجـ...نجایا میپس من چ -

 

 کردم. یاخمم حرفش رو خورد. مثل چوب خشک نشسته بودم و به رو به روم نگاه م دنید با

 

 زمزمه بود: هیشب شتریاومد، ب صداش

 باهات حرف بزنم.  دیمها!؟ با -

 

 کردم و اون باز هم خواهش کرد. سکوت

 . نمتیبرگرد بب الدیمهـا جون م -

 

 و استارت زد. دیکش قیعم نفس

 !؟یشد تیچند ساعت اذ نیتو ا ،یتو اخم کرد نهینب رهیبم الدیم -

 

 زدم. پوزخند

 بودم.  یمهمون دیشه فهم یم ختمی!؟ آره خوش گذشت از سر و ریپرس یسواله م نمیا-

 

 زد. لبخند

 .یباالخره حرف زد -

 

 گفتم: خشک

 خستم.  وفت،یراه ب -

 

 چشم! -

 

 هم خاموش بود. نیضبط ماش یحت میساعت اول ساکت بود مین م،یافتاد راه

 آخر گفت:  اورد،یطاقت ن دلش

 !؟ از من از پدرمادرمون...یبدون یخوا ینم -

 

 شده بود. سیشد. کف دستم از عرق خ سی. چشمام خدیچیتو قلبم پ یپدر و مادر درد بد یآوردن کلمه  با

 براش گفتم: یدونم چرا، ول ینم
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پدرمادر  یو شوهرشو دار نایتو م یبه خانواده ندار یازیتو ن یسال هر روز هرشب به خودت بگ ستیب نکهیا ه،یحس بد یلیخ-

 !کار؟یچ یخوا یم

 یاریازشون ب یحرف ینتون تییدوران ابتدا یبده تو انشاها چه

 تخته نوشت موضوع انشا امروز: پدر شما چکارست!؟ یمعلم رو یوقت

 خوابه. یم شهیمن هم یمنم نوشتم بابا خوب

 ...دنیروز همه بهم خند اون

 !دهیخروارها خاک خواب ریمن ز یدونستن بابا ینم دن،ینفهم

 یخوشمزه م یخونه، برام غذاها یم ییخونه، الال یگفتن مادرو چون برام قصه م یپدر!؟ همه م ای دیمادر را دوست دار نکهیا ای

 پزه

 گفتن پدرو چون ...  یم امیبعض

 نوشتم عممو دوست دارم.  منم

 ببرن. یمنو به شهرباز ایندارم که برام قصه بخونن  یمن مادر پدر دینفهم یبازم اون روز کس و

 کرد. یم یعمه داشتم که برام مادر کی من

 عمه داشتم. فقط

 بدن... یدیبرم خونشون بهم ع دهاینداشتم که ع میمادر بزرگ پدربزرگ

 

 اومد، خشدار و خسته بود. صداش

 .دمیکنم نگو...بخدا منم کم نکش یبسته خواهش م -

 سر کردم!؟ یسالها چجور نیتمام ا یکن یم فکر

 .دمیخودم رو باال کش ییهارم نداشتم. تنهامن همون ،یو شوهرش رو داشت نایم تو

 دادن زدم، کار کردم درس خوندم... یهم سن من انجام م یهاکه پسر بچه ییکارا یلیخ از

 دایکه بزرگ شدم بتونم بگردم پدر مادرم و تک خواهرم رو پ نهیا یهام براتالش نیکارا و ا نیگفتم همه ا یهم م شهیهم

 کنم.

 شده که مشخصات مامان و بابا رو دارن. دایخبر دادن دو تا آدم پ شیداشتن، هفته پ دیسال ام شیش ستویب بعد

 داشتم. یچه حس یناگه بدو آخ

 ... رمیپر بگ خواستمیبال در آوردم، م یانگار

 

 کنم. هیخواست زار بزنم و گر یزد، دلم م یبا غم حرف م نجوریا یوقت

 ترمز...  یافتاد زد رو سمیخ یهاهق هقم که بلند شد، برگشت، تا نگاهش به چشم یصدا

 

 هاش صورتم رو قاب گرفت.سمتم و با دست برگشت

 ن.نک هیگر -

 

 هام رو گرفت.هاش رو از دور صورتم برداشت و دستدست دم،یرو عقب کش سرم

 

 سوزونه. یهام رو ملنزامه چشم ست،ین هیگر -

 

 .دیخند

 خوشگل خودته. یهاچشم ست،یلنز ن یعسل یهاچشم نیا -

 

 هامون که تو هم قفل شده بود، نگاه کردم.و به دست نییرو انداختم پا سرم

 

 آندرس... -

 

 چونم و سرم رو بلند کرد، با اخم گفت: ریرو گذاشت ز دستش
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 آندرس!؟  -

 

 رو بستم. چشمام

 

 وا کن چشماتو! -

 

 روز...! کی یتو زهایچ نیشد، سخت بود برام، باور تموم ا یهم فشار دادم، نم یرو رو پلکام

روز فکر  نیشد به ا یبرام افتاد، که وقت نمجورواجور  یهادونستم آندرس برادرمه، اما بعدش انقدر اتفاق یمن از قبل م آره

 کنم.

 ها گذشت بگم.سال نیکه تو ا ییزهایو براش از چ الدیبرادر صداش کنم، بهش بگم م دیکه با یروز به

 کرد. یدستش بود و اون دستام رو نوازش م یسردم هنوز تو یهادست

 

 مها، اگه ازت خواهش کنم... -

 

 .دمیبود که د یزیچ نیهاش اولشمچشمام رو باز کردم، برق چ عیسر

 

 هات برام آشنا بود. برق چشم ناست،یم یهاچشم یهات بودم، چشمات کپهنگ چشم دمتید یاردوان، وقت یاون شب خونه -

 

 رو کج کرد. سرش

 فقط چشام!؟ -

 

 باال انداختم. شونه

 چهارنفرمون هست که اونجا تو همش پنج سالت بود. یهاآلبوم کوچولو پر از عکس کیازت ندارم، فقط  یعکس چیخب من ه -

 

 زد. لبخند

 .نمیرو بب نایخواد م یدلم م یلیخ -

 

 ذوق گفتم: با

 . هیخوب یلیشوهرشم انقده گودوعه مرد خ ستیکه بداخالقن ن لمایتو ف یهاعمه هیانقده مهربونه اصن شب الدیم یوا -

 

 .دیکرد، ذوقم خواب یبغض نگاهم م با

 شده!؟ یاومــم چ -

 

 استارت زد. نیکرد و ماش یاخنده یالک

 

 گفتم:  یبافضول

 !؟ینگفت-

 

 زد: یلب با خودش حرف م ریتوجه به سوالم راه افتاد. ز یب

مدت  نیتمام ا اریکردم، تف بهت شهر دایهمه مدت تک خواهرم رو پ نیشه بعد ا یباورم نم یوا الد،یباالخره بهم گفت م -

 بهش بگم د آخه.... ینذاشت

 

 خنده، با تعجب سمتم برگشت و متعجب گفت: ریز زدم

 چته!؟ -
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 خب بگو پدر مادرمون کجان االن!؟ ،یزن یغر م رزنایمثله پ -

 

 آروم گفت: یلیسکوت خ یاقهیسخت شد، زل زد به جاده، بعد دق افشیق

 ازشون نداشتم. یادیالبته من اطالعات زشدن که مشخصات پدر مادرمون رو داشتن،  دایگفته بودم که دونفر پ -

 

 باالانداخت. شونه

 سراغ اون دو نفر...  میرفت نکهیهمش پنج سالم بود، خالصه ا -

 

 چشم به دهنش دوختم و منتظر ادامه حرفش بودم. جانیه با

 باز هم شکست خوردم. باز خوردم به بن بست. دمیفهم دنشونیرفتم خونشون و من با د-

 !؟یچ یعنی-

که بهم سراغشون رو داد و گفت  یسر اون احمق خواستی... اون لحظه دلم مشینبودن چه برسه به بق یرانیا یاونا حت -

 رو داد بکنم. نتیمشخصات والد

 نزد. منم ساکت بودم. یحرف گهیدادم، د هیرو به پنجره تک سرم

 : دمیآروم پرس یاقهیچند دق بعد

 بود!؟ یتو چ یماری. اصال. اصال بیدیرس نجایبه ا یتو چجور شد؟یبعد اون تصادف چ یبگ شهیم-

 گفت:  متعجب

 بهت نگفت!؟ نایم یعنی! ؟یخبر ندار یچیتو چرا از ه -

 . نه از تو و نه از پدر و مادرمون...دمینپرس چوقتیخب، راستش من ه-

 داد. صیحالتش رو تشخ شدینم مرخشین از

 رو جابه جا کرد و لب زد: دنده

عمل حال خودش و  نیدادن که با ا یواه دیاومدم دکترا گفتن قلبم ناقصه...تو همون سن کم عملم کردن و ام ایبه دن یوقت -

 چهار سالم شد کم کم درد اومد سراغم. یقلبش خوب شده. اما وقت

 . فوقش چند ماه اونم با دستگاه!کردیمن کار نم یبرا گهیقلب د نی... خب اگفتن

و صبر  یاهفته هی. دیدردسر جد یعنی نیبود. و ا یمن اُ منف یبود اما گروه خون هاتیجزو اول ستیو لبچه بودم اسمم ت چون

 .شدینشد که نشد و حال منم بدتر و بدتر م دایکردن اما پ

 وسط حرفش:  دمیپر

 !؟یدونیاز کجا م اتیبا جزئ نارویاستپ استپ.. تو پنج سالت بود اونوقت همه ا -

 خورد:  نیگوشه چشمش چکش اومدن و  لباش

... نجایکه آوردنم ا شهینم یخبر دنیمدت که منتظر موندن د هی! آها.. آره بعد م؟یاما آخرش...خب کجا بود یفهمیاونم م -

شد. عملم کردن و حال من  دایقلب پ یو باالخره بعد مدت میبود. پس اومد نیراه هم نیبود اما آخر سکیمنو قلبم ر یپرواز برا

ماه گذشته بود از تمام  هیمرخص شدم، خدودا  مارستانیاز ب کهنی. بعد از ایبود نایم شیپ تمد نیخوب شده بود. و تو تمام ا

 میبخر یشماها سوغات یبازار. البته قرار بود برا میرفت رانیا میایب نکهیاتفاقا. روز قبل از ا نیا

 ... که

 

 گفت: رفت و توهم افشیق

 .میافتاد و تصادف کرد ییاون اتفاق کذا-

 کردن. یکه چندتا آدم اطرافم بودن و با تعجب نگاهم م دمیتخت د یرو رو رو باز کردم خودمچشمام نکهیا بعد

 گفت که اصال زبونش برام آشنا نبود. یزیچ شونیکی

 بودم اما صحبت کردن که بلد بودم. بچه

 .ستندین یرانینوع پوشش و زبونشون متوجه شدم که ا از

 .کردمیم یتا بچش و همسرش زندگکشاورز با پنج یخونه یمن تا ده دوازده سالگ خالصه

 .دیرسینبودن، دستشون به دهنشون م رمیاما فق نبودن پولدار

 و جبران کنم از زحماتشون ر یقسمت کارنیبتونم با ا دیتا شا کردمیتو مزرعه کار م ششونیپ

 ...گهیشهر د میسالش بود رفت ستیپونزده سالم شد با پسر ارشدش که ب نکهیا بعد
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 .کردمیو من کار م خوندیدرس م اون

 .رفتمیم یکنارش کالس زبان فارس در

 همراهم بود. یکه از بچگ یرفتم سراغ ساک سم،یبخونم و بنو رویخط فارس تونستمیکه م یبعد مدت باالخره

 بود که داشتم. یزیساک تنها چ اون

 خاطرات مامان توش بود. دفترچه

 .نوشتیرو توش م هیو هر ثان هرلحظه

 که... یگردنبند بود، گردنبند کیکنار اون چندتا اسباب  در

 اورد، گرفت سمتم و لب زد: رونیازش ب یو گردنبند بشیبرد تو ج رودستش

 بازش کن!-

 کس دوتا بچه بود. چه آشنا!سمتش ع کیکه  یکردم ساعت گردن بازش

 :دمیخند

 !؟ییمنم، پس اونم تو نیعـه ا-

 زد: لبخند

 باهامه! شهیآره، هم-

 بستم و تو مشتم فشردمش: روساعت

 خب!؟-

 ...گهید یچیه-

 دار شدم.خبر یباخوندن اون دفترچه از همه چ من

 خوندم و کار کردم. درس

 ...یکه فکرش رو کن یهرکار

 ها رو شستم.رستوران ییدستشو یحت

 ...اریاز دوستان پدر شهر یکیبزرگ شدم و بالغ! شدم فرد مورد اعتماد  نکهیا تا

 شد. میمنو تک دخترش تقس نیفرد مرد و ارثش ب اون

 هاش بودم.از وارث یاعتماد داشت که منم جزو یچون حق من نبود اما اون مرد بهم انقدر دمیاز ارث رو بخش یمیمن ن البته

 االن در خدمت شمام... نکهیا خالصه

 .سمینویرو نم اوفتهیکه برام م یاتفاقات چوقتیمن ه-

 شو درست مثل مامان... هیهرلحظه و هرثان سم،ینویاما من م-

 مونده!؟ یاگهیسوال د خب،

 بود. دنیهمه اطالعات درحال پوک نیمخم از حجم ا یسوال داشتم، ول یلیخ

 ...یلیبودم، خ خسته

 گفتم و کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد.  یبسته نوچدادم، چشم هیرو به پنجره تکبستم و سرم روچشمام

 

** 

 

 زل زده بود بهم... یجفت چشم مشک کیرو باز کردم، چشمام ییصدا با

 که ساالر خودمونه! خانلیبیس نیا عه

 رو آروم نوازش کرد.سرم و موهام ریرو برد ز دستش د،یخندیم چشماش

 همون لبخند رو لبش گفت: با

 پس مها کوش؟! گهیم یکرد ه ونمونید وایرو شکله پوک وا کن چشمات-

 گفت: دهیمثال ترس یرفت عقب و زد پس کلم، به لحن یشیکه نما دمیاز جا پر هوکی

 مثال... یرو کنمراعاتم دیمن عمل باز قلب داشتم با نفهمیب-

 :رونیزد ب چشمام

 !؟هینوع عملچه  گهید نیجان!؟ ا-

 چشم نازک کرد و رو برگردوند. پشت

 خنده گفتم: با
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 جون... یخر بخورتت سال ،یوا-

 ضرب گرفتم: نیپنجره ماش رو

 همدم من...  یدردت به جونوم سال ایجون ب یسال-

 تعجب برگشت سمتم: با

 !؟یمَه یکنیصدام م میساالر بستم نبود سال یپدرساالر و بستن یعوض-

 اخم گفتم:  با

 ...نهیبوز ارتاقانیو  یمه-

 سر داد و گفت: یصدادار یخنده

 رو مسخره کنه.اسمت یکی یچقد حرص دراره وقت ینیبیم-

 آروم گفتم:  شرمنده

 کردم اگه...خب...اوم، ساالر بخدا من مسخره نم-

 لبخند مهربون بود تا خنده... شتریب د،یزخندیر

 شد. ادهیباز کرد و پ رونیماش در

 سرجام. دمیبشم، اما من سفت چسب ادهیگرفت کشوندم تا پ رودستم

 با تعجب برگشت سمتم: کنمینم شیهمراه دید یوقت

 مگه... کنمیکولت نم گهید نباریا نی!؟ ببیایچته!؟ چرا نم-

 وسط حرفش: دمیپر

 .امیراه ب تونمی... نمزهی... خب چنینه نه بب-

 نگفت، برگشت و خم شد. یچیبراش بگم اما برخالف تصورم ه رویهمه چ یبخواد تا رگبار لیبودم ازم دل منتظر

 اورد پشت:  رودستاش

 رو ببر.برو حالش دمیم یهم بهت کول بارنیا ایب-

 رو دور کمرش حلقه کردم.رو دور گردنش و پاهامرفتم جلو تر و دستام یسرخوش با

بود به  دهیچون صورتم چسب دیگفتم که شن یکیهم، آخ کوچ کارش کف پاهام خورد به نیدور پاهام حلقه کرد، با ا رودستاش

 گوشش...

 بست و راه افتاد سمت عمارت... رونیقدم برداشت و دوباره برگشت در ماش کیاز جا بلند شد،  اطیاحت با

 گفت:  آروم

 بهت وابسته شدن. نیکه همچ یطلسمشون کرد دیخواهر برادر رو شا نیا دونم،یتو هستن، نم تابیخونه ب نیهمه تو ا-

 خونه! دهیرس اریشهر پس

 اما بعد متعجب گفتم:  دمیآروم خند اولش

 !رمیمن بم گزهیکه ککشم نم اریخواهر برادر!؟ شهر_

 رو خم کرد و زل زد به کف پاهام: با دستش پاهام ستاد،یا

 بهت داره! ییحسا هی اریاما شهر یباش دهیو نفهم یتو ندون دیمها شا-

 کنارو غر زد: دیرو کشه، ساالر سرشخند ریزدم ز پق

 خنده... یمثله گراز م دیعه چته مگس مغز گوشم سوت کش-

 گفت: زنهیکه باخودش حرف م یوار انگار زمزمه

 !میدار یدیوگرنه داستان جد نهیبب دینبا اریرو، شهرپاهاش نیبب-

 کردم: شتریرو دور گردنش بدستام فشار

 !؟یگیم یچ یها یها-

 !؟لیبیس گفتمیبهت م ادیم ادتی-

 !چوندیواضح پ یلیخ عه،

 :دمیخند زیر

 .یگوالخ بود یلیخ دمتیکه د یبار نیساالر اول یوا خوردم،یآره، آخ که چقدر حرص م-

 راه افتاد: دوباره

 چرا؟-

 کلفت کردم: روصدام
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که چند روز  شدیچ دونمینم ،یخودم گفتم(چقدر هم که گوشت تلخ بود ی)با صدااریشهر اریسالم منم ساالرم دوست و دست-

 گربه. ل،یبیس یگفت یبهم م یکردیم تمیهم مدام اذبعدش اخالقت خوب شد و بعد از اون

 بلند گفت: یبا صدا د،یخند

 واست  رمیمیم لویبیدختر س -

 واست! خرمیموبر م یاسپر

 گفتم: غیج با

 کالغ تو االن گوشات در دسترس منه نذار از ته بکنمشونا... -

 : دیخندیم همچنان

 بود. یشکر اضاف ل،یبیس گمیبهت نم گهید م،یآقا تسل-

 بخشمت فقط... یهوم م-

 خـب... یکه نه ول زمیر زهیرو گاز گرفتم، حاال رشونش زیر ـنیهمچ

 ! کشمتیم ؟یدیفهم کشمت،یبعدش م ن،ییو من بذارمت پا میبه حالت برس یمها وا-

 

 آروم در رو باز کرد. م،یدیرس باالخره

 درو باز کرد آروم دم گوشش گفتم:  نکهیمحض ا به

 ...نیینذارم پا دیهم از راه رس وایببرم اتاقم اگه ش میمستق ن،ییپا میتوروخدا، نذار-

 همه پله رو بره باال منم رو کولش.. نیا شکنهیکمرش م چارهیها، بتکون داد و رفت سمت پله سر

 تو اتاق. میسروصدا باز کرد و رفت یاتاقم، در رو ب میدیباالخره رس رفت،یمسروصدا راه  یو ب آروم

 :دمیرو بوسبذارتم رو تخت لپش نکهیا قبل

 ساالر...-

 .ارمیم رومونیسا گهیساعت د میتو، ن ادیب یکس ذارمیاستراحت کن نم ی... کمسیه-

 .دینرم بوس رومیشونیروم، مثل پدرا پ دیبعد گذاشتم رو تخت و پتو رو کش و

 بستم و لبخند زدم: روچشمام

 بابا... یمرس-

 :دیخند

 . رونیب کشمیها رو از حلقومت مگرفتن یکول نیتک ابعدا تک را،یرو فاز نگوا کن چشات-

 دراورد: ادامو

 بابا!-

 گفتم: یشوخ به

 !یساالر کاش واقعا پدرم بود-

 کرد و رفت سمت در، غرولند کنان گفت: اخم

 .رهیبگ یبشه ازت کول زونتیباشه همش آو یکیتصورشم ترسناکه فکر کن  یحت ایخدا یوا ،یاله یالل ش-

 ...مثل

صحبت مفصل داشته  کی وایباشه حالم که بهتر شد با ش ادمی زنه،یانقدر غر م کشهیباالخره شرش کم شد، عه، خجالت نم و

 باشم و ساالر رو به مراد دلش برسونم.

رو از سرم بندازم فکر حموم رفتن دیکف پام با یهااما با وجود تاول خواستیحموم آب گرم م هی. دلم یلیبودم، خ خسته

 شدم. یصدا زدن آن الیخیاما اونقدر خسته بودم که ب زد،یبرام م یزیچ یو پماد اومدیم ی. کاش آنرونیب

 در اومد اما آروم، چشمام همچنان بسته بود. یکه صدا شدیکم چشمام گرم م کم

 من خوابم اومد داخل، آروم درو بست. دیتا د دیتو اتاق کش یاول سرک اریشهر دمیباز کردم که د یرو کمچشم چپم یال

 نشست رو تخت... دمیرفتن تخت فهم نییرو کامل بستم، از باال پاسمت تخت، چشمام اومد

 کرد: زمزمه

 .یستیخواب ن دونمیرو ممها!؟ باز کن چشمات-

 نشسته. کردمیبود اما من فکر م دهیکردم، نگاهش به سقف بود، در واقع کنارم طاق باز دراز کشهام رو باز پلک آروم

 مقدمه گفت: یب

 ...یسوخته، توهم سوخت وید-
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 برگشتم سمتش:  متعجب

 من سوختم!؟_

 سرش کرد: ریز هیرو تکو دستش دیسمتم به پهلو دراز کش برگشت

 اون خونه هست.  یهاش سوخته، توو نوچه وید یجنازه یالتو االن البه یجنازه-

 

  اریشهـر

 

 رو از نظر گذروندم.صورتش یاز تعجب گرد شد، با دقت اجزا هاشچشم

که نامرتب  ییابروها ،ینسبتا گرد عسل یهابگندمگون ،چشم یبا پوست کیکوچ یمتناسب و صورت یدماغ ،یو معمول کیبار یلبا

 پسره... کیکه مثال اون  نهیبود و اونم بخاطر ا

 پشت لبش گرفته تا ابروهاش... یهالیبیاضافه، اما اآلن از س یمو هیاز  غیکه اومده بود صورتش صاف بود در یاول روز

 ...گهیرو بده دخب جوابم ی!؟ رو آب بخندهیکه با غضب گفت: هوم!؟ چ دمیخند زیر ناخودآگاه

 باال انداختم: ابرو

 رنگ موهات... کل،یجسد با مشخصات کامل تو، لباس، قد و ه کی-

 منفجر شد. هیتو اون خونه همراه با بق وید یهانوچه نیمثل خودت ب یکی نکهیا خالصه

 : کردیمتعجب نگاهم م همچنان

 !؟رهیتو اون انفجار بم دیبا مشخصات من با یکیچرا!؟ چرا -

کم که کم یبه درد توجهیب ست،یاآلن اصال وقتش ن کرد،یدرد م ینم کمجام پا شدم و پشت بهش نشستم رو تخت، گرد از

 از جام بلند شدم. شدیم شتریداشت شدتش ب

 رو به باغ رفتم:  یپنجره سمت

  یتو مرد کننیچون اآلن فکر م-

 ...خوامیهست که من م یزیچ نیا و

 گرفتم. رومونیبرداشتم، شماره سا رو لیو موبا بمینگفت، دست بردم سمت ج یزیچ گهیشد و د ساکت

 که جواب داد:  دیبوق دوم نرس به

 بله قربان.-

 ...الدیاتاق م ایب مونیسا-

 گفت: عیسر

 اومدم!-

 .زدمیم دیبودم و باغ و د ستادهیپنجره ا یگذاشتم، همچنان جلو بمیقطع کردم و تو ج روتلفن

 کار؟یچ ادیب مونیسا اریشهر-

 احمق با پاهات کرده ندارم!؟  ویکه اون د یمن خبر از کار یکنیر ممرموز فک یکوچولو یا

 .کردیآروم رفتم سمتش، کنجکاو نگاهم م یشد، را قدما زیخ مین عیسمتش، سر برگشتم

 !ستمیمن فضول ن گفتیم

 خصلت دختراست! نیاصال ا ،یستیکه تو فضول ن چقدرم

 خم شدم و پتو رو از رو پاهاش کنار زدم، با خشم گفتم:  یکم

 !؟یچه وضعشه!؟ انقدر سهل انگار نیپتو... ا یرو الپاهات یچوندیپ نجوریتو ا شنیتاواال آلوده م نینگاه کن، ا-

  ؟یدیبرسه! فهم مونیاز جات تا سا یخورینم تکون

 

 .دیگرفت و ساکت دراز کش آروم

 در اوردمش. بمیبلند شد از ج میگوش یصدا

 از طرف ساالر بود: یامکیپ

 ″یندار یا گهیمن فکر کن،راه د شنهادی!؟ رو پیگفت بهش″

درد  نیا دیگذاشتم، دستم رو گذاشتم پشت گردنم و آروم ماساژ دادم تا شا بمیرو تو ج یو گوش دمیکش یاز سرکالفگ یپوف

 .رهیآروم بگ یکم یلعنت
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بالها بخاطر  نیو تمام ا نجامی!؟ من واقعا توش موندم، چندماهه که ایرو بگداستان خودت و هومن شهیم ار،یاومم... شهر-

 !هیچ هیقض دونمینم یاما من حت ادیهومن سرم م

 یهرچند داستان من و هومن برا ست،هیطرف قض کیرو بدونه به هرحال اونم  یزیتر چجواب من فقط سکوت بود، بهتره کم و

 ما! میدار یادهیچیچه داستان پ شکنهیست و مها فکر مه شیوقت پ یلیخ

 آروم بودم. نباریاما ا شدمیم یخاطرات عصب یادآوریکه با  مایراک جلو پنجره نشستم، برعکس قد یصندل رو

 .رمیمن آروم بگ زاشتیدرد گردن بود که نم نیا یول

 گفتم: مقدمهیب

 بوده... سرپرستیکه ب کنهیم دایپ هاابونیرو تو خ یااونجا پسر بچه ،یکار یبندر عباس برا رهیم یپدرم وقت_

 وسط حرفم: دیپر

 کنه. یقبولش م یو به فرزند خوندگ نجایا ارتشیو پدرتم م-

 کردم و خشک گفتم:  اخم

 وسط حرفام بگو خودم و خسته نکنم ادامه ندم! یاگه قراره بپر_

 گفت: یتند

 بفرما بگو! شم،یلحظه ساکت م نینه نه من از ا-

 دادم: یبه صندل ی. تابدادمیرو ماساژ مدستم آروم گردنم با

 خانواده... دیاون اومد و شد عضو جد یخب... همونطور که خودت حدس زد-

کرد  یهربژ هخامنش زندگ یاز فرزندان واقع یکیو مثل  نجایا شیو سه سالگ ستیپسر بچه ده ساله، تا ب کیسن من بود  هم

 دست طمع شد... ریاما باالخره اس

 خواست. یکه اجازه ورود م مونیسا یآروم زد به در و صدا یکس

 تو... ایب-

 .شد انیتو چارچوب در نما مونیباز شد و قامت سا در

 . درمان مها بود وارد شد یکه قطعا برا یلیآب و وسا یوانیل یحاو کهیزیبا م یاشاره من اومد داخل، پشت سرش آن با

 

 مها

 غرزدم: یلحن لوس با

 !؟یاریآناناس ب شهیمن که از انبه متنفرم م ،یآن-

 کرد و گفت: یکوتاه میآب انبه رو برداشت و تعظ وانیزد و ل یحیهام لبخند ملبرابر غرزدن در

 !کنمیاالن عوضش م د،یچند لحظه صبر کن-

 به اتاق ببره به سمت پله ها رفت. لچریمن رو با و نیا بدون

 .گرفتمیکمک م یرفتن به تراس رو از آن ای ییتوان راه رفتن رو نداشتم کالفه شده بودم؛ فقط مواقع دستشو نکهیا از

 جا نشستن و کارنکردن و دستور دادن لذت خاص خودش رو داشت. کی نکهیا با

 .خوردمیم وایرو در کنار ساالو و ش ییغذا یمدت وعده ها نیتمام ا در

 که در جمع ما حاضر بشه! ادیم شیو کم پ خورهیم ییاست و غذاش رو به تنها حوصلهیب شهیهم هم اریشهر

 !کنهیبودن کارهاش رو بهونه م ادیو ساالر هم ز کنهیحوصله بودنش سکوت م یبه خاطر ب وایمن و ش یجواب سوال ها در

 تظرش بودم!بود من یادیمدت ز دم،یرو ند یبه راه پله ها انداختم اما آن یحوصله نگاه یب

 نه!-

 شدم.  اریبه اطراف انداختم و متوجه صدا از اتاق شهر ینگاه اد،یفر یصدا با

 اریبه اتاق شهر یدر نگاه مختصر یاز ال یکردم، پنهان تیهدا اریرو به سمت اتاق شهر یرو فشار دادم و صندل یصندل دکمه

 انداختم.

 کارش نشسته بود، ساالر گفت: زیعبوس پشت م یچهره ا با

 من چند روز فرصت فکر کردن رو بهت دادم ،یندار یا گهیراه د ار،یشهر-

 !دیهردو مجبور به قبول کردن هست یبگه ول الدیبه م تونهیمها خواست م اگر

 هاش پنهان کرد و کالفه گفت:دست نیبه موهاش زد و صورتش رو ب یچنگ اریشهر

 من با مها ازدواج کنم؟! یعنیتو،  یگیم یساالر چ-

 کنه!  یعمارت زندگ یبرادرش تو تیبا هو تونهینم گهیکه د لیدل نیبه ا اونم



Roman-City.ir 
 من پسر نیستمن رما

 

https://telegram.me/romancity 135 

 

 

 کردم و منتظر حرفاشون شدم. زیو تعجب گوش ت یکنجکاو با

 !دمیدینداشتم و فقط پشت ساالر رو م اریبه شهر یدید گهیگذاشت، و د زیم یهاش رو روو دست ستادیا اریشهر یجلو ساالر

 مطمئن گفت: یشمرده و با لحن ساالر

 نیعمارته، بعد از تموم شدن ا نیا یکه مها تو یتو مرده در صورت اریدست یعنیمها  کنهیتنها راهه، هومن فکر م نیا اریشهر-

 !تونهیاگر نخواد که برگرده نم یبرگرده و حت رانیها قصد داره به ااتفاق

 :کالفه حرفش رو قطع کرد و گفت اریشهر

 چرا نتونه؟!-

 !هان؟

 !؟یکنیفکر نم کمیچرا -

 !یزنیرو مو حرف خودت یکنیبچه دوساله لج م هیجور مواقع مثل  نیا

 جاش بلند شدو به سمت پنجره رفت و گفت: از

 .ارهیسرش ب ییبال چیه تونهیمن هستم هومن نم یتا وقت-

تو عمارت شروع  دنشونیشده هنوز زندست، دوباره سرک کش ویکه باعث مرگ د یتو کس اریاگر بفهمه دست یول تونه،یآره نم-

 !گهیدردسر د هی نمیو ا شهیم

 اشـ...عمه شیپ ران،یبفرستمش ا تونمیمن م-

 سخت تر از عمارت خودته! رانیا یمواظبت از مها تو یفکر کرد نیبه ا یول یتونیم-

رو داشته  تشیقصد آزار و اذ یکه مبادا کس یهست رو کنترل کن رانیکه ا ییو مها یلندن باش یتو هیکار سخت یدونیم خودتم

 باشه.

 من تنها راهه، قبوله؟! شنهادیپ

 حرصم گرفته بود. گرفتنیم میخاطر خودخواهانه در مورد من تصم به

 !شهیم یته حرفاشون چ نمیاما منتظر شدم تا بب رمیداشتم خودم رو نشون بدم و مچشون رو بگ قصد

 نتونستم ساکت بمونم و وارد اتاق شدم. گهید کرد،یرو تماشا م رونیدر سکوت از پنجره ب اریشهر یاب بود ولمنتظر جو ساالر

 هردو به سمتم برگشتن!  واریبرخورد در به د یصدا دنیشن با

 

 با اخم گفتم: کردن،یدر سکوت نگاهم م هردو

 بله؟-

 نیمنتظرم تا لباس و بدوز د،یریگیم میتصم یبرا نیکه االن دار نیبه عروسک داشت یادیعالقه ز یکنم شما دوتا از بچگ فکر

 !دیتنم کن

 نشست، عاجزانه گفت: زشیکالفه پشت م اریشهر

 !کنهیم یپافشار مشیتصم یتنها راهه و رو گهیساالره که م نیمها من مخالفم، ا-

 سکوتش گفتم: دنیبودم، با د حیساالر چشم دوختم و منتظر توض به

 ساالر! یدیم جیاز اول ماجرا شمرده و کامل برام توض-

 نشست و خونسرد شروع به حرف زدن کرد: یصندل یرو رها کرد و رو نفسش

 شیاالن پ دمیو نوچه هاش تو اون ساختمون منفجر شده، شا وید یجنازه ها یالبهاالن جنازش ال الد،یم یعنی اریشهر اریدست-

 ...یتا باور کنن خودت کننیم یرو بررس هومن باشه و دارن جنازه سوختش

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

 برو سر اصل مطلب! دونمیخودم م نارویا-

 کرد و گفت: اخم

 هیاش شب افهیو ق استکارهیاون چ دونهینم یپسر تو عمارت هست و کس هیاون پسر االن مرده و اما  یعنیوسط حرفم نپر، -

 یدختر ظاهر بش هیمثل  دیبا یجا بمون نیا یاگر هم بخوا ،یدار شیرو در پ یسخت یلیراه خ رانیا یبرگرد یاگر هم بخوا الد،یم

 ...ینامزد هی کهنیو ا

 تعجب گفتم: با

 ...ایجا بمونم و نیا وایدوست ش ایخدمتکار  هیبه عنوان  تونمیمن م یول-

 گفت: یلحن مهربون با
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 برادرت! یو حت اریشهر وا،یبه نفع همه است من، ش نیا رینگ میفورا تصم اریعاقالنه فکر کن، مثل شهر یمها جان کم-

 انداختم، برادر؟! نییسرم رو پا مغموم

 مرده... ایخواهرش زنده است  نهیو بب ومدهین دنمیکه تا حاال به د یبرادر، کس کدوم

 به افکارم ادامه ندادم. اریشهر یصدا با

 !نیرو بب گهیرفته قم و با عمت هماهنگ کرده اون جا همد رانه،یا الدیم-

 گفت: اریبزنم که شهر یرو با تعجب بلند کردم و خواستم حرف سرم

 !رهیرو بگ جانیاومدنش به ا یتا جلو رانیاز اون بود زودتر رفت ا ترتابیب نایخب م یول دنتهید تابیاون ب-

 ساالر گفت: ناگهان

 رفت. رونیو فورا از اتاق ب میدیمراسم رو انجام م یکارا وایمن و ش-

 .کردمینگاه م شیخال یو با تعجب به جا شوکه

 ...یپسره-

 گفتم: یقرمزش با نگران یهاچشم دنیبرگشتم و با د اریسمت شهر به

 چرا چشمات قرمزه، حالت خوبه؟!-

 کرد و گفت: اخم

تا فرصت فکر کردن رو داشته باشم و کالفه  کنهیبه حال خودم رها نمپسر من و  نیا خته،یمن خوبم، اما افکارم به هم ر-

 موهاش رو چنگ زد.

 درسته چه غلط! یچ دونمینم گهیمن که د میکن کاریخسته شدم، تو بگو چ گهیمن د اریشهر-

 چونش گذاشت و گفت: ریرو ز دستش

 ...دیبا دیراحت بخوابم، شا ذارهیو نم رهیمنم خستم، چند شبه فکرم درگ-

 ادامه حرفش رو نداشت. میحرفش افتاد نگاهش کردم تا ادامت بده اما انگار تصم نیکه ب یوقفه ا با

 ؟یچ دیشا-

 ...گهیساالر درست م دیشا-

 تفاوت گفتم: یب

 خب؟!-

و اعالم  میریگیبزرگ م یمهمون هیفقط  ،یعقد ای غهیبدون ص یصور ینامزد ایباشه،  نهیگز نیبهتر گهیکه ساالر م یراه دیشا-

 .میکه باهم نامزد کرد میکنیم

 ای دیبدون تهد یتونیزندان، اون وقت م یهالهیپشت م وفتنیهمون و دارودستش ب یتا وقت گذرهیروال م نیماه به هم چند

 !رانیا یبرگرد یتعهد

 زندان؟!  وفتهیب دیچرا هومن با-

 

 ساالر به اطراف نگاه کردم: یصدا با

 !ارهیدووم نم گهیکه تا چند ماه د یاکالهبردار حرفه هیچون اون -

 کردم و گفتم: اخم

 !؟ییبرگردم، کجا تونمینم-

 کنار گوشم اومد: صداش

 !نجامیا-

 طعنه گفتم: با

 !وفته؟یب سایپل ریگ خوادیم یاون وقت چه طور ،یحرفه ا یگیخودت م-

 و گفت: دیخند

 م؟یزدیم لیباغچه ب اریمدت من و شهر نیپس تو تمام ا-

 گفت: اریشهر

بود رو  دهیکه از پدرم دزد ییزهایچ دیزندان و در آخر اعدام، اما اول با یهالهیبندازنش پشت م تونستمیم شیوقت پ یلیخ-

 .گرفتمیپس م

 سمتش برگشتم و گفتم: به

 !دن؟یاز پدرتون دزد-
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 رو تکون داد و گفت: سرش

 داد،یتو شرکت انجام م ییکارا یطمع شد و پنهان ریکم اسآره همون کم-

 باور نکرد. یاما کس دمیبود و من فهم دهیو انگشتر رو هم اون دزد سنگ

 چشمام خوند و گفت: یرو از تو سوال

 زیکه هومن وارد شرکت شد، بابا همه چ نیبعد از ا وا،یبه مرور زمان عاشق هومن شده بود و هومنم شده بود مجنون ش وایش-

 رو به من و هومن سپرد.

 انیبه پا نشیو عشق دروغ ره،یگیرو م شرفتشیپ یگفت که مزاحم کارش شده و جلو وایخودش رو نشون داد و به ش باالخره

 .دیرس

 کردم. یسپر وایافسرده شدن تنها خواهرم، شرکت رو رها کردم و تموم وقتم رو با ش با

 حرفش رو قطع کرد و گفت: ساالر

 بود. وایمادر شد و تمام فکروذکرش خوشحال کردن ش وایش یدوسال تمام برا اریشهر-

 دست  ریسواستفاده کرد و ز اریمدت هم هومن از نبود شهر نیا در

 به شرکت ضرر رسوند. یکل خانهژبر

خواهرش  انیجر تونستینم اریو شهر خواستیم لیبه هومن پروبال نده و پدرش ازش دل گفتیبه پدرش م شهیهم اریشهر

 کنه! فیرو تعر

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 !یو خم چیعجب داستان پرپ-

 زد و گفت: یپوزخند تلخ اریشهر

 منه! یزندگ یگیکه م یداستان نیهم-

 راحت نفس بکشم. الیهمه مدت با خ نیبعد از ا تونمیو من م شهینابود م کینزد ندهیو خم ها در آ چیپ نیمسبب تمام ا یول

 گفت: یبا خوشحال ساالر

 طوره؟!چه ندهیهفته آ-

 گفت: یبا ترس مصنوع م،یباتعجب و خشم به سمتش برگشت هردو

 ...دمیچتونه، ترس-

 با خشم گفت: اریشهر

 ساکت باش! ای رونیبرو ب ایساالر لطفا -

 ابروهاش رو باال داد و گفت: ساالر

 !ارم؟یب میانتخاب کردن تقو خیتار یبرم برا رم،ینم رونیاتاق ب نیاز ا دیمن رو روشن نکن فیتا تکل-

 از جاش بلند شد و به سمت در رفت و قبل از باز کردن در برگشت و به من اشاره کرد و خطاب به ساالر گفت: اریشهر

 مها رو ببر اتاقش، خودتم برو خونه راحتمون بذار!-

 بزنه که گفتم: یرفت، ساالر لب باز کرد تا حرف رونیحرف زدن رو به ساالر نداد و ب اجازه

 اتاقم، باهات حرف دارم! میبر ایب-

 و سرش رو خم کرد و گفت: دیخند

 چشم!  یبه رو-

 

 شمرده گفت: یلحن با

 مها، اون... کنهیقبول نم-

 لبم گذاشتم، ساکت شد و با اخم نگاهم کرد. یسکوت جلو یرو به معن انگشتم

زبونش بکشم، اون وقت تن لشت و  ریاون تورو دوست نداره و هنوز به فکر هومنه، اگه من حرف دلش رو از ز یگیتو م-

 ؟یکن یتا ازش خواستگار یدیتکون م

 تخس سر تکون داد. یگره خورده مثل بچه ها یبود و صورتم سخت، با ابروها یجد لحنم

 من! شیپ ادیهم بگو ب وایو به ش ارهیب یبگو برام بستن یقبلش به آن ،یبر یتونیخب م-

 هاش برق زد وخندون گفت: چشم

 شب، چه شود! هی یتو وفتهیم مونینامزد ،یدرستش کنمها اگه -

 گفتم: جیگ
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 ها؟!-

 و گفت: دیخند

 !اریتو و شهر وا،یمن و ش یجناب خنگ، نامزد-

 گفت: یازجاش بلند شد و به سمت در رفت، ناگهان برگشت و با قدردان عیاوضاع خطرناکه سر دید یاخم نگاهش کردم، وقت با

 !شمیتا اخر عمر کلفتت م یمرگت بشه اگه باهاش حرف بزن شیساالر پ-

 و گفتم: دمیخند

 !یهم شد یبه کلفت یکه راض یبسوزه پدر عاشق-

 لبخند زد و گفت: م،یدیخند هردو

 !یکنیچه م نمیمن رفتم، بب گهیخب د-

 داخل اورد و گفت: یسرش رو از ال هویاما  رون،یرو باز کرد و رفت ب در

 که تلفن به سرش اصابت کنه در و بست! نیو قبل از ا کنم،یبران مج تونیشب نامزد-

 !ندازهیم ادمیرو  یصور یحرصم رو در آورده و مدام نامزد گهید

 در زدن اومد. یافکارم بودم که صدا ریدرگ

 خانم؟!-

 گفتم: رتیح با

 خانم؟!-

 شد. انیدر چهارچوب در نما یباز شد و قامت آن در

 تون رو آوردم! یمها خانم بستن بله

 .دیچ زیم یرو رو هایرو جلوم گذاشت و خوراک زیم

 ها شدم و با اخم گفتم: یخوراک الیخیب

 !گه؟ید هیمها خانم ک-

 نه اما مطمئن نبودم. ایباشه  دهیکه شک کرده بودم فهم کردیرفتار م یطور شیشب پ چند

 من آسفالت کردم. یدار شیه در پرو ک یراه نیا گفتیبا لبخند بهم زل زده بود که انگار م یطور

 حرص گفتم: با

 !ادیبگو ب وایپس برو به ش یدیجواب من و که نم-

 خم شد و گفت: یکم

 چشم خانم!-

 آخش بلند شد! یقدم برداشت که صدا چند

 ؟یشد آن یچ-

 برداشت. نیزم یرو از رو یزیتکون داد و خم شد و چ یچیه یرو به معن سرش

 و گفتم: دمیخند چارهیجنازه تلفن ب دنید با

 رفت برش دارم! ادمی د،یببخش -

 سرش رو با عنوان اجازه تکون داد و رفت. یاحرف اضافه بدون

 . دیکشان به سمتم پر غیج یحمله ورشدم، که ناگهان در باز شد و جسم هایمحض رفتنش به سمت خوراک به

 

 !؟ییهمسر کجا یآها-

 

 .وفتهیساالر باعث شد خودکار از دستم ب یصدا

 لب غرغر کردم: ریاخم ز با

 دوتا هم که شورش رو درآوردن. نیاَه ا-

 جام بلند شدم. از

 .رفتمیتر راه مپاهام خوب شده بود و راحت زخم

 دیپر وایاون هم دستاشو وا کرد و ش د،یدویها ورجه وورجه کنان سمت ساالر ممثل بچه وایسمت پنجره قدم برداشتم، ش به

 دندونام گفتم: یتو بغلش، از ال

 .بندنیهم همسر م شیبه ر یحالم رو بهم زدن، هنوز نامزد هم نکردن ه اشونیچندش باز نیاَه اَه با ا-
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 و دستام رو گذاشتم رو نرده ها و با داد گفتم: یترا یتو رفتم

 !؟ذارهیم ریروش تاث دیگیچشم و گوش بسته هست نم یبچه نجایبابا ا اتونیباز کیرمانت نیمارو با ا نیشما دوتا کشت یآها-

 

 شدنیدست به دامنم م روزیتوجه به من رفتن سمت باغ، عه عه تا د یو ب وایخنده کنان دستش،رو انداخت دور گردن ش ساالر

 .کننیاصال آدم هم حسابم نم ستیمن ن ریگ گهیکه برسونمشون به هم، حاال که کارشون د

 وارد شدن. هانیشد و ماش که دروازه باز کردمیلب غرغر م ریز همچنان

 هانیخارج کردن، با اومدن ماش نیرو از ماش لیو وسا ادهیپ ارهایها و دستتوقف کردن و راننده اطیوسط ح یفیرد همشون

 خدمه به جنب و جوش افتادن. یهمه

 .وفتادیکه ن یماه چه اتفاقات هی نیماه مثله برق و باد گذشت؛ تو ا هیتراس نشستم،  یهایاز صندل یکی یرو حوصلهیب

رو  وایهفته زمان برد تا ساالر بتونه کامل دل ش هیو  دمیباالخره مزه دهنش رو فهم وایکلنجار رفتن با ش یروز بعد کل همون

 . ارهیبدست ب

 ی، هردو بخوشحال بودن اال خودمون اریمن و شهر ییهوی ینامزد نیهمه از ا یخنده بود، انگار شهیرو لب هردوشون هم حاال

 .وفتهیب ریتر هومن گتموم بشه و از همه مهم یصور ینامزد نیچندماه بگذره، ا نیا میفقط منتظر م،یاحوصله

شد که فردا  نیو حاال قرار بر ا میداد یسور ینامزد نیبه ا تیو ساالر باالخره رضا وایش یوقفه یب یدو هفته تالش ها بعد

 همه اعالم بشه، مخصوصا هومن. نیب وایساالر و ش ار،یمن و شهر یگرفته بشه و نامزد یشب مراسم

 استرس دارم. کمیمن  البته

 نشه؟ اریشهر اریدست الدیمگه هومن خره که متوجه شباهت منو م آخه

 از استرسم کم بشه. شهیباز هم باعث نم نایاما ا ده،ید میهومن تو رو همش با گر گهیم یساالر هم ه گم،یم نویمن تا ا اما

 .کردیاومد که صدام م اریشهر یو پشت بندش صدا نیماش یدادم و چشمام رو بستم، صدا هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 یو کالجا نیو ج دیبا بلوز سف یکت تک خاکستر هی کرد؛یمنتظر نگاهم م اطیتو ح اریشدم، شهر زیخمین یرو باز کردمو کم چشمام

 کتشو باال زده بود. ینایو آست بود دهیپوش یقهوه ا

 

 :دمیخند

 .یزد پیت اریشهر-

 

 :رونیزد و اشاره کرد به ب لبخند

 .میکن دیخر کمی میبر ایآماده شو ب زیزبون نر-

 

 !؟ دیخر

 متنفرم، اخمام تو هم رفت، غر زدم:  دیمن از خر اَه

 ...دیمن حوصله خر اریشهر-

 

 خوردم، با چشم به باغ اشاره زد و گفت:  اریرو با چشم غره شهر حرفم

 بدو حاضر شو. واست،یعه مها سفارش ش-

 .شهیاالن سه م سیه یعنی واستیآهان تکون دادم، سفارش ش یبه معن سرمو

 زدم: داد

 اومدم. یتا سه بشمر-

 

تنه  میگرفتم و رو نرو  میخاکستر شرتییرو برداشتم و با بلوز تنم عوض کردم، سو دمیسف یتنه میسمت کمد و ن رفتم

 .دمیپوش نمویشلوارک ج دم؛یتنه معلوم بود باال کش میکه تنم بخاطر ن ییتا جا پشویو ز دمیپوش

دوست  شتریکوتام رو هم ب یبلند شده بود و شونه کردمو محکم بستمشون، موها شنیبلندم که البته به لطف اکست یموها

 داشتم. اریدست الدهیبه م یشتریکوتاه شباهت ب یالزم بود، با موها رییتغ نیداشتم اما ا

 قدم برداشتم.  نییرو برداشتم و به سمت طبقه پا میگوش دم،یرو پوش میمشک یعطر زدم و آل استارا یکم
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کروک، مدلش رو  یمیقد یانقره نیماش هیکنارش چشمام برق زد،  نیو ماش اریشهر دنیگذاشتم با د اطیرو که تو ح پام

 بود. ستادهیا نیخاص خودش کنار ماش ژیباحال بود، با پرست یهایمیقد نیا از اام دونستمینم

 

 :دیلباسام خند دنید با

 .دنینرس نایا وایتا ش میبر عیسر ایب طون،یش یست کرد-

 

 باز برگشتم سمتش: شیتو و نشستم؛ با ن دمیمن پر یاومد سمت در تا برام بازش کنه ول نیسمت ماش دمییلبخند دو با

 .میبزن بر-

 

 تاسف تکون داد و اومد سمت راننده و سوار شد. یاز رو یسر

 گفت: یبه شوخ میزد رونیزد و راه افتاد، از عمارت که ب استارت

 موهات چطورن!؟-

 

 گفتم: حوصلهیب

 هیهفته مثل  هیاز سال پسرونه گشتن سخته برام تو  یمیسخته، دخترونه گشتن سخته، بعد ن یلیبلند خ یموها اریشهر یوا-

 دختر رفتار کنم.

 

 :دیخند آروم

 .یتو که از اول دختر بود ،یچطور به پسر بودن زود عادت کرد یکنیعادت م نمیبه ا ر،یانقدر سخت نگ -

 

 باال انداختم: شونه

تا  یلعنت یموها نیاما االن ا شد،یتر نماز شونه ام بلند چوقتیو موهامم ه دمیپوشیپسرونه م یخب من تو خونه هم لباسا-

 شونه شون کنم. دیو من هر روز با رسهیکمرم م

 

 کرد: اخم

 !؟هیچ تیبهونه بعد کنم،یمشکل تو شونه کردنشونه!؟ خودم هرروز برات شونه م-

 

 گفتم: یبه بحث قبل توجهیب

 !؟میدار یچ دیخر قایاالن دق-

 

 به جاده بود: چشمش

برات،  ارنیخوبشو ب یکیگفتم  یندار دیحوصله خر دونستمیخودمون اما متو رو گذاشت به عهده  یهالباس دنیخر وایش-

 .میبگرد یکم میریاالنم م

 

 برد سمت ضبط و روشنش کرد. دستشو

 
" I know you say you know me, know me well 

But these days I don't even know myself, no 
I always thought I'd be with someone else 
I thought I would own the way I felt, yeah 

I call you but you never even answer 
I tell myself  

I'm done with wicked game 
But then I get so numb with all the laughter " 

 

 رفت. میشد ریپ یمسافرتمون افتادم، چقدر خوش گذشت؛ ه نیاول یخاطره ادی

 و کم کرد: کیموز یخندم صدا دنیبا د اریخودم خندم گرفت، شهرحرف و آه پرحسرت  از
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 !؟یخندیم هوی یشد وونهیچته!؟د-

 

رو زد کنار، اطراف رو نگاه کردم.  نیخندش قطع شد و ماش هوی د،یو با مشت زدم به بازوش که قاه قاه خند دمیکش یفیخف غیج

 بود. یفروش یبستن هی

 

 گفتم: متعجب

 ..!؟ اممیبخور یبستن میاومد اریشهر-

 

 لبم و آروم گفت: یرو گذاشت رو انگشتش

 هومن پشت سرمون هستند. یهاچون نوچه میباشه ما دوتا عاشق و معشوق ادتی م،یگردیبرم میخوریم یبستن میریم س،یه-

 شد. ادهیرو باز کرد، پ نیکرد و در ماش یمصنوع یهم خنده  بعد

 . میشدم دستم رو گرفت و سالنه سالنه سمت مغازه رفت ادهیدر رو برام باز کرد، پگر حرکاتش بودم، با تعجب نظاره همچنان

 

 .میتموم شده بود و فارغ از خوردن به هم زل زده بود هایبستن م؛ینشسته بود یفروش یبستن یتو زیم پشت

 

 :دمیکش یپوف

 !؟میبر شهیمن حوصلم سر رفت، نم اریشهر-

 

 چونش و گفت: ریچپش رو گذاشت ز دست

 رو ندارم. وایش یهاغیج غیخونه و ج یحوصله-

 

 و باز کردم: شمین

 .میناهار بخور میخب بر-

 

 اشاره زد و گفت: میبه ظرف بزرگ بستن متعجب

 !؟یناهار دار یاشتها برا ؛یرو خورد یبزرگ نیبه ا یتازه بستن-

 

 شکمم اشاره زدم: به

 سومش هم پر نشده. هیهنوز -

 

 :دیخند

 .میناهار بخور میباشه بر-

 

و منتظرش بودم، حساب کرد و اومد سمتم؛ دستم رو گرفت و باهم از  ستادمیجاش بلند شد و رفت تا حساب کنه، منم ا از

 .میمغازه خارج شد

منم ساکت نشسته بودم؛ دستگاه پخش هم خاموش  زد،ینم یو حرف کردیم یساکت رانندگ م،یو راه افتاد میشد نیماش سوار

 بود.

 

 بشه!؟ یقراره آخرش چ نکهیفکر فردا شب بودم ا تو

 الدیبهش گفت و م یچ دونمیباهاش تماس گرفت نم اریبهش داد، شهر اریکه شهر یخبر دنیمتعجب شد از شن الدیچقدر م و

 جواب داد. یچ

 .میکن غهیص دیگفت که حتما با دونمیم فقط

 !میکن غهیص یخودیکه ب میکن یهم خل شده مگه ما قراره کار الدیم نیا

 

 سمتش و گفتم: برگشتم
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 !؟یگرفت ینامزد یرو برا تشیکه رضا یگفت یچ الدیبه م یراست-

 

 کج کرد. یچیه یلحظه چشم از جاده کند و نگام کرد؛ گوشه لباش رو به معن هی یبرا

 .دنیدوباره افتادن رو دنده لج و جواب سوال رو نم بله،

 اخم برگشتم سمتش و نگاهش کردم. با

 جاده بود. خیو همچنان نگاهش م رفتیاما از رو نم کردینگاهم رو حس م ینیسنگ

 نگاهش کردم بلکه آقا افتخار بدن نگاهمون کنن اما انگار نه انگار. یکم

 و به سمت دستگاه پخش دراز کردم و روشنش کردم. دستم

 .دنیگوش م یسنت کنن،یم یپخش شد، اصال انگار نه انگار تو دل لندن زندگ یسنت آهنگ

 

 تو ی دهیشود قص یم دایاز شورِ آوازِ من پ یاهر گوشه "

 تو ی دهیشد به جان زِ د دهیباورِ پرواِز تا به ناکجا تاب نورِ

 اب از مُختصاتِ نامِ توستنگاه شروعِ شر طلوعِ

 "اندامِ توست یهندسه  یمن در حلقه  مانِیا

 

 برگشتم سمتش با لجاجت گفتم: دوباره

 !نیجواب سوال منو بد شهیاگه فک مبارکتون خسته نم اریشهر-

 

 :کردیم یلب با آهنگ همخون ریز زدمیکه حرف م یتوجه به من یب

 

 زند رُخِ تو بر شب ینامت از ازل شکُفته بر لب نقره م-

 دیایماجرا به سرن نیا کاش

 ساحل دِیام یکن یگُمان به َمسندِ دل نجوا م یب یشاه

 دیایماجرا به سر ن نیا کاش

 

 هم شورش رو در آوردن.  نایهام رو تو موهام بردم و افشونشون کردم؛ اکش موهام رو باز کردم و پنجه کالفه

 

 .دنیرد به خندکه کالفه و خسته شدم شروع ک دید یوقت

 

 حرص برگشتم سمتش و با اخم گفتم:  با

 بخنده!؟ بخند بخند، آره بخند. یک یهان!؟ بخند بخند، تو نخند-

 

 قطع شد و با اخم گفت:  خندش

 کرده!؟ ریچته بچه!؟ سوزنت رو بخند گ-

 

 در آوردم: اداشو

 !؟یدیجواب سواالم رو نم یکنیکه لج م ییتو ایبچس!؟ من  یادامه دادم(ک غیبچه بچه)با ج-

 به خودش اشاره زد: یساختگ یتعجب با

 !؟دمیمن!؟ من لج کردم!؟ من جواب سواالتو نم-

 دست راستش رو از رو دنده برداشت و دستام رو باهاش گرفت از موهام دور کرد. دم؛یحرص موهام رو کش با

 

 شد: شتریابروهاش ب گره

 . یکنیم شهیموها رو از ر نیآخرش ا-

 چپم رو گذاشت رو دنده و دست خودش رو گذاشت رو دستم. دست

 .خوندیخواننده همچنان م و
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 اندودِ من مستانه ام کن یابِر مِ یبِبار ا"

 ام کن وانهیو ُبن د خیرا از ب شهیاند بِسوز

 دولتِ شعر یبر روانم شو روان ا یرود چو

 "تن را زِ من من را زِ جان جانانه ام کن  بِکَن

 

 توقف کرد. نیخره ماشباال و

 ها بود.جدول نیکوچک ب یهااما پر از دار و درخت و باغچه یاز هر آدم یخال ابونیخ

بهش دستمو گرفت و سمت  دمیرس ستاد،یدر و باز کنه، وسط راه ا ادیشدم تا ن ادهیشد؛ زودتر پ ادهیدر و باز کرد و پ اریشهر

 .میبزرگ رو به رومون رفت کیساختمون ش

 رستوران باشه. خوردیبود و بهش نم یمشک یهاشهیشده از ش دهیساختمون پوش ینما

 

 گفتم: اریبه شهر رو

 !ستایرستوران ن هیرستورانه!؟ شب نجایا-

 

 باز کرد اما تا نگاهش بهم افتاد اخم کرد و دستم رو ول کرد. یگفتن حرف یرو چرخوند سمتم دهنش رو برا سرش

 کج کرد:  افشویق یون کرد، کمبرد سمت موهام و مرتبش دستاشو

 به موهاتم توجه کن. کمی-

 

 تا پام رو از نظر گذروند: سر

 !؟یدیپوشیحاال شلوارک نم شدینم-

 

 به شلوارکم انداختم، دو وجب همش کوتاه بود. ینگاه

 

 .دمیپوشیزانومم پوشونده، قبال هم شلوارک م نکهیا-

 

 تکون داد: سرشو

 نکن بگو چشم. یمها، لجباز ستیقبال ن گهیاالن د ،یکردن پسر یقبال، قبال همه فکر م یگیخودت م-

 

 باال: دیابروم پر یتا

 .اریآقا شهر یکنیجان!؟ چشم!؟ رودل م-

 

 گفتم: عیاعتراض کنه که سر اومد

 باشه.-

 

 .میرو تکون داد و دستم رو گرفت؛ دوباره راه افتاد سرش

 

 .یپوشینم رون،یکنه به جز آشپزخونه، اما ب یرفت و آمد نم یمرد چینداره چون ه یتو عمارت مورد-

 

 انگشت اشارم رو آوردم باال: ستادم،یا حوصلهیب

 .یبد صیشلوار و از شلوارک تشخ یتو سرت تا نتون زنمیم یکی نایبب-

 

 خنده گفت: با

 !؟ یچ گهیاوه د-
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 به حرفش به سمت ساختمون رفتم. توجهیب

 تو. میبا هم رفت دیبهم رس یو وقت ستادمیا دم؛یکه رس یر ورودد به

 هتل! می(بود، پس اومدreceptionکه به چشمم خورد رسپشن)  یزیچ نیمحض ورودمون اول به

بود،  یبراق مشک یهابزرگ، کف سالن از سنگ یبود، سالن کیش یلیو البته خ ،یمشک ییو طال یاسالنش قهوه یکل ونیدکوراس

 .شدیکه به طبقه باال ختم م یمشک یهابا نرده ییطال یهاو پله یاقهوه یقد یهاپنجره

 .ستادنینگاه خدمه افتاد بهمون، همه دست از جنب و جوش برداشتن و به صف مرتب ا میتر رفتکه جلو یکم

بوندن تنگ اسم هخامنشم چس هیگفتن و از همه جالب تر  کیبهشون، همه با هم شروع کردن به سالم دادن و تبر میدیرس

 من!! 

سبز چشماش با  یپوست بود و دو گو اهیس م؛یپوش بود کیش یمشغول خوش و بش با مرد اریشهر یبر دور بازو دهیچیپ دست

 بهشون. یزل بزن کردیآدم رو وادار م شیاون حالت گربه ا

تو گوش  کیکوچ یابودم؛ سرش طاس و گوشواره دهیند یخوشگل یچشما نیپوست با همچ اهیس هیبود آخه تا حاال  بیعج برام

 سمت چپش بود.

 .کرد تمونیها هداگذاشت و به سمت پله اریهتله، دستش رو پشت کمر شهر یاز شرکا یکی دمیحرف زدن فهم یکل بعد

 

 .ارنیبگو ب نیجان اتاقت رو گفتم آماده کنن براتون، غذا هم حاضره هر وقت خواست اریشهر-

 

 . گذاشت تنهامون ″بگذره خوش ″با گفتن میپله بذار نیاول یپا رو نکهیقبل ازا م؛یدیپله ها رس به

 هم به دونستنش ندارم. یاهتل و عالقه میخوردن شام اومد یچرا برا دونمینم م،یراه افتاد ساکت

 .میینجایتا شب ا یعنیحاال که ظهر بود و وقت خوردن ناهار، پس  البته

 که صداش اومد: میها بودپله اواسط

 شده!؟ یزیچ ،یانقدر ساکت بهیمها!؟ عج-

 

 گفتم: یحال یرو از رو به روم برداشتم و نگاش کردم، شونه باال انداختم و با ب نگاهم

 بگم خوب!؟ یهوم!؟ چ-

 

 خورد: نیابروهاش چ نیب فاصله

 !؟ ینکنه بابت حرف قبلم ناراحت-

 

 رو گرد کردم: چشمام

 .آوردمیبه روت م شدمی! اگرهم ناراحت م؟ینو نشناختهمه مدت م نیبعد ا یعنی-

 

 زد: لبخند

 پس!! ینکردم؛ ناراحت دایحالت پ نیا یبرا یاگهید لیاما دل شناسم،یبله که م-

 

 آروم گفتم: ن،ییرو انداختم پا سرم

 !؟نجایا ادیب وفتهیبه عمه بگه و اونم راه ب الدیفردا شبه، نکنه م ریفکرم درگ-

 

طبقه هم  نیسالن ا ونیطبقه دوم، دکوراس میدیو رس میرو گرفت و دوباره راه افتاد، چند پله مونده آخر رو هم گذشت دستم

 رفت و آمد نداشت. یاخلوت بود و خدمه یبود منته نییمثل سالن پا

 .یدوم خلوتن انگار یهاطبقه کال

 سالن. یگهین نگاهم افتاد به سمت دتا جوابم رو بده اما ناگها کردمیسمتش، منتظر نگاهش م برگشتم

 داد زدم: متعجب

 مت!!-

 

 .رونینگاهم کنه قدم تند کرد و از هتل زد ب نکهیاما مت بدون ا و
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 مت برگرده، در همون حال گفتم: دیبود تا شا یهمچنان به در ورود نگاهم

 همون که.... ،یمت بود. همون که کارلوس رو کشت، صاحب وحش نیا اریشهر اریشهر-

 

 خوردم؛ با اخم برگشتم سمتش: اریشهر زیر یرو با خنده  حرفم

 !؟ هیچ-

 

 کرد: تمیهدا یخنده دست گذاشت پشت کمرم و به سمت با

 

هتل و  نیا یاز شرکا یکیآرون  یدیکه تو د ی!؟ اونهیک گهیمت د کنن،یمها جان چته!؟ انقدر داد نزن همه خدمه نگاهت م-

 .الدهیالبته دوست م

 

 بودم اشاره زدم و گفتم:  دهیکه مت رو د ییتعجب به جا با

 بخدا مت بود. اریشهر-

 

کنار هم، در سمت چپ رو  یابه دو تا در قهوه میدیتا باالخره رس میرو گرفت؛ رفت کردمیکرد و دستم که همچنان اشاره م اخم

 تا اول من برم. دیباز کرد و کنار کش

 دور تا دور اتاق بود.  کینور چند تا شمع کوچ کردیه اتاق رو روشن مک یبود و تنها نور کیتار مهین اتاق

 مشامم رو نوازش کرد. اسیگل  یمحض ورودمون بو به

 ها. شمع یاون هم به لطف نور کم سو نمیاز صورتش رو بب یاحاله تونستمیفقط م ار،یسمت شهر برگشتم

 

 کردم و گفتم:  کیو بار چشمام

 چه شاعرانه!!-

 

 !!اریدستش رو صورتم و کش اومدن لپم توسط دست شهر یو بعدش گرما دنشیخند یصدا

 

 تو صداش گفت: یته خنده با

 .گهیاس، قشنگه دخدمه قهیسل-

 

 دیو دستش رو کل دیخندیچشماش م نم؛یرو کامل بب اریهلم داد داخل اتاق، اتاق روشن شد و من تونستم صورت شهر آروم

 برق کنار در بود.

 

 طلبکار گفتم:به کمر  دست

 ...لیدل یول هیدرسته فردا شب نامزد ان،جنبهیخدمه ها ب نی!؟ چقدر ایخند یم یباز که دار-

 

 لبش: یرو گذاشت رو انگشتش

 ندارن؛ پس انقدر بلند حرف نزن!!  ینامزد نیبودن ا یکه خبر از صور هیبق س،یه-

 

 دهنم رو کج کردم و برگشتم سمتش. ،ییو طال یاقهوه یمشک یهارنگ بینسبتا بزرگ و باز هم ترک یچرخوندم، اتاق چشم

 

 دست به اطراف اشاره زدم و گفتم: با

 .هییطال یقهوه ا یسه تا رنگ بدم اومد، همه جا مشک نیاز ا گهید-

 

 باال: دیابروش پر یتا

 ها رو عوض کنن. رنگ اتاق گمیخوب م-
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 کردم: کیرو بار چشمام

 !؟یهتل نیمگه تو هم صاحب ا-

 

 نشست: یو یت یجلو یمشک یشونه باال انداخت و رفت سمت کاناپه یدیق یب با

 

 هتل چندتا صاحاب داره. نیا-

 

 انگشتش رو خم کرد. هیرو آورد باال و با گفتن هر اسم  انگشتاش

 

 ساموئل چشم خوشگله و ساالر. الد،یمن، م-

 

 بودم؛ با دست زد کنار خودش رو کاناپه و گفت: ستادهیوسط اتاق ا فیگفتم؛ همچنان بالتکل یآهان

 !؟یستادیچرا وا نیبش ایب-

 

 خاروندم و مظلوم گفتم: سرمو

 گرسنمه.-

 

 .درو باز کنه برگشت سمتم نکهیحرف از جا بلند شد و سمت در رفت؛ قبل از ا یب

 

 .ارنیربع صبر کن تا بگم غذا رو ب هی-

 

 .رونیهم رفت ب بعد

 کاراشون! نیبا ا نامیا ندازه؟یآخه پرده م یتو روز ک دم؛یسمت پنجره و پرده رو کش رفتم

 . ادیب اریمنتظر چشم دوختم تا شهر رونیپنجره به پارک ب از

 

 شد. ینور چشمم رو زد اما بعد عاد یچشمم رو باز کردم؛ اول کم یگوشم ال ریز یوز وز یصدا با

 بلند گفتم و دستام رو گذاشتم رو صورتم. یچشمم، آخ رفت تو یزیکه سرم رو چرخوندم چ نیهم

 اومده کورمون کرد!!  یدم صبح هیک گهید نیا

 .کردیاز صورتم و نوازش م یگرم نشست رو دستم و آروم دستم و قسمت ییدستا

 

 تکون بخورم آروم صداش زدم: نکهیا بدون

 نکن مها.-

 

 کرمش گرفته!! نیباز ا د،یخندیم زیر

 هیکه رو صورتم بود و محکم گرفتمشون؛ سرم رو که بلند کردم نگاهم افتاد تو یو دستا دمیاز جام پر یحرکت ناگهان هی تو

 ...یجفت چشم مشک

 !واستیش نکهیا

 .دیباریو خباثت از چشماش م دیخندیم همچنان

 کردم. شتریکردم و فشار دستام رو دور مچش ب اخم

 

 !؟یچته دم صبح وایش-

 

 خودش رو جمع کرد. نینده خودش رو پرت کرد تو بغلم و مثل جنبا خ هوایب

 

 !هاهیامشب نامزد اریشهر-
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 کنه!؟ یمن بزرگ شد که داره نامزد م یخواهر کوچولو یحرفش اخمام توهم رفت؛ ک نیا با

 آورد و نگام کرد، همچنان اخمام تو هم بود. رونیسکوتم متعجب سرش رو از بغلم ب از

 

 گفت: ناراحت

 شده!؟  یچ-

 

 چسبوندم و آروم موهاش و نوازش کردم. نمیسرش رو به س دم؛یبوس شویشونیرو قاب صورتش کردم و نرم پ دستم

 

بود بابا سکته کرد و  روزید نیو من شدم مادرت، انگار هم میخروارها خاک خوابوند ریبود که مامان و ز روزید نیانگار هم-

 یآخه چطور شه،یدخترم بزرگ شده و داره عروس م کنمیتنهامون گذاشت و من عالوه بر مادر و برادر پدرتم شدم، حس م

 !؟ یبذارم بر

 

 .دستاش رو گذاشت رو دستامو از دور صورتش برداشت و سرش رو بلند کرد اومد،یخندش م یصدا

 

 برم. ییجا ستیاس قرار نساده ینامزد هیم، همش االن بر خوامیمن که نم اریشهر-

 

 رو کج کردم: افمیق

 .یخودم شیر خیآره همچنان ب-

 

 کرد: اخم

 بمونم!؟  ایبرم  یآخر دوست دار-

 به سوالش از جام پاشدم. توجهیب

 و بعد شستن صورت و مسواک رفتم حموم و دوش گرفتم. سیسمت سرو رفتم

 لباسام شدم. دنیو زل زده به سقف، سمت کمدم رفتم و مشغول پوش دهیرو تختم دراز کش دمیکه د رونیب اومدم

همچنان زل زده به سقف، نم موهام رو گرفتم و رفتم سمتش، دستشو گرفتم که مجبور شد نگاه  دمیلباس برگشتم که د بعد

دستم رو گذاشتم پشتش و به  ستادیا یو از جاش بلندش کردم و وقت دمیاز سقف برداره و سرشو برگردونه، دستش رو کش

 .میسمت در رفت

 .ومدیهمراهم م ساکت

 .ادیچش شده که ساکت باهام م دونمینم

درو باز  ومد،ین یدوباره در زدم اما باز هم جواب نانیاطم یجواب نداد، پس خوابه، برا یسمت اتاق مها و در زدم اما کس رفتم

 کردم و رفتم تو.

 بود. ختهیو بهم ر یروش اما تخت خال نمیخواب آلود و بب یظار داشتم مهاچرخوندم سمت تخت، انت چشم

 

 شدن!! داریعه چه عجب خانوم زود ب-

 

 :دمیخند وا،یسمت ش برگشتم

 .ادینم ییاز حموم هم صدا سیچون تو اتاقم ن رونیاز همه زودتر پاشده تازه رفته ب بهیآره، عج-

 

کرد و تاب  زونیسمتم و دستش رو از تخت آو دیبه پهلو چرخ د،یو دراز کش روش دیباال انداخت و رفت سمت تخت، پر شونه

 .دادیم

 هیو برگشتم سمتش، نشسته بود رو تخت و  دمیاز جا پر وایش غیبود که با ج یپا تخت یرو نایمها و م یبه عکس دونفره نگاهم

 .زدیرو اشاره م ییجا گشیدستش رو قلبش بود و با دست د

 .رونیتخت اومده بود ب ریدست مونث از ز هیتخت،  نییبه پا دمینگاهش رو گرفتم که رس رد
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 رینشست کنار دست و با مشت زد روش، از ز ن،ییبا اخم از جاش بلند شد و از تخت اومد پا دمیکردم که د واینگاه ش دوباره

 اومد. یآخ یتخت صدا

 هاش گرفتم و بلندش کردم، با لبخند گفتم:از شونه کرد،یاه متخت رو نگ ریکه با حرص ز ییوایخنده رفتم سمت ش با

 درسته!؟  یآماده بش دیتو برو فکر کنم با وایش-

 

 کوبوند: نیها پا به زمکرد و مثل بچه اخم

 خپل بدم. یدختره نیبه ا یحساب یگوشمال هیبذار اول  خوام،ینم-

 

 چشمام رو گرد کردم و گفتم: خورد،یم میگرفت، چه حرص خندم

 .نمیخودت دختر برو بب یبعدا به حسابش برس، برو دنبال کارا سیه-

 

 کردم.  رونشیچرخوندمش سمت در و به زور حلش دادم و از اتاقش ب و

 تخت و نگاه کردم. ریمطمئن شدم رفتم سمت تخت و نشستم کنارش، خم شدم و ز وایاز رفتن ش نکهیا بعد

 .رفتیخرپفش از ده تا کوچه هم اونور تر م یبود و طبق معمول صدا دهیتخت خواب ریاندازه غار باز ز یدهنطاق باز با  مها

 بود رو قلقلک دادم.  رونیتخت ب ریکه از ز یکف دست آروم

 

 لب گفت. ریز یزیو چ دیرو کش دستش

 شدیتختم م ریز نیکه از هم یتو هم گره خورده و لباس یخودم رو گرفته بودم تا نخندم، وضعش اسفناک بود؛ موها یجلو

 راه انداخته. میتو تنشه، چه خرو پف یداد چه وضع صیتشخ

همه سرو صدا و تکون  نیبا وجود ا ،یبود انگار هوشیب رون،یتخت و از بازوهاش گرفتمش و کشوندمش ب ریرو بردم ز دستم

 ها همچنان خواب بود.خوردن

 و لباساشو مرتب کردم.گذاشتمش رو تخت  آروم

کنه و خودم به سمت اتاقم رفتم تا با  داریراهرو بود، بهش گفتم بره و مها رو ب یتو یزدم؛ آن رونیسمت در و از اتاق ب رفتم

 .رمیساالر تماس بگ

 

 

 مها

 

 ام.بسته یشدم و االنم که درحال مسواک زدن با چشما داریب یآن یغایج غیخواب ناز بودم که با ج تو

هاش  وارهیبود اما از د کیمثله تابوت بودم فضا تنگ و تار یزیچ یتو دمیبود، خواب د یافتادم که انگار واقع شبمیخواب د ادی

 .ومدیم یینور کم سو

 .یپف کرده بود و موهام تو هوا بود و دور دهنم کف ادینگاه کردم، چشمام از خواب ز نهیآ یخودم تو ریتصو به

 نکهیبه محض ا رون،یاومدم ب سیمربوطه از سرو یشونه باال انداختم و به مسواک زدنم ادامه دادم، بعد مسواک و کارا الیخیب

 جن بو داده جلوم ظاهر شد. نیع یگذاشتم آن رونیپام رو از اتاق ب

 بود. تییسکویب یو بسته ا وهیآب م یوانیل یحاو ینیدستش س یبه سر تاپاش انداختم، تو ینگاه

 

 گفتم:  یو بلند کردم و سوال مسر

 خوردم!؟ تییسکویصبحانه ب یبعدش من ک خورم،یم زیسر م امی!؟ بذار خودم میخب چته آن-

 

 اشاره زد: ینیرو باز کرد و با چشماش به س ششین

هم تو راه تا  تونویآبم د،یتا آماده بش میاتاق گر میبر نیایبامن ب دیو شما االن با هیرفته!؟ امشب نامزد ادتونی یخانوم انگار-

 .نیشد داریب ریهم د یلیتازه خ شهیوقت نم د؛یکن لیاتاق م

 

 از تند تند حرف زدنش به حموم اشاره زدم و گفتم: جیگ

 رم؟یدوش بگ-
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 کرد: اخم

 !؟دیتونیم یا قهیپنح دق-

 

 شتریهم ب قهیسمت حمام و خواب آلود وارد حموم شدم و بعد دوش که فکر کنم پنج دق دمیبه اخماش و حرفش چرخ توجهیب

 .رونیاومدم ب دهیشد لباس پوش

 بود و از پف چشمام کمتر شده بود. دهیپر خوابم

رو گرفت  ینیدستش س کیکه نگاهش بهم افتاد اومد سمتم، با  نیبود، به محض ا ستادهیبه دست منتظر ا ینیهمچنان س یآن

 کرد. تمیبه سمت در هدا گشیو با دست د

 

 .کشتمیشد خانوم م رید یلیخ یخواهشا تندتر، ساعت نه صبحه، وا-

 

 خانوم!؟ -

 

 پشت سرم اومد و در رو بست. رونیرفتم ب ستاد،یرو باز کرد و کنار ا در

 فت:رو داد دستم و گ وهیآب م وانیکه ته راهرو بود، ل میسمت اتاق گر میافتاد راه

 و همچنان منتظر شمان. شنیاز هفت دارن آماده م شونیا گم،یخانوم رو م وایبله خانوم، ش-

 

 .دمیخند زیر افشیاز تصور ق ه،یعصبان دایشد وایاوه پس االن ش اوه

 

 گفتم: یخوردم و روبه آن وهیاز آب م یکم

 !!نمیلباسمو بب خوامیقبلش م-

 باال رفته گفت: یابروها با

 .گهید دینیب یم دنیعصر موقع پوش شه،یاالن!؟ متاسفم نم-

 

سرعت  ،ینیرو گذاشتم تو س یخال وانیو ل دمیرو سر کش وانیل اتیو چشمام رو تو حدقه چرخوندم، تمام محتو دمیکش یپوف

 به اتاق. دمیهام رو تند کردم و رسقدم

 

 برگردم گفتم: نکهیا بدون

 و تو. دونمیباز باشه، من م یلیبه حالت اگه لباسش خ یوا نم،یلباسم رو بب یباشه نذاشت ادتی-

 

 نیا یخدمتکارن، همه آدما نایتو رو خدا انگار نه انگار ا ینیبیخندش اومد، م یرو باز کردم و وارد شدم اما لحظه آخر صدا در

 .ووننیخونه د

 بود. یاما اتاق خال نمیو دست به کمر بب یگودیب یبا موها وایش یعصب افهیرو بستم و برگشتم، منتظر بودم ق در

 از در بردم تو که ناگهان...  یسمت اتاقک ته اتاق، سرم و کم رفتم

 

 عجق وجق گفت: ییتو هوا و موها ییصورت سبز با دستا هی ناگهان

 پخ.-

 سر داد. یچون بلند آخ ارویوحشت در رو محکم بستم که فکر کنم خورد به دماغ اون  با

با دقت نگاهش کردم و متوجه ماسک  یاخماش تو هم بود، کم رون،یکنار و همون موجود اومد ب دمیکش عی؛ سردر باز شد هوی

 صورتش شدم. یرو

 .دیبه سر انگشتم چسب یاشارم رو زدم به ماسک صورتش که کم انگشت

 .یمشک یچشماش نگاه کردم، چشما به

 

 کنار و با اخم گفت: دیرو کش صورتش



Roman-City.ir 
 من پسر نیستمن رما

 

https://telegram.me/romancity 151 

 

 نداشته باش. یکار گهیبا ماسکم د ،یدماغم رو که له کرد-

 

 :دمیخند

 دختر!! یخودت درست کرد یبرا هیچه سرو وضع نیا وایش-

 

نشست، دستش و  میکنار یو خودش رو صندل شونیکی یوسط اتاق و نشوندم رو یهایتوجه به حرفم هلم داد سمت صندل یب

 و برداشت. لیدراز کرد و موبا زیبه سمت م

 

 با خباثت گفتم: د،دایاس ام اس م یکس به

 سالم برسون!!-

 

 بود گفت: یهمچنان که نگاهش به گوش اخمالو

 .ادیب تونهیآوردن م فیمادمازل باالخره تشر گمیدارم م ه،یکلوئ ست،یساالر ن-

 

خوش پوش و قد  ،یگوشت یو دماغ کم یاقلوه یو لبا یالهیت ییسبزه با چشما یتموم نشده بود که در باز شد و دختر حرفش

 بلند وارد شد.

بودنشه، باالخره اومد و رو صورتم از  یکیکه داره به خاطر مکز یالحجه دمیحرفا که فهم نیو از ا یاز سالم و احوال پرس بعد

 .وایبود زد و رفت سراغ ش وایسبز که رو صورت ش یاون ماسکا

 

 .دیاستراحت کن دیتونیم دیااگه خسته-

 

 کردم: زیم یرو شیآرا لیسبز نبود، اشاره به وسا گهید وایصورت ش سمتشون، حاال برگشتم

 نکن. شیاصال آرا ایکم،  یلیرو صورتما، خ یبه من مواد بمال نمینب یکلوئ-

 

 شد. وایش یو مشغول شونه کردن موها دیخند

 

 چشم، من کار خودم رو بلدم.-

 

 .دمیولو شدم، چشمام رو بستم و خواب یصندل یتکون دادم و دوباره رو یسر

*** 

 

بکشم اما نگاهم که به  غیچشمام و باز کردم، اولش دهنم رو باز کردم تا ج یخیس خیس یزیشدن موهام توسط چ دهیحس کش با

 افتاد دهنم رو بستم. نهیآ

 کرد. یبود که موهامو شونه م یکلوئ

رژ لب  یگفت فقط کم شهیبه صورتم انداختم، م هم یبرداشتم و نگاهرو موهام  یکلوئ یانگشتا فیاز نگاه به حرکات ظر دست

 برام زده بود. ملیو ر

 نگاهش کردم و گفتم: نهیبه حرفم گوش داد با لبخند از تو آ نکهیخوش از ا سر

 که گفتم. یخوبه همون جور-

 

 نگاهم کرد و گفت: نهیاز تو آ متقابال

 .نیشد یعال ن،یکرد رییتغ یکل مینجوریهم-

 

صورتم  یرو یبتن هیال هیبود  رانیحاال اگه ا ه،یچه بچه حرف گوش کن یچشم رنگ یکیمکز نیرو با لبخند دادم، ا فشیتعر جواب

 .ختنیر یمالت م

 که خواب بود. ییوایزل زدم تا باالخره کار موهام تموم شد و رفت سراغ ش واریو به در و د یساعت مین
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 کرده بود. باترشیز ت،یکامل داشت اما ال یشیآرا

 خرس تمام مدت خواب بود. یدختره نیبود و ا وایش یهم مشغول موها یکم مدت

 ییته اتاق راهنما کیکرد و هر دومون رو به سمت همون اتاقک کوچ دارشیهم کارش تموم شد ب وایش یموها نکهیاز ا بعد

 کرد.

 تو کاور چشمام برق زد. یلباسا دنیبا د میاتاق که شد وارد

از  یبیاش ترکبود و پارچه نهیس ریمدل هفت باز تا ز اشقهی ،یمدل ماه یماکس دیسف راهنیرفت سمت پ وایاز من ش قبل

 با تور دانتل. یاحلقه نیدانتل و کرب بود و آست

 رو لباس، برگشت سمتم و با لبخند گفت: دیو دستش رو آروم کش ستادیا راهنیپ کنار

 چطوره!؟-

 

 انگشت شست و اشارم رو زدم بهم و گفتم: نک

 .یعال-

 

 و گفت:  یسمت لباس کنار رفت

لباسو انتخاب کردم، البته  نیا نیهم یباز نباشه برا ادیکه ز یخوایم یدونستم لباس یامتحانش کن، ببخش اگه سادست، م-

 .نیریقرار بود خودتون بگ

 

اتاق و لباس رو  یگوشه کیکاورش در آوردم و رفتم سمت اتاق پرو کوچو رفتم سمت لباس و از  دمیبا اخم نگاهم کرد، خند و

 .دمیپوش

 انداختم. نهیبه خودم تو آ یشدم و نگاه پیز الیخیتونستم ببندمش، ب یلباس پشتش بود و نم پیز

 و پارچش تور کرم رنگ طرح دار بود. شدیکرم رنگ که از دامن پف دار م یراهنیپ

دامن کار شده  یهم باز نبود و از همون تورها اشقهیکار شده بود و  ریحر یکل شیدامن پف پف رهیو ز دیبرجسته سف یها طرح

 بود.

 بود که باز نبود. شیتنها خوب نینداشت و ا نیبدن نما نبود فقط آست کال

 ندارم. یخوب یونهیم راهنیکه کال با پ منم

 اومد: وایش یدر حال کنکاش لباس بودم که زدن به در پشت بندش صدا همچنان

 .میش یناهار بعد آماده م میمها لباستو االن نپوش بر-

 

 گفتم و مشغول در آوردن لباس شدم.  یا باشه

 

 .دنیخندیو م کردنیو ساالر رفتم، دم گوش هم پچ پچ م وایاضطراب به سمت ش با

 گفت: یبا نگران وایکه شدم نگاهشون افتاد بهم، ش کشونینزد

 !؟یچرا انقدر هول شدهیچ زمیمها عز-

 

 کجاست!! ستیبار چندم به اطراف نگاه کردم، نبود، معلوم ن یبرا

 

 که اومد و... ارمیبه به شهر-

 

توجه بهشون  یاستخوناش در اومد، ب غیحرف ساالر تموم شه با تمام سرعت گردنم رو به عقب چرخوندم که ج نکهیاز ا قبل

 .دمیند یاریچشم چرخوندم اما شهر

 گفتم: ظیساالر رو مخم بود، با غ زیر یخنده

 بهم. یبد یهمه آدم بپرم رو کولت مجبورت کنم کول نیرو ببند نذار وسط ا شتیساالر ن-

 

 کرد و روشو برگردوند، چشمام رو تو حدقه چرخوندم: یمصنوع اخم

 ...یاالن قهره مثال، پسره-
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 !؟یدارینمبر تییهوی یشدنا بیغ نیتو آخه، امشبم دست از ا ییکجا اریشهر-

 

 برنگشتم. نباریزدم و ا پوزخند

 

 تو آخه!! یکجا بود اریشهر ی)اداشو در آوردم(ایساالر خان خر خودت-

 

 دم گوشم گفت: ییو صدا دیچیدور کمرم پ یدست یگرما

 اومد مجبور شدم برم. شیپ یکار-

 

نشون ندادم و برنگشتم، نگاهم به دسته  یکردنم و داره اما عکس العمل تیبار هم ساالر قصد اذ نیا کردمیشدم، فکر م هول

به چشم ابرو  ن؟یکنینگاه م ضیمن با غ هیاالن مثال به چ کردن،ینگاهم م ضیبودن و با غ ستادهیسالن ا یبود که گوشه ییدخترا

 مثال خوشگلم؟ عجبا!

 

 کردم: اخم

 !!دمیترس اریاه شهر-

 

 اش همچنان حلقه دور کمرم بود، آروم گفت:سمت خودش، دست برگردوندم

 بود. قهی!؟ چون نبودم!؟ همش چند دقهیچ یاخمات برا-

 

 کرد بخاطر نبودشه. یفکر م اریکه قطعا نصفش فحش به من بود اما شهر یلب ریز یاون دخترا و حرفا یبخاطر نگاها اخمام

 بردم جلوتر و آروم با ابروم به دخترا اشاره زدم و گفتم: یو کم سرم

 .کننیبا اخم نگاهم م ینگاه نگاه پروها چجور-

 .دیخند یهمچنان م د،یرو بوس میشونیاش بلند نشه، نرم پخنده یصدا گرفتیخودش و م یاما جلو دیخند

 

 :دمیعقب کش سرمو

 عه کوفت نخند.-

 

 .دیخندیچشماش همچنان م یرو لباش بود ول یناما لبخند پت و په دیخندینم گهید

 

 دمیخان بهته با اریو توجه شهر یشد بایامشب ز گه،ید هیزیبد چ یخب حق بده با اخم نگات کنن، حسود یول خندم،یباشه نم-

 کنن. یحسود

 

 کج کردم: افمویق

 !!نیامشب در محضر ما باش نیافتخار داد نکهیخان ممنون از ا اریشهر-

 

 .دیخندیگفتم و اون بازم م دیتاک با رو ″خان″

تو هم اما دوباره  دیچیابروهاش پ یفقط کم یاز دستش که دور کمرم بود گرفتم، کم یزیر شگونین شیالیخیب نیاز ا کالفه

 .دیخند

 

 درد داشت!! یلیبود!؟ خ نقدریکوچولو زورت هم یآخ-

 

 ه هدفش درآوردن حرص من بود گفتم:ک یباز نیاز ا یاش، عصبانزدم به شونه یحرص مشت با

 !!میشیکنم شب که تنها م یکار تونمیاالن نم اریشهر-
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 .میگفت اندازه دو انگشت فاصله داشت شهیصورتامون رو کمترکرد، م یباال، فاصله دیقطع شد و ابروهاش پر خندش

 

 خباثت گفت: با

 ...یوا یمنتظر شبم، وا صبرانهیبهت بگم نه تو!! ب دیمن با نویمعموال ا-

 

که قطعا قرمز شده بود برگشتم  یو ساالر نبودن، با اخم و صورت وایانداختم اما خوشبختانه ش یزده به اطراف نگاه خجالت

 سمتش.

 

 نبود. نیمنظور من ا ،یتیتربیب یلیخ اریشهر-

 

 !!تیتربیب ارهیشهر یا-

 

تو هم بود، برگشت سمتشون، همزمان با  اریشهر یچند نفر اومد، اخما یخنده  یجمله صدا نیپشت بند ا ،ییآشنا یصدا چه

 منم صورتم رو چرخوندم سمت اون چند نفر. اریشهر

 بودمش.  دهیکه تا حاال ند گهیپسر د هیو  وریجن الد،یمت، م بیدهنم باز موند، به ترت دنشونید با

  

 با اخم رو به اونا گفت: اریشهر

 بود!؟ ستادهیبود فال گوش ا یک-

 

گرفت،  شویکنار بهیدست پسر غر گشیسمتم رو گرفت و با دست د ادیب خواستیکه م یوریدست جن یبا ترس ساختگ مت

 عقب گرد کردو گفت: یقدم

 بروبچ. میکنم، در ر یبخورم اگه دوباره تو الو ترکوندنتون فضول زیچ-

 

 از جلو چشممون محو شدن. عیسر و

 !!دمیش تو هم بود که منم ترساخما نیبرگشتم سمتش، همچ باتعجب

 

 اهم اهم.-

 

سرم و به  الد،یبا شوق رفتم سمتش و خودمو انداختم تو بغل م کرد،ینگاهم م یبود که با اخم ساختگ الدیسمت صدا، م برگشتم

 چسبوند و موهام رو نوازش کرد. نشیس

 

 .الدیچقد دلم برات تنگ شده بود م یآخ اگه بدون-

 

 .الدیم از من خواهر شترینه ب-

 

 و سرش رو تکون داد. دیو نگاهش کردم، خند دمیکش رونیتعجب سرم رو از حصار دستاش ب با

 

 !؟هیچ-

 

 :دمیخند متقابال

 داداشه مها. یچیه-

 

 گفت: یبا حرص ساختگ اریکنارمون نشوندم و خودشم کنارم نشست، شهر یصندل یرو گرفت و رو دستم

 منم که قاقم!! -
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 براش نازک کردو گفت: یپشت چشم الدیم

 .میخواهر برادر حرف بزن میخوایبرو م-

 

 تخس اخم کرد و رفت. یهاهم مثل بچه اریشهر

 

 :الدیسمت م برگشتم

 خوش گذشت؟! رانیخب؟! ا-

 

 ها دستاش رو کوبوند به هم و گفت:مثله بچه جانیه با

نذاشته، هر وقت هم که  یو تمام سالها برات کم از مادربردم که ت یپ نیبودم به ا ششیکه پ یمدت نیواقعا خوبه، تمام ا نایم-

 نداره. یام فرقتو رو خدا حرفش رو نزن مها با بچه گفتیم کردیم هیبابت تمام محبتاش به تو گر کردمیازش تشکر م

 

 :دیخند

 .انیرو نگفتم تا بتونن ب تیگله کردن که چرا زودتر خبر نامزد یبود، کل یشوهره هم مرد خوب-

 

 گفتم: متعجب

 !؟ینه نه! بهشون گفت-

 

 کرد و روشو برگردوند:  اخم

 .یبپوش دیهم با ی!؟ نخوایپوشیم الدیم نیلحظه آخر گفت نیو دوخت نیدیبر ن،یشما که کاراتون رو کرد-

 

 سمتم، گره ابروهاش کمتر شد: برگشت

 یاصل یرو بگن، نامزد یخبر نامزد اریمراسمه که به دوستان شهر هیفقط  نیاما بهش گفتم ا اد،یب خواستیم یبه هر نحو نایم-

 .گستیچند ماه د

 

هم  نایکردنمون و به م غهیص یبرا کردیم یپا فشار نینداره بخاطر هم یبودن نامزد یخبر از صور الدیگاز گرفتم، م لبمو

  د،یدردسر جد یبگم، وا اریشب به شهر دیرو گفته، با یخبرنامزد

 پسر رو به روم پرت شده بود. دنیاما من حواسم با د زدیهمچنان حرف م الدیم

 

 هوا گفتم: یب

 !؟یشناسی!؟ تو مت رو از کجا مالدیم-

 

 نگاه به مت کرد. هینگاه به من و  هی متعجب

 

 .میکیشر ییزایچ هیتو  ییجورایو  قی...رفنی!؟ اون آرونِ، آرون پهیمت ک-

 

خالفکاربزرگه، نگفتم چون  هیکه کارلوسو کشت و  هیهمون کس نینگفتم ا ه،یون صاحب وحشهم نینگفتم، نگفتم ا یزیچ گهید

مسخرم  دمیازش پرس یوقت دونه،یهم خبر داره و م اریبفهمه، شهر یخوان کس یخودشون خبر دارن و نم یهمشون از کارا

 بندازم، آره آره امشب... ریجا گ هیخود متو  دیبا نه،یمهم ه الدیقطعا رفتار م ،یشد وونهیکرد و گفت د

 اومدم. رونیرو شونم ازفکر ب یافکارم بودم که با نشستن دست غرق

 

 حاال زنم رو ولش کن کارش دارم. الدیبسه، م نیهرچقدر خلوت کرد-

 

 اشاره زد: شیکنار یبا خنده از جاش پاشد و به صندل الدیم

 .میزنت، ما رفت نمیجا و ا نیبفرما شازده ا-
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 کون داد و ازمون دور شد.برامون ت یسر

کامل تو  ییجورایو با دستش که پشتم بود هلم داد سمت خودش،  مینشست کنارم و دستشو گذاشت پشت صندل اریشهر

 بغلش بودم.

 

 سمتش: برگشتم

 !؟ ومدیهومن ن-

 

 باال انداخت: ابرو

 نه.-

 ست.لحظه گفتن شام آماده همون

 هم پاشد و با خنده دم گوشم گفت: اریازجام پاشدم، شهر عیسر

 نترس. شهیچته!؟ غذا که تموم نم-

 کج کردم: افمویق

 پاشدم نه غذا. یاگهید زیچ یهرهر، من برا-

 .میها رفتخنده دستش رو انداخت دور شونم و به سمت پله با

 گفتم: متعجب

 !؟میریم میکجا دار-

 االن وقتشه.-

و دستاشو  ستادیا دیکه رس یسوم یکرد، رو پله  یها رها کرد و پله ها رو طرو کنار پله بهم نداد چون من یاگهیحرف د یاجازه

 ساکت شدن و برگشتن سمت پله ها. اریدست شهر یاز صدا هیکوبوند بهم، بق

 

 لبخند شروع کرد: با

 ست خوبم ساالر.و دو زمیخواهر عز یو اونم خبر نامزد میگفت یکه از اول مهمان شیکی م،یدار زیامشب دوتا سوپرا-

 

 بود. یکه نشون از خوشحال ییدست زدن و صداها هیدست بهشون اشاره کرد، بق با

 

 ساکت شدن، ادامه داد: هیآورد باال که بق دستشو

 ...یو اما خبر اصل-

 

 به من، لبخندش مهربون شد. دیدور همه رو از نظر گذروند تا رس هی

 

 .زمِیعز یمن و مها یدوم خبر نامزد زیسوپرا-

 

 .دنیبه هم زدن و نوش یها رو با خوشحالخوشحال شدن چون جام شتریخبر ب نیاز ا هیبق یانگار

 .دنیدیحاال همه ما رو م م،یجلوتر اومد یبودم و گرفت و کم ستادهیها اپله یکه همچنان پا یو دست من نییپا اومد

 

 داد زد: تیاز وسط جمع یکی هوی

 اش.و ملکه اریشهر یبه سالمت-

 

 .دمیخند زیها باهم، رتق برخورد جام یها باال رفت و صدادوباره جام و

 

 گوشم گفت: دم

 ؟؟یخندیم یبه چ-
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 .دمیتو گردنش بردم و راحت خند سرمو

 

 اش.و ملکه اریشهر نا،یا نیچه الکچر-

 

 :دیگوشم و نرم بوس ی الله

 !؟یستیمگه ن-

 

 که ما را هم توجه!! یباشد کم-

 

 .زدیحرف م یادستو پا شکسته یسمت صدا، مت بود که با فارس دیهردومون چرخ سر

 گردنشو خاروند و شونه باال انداخت. یخنده، مت با حالت خنگ ریزدن ز گهیم یاون چ دنیفهم یبودن و م یرانیکه ا یکسان

 به زبون خودش گفت: نباریا

 در حد توانم بود. نقدریهم د،یببخش-

 

 شام حاال. دییبفرما-

 

برداشتم و  یکم زیطبق معمول از هر چ د،یخودش غذا کش یبرا یغذا، هر ک زیسمت م میفرق شدن و ما هم رفتمت تیجمع

 ظرفم پرپر بود.

رو  شمیشده بود، بشقابم رو گرفتم سمتش و ن دهیظرف اونم پر بود اما تمام غذاها مرتب تو بشقابش چ ار،یسمت شهر برگشتم

 باز کردم.

 نگاهم کرد. یسوال

 

 ظرفم اشاره زدم: به

 ساالد بکشم اما دستم پره. خوامیاوووم، م-

 

 گذاشت پشتمو راه افتاد و منم مجبور به حرکت شدم. دستشو

 

 .ارنیب گمیم-

 

 و ساالر هم نشسته بودن نشوندم و خودشم کنارم نشست. وایکه ش یزیدور م یجمله رو صندل نیگفتن ا با

 گذاشت. زیم یخودم رو خودش رو رو ظرف

 .دیبا ظرف ساالد رس ینگذشت که آن یاقهیدق

 .میو رفت، همه مشغول خوردن شد دیچ زیم یرو

 بود.  یمیساالر گذشت، جمع چهار نفرمون گرم و صم یهاکهیو ت هایبا شوخ شام

 

 بپر بپر کنن. انیب یاشراف یالبته همش تانگو بود، فکر کن دخترها با اون لباس ها دن،یرقص یوسط و کل ختنیشام همه ر بعد

 یکوتاه میتعظ وایسمت من و ساالر سمت ش اریهمزمان شهر ستادن،یکه وسط بود رفتن و کنار ا یتموم شدن آهنگ هر ک بعد

 رقص دادن. یکردن و درخواست همراه

 یهاونهش یرو رو تو فضا، دستام دیچیپ وشیدار یصدا نباریوسط، ا میو با هم رفت میدو دستامون رو تو دستشون گذاشت هر

 گذاشتم. اریشهر

 حصار دستاش شد. ریاس کمرم

 

 یتو اون شام مهتاب کنارم نشست"

 یشکست میشاخه گل وار به پا عجب

 ینیزد نگاهت به نقش آفر قلم
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 "ینیچن نیرا نبود ا یصورتگر که

 

 ...دنیو گرنه منو چه به تانگو رقص میکرد نیتمر شیخوبه از دو هفته پ م،یخوردیو هماهنگ تکون م آروم

 

 یدیعشقو مه آسا کش زادیپر"

 یدیرا به شور تماشا کش خدا

 چه خوش باورم من ،یدونسته بود تو

 "از عشق پرپرم من ،یو گفت یشکفت

 

چشماش از  نیهم یبرا میبا عشق نامزد کرد ستی!؟ به حرف خودم پوزخند زدم، نیاز خوشحال زد،یبرق م شیمشک یچشما

 .زنهیبرق م یخوشحال

 

 تکون داد: سرشو

 !؟یزنیپوزخند م یبه چ-

 

 تاب یب هی یتو گفت ،یهست یتا گفتم ک "

 ابیکه در یگفتم دلت کو، تو گفت تا

 ینیبر ماه، که عاشق تر یخورد قسم

 "ینیجمع عاشق ، تو صادق تر کی تو

 

 .کردیمن، حرارت دستاش تن سرد منو گرم م یدستاشو تنگ تر کرد، دستاش گرم بود، برخالف دستا یحلقه نباریو ا میدیچرخ

 گفتم: یکج کردم و با زار سرمو

 !؟شهیم یآخرش چ اریشهر-

 

 از درد مچاله شد. افمیبه کمرم وارد کرد؛ ق یکرد، فشار اخم

 

 استخونه نه فوالد. یدیکه فشارش م ینیجناب هخامنش ا-

 

 زد اما اخم داشت. لبخند

 کردم: کیبار چشمامو

 .اخم کن ایبخند  ای-

 

 .کردیبا همون حالت نگاهم م همچنان

 

 رخ ماهو آشفت یهمون لحظه ابر"

 مبادا دروغ گفت یوا یخود گفتم ا به

 از اون لحظه ناب یروزگار گذشت

 "معراج دل بود به درگاه مهتاب که

 

 

 به لپام انداختمو گفتم: یتخس باد یهابچه مثل

 جوابمو بده.-

گذشت و من همچنان منتظر  یبود، کم نشیبرد، حاال سرم رو س نیکم رو هم از ب یتر کرد و همون فاصله کیبه خودش نزد منو

 جوابش بودم.
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 در اون درگه عشق چه محتاج نشستم "

 شکستم ادتیهر شام مهتاب به  تو

 نه ای یشکستن خبردار نیاز ا تو

 "نه ای یشور عشقو به سر دار هنوز

 

 .اریشهر-

 

 نجایکه ا یهمه مدت نیچرا اما بعد ا دونمیخونمون، نم نیمنو ببر گهیم هیافتاده و با گر بیغر ییبود که جا یامثله بچه لحنم

 خونه رو کرد. یدلم هوا هویبودم 

 و مهربون گفت: دیچون نرم موهامو بوس دیحالم و از لحنم فهم اریشهر

 آب تو دلت تکون بخوره، نترس، باشه!؟ ذارمینم ،یتابیچرا انقدر ب-

 

 یهنوزم تو شبهات اگه ماهو دار"

 یادگاریاون ماهو دادم به تو  من

 یتو شبهات اگه ماهو دار هنوزم

  "یادگاریاون ماهو دادم به تو  من

 

 گهیئن شه دمطم خواستیم یانگار کرد،یبود، زل زل نگاهم م دهیآهنگ تموم شد اما همچنان سفت کمرم رو چسب باالخره

 .ستمینگران ن

 ترو گفت: کیبود که سرشو اورد نزد اریدست از نگاه کردن برداشت و اونم شهر مونیکیکردم، باالخره  یساکت نگاهش م منم

 !؟دمینشن-

 

 دهنم بود و منتظر جوابم اما من ساکت بودم. یجلو قایتر، گوشش دق کینزدم، سرش رو آورد نزد یحرف

 

 حرص گفت: با

 مها باتوام.-

 

 سمت صدا...  میقطع شد، هردو برگشت یشخص یصدا دنیاما خندم با شن دمیخندیم زیر

 

 و... اریشهر زمیسالم به دوست عز_

 

 .زدمیرو چنگ م اریشهر یرو به سمتم دراز کرد تا دستمو ببوسه اما من همچنان بازو دستش

 

 .بایخانوم ز نیو ا-

 

 .نییانداخت پا دستشو

 سرد گفت: اریشهر

 .یسالم هومن جان خوش اومد-

 

 لبخند زد: چاپلوسانه

 .گمیم کی... تبریو راست رمیبابت تأخ نیریممنون بابت دعوت و اما پوزش منو بپذ-

 

 آورد و به سمت من گرفت. رونیرنگ ب یاسرمه کیو ش کیکوچ یااز پشتش جعبه و

 جعبه رو گرفتم.رها کردم و  اریشهر یدستام رو از دور بازو صالیاست با

 انداختم که آروم پلک زد، برگشتم سمت هومن و گفتم: ارینگاه به شهر هی
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 ممنون.-

 

 .ستیکه هست خوب ن یهرچ یول دونه،یرو خدا م یبرق چ زد،یبرق م چشماش

 تو دستم اشاره زد: یاز هم کش اومد، با ابرو به جعبه لباش

 !؟یکن یبازش نم-

 

 از جعبه نمدار شده بود. یشک به جعبه نگاه کردم، کف دستام عرق کرده بود و قسمت با

 دل در جعبه رو باز کردم. دو

 چشمام رو زد. بایز یاقوتیباز شدن جعبه برق  با

 کننده بود. رهیو خ بایکبود، واقعا ز اقوتیبا  یانگشتر

 

 در جعبه رو گذاشتم و محکم پلک زدم. خواستم،ینم نویو من ا زدیبرق م اقوتی ییبایچشمام از ز مطمئنا

 

 سرد گفتم: یبلند کردم و لحن سرمو

 ممنون. باست،یز-

 

 باال انداخت: ابرو

 شما... ییباینه به ز-

 

 خاروند: گردنشو

 !؟هیچ بایخانوم ز نیاسم ا یراست-

 

 آروم گفت: دادیفشارشون م تیکه از عصبان ینگاه کردم، با دندونا اریشهر به

 و زهره مار. بایخانوم ز-

 

 اش به هوا رفت.چون باالفاصله قهقهه دیشن هومن

 

 وسط خندش با اخم گفت:  هوی

 !؟ نینگفت-

 

 نظر گرفته بود. ریمن و تمام حاالت منو ز یبود اما زل زده بود تو چشما اریصحبتش با شهر یرو

 بگه!؟ یچ اریاره شهرقر دونستمیو خونسرد بودم، نم الیخیب یآشوب بود اما ظاهر درونم

 ... فهمهیکه م ینجوریخوب ا ن؟؟یمها برز بگه

 تو افکارم غرق بشم و جواب هومن و داد. نیاز ا شتریاز پشتم نذاشت ب ییصدا

 

 .انیمنِ، مها شا یمها دخترعمه_

 بود. الدیبرگشتم سمت صدا، م عیسر

 به روم زد. یلبخند مهربون دیکه د نگاهمو

 

 !؟دمیعمه تون کجاس!؟ ند ،یاون هم وطن ،یدار یادخترعمه نیهمچ یاوه آندرس نگفته بود_

 

 پوزخند زد: الدیم

 .راننیا ستن،ین-

 

 باال: دیهومن پر یابروها
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 !؟ستنیدخترشون ن یمراسم نامزد-

 

 اش استرس استرس استرس...هر لحظه ،یانگار رمیقراره من از استرس بم امشب

 من شده بود. یدستا ریاس اریشهر یبازو دوباره

 رو. اریشهر یبازو گمیو با دست د دادمیتو دستم رو فشار م یحرص جعبه با

 

 برد: بشیو دستاش رو تو ج دیکش یحوصله پوف یب الدیم

سرش  یلیو هم گفتن، عمه خ اریمها و شهر یندهیدر آ یو ساالره و در کنارش خبر نامزد وایش یامشب در اصل مراسم نامزد-

 مهم نبود، بود!؟  یمهمون نیو البته وجودش تو ا ادیب تونستیجوره نم چیشلوغ بود و ه

 

**************** 

 

 !؟نیکنینشده بهم ابراز عشق م یچیکه هنوز ه نمیبیم_

 

 گفته بود. نویکه ا ییواینگاه از ملت برداشتم و برگشتم سمت ش متعجب

 تعجب گفتم: با

 !؟ایک_

 

بودن اشاره  ستادهیکه با دوستاش رو به رومون ا اریو کنارم نشست، دستشو آروم زد رو شونم و به شهر دیخند یگر یموز با

 زد.

 

 .گمیداداشم و زنشو م_

 

 کردم: اخم

 ابراز عشق آخه!؟ نکهیو دوم ا میساده خوند تیمحرم یغهیص هی شبیزنش؟ ما فقط د نکهیاول ا_

 

 من و در آورد: یباال انداخت و ادا ابرو

 بوس و بغل و لبخند و... یه نیچفت هم یبله، ه نکهیدوم ا گه،ید تیمحرم یعنیهمونم  نکهیاول ا_

 

 گفتم:  آروم

 گفته؟ یک-

 

 وسط: دیپر

 حق با منه. یدونیچون خودتم م یچونیبپ یتونیجوره نم چیحرفم رو ه-

 

 بودن. هیبق یغول پر کردن جام هاکه مش یابهش رفتم و رومو برگردوندم سمت خدمه یاغره چشم

 

 ؟یساکت شد شدیچ-

 

موضوع  نیبه ا وایبگم آخه!؟ خودمم بعد گفتن ش یچشمام رو بستم و پلکامو محکم رو هم فشار دادم، چ وایش یاز حرفا کالفه

 !!میکدوممون توجه نکرد چیچرا ه فهمم،ینم م؛یواقعا عاشق هم یو خودم که انگار اریشهر یاداها نیتوجه کردم؛ به ا

 

 مها!-

 

 گرد شده بود گفتم: یو کالفگ تیکه از عصبان ییبرگشتم سمتش، با چشما یعصب
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 د و ن م. ین م  نیبب دونم،ی!؟ نمیبشنو یخوایم ی!؟ چهیهان؟ چ-

 

 از جاش پاشد و رفت. ن،یینوع لحنم دلخور شد چون با اخم سرش رو انداخت پا نیا از

 چقدرم که فشار رومه... اره،یخواست انقدر روم فشار ن یانداختم، چه کنم که ناراحت شد!؟ م شونه باال یدیق یب با

خب  کردم؛یقفل م قهیچند دق یهر آدم افهینشسته بودم و رو ق یبود و من همچنان تنها رو صندل انیرو به پا یمهمون گهید

 حوصلم سررفته بود!

براق  یو کفش ها ونیرنگ، پاپ یکرده، کت و شلوار نوک مداد پیپسرم رو چه خوشت نیبودم، به به بب وریاسکن جن مشغول

 ...شیمشک

 بود. ستادهیا یبود و مثه چوب لباس ختهیطرف صورتش ر هیبور لختشو  یموها

 بهم. زهیبر ختشیتکون بخوره ر ترسهیم

 

 .میها رو بدرقه کنمهمان دیبا ایمها ب-

 

 دستام رو کوبوندم بهم: ار،یبرگشتم سمت شهر یخوشحال با

 .شیتموم شد!؟ آخ یمهمون -

 رو به سمتم دراز کرد، دستم رو تو دستش گذاشتم و از جا پاشدم. دستش

 .میها که عزم رفتن کرده بودن رفتاز مهمان یجعم شیپ

 یاز آدما یالن خالهومن گذشت و باالخره س یموز یو لبخندا اریتو هم شهر یبا هومن با اخما ینفر هومن بود.خداحافظ نیآخر

 شد. بهیغر

 گفت و رفت. ریشب بخ واینبود، ش ساالر

 .میگفت ریو به هم شب بخ میدم اتاقم برگشت م،یها رفتهم به سمت پله با

 بازش کنم. یحاال چجور یلباسم، وا پیدرآوردن لباسم شدم، نگاهم افتاد به ز مشغول

 لباسم برسه. پیبچرخونمش تا دستم به ز تونستمیجوره نم چیتنم بود و ه تیلباس بودم، لباس ف ریدرگ

 

 داد زدم: دم،یزدم و موهام رو کش غیحرص ج از

 .وایش-

 

 شدم. یدست به دامن آن ومد،یکه ن ومدین یصداش زدم ول یه ومد،ین ییوایش اما

 .ستین یچکیه رهیانگار اونم نبود، حاال که کار من گ اما

بسته بود، معلوم بود با  ونیدر م یکیبلوزش  یهاوارد شد، دکمه اریکه در باز شد و شهر زدمیو صداشون م کردمیم غیج غیج

 .دهیعجله لباسشو پوش

 

 اخم گفت: با

 رو سرت دختر؟ یچته!؟ خونه رو گذاشت-

 

 گفتم: یزار با

 !ادیکنم نم یصداش م نهمهیکجاست چرا ا غوتیج غیاون خواهر ج نیباز کنم، بب تونمیلباسمو نم اریشهر-

 

 و درو بست، اومد سمتم و با دست چرخوندم پشت، حاال پشت بهش بودم. دیکش یپوف کالفه

 .دمیدیم نهیپشتم بهش بود اما صورتش و از آ م،یبود نهیآ یلباس باز کرد، جلو پیز آروم

 نگاهم کرد و گفت: نهیاز آ د،یکشیدستش رو نوازش وار رو کمرم م آروم

 ببرتش. یتا فردا آن زیآب و بذارش رو م یداد و بندازش تو ظرفکه هومن بهت  یاون انگشتر-

 سمتش. دمیبرداشت، چرخ دستشو

 چرا بندازمش دور!؟ خوشگله که!-

 کرد: اخم
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 افتی، و البته امشب هم از قدور، چون هومن توش شنود گذاشته شیندازیم نویبرات اما ا رمیگیبهترش رو م نیده تا از ا-

 ...یتو همون دهیفهم

 

 نه باال انداختم: یبودم، سرمو به معن یچرا حرص دونمینم

 دوست دارم. نویهم خوام،ینوچ نم-

 و جعبه رو برداشت. زیشد، پا تند کرد سمت م یسخت شد، عصبان افشیق

 .وانیو انگشتر رو از جعبش در آورد و انداخت تو ل ختیآب ر وانیتو ل یپارچ رو پا تخت از

 .ختیر زیدرونش رو م اتیاز محتو یکم ز،یو کوبوند رو م وانیل

 

 در هم گفت: یتحکم و اخما با

 بکن...بگو...چشم. وی...کارگمی...بهت میوقت-

 

 نشست. اشقهیاز عرق کنار شق یکرد، رد یادا م کهیت کهیت حرفاشو

 .ستیمن ن یو لج باز تیحال بدش از عصبان نیحالش دگرگون شد، قطعا ا هوی یانگار

 گفتم: شییهویحالت  رییگرد شده از تغ یسرم رو کج کردم و با چشما یکم متعجب

 !؟ی!؟ خوبهویچت شد -

 نشستن... یو گردنش م قهیبر شق یشتریکه با سرعت ب یعرق یهابود و رد قطره یاخم داشت، عصب همچنان

 رفتم. زیتند کردم و به سمت م قدم

 شتم.برگ اریو به سمت شهر دمیکش رونیاز جعبه اش ب یدستمال

 نمناکش گرفتم اما وسط راه مچمو گرفت: یشونیرو به سمت پ دستمال

 .خوادینم-

 . زمیپشت م یدستم رو رها کرد، عقب گرد کرد و نشست رو صندل مچ

 

و باالخره دست از اسکن کردنم  به باال نییاز پا ن،ییبودم، نگاهم کرد، از باال به پا ستادهیو دستمال به دست وسط اتاق ا ساکت

 برداشت و روشو برگردوند.

 

 لباستو عوض کن._

 

 به لباسم انداختم. ینگاه

 عوض کردم. یدست بلوز شلوار راحت هیبا  عجله به سمت حموم رفتم و لباسام رو با

 پکرم زل زدم. افهیحموم به ق نهیآ از

 شدم. یتر متاد خستهاف یبودم و نگاهم که به صورت و موهام م خسته

 جمع شده بود. زیر یهارهیگ یمدل موهام ساده بود اما همونم با کل درسته

تو اتاقم  یافتادم که با حال بدش رو صندل یاریشهر ادیتا پد بردارم صورتمو پاک کنم اما  لمیبردم سمت باکس وسا دست

 نشسته.

 زدم. رونیاز حموم ب ردکیم تمیکه بهش عادت نداشتم و اذ یشیصورتم و آرا الیخیب

 سرش رو دستاش بود. زویم ینشسته بود؛ دستاشو گذاشته بود رو یصندل یهم رو هنوز

بندازم از خودش بپرسم اما  ریجا گ کیرو  نیمشغول حرف زدن بودن. مثال قرار بود من ا اطیتو ح الدیسمت پنجره، مرفتم آروم

 فراموش کردم. 

 فاصله؟ نیاز ا شهیکنم اما مگه م یبلکه بتونم حرفاشون رو لب خون کردمینگاهشون م یفضول با

 برگشتم سمتش. اریشهر ینگاهم به اونا بود که با ناله همچنان

 سراغش!؟ ادیم یکه گاه هیچه درد نی!؟ ایسر داد، معلوم بود درد داره، اما از چ یا گهید یهم تو همون حالت بود، ناله هنوز

رفتم و برداشتمش، با عجله شماره  اریکنار شهر زیجورواجورِ تو سرم به سمت تلفن رو م یهالهمه سوا نیاز ا سردرگم

 گرفتم. مونویسا

 بده. اریکه حال شهر ادیگفتم ب یجواب داد، تند دهیبوق دوم نرس به
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 گفت و قطع کرد. یباشه ا عیسر

 نشون نداد. یآروم با دست شونش رو تکون دادم، عکس العمل ار،یسمت شهر دمیو سرجاش گذاشتم و چرخ تلفن

 یاکه وزنه یگفت، دستش رو گذاشت پشت گردنش و با زحمت انگار یتکونش دادم و صداش زدم، اول هوم آروم نباریا

 به گردنش وصله سرشو بلند کرد. ییلویک ستیب

 کرد. ینگاهم م یسوال

 برسه!؟  مونیسا تا یالزم ندار یزیچ اد،یگفتم ب مونیبه سا_

 

 تو هم رفت گفت: اخماش

 !؟یزنگ زد مونیچرا به سا_

 ابرو باال انداختم و گفتم: متعجب

 صدامو. یدیچشم خودت بهش زنگ زدم فکر کردم شن یجلو نکهیدوم ا ست،یحالت خوب ن نکهیاول ا_

 به گردنش زد. یچنگ یجیباگ

 ماساژ بدم بلکه دردش کمتر بشه اما دستم رو پس زد. یبه سمت گردنش دراز کردم تا کم دستمو

 .زدینم یو حرف زدمینم یحرف زد،یگذشت و اون همچنان گردنش رو چنگ م یکم

 .ادیگور به گور شده نم مونیسا نیبودم، چرا ا ستادهیوسط اتاق ا سرگردون

کنم پس بهتره ساکت  یکار ذاشتیاما نم اومدیم یعنی. اومدیازم بر نم یکار رفت،یم لیانگار کم کم از درد تحل اریشهر

 .ستمیبا مونیمنتظر سا یاگوشه

 شد. انیتو چارچوب در نما مونیو در به صدا در اومد، با عجله درو باز کردمو قامت سا دینکش یطول انتظارم

 اخم گفتم: با

 !؟ تو...ایمگه نگفتم زودتر ب_

 

 تو ادیب مونیدرکنار رفتم تا سا یاز جلو خیتوب الیخیب اریشهر یناله با

 برگشت سمتم. ز،یرو گذاشت رو م فشیک باعجله

 

 لطفا!! رون،یب_

 

بلوزش چنگ  قهیبه  یانداختم، با کالفگ اریبه شهر ینگاه یرفتم، لحظه آخر برگشتم و با نگران رونینکردم و از اتاق ب یمخالفت

 شد.  یچ دمینفهم گهیبلوزش باز شد، درو بستم و د یدکمه اول نکهیتا ا زدیم

 

* 

 

 اطراف نگاه کردم.به یجیکه بهم وارد شد؛ چشمام رو باز کردم و با گ ییهاتکون با

 .یبازم بخواب یتونیم م،یدیهنوز نرس_

 جاده بود. خیکرد و نگاهش م یم یرانندگ یرو چرخوندم سمت صدا، با خونسرد سرم

 هام رو باز نکردم.چشم یگذشت اما خوابم نبرد ول یرو بستم؛ کم چشمامحرفیب

 که هردومون رو عوض کرد. یکه مثل برق و باد گذشت فکر کردم، سه ماه یسه ماه نیا به

 تر... کیراحت تر و نزد م،یشد تریمیکه صم شدیچ دونمیاما نم م،یراحت بود م،یبود یمیباهم صم ما

تظاهره، تظاهر  ایکینزد نیتمام ا مواجه شدم. گفت اریشهر یهاا اخم و تخمکه ب دمیرو وسط کش وایاون شب حرف ش یفردا

 ...هیبق یهومن، برا یبرا

 .شدیهاش ازهم باز نمهم گره زدن، اخم... اما از اون روز انگار ابروهاش رو بهیچ ایاز حرفم ناراحت شد  دونمینم

 دنیهرکس بود از شن نم،یبب اریشهر یافهیرو تو ق یافتاده تونستم آسودگ ریکه ساالر گفت هومن گ یافتاد، روز ریگ هومن

 .گرفتیخبر پر م نیا

 بود. دنشیتک خواهرش و مسبب درد کش دنیکه مسبب مرگ پدرش، زجر کش یمرگ کس خبر

 .دمیشن مونیکرده، البته خودش که نگفت و من از زبون سا کیکه هومن به گردنش شل هیریدرد گردنش بخاطر ت گهیم اریشهر
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وجود  کباریداره، که هر چند روز  یادگاریجنگ تو گردنش  دونیاز م یمیترکش قد هیو حاال  دهید بیکه تو جبهه آس یکس مثل

 .کنهیم یادآوریخودش رو 

. میخسته بود شییهوی یهاحالت رییتغ نیبود، همه از ا یخبر هومن اولش خوشحال شد اما بعد...عصب دنیبعد از شن اریشهر

تا چشماش از  دمیرو فشار م هام گردنشانقدر با دست رمیبدم از زندان، بعد م شیبرم فرار گفتیشده بود، م وونهید

ر انقدر راحت و همه زج نیمسبب ا دمیدر انتظارشه، اجازه نم ی. بره زندان مرگ راحتکشمشیزنده مزنده رون،یحدقه بزنه ب

 .رهیآسوده بم

 داشت. یبرنم مشیو دست از تصم اومدینم نییبود که ازش پا یچ طونیخرش نیا دونمینم

 نینذاره و ا رونیپا از عمارت ب اریشهر خواستنیهمه م ییجوراهیعمارت تو جنب و جوش بودن،  یکه اون روزا همه بماند

 .کردیم تیکه حاال افسار عقلش رو داده بود دست دلش اذ یاریکارشون شهر

. با رهیخواست انتقام گذشته رو بگ یو م زدیاش دست و پا مماه تو گذشته کیغرق گذشته شد،  هوایها ببعد از سال انگار

 م هومن رو نابود کنه...تا آروم آرو دادیکاراش رو انجام م یواشکیبود ساکت و  وفتادهین ریکه هومن گ یاون تمام مدت نکهیا

 دیفهم یوقت اریزود تر از موعد اعدام کردن و شهر روزکیکرد که هومن رو  یساالر چه کار دونمیهومن اعدام شد. نم نکهیا تا

 تراز قبل شد. یعصب

 باز شد. اریشهر یکوره ابروها یگره نیخودش اومد و باالخره ابه یبعد از مدت کم یول

اما بازهم  میعادت کرده بود شییهویاخالق  نیبه ا نکهیحالت داد و ما با ا رییتغ هویسه ماه  نیاهم مثل تموم  شیپ ساعت

 .میشوکه شد

 هماهنگ شده. الدیبا م ران؛یا میریم ندهیآ یهفته نیجمع کن"

زارمون  یهاافهیق یدلش برا دونمیکرد. نم وونهیمدت د نیرو تو ا هر سه ما اریشهر یواقع ی. به معنادی! دردسر جدبله

 بارهیکه  یکیکوچیالیهمون و میریاما بعدش گفت که م دونمیکردن بود...نم تیفقط اذ رانیسفر اقصدش از گفتنِ ایسوخت 

 .میباهم رفت

 .سوختنیبسته بودم خسته شده بودن و م یرو از بس الک چشمام

 بهتر شد. دمیبا انگشت مالوندمشون، حاال د یرو باز کردم، کم چشمام

 .میدینخواب که رس ؟یداریب_

 به سمتش. برگشتم

 .میتو راه بود شتریب یلیخ قبلیزود، دفعهعه چه_

 :دیخند

 ...یچون تمومش رو خواب بود-

 توقف کرد، برگشتم سمت پنجره. نیماش

 گذشته بود.چقدر خوش ر،یبخ ادشی یآخ_

 خندونش اومد: یصدا

 . نمیبش یفرمون کوفت نیپشت ا تونمینم گهیام دخسته یلیشو. من خ ادهیهم بدو پآره خوش گذشته بود، حاال_

 

**** 

 ؟یبلند ش یخوایبِل نم یه-

 داداشه... ای کنهیم غیج غیج ادیخواهره م ای قهیهر پنج دق نا،یاگه دست از سر من برداشتن ا آه

 رو پس زدم.کنارم یزدم و با دستم فضا یرو باز کنم. غلطچشمام خواستمیبود اما نم دهیپر خوابم

 غرغر گفتم: با

 .ادیخوابم م خورمیبخوابم، شام نم نیاگه گذاشت اریعه شهر-

 با حرص گاز گرفتم. متکارو

 به پلکام چسب زدن. یرو باز کنم، انگارچشمام سیاصال حسش ن یول دهیگرفت، خوابم که پر یبه باز روموهام

 رو.تا صبح، واکن چشات یمونیم داریب بره،یخوابت نم گهیبخوابن تو د رنیم هیبق یوقت یخوابیاالن م نم،یپاشو بب-

 گرفت و چرخوندم و حاال طاق باز بودم، آروم زد به بازوم و گفت: روبازوهام

 کچل! ،یکن یاونوقت تا صبح منو کچل م-

 رو باز کردم، نشستم رو تخت.و چشمام دمیخند

 .کردیبود و دست به کمر نگاهم م ستادهیتخت ا کنار
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 کج کردم و مظلوم نگاهش کردم. اخم کرد: روسرم

 ...اهللی نم؛یمظلوم نشو، پاشو بب-

 و رو برگردوندم. دمیورچ لب

 .زشامیتا م کردیاگه االن بابام بود کولم م-

 به وجود اومد. یبد یصدا واریدر باز شد و با برخورد در به د هوکیگفتم  رونیا تا

 رو حفظ کرد.که تعادلش وفتهیب خواستیبود، معلومه م دهیخم دهیترس یاافهیسمت در، ساالر با ق میبرگشت هردو

 گفت: شخندیابرو باال انداخت و با ن ستاد،یرو جمع و جور کرد و صاف اخودش عیسر دیما دوتارو به خودش د نگاه

 شما! اریدر اخت نجاست،یبابات ا-

 بامزه شده بود. یلیخ افشیخنده، ق ریز میزد یهردو پق افشیق دنید با

 :خوردم و دوباره مظلوم شدم روخندم

 .ییبابا-

 شدیکه باورم م کردیذوق م نیبابا همچ گفتمیواقعا بابامه، هربار که بهش م ینورافکن شده بود، انگار هاشچشم

 کال. وانسیبابامه،د

 رو از پشت تکون داد.بهم و خم شد، دستاش زد به هم، اومد سمتم و پشت کرد رودستاش

 ... نمیبپر باال ب-

 رو دور گردنش حلقه کردم.و دستام دمیجلو کش روخودم

 زد . رونیبود رفت سمت در و از اتاق ب ستادهیکه کنار تخت ا یاریبه شهر توجهیشد و ب بلند

 با لذت گفت: میدیکه رس زیم به

 به!پخته، به یمامانت چ نیبب ایب-

 زد: داد

 .اریغذا رو ب ال،یع-

 .دمیرو کشگوشش باحرص

 !؟یکشیم غیکر شدم چته ج-

 .نییافتادم پا یرو بکشم تلپرو از دور گردنش آزاد کرده بودم تا گوششدستام کهیدستاش از دور کمرم شل شد و من هوکی

به  دمیکوبیرو مشت کردم و مدستام نیچشم بسته و ولو رو زم نجوریرو بستم، همماتحت مبارک افتادم و از درد چشمام با

 :کردمیم غیجغیو ج نیزم

 بذارم. مجلست گردو یدونه خرماهاخودم ال دونه یساالر اله-

 !نیباهم بلند گفتن آم مردونه یچندتا صدا هوکی

 .اریو شهرمت  الد،ینگاه کردم، م اومدیکه صدا م ییبه جا یجیباز کردم و با گ روچشمام

 .زدنیم شخندیتفنگدارا کنار هم به ساالر ن سه

 ...زیو نشستم پشت م زیبندازم رفتم سمت م الدیبه م ینگاه نکهیتوهم رفت، از جام پاشدم و بدون ا اخمام

کنار من و مت کنار  الدیکنارش، م وایو من سمت راستش و ساالر سمت چپش و ش زیسر م اریهم ساکت نشستن، شهر هیبق

 .وایش

 گرفته تا... دنیبهم توجه کرد، از غذا کش الدیم میخوردیکه شام م یمدت تمام

 .کردمیمن سردتر برخورد م گرفتیهرچقدر هم اون گرم م چ،یکه ه کردمیبهش نم یمن برعکس اون توجه اما

 شستمشون. ییجمع و خودم تنها یرو فرستادم تو وایشام مشغول شستن ظرفا شدم و ش بعد

 ...یتا آب بخورم ول خچالیرو خشک کردم، رفتم سمت تموم شدن دستامکه  ظرفا

 .دمیکش شیمیقد یبدنه یرو رودستم رون،یبدون جلب توجه از خونه زدم ب آروم

 ... هیوحش واقعا

 

گاز  کشهیکه م ییپشتش تا جا نمیبش خوادیدلم م یحس کنه، ا روشیوحش یخو تونهیبا نگاه اول م یهرکس یهست ول یمیقد

 بدم.

 خونه رو نداشتم. یفضا یپوکر به خودم زل زده بودم، خب چه کنم حوصلم سررفته بود،اما حوصله  نیبغل ماش نهیآ تو

 شونم حس کردم.و رو یدست یپوکر و داغون خودم زل زده بودم که گرما یافهیبه ق همچنان

 .دمیبرگشتم که مت و د الدهیم نکهیاخم و فکر به ا با
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 .نشیرو سقف ماش دیرو برداشت و کشدستشزد و  لبخند

 !؟ینیبب نهیرو تو آتا خودت اطیح یاومد ییتنها-

 اخم سرباال انداختم و گفتم: با

 کنم. یخطخط رونتینوچ، اومدم ماش-

 مشنگ باور کرده بود. نیا یانگار یشد. اخم داشتم اما لحنم شوخ بود، ولمحو لبخندش

 شد. نیماش یمشغول وارس اخمبا

 به چرخش زدم. آروم یلگدحرص با

 بود. عجبا! یپسر، شوخ-

 سمتم، نگاهش به چرخ لگد خورده بود. برگشت

 رو آورده.که انگار نوبرش نمیخدا ا یا

 کج کردم. روافمیق

 انقدر... گهید یتکه ول نتیماش میگفت-

 وسط حرفم: دیپر

 !؟ یچ یبرا یاومد رونیب ،ینگفت-

 با انگشتام شدم. یول بازتوهم گره زدم، مشغ روانگشتام

 .دمیاشتباه د ای یِ خودِ وحش نمیاومدم بب-

 .کردیبلند کردم، منتظر نگاهم م روسرم

 باال انداختم. شونه

 !؟یشناس یرو ممتِ، مت نیماش ،یهمون وحش نیا دمیکه د-

 هی بشوینشون بده، اما نه،خونسرد دستاشو برد تو ج یالاقل عکس العمل ایچپ  یرو بزنه به کوچه علداشتم خودش توقع

 داد. هیتک گشید یرو به پاپاش

 باال. دیابروش پر یتا

 تو بگو تا بشناسم. شناسم،ینه نم-

 .دیوزیم یخنک میرو چسبوندم به خودم، نسبردم و بازوهام شرتمییسو بیرو تو ججلو برداشتم، دستام قدم

که بهم ربط  ییزایحقمه چ نیفکر کنم ا ام،هیقض نیطرف ا کیمن  د،یازم پنهون کن دیخوایوسطه که همتون م نیا یمت، چ-

 داره رو بدونم.

تو هوا نگاهم  یو با ابروها بیو همچنان دست در ج کردیم یدرآورد و به دندون گرفت، با خالل تو دهنش باز یخالل بشیج از

 کرد. یم

 .کنمیم فیرو تعردو سالم که دارم براش داستان شنگول و منگول یبچه کیمن  انگار

 اما لب از لب باز نکرد، شونه باال انداختم. کردمینگاهش م منتظر

 شب خوش. ،یاوک-

 به نشونه خداحافظ تکون دادم و برگشتم که برم. رودستم

 قدم اول رو برنداشته بودم که...  هنوز

 

 .گمیباشه من بهت م ،یبدون یخوایاما اگه همونم م ست،یدونستن ن یبرا یادیز زیچ-

 اشاره زد. اطیگوشه ح مکتیگرفت و اومد سمتم، به ن نیرو از ماش اشهی. تکبرگشتم

 یصندل یرو دو طرف پشتگرفته بود و دستاش یرو به بازلبش یهمچنان با دندوناش خالل گوشه مکت،یرو ن میو نشست میرفت

 گذاشته بود.

 .ستادهیا یوقت یحت ،یولو هست انگار کال

 به خودش گفت: امرهیکالفه از نگاه خ کردم،یرو اسکن مهام سر تا پاشچشم با

 سوال!؟ نیخب!؟ اول-

 ها بود.، نگاهم به ستارهدادم هیتک شیو به پشت و سرم یرو ولو کردم رو صندلازش گرفتم، مثل خودش خودم نگاه

 و.برام بگ یندارم، کل یسوال-

 و بالفاصله گفت: دمیپوزخندش رو شن یصدا

 !؟ یکل-
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 کرد به گفتن: شروع

 .یکه البته فکر کنم بدون ن،یمن اسمم آرون، آرون پ-

 حرفاش تکون دادم. دییتا یبه معن روسرم

 صاف کرد: روگلوش

 یتا هرک میاز هم جدا شد جا،نیبه ا میمن و اون از شهرمون سفر کرد الدم،یم کیو شر قیرف ستم،ین یقاچاقچ ایمن خالفکار -

که دوباره کارمون بهم  ییرو تا جاهم میبود دهیها ندسال یلیخ درس اومده بودم و اون کار. خالصه یکار خودش، من برا یبره پ

 ک هم!یشر میشد بارنیگره خورد و ا

 بود!؟ ومدهیاش نبا هم خونه الدیمگه م-

 لبش خم شد: گوشه

 پسر همون کشاورز! گه،یام دخب من همون همخونه-

 بود. نشیرو توهم گره داد، نگاهش به ماشرو رو زانوهاش گذاشت و دستاشگرفت و خم شد آرنجاش یو از صندل اشهیتک

مت  یگریکه پدرم برام گذاشته و د یآرون اسم یکیدارم،  تیدوتا هو کهنیندارم باور کن.تنها ا یمن داستان خاص م،یبگذر-

 .شناسنیرو با اون اسم مکه امثال کارلوس من

 خودش. یداستان داره برا اریو شهر الدیمت هم مثل م کردمیرو بگو فکر ممن د،یخواب بادم

خطر  یفکر کن اریو شهر الدیبرعکس م دیندارم، شا یدختر، چته!؟ من داستان خاص-: دیپنجرم افتاد خند افهیکه به ق نگاهش

. مونهیآروم بوده و م شهیمن هم یدارم. اما نه برعکس، زندگ یو خم چیپرپ یخالفکار هستم زندگ یکل نیو ب کنمیم یشتریب

 و دار و دستش... کیبا وجود ما یحت

 رو تو دستش گذاشتم و با کمکش بلند شدم. رو به سمتم دراز کرد، دستمجاش بلند شد و دستش از

 !تیشخصول برم تو، چه باتا ا ستادیسمت خونه، در رو باز کرد و کنار ا میرفت

 برم گفت: نکهیاز ا قبل

. میدیرو دبود که ما هم نیا لیدل نمیو ا کن دایرو پخواهرم ن،یگرفته گفت پ ییباهام تماس گرفت و با صدا الدیم روزکی-

 بزدل... احمقِ کیدست کارلوس،  یافتاده بود قایچون تو دق

 داخل اشاره زد، رفتم تو اونم پشت سرم اومد و در رو بست. به

 !؟چقدر زود! دنیخواب یعنیخلوت بود،  سالن

 

 .میبه مت هر کدوم به سمت اتاق خودمون رفت ریاز گفتن شب بخ بعد

 .ستادیا الدیم یوسط راه با صدا بردمیم رهیکه به سمت دستگ یدست

 .میباهم صحبت کن دیمها، با-

 بود. ستادهیسالن ا یکیسمت صدا، تو تار برگشتم

 زل زدم تو چشماش. میرو رو زانوهام حلقه کردم و مستقسمت سالن و نشستم رو کاناپه، دستام رفتم

 پا انداخت. یروم بود نشست و پا روکه روبه یاکاناپه رو

 !؟یچرا انقدر دلخور-

 و گفتم: دمیکش یپوف حوصلهیب

 !؟ امیب یگفت نیا یبرا-

 برداشت، خاموش گذاشت گوشه لبش. روپشیو پ زید سمت مش خم

 !؟ مواد!؟یچ گاریس ،یکشیم پیپ دونستمینم-

 تکون داد. یاز گوشه لبش برداشت. با تاسف سر روپیچشماش گرد شد. پ حدقه

 !؟امیآدم نیمن همچ یکنی!؟ تو فکر میگیم یمها! چ-

 بچگانه حرف زدم اما خب، دلخور بودم... یکم دونستمیباال انداختم. م شونه

رو  زهایچ نیساده تر یخواینم ی. تو حتیتومثال برادرم الد،یم شناسمتیازت!؟اصال نم دونمیم یازم!؟ من چ یدار یچه توقع_

 ...یمن بگ یبرا

 .تو موهاش برد یرو با کالفگگذاشت، دستش زیروز م روپیپ

 .یفهمــیکم کم. انقدر عجول نباش. م یول یشناسیم ،یحق دار-

 خستش سر تکون دادم. یو صدا یتفاوت به کالفگ یب

 !؟ یبگ یخواستیم یباشه، چ-
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 .ادیاون م میدلش تنگته، اگه ما نر نایم ران،یا میریمسافرت م نیبعد ا-

 خونم...از نا،یدورم، از م رانیکه از ا شهیم یسالکی زد،یبرق م یهام از خوشحالچشم مطمئنا

 و گفتم: دمیرو جلو کشخودم یکم یخوشحال با

 .رانیبرگردم ا شهیهم یمسافرت تموم بشه و من برا نیچقدر خوب. کاش زودتر ا الد،یم یوا-

 اخماش توهم رفت. دینکش یگرد شد اما طول هاشچشم

 . اریشهر شیپ نجا،یا یگردیم !؟تو دوباره برشهیهم یبرا-

 !دیخواب بادم

 .نجایبرگردم ا گهید خوامینم-

 نگاهم کرد. ینیب زیکرد و با ر کیبار روچشماش

 شده!؟ یزیچرا!؟چ-

 گفت: یکرد و با گنگ اخم

 کرده! یکار اریشهر دمیشا ای -

 زدم: لب

 کنم!؟  یزندگ نجایا امیچرا دوباره ب گهید ران،یبرگردم ا تونمیهومن اعدام شده، من راحت م-

 

 :دیاز پشتم به گوش رس یخشن یصدا

 .یشوهرت باش شیپ دیو توهم با نجاستیچون شوهرت ا -

 بازوم ذو گرفت و از جا بلندم کرد. یفرصت کنم برگردم، کس نکهیازا قبل

 .جان شبت خوش الدیم_

 رو وا کرد. ششیدرآوردن حرص من ابروباال انداخت و ن شتریب یبرا کرد،ینگاهم م شخندیبا ن الدیم

 خوش داداش. شبتون_

 ها رفتم.به سمت پله اریبازوم توسط شهر دنیبلند بشه با کش الدیم نکهیاز ا قبل

 به طرفم اومد. تیکشون به طرف اتاق رفتبم و به محض بسته شدن در با عصبان کشون

 نیخم شد، ب یداد. کم هیتک واریدستش رو گذاشت کنار سرم و به د هیبرخورد کردم.  واریعقب برداشتم که به د یقدم

 .خوردیکه نفساش به صورت م یبود جور یکم یژون فاصلهصورتام

 !؟یگفت الدیبود به م یچ گهید نیآدم بعد چند ماه نفس راحت بکشه؟! ا نیذاری! نمده؟یجد یباز_

 حرص ادام رو در آورد: با

 . شهیهم یبرا ران،یبرگردم ا -

 انداختم. نییپا یرو با شرمسار سرم

 .اریخسته شدم شهر یفیبالتکل نیمن از ا یول امن،یحق با توعه  دونمینم_

 رو بلند کردم و با اخم گفتم: سرم

. به خاطر میما به هم محرم شد یبه خاطر هومن لعنت ،یتونیهومن هست نم نیگفت رانیبرگردم ا خواستمیم شیتا دوماه پ_

 .میدیهمه دردسر کش نیا یهومن عوض

 .دمیکوب نیزم یحرص پا رو با

 .کنمیولش نم رمیگیم قشویومن سر پل صراط ه نیاهه لعنت به ا_

 اخم کنه! ایاز حرص خوردن من بخنده  دونستینم

 رو گرفت و سرم رو بلند کرد تا نگاهش کنم. چونم

 همه حرص خوردن نداره بل، اون مرده. نیهومن ارزش ا _

 . میتخت نشست یرو رها کرد و دستمو گرفت. رو چونم

شدن و شکنجه شدن توئه، درست. هومن باعث عذاب  دهیمنه، درست. هومن باعث دزد یاز زندگ یمین یهومن باعث تلخ_

 یهومن گهیهم درسته. پس حاال که د کنهینم یغلط چیه گهیهومن مرده و د نکهیخواهر من و پدرم بوده، درست. اما ا دنید

 باشه!؟  دیاسمش با یچرا ه ستین

 

 ف اتاق بود.خطوط پارکت ک نینگاهم ب ن،ییرو انداختم پا سرم
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 ...یفیبالتکل نی. امیکه تمومش کن نهیخب، حرف من ا_

 !م؟یتمومش کن وی! چ؟یفیکدوم بالتکل_

ست باشه.حاال که مرده که هومن زنده یقرار بود فقط تا زمان یصور تیمحرم نی. ایاما صور می. ما نامزدیفیبالتکل نیهم_

 .میتمومش کن

 آروم شد: صداش

 !؟یو باهاش ازدواج کن یبر یخوایمنتظرته که م رانیاتو ی! کس؟یکن کاریچ یخوایم تیمحرم نیبعد تموم شدن ا -

 سرم رو بلند کردم و با هول گفتم: یچ نیع

 .ستین یزیچ نینه نه. همچ -

 زد: یلبخند

 !؟یزندگ نیبه بهم خوردن ا یچرا راض ؟یبرنگرد گهیو د یبر یخوایپس چرا م -

 گفتم: یجیباگ

 ! ؟یبهم خوردن زندگ -

 به سوالم گفت: توجهیب

!؟آخرهم لیادامه تحص ای استیر زیپشت م ینیسنت بش نیبا ا یخوای! بعد گرفتن ارث شوهرعمت مه؟یچ رانیاهدفت تو_

 ؟یسازیرو بامن نم ندتیآ ؟یدیرو بامن ادامه نم تیزندگ ؟یمونی. چرا نمیشوهر کن یمجبور

 که داشتم. بود یانداختم. سکوت تنها جواب نییرو پا سرم

عاشقت  تونمیعاشقتم. اما م گمی. مها من نمیمسافرت فرصت فکر کردن دار نیبل. تا آخر ا خوامیمن االن ازت جواب نم -

 بشم و تو رو عاشق خودم کنم.

 نگاهش کردم. یدودل با

 لبخند زد. نانیاطم با

غرق  ،یبدون تو، تکرار و تکرار. روزمرگ ندهیرو لبم و فکر به آ ادیلبخند م یاگه تو توش باش کنم،یفکر م ندهیبه آ یوقت -

 شدن تو کار...

 .دیکش یشد رو تخت و پوف ولو

 ، نه؟خسته کنندست_

 وارد بشه و درو ببنده برگشت گفت: نکهیقبل ازا ،ییمن باز هم ساکت بودم. از جاش بلند شد و رفت سمت دستشو و

 .میزد پس کلمون و عاشق شد دیکجا معلوم شا رو درست کنه.از یهمه چ تونهیزمان م_

 و درو بست. دیخند

حرفاش رو  ذاشتیو پا افتاده بود که نم شیمهم و پ یزایچ ریرو تخت نشستم و به حرفاش فکر کردم. فکرم انقدر درگ یکم

 غلط! یچ ایدرسته  یچ نمیکنم بب نیسبک سنگ

 و از جا بلند شدم. به سمت حموم رفتم و دوش گرفتم تا بلکه فکرم آزاد بشه. رو تکون دادم سرم

به خودم زل  نهیبود. تو آ ریفکرم در گ دمیپوشیبود. لباس که م رینشد که نشد. تمام مدت زمان دوش گرفتن فکرم درگ یول

 بود. ریزدم و باز هم فکرم درگ

 غرق خواب. اریها خاموش بود و شهراومدم، چراغ رونیحموم که ب از

 بسته بغلم کرد. یهابرگشت سمتم و با چشم دم،یپتو خز ریکنارش ز آروم

 خوابم برد.  دهینرس هیثان به

 

* 

 !یاه ساالر تو جر زد_

 ولو شدم. نیزم یپرتاب کردم و رو یتوپ رو کنار وایش یهاغیج غیاز ج خسته

 خوردم. ازش یآب و گرفتم و کم یبطر

 .نمیبدش بب_

 از عرق بود؛ درش رو باز کرد و قلپ قلپ ازش خورد. سیو خ زدیکه نفس نفس م یاریسمت شهر برگشتم

 به بدنش داد.  ی. دستاش رو از هم باز کرد و کش و قوسدیها طاق باز دراز کشگذاشت و رو چمن یرو کنار یبطر

 .نجایا ایب_

 باچشماش به کنارش اشاره زد، اطراف رو نگاه کردم. و
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 .نمیبب ایب ستن،ین_

 در رفتن. وایش یهاغیج غیفکر کنم اونا هم از دست ج نبودن،

 شد دور کمرم. دهیچیکنارش و منم طاق باز درازکش شدم. دستش پ دمیخز آروم

 بود. یروبه گرم میبود، آفتاب کم جون اما هوا مالآسمون بهنگاهم

 ار؟یرشه_

 هوم!؟_

 سمتش که اونم همزمان سرش رو چرخوند. رو چرخوندم سرم

 :دمیورچ لب

 آخه!؟ کنهیتحملش م یساالر بدبخت چجور نیا غوئه،یج غیج یلیخواهرت خ اریشهر -

 لپاشو بکشم. کردیمنو وادار م نیو ا شدنیچشماش خط م دیخندیم ی. وقتدیخند

 !؟برهیپاشو من خوابم نم گهیم کنهیساالرو م یتا صبح موها وایاز دست تو!؟ ش کشمیم یچ چارهیپس منه ب_

 کردم و رو برگردوندم. اخم

 ... گهید ومدی!؟خوابم نمهیمن چ ریبگو، خب تقص یحاال ه_

 دستش از دور کمرم باز شد و چونم رو گرفت. سرم رو به سمت خودش چرخوند. ومد،یمردونش م یخنده یصدا

 زد: لبخند

 .هایخوابیب نیبل اخم نکن، تا باشه از ا یه_

 هیکرد لپاش رو بکشم؛شب یکه وادارم م یو بازهم خط شدن چشماش و بازهم اون حس دینگاهش کردم که دوباره خند مظلوم

 شد مخصوصا االن که موهاش نم دار هم بود. یها مپسربچه

 ت.رف نیهم از ب یدو انگشت یرفتم که همون فاصله کترینزد یکم

که اخماش توهم رفت و دستم رو گرفت و از صورتش دور  دمیشدنم چونم رو رها کرد، دستامو باال آوردم لپاشو کش کینزد با

 کرد.

 نکن بچه._

 .دمیو آسوده خند بلند

 !دارمیمن دست از سر لپات برم یفکر نکن اخم کن -

 با دست آزادم دوباره افتادم به جون لپاش. و

 بار هردو دستمو محکم گرفت. ننیا

 !؟یعه لپ دوس دار_

 !خوردیم میچه حرص دم؛یخند بلند

 اومد. ترکیشد و سرش نزد ثیخب افشیمن ق یباخنده

 !؟یکه لپ دوس دار_

. صورتم و کج کردم و چشمام رو از درد رهیلپمو گاز بگ خوادیم کردمیکنار، فکر م دمیبه حرفش نکردم و سرمو کش یتوجه

 گاز بستم. یاحتمال

 ندا... یبا لپات کار گهیگولم زد، د طونیش اریشهر_

 کنه. یبا لبخند مهربون نگاهم م دمیکه بهم وصل شد نصفه موند. چشمام رو با تعجب باز کردم که د یبرق انیبا جر حرفم

 لباشو چشماش در گردش بود. نیمتعجب نگاهم ب همچنان

 شد. نیخنده و پهن زم ریبود که بلند زد ز ینگاهم چجور دونمینم

 !یدوست دار یخودت بود. خودت گفت ریتقص_

 اوج گرفت. شتریب چیو با مشت زدم به شکمش، خندش کم نشد ه نشستم

 بغلش پرت شدم. یرو گرفت که تو دستام

 .دیخندیرو حلقه کرد دور بدنم و همچنان م بازوهاش

 .دیکش قیعم یهاکم شدت خندش کم شد. سرش رو تو موهام برد و نفس کم

 بل؟! نکنه ناراحتت کردم؟! آره؟ یساکت_

 بودم چون هنوز شوکه بودم! ساکت

 رو تو موهام برد و آروم نوازششون کرد. هاشپنجه

 .شهیمسافرت تموم م نیا گهیسه روز د_
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 خب؟_

 موهام زد. یرو ینرم یبوسه

 .یکنم که سه روز فرصت فکر کردن دار یادآوریفقط خواستم _

 !؟ یفکر کردن به چ_

 

 ! واینبود جز ش یهم کس بارنیو ا میاز حال و هوامون خارح شد دیکه به گوش رس ییصدا با

 شد و من نشستم تا بتونه بلند بشه. زیخ مین اریرو دوباره تکرار کرد. شهر سوالش

 گفت: متیبا مال ستاد،یا وایش یجا بلند شد و جلو از

 !؟یدیدو نفر گوش م یکه به حرف خصوص هیکار درست نیا زمیجان عز وایش_

 .نمشینشستنم رو عوض کردم تا بتونم خوب بب جهت

 کوبوند. نیتو هم رفت و با حالت قهر پا به زم وایش یاخما

 نداشتم. ی! من قصد فضولاریشهر_

 بهش گفت. یچ اریشهر دمینشن گهیجا بلند شدم و لباسم رو تکوندم، آروم از اونجا دور شدم و د از

 . ستیخوب ن نیباال و ا زنهیم شیدُز فضول یاما گاه هیدختر خوب وایش تهدرس

 .الدهیم ریگرفتم اما االن فکرم درگ شبیو همون د ممیو غرق افکارم بودم، تصم زدمیقدم م اطیخودم تو ح یبرا

مصرف  یچ ای کشهیم یاون چ نکهیچه برسه به ا هیبرادرم چ یمورد عالقه یغذا دونمینم یمن حت شناسمش،یواقعا نم من

 هست!؟ زهایچ نیاصال اهل ا ای کنهیم

 عادت کنم. راتشییکه زود با جو و تغ ستمین یوجود نداشت، آدم یکاش اصال برادر گمیم یگاه

 !یبهت بگن برادر دار هویو  یکن یسال تنها زندگ ستیب

تو بغلش و انقدر  یهست که بخز یبرادر یناراحت یوقت یدونیم نکهی. همریزبونتو گاز بگ گمیتو سر خودم و م زنمیباز م اما

تو سر  زنمینداره و دوباره م یکردم؟! پس نباشه هم فرق هیگر امیموقع ناراحت یمن ک گمیبعدش م یول یبش یتا خال یکن هیگر

 ...وببند اون دهنت ر گمیخودم و م

 !؟یبل تو فکر -

 هام حلقه کرد.و دستاش رو دور شونه ترکیسمتش، لبخند به لب اومد نزد اومدم و برگشتم رونیصداش از فکر ب دنیشن با

 نکن. یفضول یگفتیتو کار تو و خواهرت دخالت کنم اما کاش بهش نم خوامینم اریشهر_

 نکهیسکوت رو بشکنه و منم با ا نینداشت ا الی. انگار خمیزدیساکت قدم م اریدستاش رو تنگ تر کرد و من و شهر حلقه

 دوست داشتم حرف بزنم ساکت موندم. 

 باالخره خودش سکوت شکوند و گفت: و

از من توقع داشته باشه مثل قبل همه  نکهیا ایانقدر به من وابسته باشه  دیبه من وابستست، اون االن متاهله و نبا یلیخ -

 .میکن فیتعرهم  یکه برامون افتاد و برا یها تک تک اتفاقاتشب ای میهمه رو به هم بگ یهاحرف

 نشست و منم وادار به نشستن کرد. میو تو همون حالت که بود ستادیا

که  گهیدرس و درس! اگر دو سال د اشفهیکه تنها وظ هیادختر بچه هی کنهینشده، هنوزهم فکر م رییتغ نیمتوجه ا وایمها ش_

 منو ببر خونمون. ایب کنهیم تمیساالر اذ اریزنگ بزنه بگه شهر یسقف، فکر کن نصف شب هی ریباهم رفتن ز

 انداختم: ابروباال

 .سیانقدرها هم لوس ن گهینـه د_

 .دیخند خوشکل

 یوابستگ نیا لیهم دل نیو بس. هم میها ما فقط هم رو داشتبعد اون م،یرو جز پدر مادرمون نداشت یخب هست، ما کس -

 باشه که بهش بگه به من گفت. یمادر نکهیا یجا دیبه بلوغ رس وایش یکه وقت ادیانقدر ز اده،یز

 :دیتر خندبلند نباریا

 .کردمینگاش م هاجیو مثل گ دمیفهمیاز حرفاش نم یزیمنم که چ _

 کردم و مشکوک گفتم: کیرو بار چشمام

 شد!؟ یآخر چ_

 گفت: ثیباال و خب دیابروش پر یتا

 پسر شد. _

 کردم: اخم
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 .اریشهر_

 شد. یصورتش خنث ییهویاخم هم نکرد. لبخند هم نزد!  د،ینخند

 سرش گذاشت. ریها و دستش رو زشد رو چمن درازکش

 کنه. دایاز البه الشون پ یزیچ خواستیزل زده بود به ابرها انگار م یجور

 .دیبه دادش رس یآن ،یچیه_

و مطمعنم  هیچ شییهوی یهاحالت رییتغ نیا لیوقت نتونستم بفهمم دل چیو من ه شهیعوض م هوی. کردمینگاهش م متعجب

 ! دیهرگز هم نخواهم فهم

 

رو هم از جلوشون  الدیو م اریشهر یهاها از جا بلند شدم. ظرفکردن ظرف زیتم یقاچ پرتقال و هم خوردم و برا نیآخر

 برداشتم و به سمت آشپزخونه حرکت کردم.

 :دیچیتو گوشم پ اریشهر یحلقه شد دور کمرم، نفسم رو آزاد کردم که صدا یها بودم که دستفکردن ظر زیتم مشغول

 خونه! میگردیفردا بر م-

 کنهیتکرار م ایو هرساعت درست مثل ساعت گو قهیو هر دق هیو بستم و پلکام رو محکم رو هم فشردم. تو هر ثان هامچشم

 رفتنم رو! 

هاش زل م تو چشمکرد یگذاشتم و دستاشو از دورم باز کردم، برگشتم سمتش، سرمو کج کردم و سع زیحرص ظرف و رو م با

 بزنم. باالخره دهن باز کردم و با غضب گفتم:

 متوجه شدم! یبار گفت کیخونه!؟  میریم میکه ما دار ینکن یادآوریانقدر  ،یانقدر نگ شهیم ار،یشهر-

 لب زد و گفت: آروم

 .نهیاوضاع هم رمینگ یتا جواب-

 گفتم: ینگاش کردم و با گنگ متعجب

 !؟یچه جواب-

 

 هم کالفه بود! زمزمه وار گفت: یلیعقب رفت. کالفه بود، خ یکم

 !؟ شهیهم یبرا یبر یخوایم-

 بگم! دیساکت بودم، باالخره که با یانداختم، بسه هر چ نییرو پا سرم

 !شهی... همشهیهم یاونم برا رم،یم-

 زل زد تو چشمام. شیمشک یچونم گذاشت و سرم رو بلند کرد، با اون دو گو ریرو ز دستش

 .دمیدیرو تارم شیمشک یاشک تو چشمام جمع شد، اون چشما اریاخت یب

 بهتر شده بود. دمیشدن، د ریزدم که اشکام سراز پلک

 پر از غم و اندوه گفت: یکش اومدن و با لحن لباش

 که؟ یشی. متوجه میکن هیبزارم گر شهینم لیدل یول زارم،یاحترام م متیمن به تصم-

 یهچکدوم رو نگفت، و من هر لحظه برا یول یبر یخوا یم یخواست اخم کنه. تلخ بشه، ترش کنه، بگه تو غلط کرد یم دلم

 .شدمیمسمم تر م میتصم

 خانوادت. شهیپ یگردیراحت بر م ینجوریهمون بهتر، ا گفتیته دلم م یزیچ کی.اما باز 

 فکر کن. رانیخانوادت تو ا شیخوش پ یندهیآ به

 شد... رمیگبانیگر یلعنت هیریدوباره همون خود درگ و

 رها کرد و با سر انگشتاش اشکام و پاک کرد.  چونمو

 . میزد رونیحرف دستم و گرفت و از آشپزخونه ب یب

 خاموش و ساکت بود. حال

 !دنیزود خواب چه نایا-

 !ارهیب رونیب الیکه قصد داشت من رو از فکر و خ موندیم نیبود که تو گوشم نجوا شد، مثل ا اریشهر یصدا

 نگام کنه گفت: نکهیکرد. و در آخر بدون ا تمیپشتم گذاشت و به سمت پله ها هدا رودستش

 .میحرکت کن دیصبح زود با-
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به  یوس. دستاش رو از هم باز کرد وکشو قدیرو تخت دراز کش یحرف چی. بدون همیو وارد اتاق خواب شد میکرد یها رو ط پله

 بدنش داد.

 ام.خسته یلیخ ش،یآخ-

 

ام ام که از خونهبچه ننه هیاست و من  بهیکه برام غر یاکردم از فردا قراره برم تو خونه یداشتم. حس م یبد یلیخ حس

 دور نبودم. چوقتیه

 داشتم! هیبه گر اجی! بدجور احتدادنیشده بود و چشمام سوز م نیسنگ سرم

 مامو بستم. به موهام زدم و چش یچنگ

 .دونستمی! چراش رو خودمم نمسوختیکه تا چند ساعت بعدش هنجرم م یهاهیاز اون گر خواست،یم هیدلم گر آه،

 رو با سرانگشتام فشردم. قمیو رو هم فشار دادم و شق پلکام

کار  نیبا ا کردمیم یگذاشتم و اون رو چلوندم سع نمیس یقفسه یبغض مسخره راه نفسمو بند آورده بود. دستم رو رو نیا

 دردم رو آروم کنم.

 منو به خودش فشرد.  یتنومند ی! بازوهاییعطر آشنا یدورم تنگ شد. مشامم پر شد از بو یفضا

 بخش بود!آرمش یول کردم،یم یمحکم بغلم کرده بود که احساس خفگ انقدر

 داشتم. یخفگ نیبه ا ازین بیامشب عج اما

 . دیغضم ترککه رو موهام نشوند ب یابوسه با

 .میدو در سکوت مطلق بود هر

 شکوند. یهق هقم سکوت اتاق رو م یصدا تنها

 .دییبو یو موهامو م کردیکردم و اون فقط حلقه دستاشو تنگ تر م هیگر چقدر دونمینم

 بود. نشیسبند اومد اما همچنان سرم رو امهیکم گر کم

 ...ایبود  یاز خستگ دونمینم کرد،یرو بلند کردم، چشماش قرمز بود و با لبخند نگام م سرم

 لب زدم: آروم

 ...اریشهر-

 

 مثل خودم گفت: یو با لحن دیبوسمویشونیپ

 !کنهیم تمیاذ اتهیبسه. چشمات قرمز شده، گر_

 زدم، واقعا خوشحال شده بودم! یو از ته دل قیعم لبخند

 ک کردم. چراغ و خاموش کرد و هلم داد سمت تخت و وادارم کرد دراز بکشم.اشکام رو پا عیسر

 .یشیم تیاذ ما،ی. بعدشم که تو هواپیپاش دیبخواب، صبح زود با-

کاراش من رو منصرف  نیبا ا خوادیم دمیخوشحاله! شا رمیم دونستیچون م دیموقعه هاست. شا هیانگار مهربون تراز بق امشب

 ...رانیا گردمیبرم شم،ینم مونیکنه! اما من پش

 کردم بخوابم.  ینکردم و سع یدورم توجه یحلقه شده  یو بستم و به دستا چشمام

 

 !میدیتا اومدم پلک بزنم رس م،یرفت انبریکه از راه م موندیم نیا مثل

 .کنهیام جاخوش مهلب یرو یمیلبخند عظ شونیادآوریکه با  یخاطرات م،یخاطراتمون رو مرور کن م،ینشد حرف بزن فرصت

پا بزنم پشت دیبا رمی! حاال که گفتم دارم مدونمیخودمم نم رم؟یپس چرا دارم م خوادیم هارونیخودم تشر زدم، اگه دلم ا به

 کاش... یا ی! ولیچهمه ،یچبه همه

 نشو! احمق

 افسوس نخور. یریم یحاال که دار ایبمون  ای

وسط سالن فرودگاه تک و تنها  دمیافکار مسخره خالص بشم. تا به خودم اومدم د نیرو تکون دادم بلکه از اسرم یجیگ با

 نگفته! یهاکه پر بود از حرف ی. نگاهکردیبود نگام م ستادهیا یاگوشه اریچشم چرخوندم، شهر ستادم،یا شهیدرست مثل هم

 .میحرکت کرد هیبشه به سمت بق زده یحرف نکهی! بعد از تکون دادن دستش به سمتش رفتم، بدون اجهیبود که گ مشخص

به  کدفعهی! دیچیپیهام متک تک سلول یتو شینیریکه ش ییای! روایکه نه، رو الیبودم! خ الیبه کفشام بود و غرق در خ نگاهم

 فرو رفتم. اریشهر م،یشگیهم یبغل ناج یبشم که تو یکی نیبرخورد کردم، هر لحظه امکان داشت که با زم یزیچ

 باره که... نیآخر نیا دی. شادمیبار آخر با تمام وجود عطرش رو بلع یبرا
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 .پرهیاالن م نمیبب ایمها بدو ب-

 گشتم. الدیو اخم سر بلند کردم و دنبال م یجیگ با

 گفتم: اریبه شهر رو

 !؟پرهیم یچ-

 !کردینابودم م شیکه تلخ یا! خندهموندیدرست مثل زهر م شیکه تلخ یاکرد، خنده یاخنده

 تا پروازت بپره! کنمیالبته اگه به من باشه ولت نم ما،یهواپ-

 مملو از درد و غم گفت: یو با لحن دیکش یآه

 !شدیبهشت م مونیوقت بود ک زندگاون یو بامن بساز یبمون یمجبور گفتمیم دادم،یکاش حق انتخاب بهت نم-

 بخوابم! راحت  الیبا خ تونستمیامشب م کردم،یاگه مجبورت م دیشا

 که واقعا از ته دل بود! ییهامسخره راه باز کردن، اشک یهااشک نیا دوباره

 و گفتم: ختمیریها خودم رو آروم کنم! اشک ممشت نیبود که قصد داشتم با زدن ا نیمشت افتادم به جونش، مثل ا با

 .یزدیمن شبیحرفارو د نی!؟ چرا ایکنیم ینجوریادامه نده، چرا امروز ا اریبسه شهر-

 رم؟یحاال که دارم م چرا

 .دیتلخش مشتام رو گرفت و بوس یهمون خنده با

 !؟شدینظرت عوض م گفتمیم شبیاگه د-

 برم!؟ یچرا نذاشت یگفتیبعدا خودت بهم م شدیعوض م اگرهم

 .انهیدرسته  متیتصم ینیتا خودت بب یبر زارمیم

 ...اگه

 پسرکوچولومون بازه! یدر عمارت من به رو ،یشد مونیپش اگه

 

 و گفتم:  دمیخند هیگر ونیم

 .ستمیمن پسر ن-

 

 کرد و اشکام و پاک کرد. اخم

 

 بسه... ا،یبر زارمینکن مها. نم هیگر-

 .نهیشاد و خوشحالت رو بب افهیق نتتیبیسال م هیبعد  یوقت نایم بزار

 قرمز و پف کردت رو! یچشما نه

 مها دختر دل بکن.-

 

 گردوند و آروم حلم داد. برم

 .یمونیبرو، جا م-

 رفتم... یول برنگشتم،

 نکردم. سخت بود! میخداحافظ یحت نمش،یبرنگشتم بب گهیو د الدیسمت م رفتم

 !اریبود از شهر یخاموش کنم صداش در اومد، تکست رویکه اومدم گوش یوقت الد،یبه م دمیرس

  یینجایاز ا ایب"

 ام  ستادهیمن ا هڪ

 .. ، نڪت نگـــــاه رفتن به

 .. یتوانست اگــــر

 "برو

 

 !یزنیها محرف نیبعدش از ا ینرو ول گهی! بهم نمدمیفهمینم یچیبودم ه جیبرنگشتم، گ بازهم

 رو گرفتم! ممیکه بشه من تصم یهرچ

 رفتم. الدیانداختم و پشت سر م بمیرو خاموش کردم و تو ج یگوش

 . رانیا یبه سو شیپ
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 نیزانوام خم شد و نشستم رو زم تیوسط جمع اریاختیب کدفعهی هاوونهیدرست مثل د د،یرس نیپام به زم نکهیمحض ا به

 زدم. نیبه زم قیعم یابوسه ،یخاک

 جا نموند! دشیکردم که از د یاخم ومدیم الدیم زیر یخنده یصدا

 شد نکردم. یم یبه شلوارم که خاک یبود و توجه نیهام رو زمدست کف

 برگردوندم و با همون اخم گفتم: سرمو

 ! منکرش نشو!یاز شدت ذوق غش کرد یگذاشت رونیکه ب مایپات و از هواپ رانیا یکه خودت اومد ینخند! مطمعنا روز-

 بلندم کنه! نیزم یداشت که از رو یو سع دیتر خند بلند

 بلندم کنه. ذاشتمیدر نشستن داشتم و نم یچسبم زده بودن، سع نیبه زم یبه خودم ندادم، انگار یتکون

 نیسنگ نیگشت نگو برا هم یپروانه دورت م نیآخر ع یروزا نیا اری!؟ شهریشد نیانقدر سنگ یخورد یچ الدیخواهر م یا-

 .یشد

 هیوسط بود... نیا دیشد یحس وابستگ هیخوب  یول میدرسته ما عاشق هم نبود دم،یکش قیعم یآه اریاومدن اسم شهر با

 که... یحس

 ومن گفت:با من افمیق دنیبا د الدیم

 دختر. نیبه زم یانگار چسب خورد ینجوریبه خودت زحمت بده ا کمی ای...لج کرد زهی...چیعنینه _

 

دستش رو دور کمرم حلقه کرد و باالخره  نباریراحت شد. ا الشیلبخندم خ دنیخندم گرفت. با د اشدهیفا یب یهاتالش نیازا

 !شد؟یمگه م یکه خودش ساخته خارج کنه! ول یداشت من رو از اون جو یه و بلندم کنه. معلوم بود که سعبش فمیتونست حر

 !؟یشد یپس چرا کمرم شکست بلند نم یعه توکه انقدر سبک-

 !دیزدم اما پشتش بهم بود و ند شخدین

 یبشن، شلوارم همچنان خاک زیرو از دور کمرم باز کرد و برم گردوند سمت خودش، با دستاش لباسامو تکوند تا مثال تم دستاش

 بود.  زیتم الدینازکم به لطف م یبود اما پالتو

 کنارم و گرفت و دستم داد. کیاز تکوندن لباسم ساک کوچ فارغ

 منتظره... نایبه خودت بده. م یتکون کیمها -

 بغلم... دیپر یبا خوش یکه جسم مینشده بود رونیهنوز کامل وارد محوطه ب ،یسمت خروج میفتادا راه

 افتاد. نیاز دستم رها شد و زم ساک

کرد و سفت  یم هیبغلم فقط گر یبودم، شخص ناشناس تو ستادهیحرکت کنارم افتاده بود و خودمم مثله مجسمه ا یب دستام

 بود. دهیگردنم و چسب

 یعمه نیا یچقدر دلم برا دمیتو مشامم تازه به خودم اومدم و د دیچیعطرش که پ میمال یبو دم،یکش قیس عمنف ناخودآگاه

 تنگ شده بود.  یدوست داشتن

 و سفت بغلش کردم.  دمیچیسال دور کمرش پ کی نیا یهایبا تمام دلتنگ رودستام

 زده بود نشوندم و با دستم پشتش و آروم ماساژ دادم. رونیسرش ب یکه از شال رو شونشیپر یموها ینرم رو یابوسه

 

 گرسنمه... عیجون، من فج ی! ایدیم یبو قرمه سبز نایم-

 

 دستامو از دور کمرش باز کردم. یحلقه د،یساکت شد، دستاشو از دور گردنم باز کرد و خودشو عقب کش ختنیوسط اشک ر هوی

 .درهم روشو برگردوند یو با اخما دیعقب کش خودشو

 گفتم: انهیدلجو یو چونشو گرفتم و صورتش و سمت خودم برگردوندم با لحن دمیخند

 .رونیحال و هوا بکشمت ب نیازا کمیگفتم  یکن یم هیگر یلیخ دمیمرگت شه! د شیقهر نکن مها پ-

 نداشتم! یمن که قصد بد یول گفتم،ینم یزیاصال چ کاشیتا چونش و رها کنم. ا دیتر شدو سرشو عقب کش ظیغل اخماش

 نجاتم داد. ییکه صدا یوا کردم تا شروع کنم به منت کش دهن

 باباجان. یخوش اومد-

 که صاحبش رو مثل پدرم دوست داشتم و دارم! ییبرگشتم سمت صدا، صدا جانیه با

 قدم جلو برداشتم و دستشو گرفتم. ومدنیازهم کش م یچ نیکه ع ییلبا با

 اسطوره! نیا یمرد قائل بودم، برا نیا یبرا ی. احترام خاصدمیدستش و بوس یمعطل یب
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 با اخم گفت: دیدستشو عقب کش عیسر

 !؟یاخالقت رو ترک نکرد نیدختر! هنوز ا-

 خم شدم: یو کم دمیخند

 دل مها تنگ بود براتونا! یبر پدر مهربان، حاج سالم-

 

 .گفتمیکه بهش پدر م یاوقات یلبخند زد، مثله همه  مهربون

 !شدمیو من غرق در لذت م دونهیبردم که منو واقعا مثله دخترش م یم یپ نیهر بار با خوشحال شدنش به ا و

 حواسمون رو به خودش جمع کرد. یاسرفه یبودم که صدا زیعز یبگو بخند با شوهرعمه مشغول

 برام نازک کرد و گفت: یپشت چشم یمصنوع یبا اخما الدیسمت صدا، م میبرگشت

 !مایتماهم هس-

 شد شروع حرف زدنشون.  نیسالم داد و ا یزد و با گرم الدیم یبه شونه یآروم یضربه بهرام

 

 و بهرام جلو... نایپشت و م الدیمنو م ن،یتو ماش مینشست میها رو تو صندوق جا دادساک نکهیا بعد

اگه ازم  کردمیفکر م نیو به ا دادمیو من تمام مدت ساکت به حرفاشون گوش م دنیگفت و اونا خند الدیم میبه مقصد برس تا

 هم سخت بود! یلیسوال، خ نیبگم! واقعا هم سخت بود جواب دادن به ا ینامزدت کو چ دنیپرس

 بدم.  یفکر کنم چه جواب نمیبش دیدهن لق! حاال با ینکنه، چرا گفت کارتیخدا بگم چ الدیم یا

 دادم و چشمام و بستم. هینجره تکسرم و به پ کالفه

 .میدینخواب مها، رس-

 همون لحظه متوقف شد. نیماش و

 شدم و بدون برداشتن ساکم به سمت خونه رفتم. ادهیپ ساکت

 نکرده بود. رییتغ شیچیهنوزم همون بود و ه خونه

 سال گذشته. کیگم انگار ده سال دور از خونه بودمک خوبه همش  یم نیهمچ

هم همونجا رو  خوندمشیکه لحظه آخر م یکتاب یمثل قبلش بود؛ حت یدر رو باز کردم. همه چ جانیسمت اتاقم رفتم و با ه به

 بود. زیم

 رو از نظر گذروندم.و دوباره کل اتاق ستادمیاتاق ا وسط

رو هم رو باز کردم و اوننتومما یرو در آوردم و دکمه هادور خودم زدم. چشمام رو باز کردم پالتوم یرو بستم و چرخ چشمام

 در آوردم.

 !دمیسمت تخت و دراز کش رفتم

 اما... شهیخود آدم نم یجا مثل خونه چیه گنیم درسته

 ...بسیتخت برام غر نیراحت بودم و االن ا نجایمن تو عمارت مثل ا اما

 بودو برداشتم. یپا تخت یکه هنوز هم رو میمیقد یفکر کردن به عمارت و آدماش گوش الیخیو تکون دادم و ب سرم

 بود پس از جا پاشدم و دنبال شارژر گشتم. یخال شیتوش بود اما باطر میمیقد خط

 رفته المصب...  ادمی لممیوسا یکردم. جا داشیاز کشوها پ یکیتو  باالخره

 روشنش کردم.  عیبه شارژ زدم و سر ویگوش

 ...بسیکه مدت ها داشتمش برام غر یگوش نیا یتوش شدم، حت دنیکه شارژ شد مشغول سرک کش یکم

 . دمیخواب دینکش هیبه حال خودش رها کردم تا شارژ بشه و دوباره ولو شدم و به ثان یگوش الیخیب

 خوابمو پروند. یزنگ مزاحم یخواب بودم که صدا غرق

 حرص نشستم رو تخت و دنبال صدا گشتم. با

 برش داشتم و اومدم قطع کنم که نگاهم به شماره افتاد. یتاز رو پاتخ یبود، عصب لمیموبا

 نبود. رانیا ینا آشنا بود و البته برا شماره

رو از کجا مها آخه اون شمارت ای!؟ خودم از فکر خودم خندم گرفت، خل شدارهیکردم، نکنه شهر یبه شماره نگاه م فیبالتکل

 !؟رهیبگ

 خودت نکن. یبرا خودیب یفکرا یهم نداره که بهش بده پس الک الدیم یحت نویا

 .خورهیهنوز زنگ م یگوش دمیخودم اومدم د به

 دکمه اتصالو زدم تا قطع نشده. عیسر
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 دادم: جواب

 بله!؟-

 گفتم: عینگذشته بود که سر یاهیثان

 شارژ نداره. یقطع کنم گوش یدیداداچ جواب نم-

 االخره حرف زد.و ب دیکش یقیپشت خط نفس عم طرف

 !بایسالم بل، دخترک ز-

 صداشم؟  دنیکه انقدر مشتاق شن دمیرو نشناز بل گفتنش غش رفت، چند ساعته صداش دلم

 

 گفتم: یخوشحال با

 !ییتو اریشهر-

 صداش گفت: یتو یمصنوع یخشم با

 منم!؟ هان!؟ یکنن که شک دار یصدات م ینجوریمگه چند نفر ا-

بودم که  یکس یصدا دنیصداش بودم تا گره ابروهام از هم باز بشه! منتظر شن دنیمنتظر شن یخنده، انگار ریزدم ز بلند

 هام بود!لبخند لیدل

 چقدر زنگ زدم!؟ یدونی!؟ میدادیرو نممها چرا جوابم-

 مگه ساعت چنده!؟ دم،یکه تازه رسمن-

 که هشت شبه! نجایا-

 گفت: عیکه سر دمیتعجب اومدم بگم اما من ظهر رس با

 کردم کوچولو... دارتیپس، ب یعه خواب بود-

 بخواب برو! برو

 حرص گفتم: با

 کار دارم. یکل یکرد دارمیخوب شد ب ر،یکوچولو و کوفت! نخ_

 :دیخند

 حدودا دو صبح باشه. دی!؟اونجا بایساعت دار نیمثال تو ا یچه کار-

 .زمیبخواب عز برو

 بودم! یمنو بگو دلتنگ ک ،یکنیم تیاذ یحرص گفتم: باز دار با

 گفت:  زدیم ادیازش فر یکه مهربون یلحن با

 کنم بل... تتیمن غلط بکنم اذ-

 گفتن نداشتم. یبرا ینگفتم، در واقع حرف یزیچ

 رو بشنوم.مها؟ حرف بزن برام، بزار صدات-

توش  امیکه دن یکس یهانفس یتر بشنوم. صدارو راحتنفس هاش یتا صدا کردمیحرف بزنم، سکوت م خواستمیمن نم اما

 !شدیخالصه م

 نکنه خوابت برده کوچولو!؟-

 باز با حرص گفتم: یول خندهیاز قصد م دونستمیم نکهیو من با ا ارهی. گفت تا به حرفم بدیخند زیر

 انقدر... شهیم اریشهر-

 وسط حرفم: دیپر

 خوابت برده. کنمیواقعا فکر م یشیساکت م باری قهی. هر پنج دقارمیبه حرفت ب ینجوریانقدر حرص نخور دختر، مجبورم ا-

 !؟یکن یم کارایچ-

 کالفه شد: لحنش

 !یعمارت ساکته لعنت ستن،یو ساالر ن وایش-

 پس!؟ یشامم نخورد اریشهر-

 :دیخند

 نبود تو! یعنی ییغذا خوردن و دوست ندارم! تنها ییخوردم، تنها یچ دمینه خوردم. اما نفهم-

 گفتم: یو با حرص ساختگ وردمیزدم اما کم ن یقیعم لبخند

 .یروز بگذره بعد برن ددر دودور و نامزد باز کینامرد نذاشت  یوایش نیا-
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 .دمیصورتم و بشورم خواب نکهیبدون ا دمیاز ظهر که رس سوخت،ی. چشمام مدیاون فقط آروم خند و

 در اومد. هیخروس همسا یکه باالخره صدا میدونم چقدر باهم حرف زد ینم

 اریصبحه...شهر می. نگاهم افتاد به ساعت. اوه اوه پنج و ندمیبه سمت پنجره رفتم و پرده هارو کش اریبا شهر یاز خداحافظ بعد

 االن بخوابه فردا بره شرکت... دیبا چارهیب

 !ــشیرفتم و صورتم و شستم. آخ ییسمت دستشو به

 تا خود االن رو تخت بودم.  روزیظهر د از

 کمد بود عوض کردم. یکه از قبل تو یراحت یبا لباسا روملباسا

 .شهینم داریساعت ب نیتوا یبودم، کس ستادهیوسط اتاق ا فیبالتکل

 .میشدیم داریب ناهمیورزش کنه منو م یشد و تا کم یم داریبود، تهش بهرام خان هفت ب ینجوریسال قبل که الاقل ا کی تا

 کردم تا باالخره خسته شدم. یدر اتاق و پنجره رو ط نیب یفاصله یاقهیدق چند

 .دمیتخت رفتم و دراز کش سمت

 گذشت که خوابم برد.  یو چشمام و بستم، کم دمیپتو خز ریز

 

 طرف صورتم سوخت. کی هوکیخواب بودم که  غرق

 بسته نشستم رو تخت. هنگ کرده بودم! یو چشما غیج با

 سوخت. یکه م ییذاشتم رو جابسته و دهن باز دست گ یهمون چشما با

 . ستادهیبا تعجب روبه روم ا الدیم دمیشده با خشم چشمام و باز کردم که د یچ دمیکه گذشت و تازه فهم کمی

 بود رو صورتم و پس زدم با حرص از جا بلند شدم. ختهیکه ر یموها

 قدم عقب رفت. هیمتعجبش  اقهیباهمون ف الدیم ستادنمیبود که با ا یچجور افمیق دونمینم

 !؟زنهیکه خوابه م رویآدم کس الدیم-

 !کردیم شتریرو بتعجب من نیبازهم متعجب بود و ا و

 ...یو خواب یتا بفهمم زنده ا یتکون نخورد یساعت صدات کردم تو حت کیدختر!  یمها فکر کردم مرد-

 خنده... ریو بلند زدم ز دیتمام خشم و حرصم خواب هوی

 .کردیبا دهن باز نگاهم م نباریا چارهیب الدیم و

 دادم. انیپشت خودم و پرت کردم رو تخت و به خندم پا از

 کنار زدم و با لبخند گوشه لبم گفتم: روموهام

 داریهرچقدر صدام کنن و تکونم بدن، ب هیو بق شمینم داریو تا خودم نخوام ب شهیم نیسنگ یلیخوابم خ آدیم شیپ یگاه-

 !شمیم داریبا کتک ب نکهیمثل ا ی. ولشمینم

 نازک کردم و ادامه دادم: یچشم پشت

 خاص رفتاراشونم خاصه! یآدما-

 .دمیخند ینخود و

 برد و برگشت سمت در... شیشلوار راحت بیرو تو ج دستاش کردینگام م سیکه پوکر ف یهمونطور الدیم

 بگو بهم الاقل! ریصبحت بخ کی ؟یکن داریمنو ب یکجا؟ فقط اومد-

 دراز کرد. رهیبه سمت دستگ دستشو

 صبحونه. نییپا ایب-

 ها... شهیرفتارش صدو هشتاد درجه عوض م هوکی اریمثل شهر نمی. ارونیرو باز کرد و رفت ب در

 .سیباال انداختم و رفتم سمت سرو یاشونه

 زدم .  رونیاز اتاق ب دنیو حمام و لباس پوش ییدستشو بعد

 از نرده ها سر بخورم. غیو ج جانیها با هرمان نیمثل ا اومدم

و هوا معلق  نیزم نیوسط راه ب هوکیبزنم که  غیرو نرده و چشمام و بستم و سر خوردم. چشمام و باز کردم و اومدم ج نشستم

 شدم و...

 .دیهندونه ترک نیسر مبارک ع بوم،

 !خورن؟یاز نرده سر م یدخترا چجور هیپس بق ا،یلعنت

 اما ناموسا نرده اش اندازه سرسره بود... خوردمیمن تو عمارت هم سر م حاال

 .یکرد یقاط ی! چهارتا رمان خوندایزدم تو سر خودم؛ مها خل شد دونهیکه سرو ته بودم  همونجور
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 و تالش باالخره خودم و جمع کردم و از جا پاشدم. یسع یکل بعد

 کردم! یخدا، چه غلط یبودو مالوندم. ا دهیکه ضرب د ییجا یو گذاشتم رو سرم و کم دستم

 و موهام رو مرتب کردم و وارد سالن شدم. لباسا

 . خوردنینشسته بودن و صبحونه م زیپشت م هیبق

 اما به تکون سر اکتفا کرد. الدیدسالم دادن. م ریو بهرام گرم بهم صبح بخ نایسالم کردم. م بلند

 ردن شدم. مشغول خو هینشستم کنارش و منم مثل بق الدیتوجه به رفتار م یب

 رو اومد!؟بود از راه یچ یمها جان صدا-

 محکم زد به پشتم. یبا مشت ها یتند الدیتو گلوم و م دیپر یچا هوی

 که حالم بهتر شد دستشو گرفتم و متوقفش کردم. یکم

 رو چرخوندم سمتش:متعدد نمناک شده بود سرم یهاکه بخاطر سرفه ییاخم و چشما با

 !؟یزنیمشت م نیکسه که همچبو سهیمگه ک زمیعز الدیم-

 از طرفش نشدم و برگشتم سمت عمه. یجواب منتظر

 وا کردم و گفتم: شموین

 .دمینشن ییکدوم صدا عمه جان!؟ منکه صدا-

 ...یتو خل دوننیکنه مها، همه م کارتیخدا بگم چ ی...االدیم زیر یخنده  یاما صدا و

 .رونیب دمشیو گرفتم و به بهونه قدم زدن کش الدیصبحونه دست م بعد

 نگاهم کرد. یو سوال ستادیبازوشو گرفتم، ا م؛یو تمام مدت هردو ساکت بود میقدم زد اطیتو ح یکم

 !؟هوکیچت شد  الدیم-

 باال انداخت. ابرو

 چم شد!؟ االن من چم شده!؟ یک-

 زد. شخندیاز بازوش گرفتم.ن یزیر شگونیکردم و ن اخم

 مچاله کن. افتویق یخوش کردن دل منم شده الک یبرا اری. الاقل مثله شهرومدیدردت ن دمیبا فهمباشه با_

 سمتم. صورتم و با دستاش قاب گرفت. دیاخم کرد و کامل چرخ نباریا

 سهیمقا اریرو با رفتار شهرو رفتار هرکس یافتیم ادشی هیهر ثان نکهیا ،یزد یحرف م اریتا صبح با شهر شبیاز د نکهیمها ا_

 !یسال هی نیا یهفته ام از اومدنت نگذشته و هنوز تو حال و هوا کیهنوز  نکهیا یپا ذارمیم ،یکن یم

 ...ایدونه تا صبح باهاش صحبت کردم.  یچشمام گرد شد. از کجا م حدقه

 از نگاهم خوند چون گفت: روسوالم

 !؟یتو بخند شهیباعث م یخب دو صبح چ دم،یرو شنخنده هات یزدم که صدا یخواب شدم، تو راه رو قدم م یب یدم صبح-

 سکوت رو لبش گذاشت. یرو به معنرو از دور صورتم رها کرد و انگشت اشارشاعتراض کنم که دستاش اومدم

اگه دوستش  ،یرو از نو بسازکن تا اون موقع خودت یسع شه،ینامه تموم م غهیمدت ص گهید یماه و دو هفته کی قیدق-

 ...شهیهم یاونم برا ،یاومدیم دینبا یداشت

 نره سمت عمارت و آدماش. یکه ه یریرو بگفکرت یکن جلو یپس سع ،یبهش ندار یاگه حس اما

 ضرب گرفتم. نیو با نوک کفشم رو زم نییانداختم پا سرمو

 ...یهرچ ای یاریبهونه ب ای ،یبد حیبرام توض خوامیمها! نم-

د تو  ی! تازه نصف روز هست که اومدنهیریش یلیخواب از نظر تو خ نیا آدیچه به نظر مگر ،یدارشیاز خواب ب دیگفتم تا شا فقط

 .یحرف زد ارینصفه روز رو با شهر نیسه ساعت از ا

 پنج ساعت!  ایفردا نشه چهار  دوارمیام

 

 رو گرفت! بدهم گرفت... حالم

 رو به خودش فشرد.خودم جمع شدم، دستاشو دور شونه هام انداخت و من تو

 مهربون گفت: یلحن با

 ... الدیخوب حاال اخم نکن خواهر م_

 

 رفتم. اطیخنک به سمت ح یشرتییشلوار و سو دنیصبح، بعد از پوش میقبل سر ساعت شش و ن یهم درست مثل روزها امروز

 .دنیهم رس الدیاز اومدنم نگذشت که بهرام و م یاقهیدق
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 .دنییبه دو میها شروع کردتمام روز مثل

 هیتو لندن  الدیم کنهیو داشت. فکر م الدیدر زدنِ مخ منو م یبهرام از شرکت گفت و سع میکردیکه ورزش م یزمان مدت

 .گهید یتو شرکت خودش و اونجارو بسپره دست کس ادیب خوادیم الدیداره و از م کیکوچ یشرکت خصوص

کردم هنوز  داشیکه چندماهه پ یمن یکار ی! بهرام کجایتو لندن داره ده برابر شرکت خودشه. ه الدیکه م یتجارت دونهینم و

 !؟شیماه شناخت کیتو  یکنینشناختمش تو فکر م

. دمیپوش ینخ یرفتم سمت حموم و بعد دوش نم موهام و گرفتم و بلوز و شلوار سیخ یبود و موها سیکه از عرق خ ییلباسا با

 از اندازه گرم شده بود! شیهوا ب

 نشسته بودن. زیپشت م هیشده و بق دهیر ساعت هشت چصبحانه س زیمعمول م طبق

 کردم. نیاستراحت کردم و بعد از ناهار به سمت سالن پشت خونه رفتم و تا غروب تمر یصبحانه کم بعد

 بوده. تکرار و تکرار... نیکارم هم رانیکه برگشتم ا یماه کی نیا تمام

 !چیه ،ینه کار ،یقینه رف ینداشتم که انجام بدم. نه درس یکار

چهار پنج ساعته هست  یهانیتمر دمیکه به خودم م ی! تنها تکوندادیبه شدت آزارم م نیو ا پروندم،یمگس م یواقع یمعنا به

 و بس!

 گفتم و رفتم اتاقم. ریاشتها به غذا نداشتم پس زودتر از همه شب بخ ادیز

 .زنمیکه اصال زنگ نم. منم زنهیزنگ نم اریتو اتاق زدم. سه چهار روزه شهر یچرخ کالفه

 .ستیازش ن یهست اما خبر ازدهیاما االن چند روزه که زنگ نزده و االن هم ساعت  زدیزنگ م ازدهیسر ساعت  شهیهم

 اومد. میگوش یموهام زو باز کردم و رو تخت ولو شدم. هنوز پلک رو هم نذاشته بودم که صدا کش

 بازش کردم. امیبردم سمتش و بدون نگاه کردن به فرستنده پ ورشی یچ نیع

 

 جمعه یبعد از ظهرها »

 و حوش ساعت هفت حول

 تماسش بودم منتظر

 بود! یشاک یزد و کل یم زنگ

 

 گفت: یم

 شده؟! یهوا چقدر لعنت ینیبینم

 !خواهدیمن دلم قهوه م دیشا یکن یفکر نم تو

 ات کنم!هکالف ابانیوسط خ خواهدیمن دلم م دیشا

 !یریبگ شگونیرا ن میبازو خواهدیدلم م اصال

 ...یفکریکه چقدر ب واقعا

 

 :میگفت تا بگو یم آنقدر

 دم در کافه ... گهیساعت د کی

 

 بعدازظهر جمعه است زمیعز

 شده، یهم که لعنت هوا

 !؟یبه من زنگ بزن دینبا انایاح

 !خواهد؟ینم یباز وانهیدلت د انایاح

 ییآیهاست نمچند مدت هر

 اممن مثل هر هفته آماده شده اما

 ...«دم در کافه  گریساعت د کی

 

 خط آخر نوشته بود: و

 زنده!؟ ایمرده  اریشهر ینیبب یزنگ بزن دیبل، نبا نمیبب _

 .دیتو دستم لرز یکه گوش سمیرو بنوحرفام یحروف و لمس کردن تا رگبار انگشتام
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 تماس و وصل کردم. عیسر

 .یسالم زندگ-

 لبخند زدم. ناخودآگاه

 !؟ نگرانت شدم پسر...یچهار روز؟! چرا زنگ نزد نیا یکجا بود اریسالم. شهر-

 :دیخند

 نداشتم. لیبه موبا یببخش بانو. دسترس تیو به بزرگ ای!؟ بیعه نگران بود-

 گفتم: مشکوک

 !؟یباز کجا بود-

 .دیتر خند بلند

 ؟!یکرد کارایفضول! خب، امروز چ یا-

 گفتم: حوصلهیب

 مثل هرروز. ،یچیه-

 نثار بالشت کردم! یمحکم مشت

 بهش بده. یسر و سامون خوادیشرکت بهرامه م یکارا ریکه درگ همالدیانجام بدم. م ستین یکار چیه ره،یحوصلم سر م-

 و باشگاه... نمایباهاشون برو س رونیبرو ب قاتیبا رف ،یدانشگاه یباشگاه یخب کوچولو برو کالس-

 :دمیخند

 ندارم! یقیکه رفمن ار،یشهر یگیم یچ-

 .زدیبا داد صداش م اطیح یاز تو یکس یسکوت بود. انگار یاقهیدق چند

 وقته، من برم. مواظب خودت باش، خداحافظ! رید زمیاومد بخواب عز شیپ یبل کار فور یا یا-

 قطع کرد. عیسر و

 ازهم تکرار و تکرار...و ب شهیو صبح م خوابمیبازهم م ،یه

 .دمیگذاشتم و دراز کش یو رو پا تخت یگوش حوصلهیب

 .بردیاما خوابم نم شدمیپهلو به اون پهلو م نیدوساعت گذشت و من همچنان از ا ایساعت  هی دونمینم

 بره نوشتم: شیسراغ گوش تونهیدونستم نم یم نکهیو گرفتم و با ا یگوش

 ستیهمچون کودکِ پابرهنه ،یدلتنگ»

 هالیاتومب پُر از هجوم یابانیخ در

 کندیبا بوق ممتد از مقابلش عبور م یلیکند، اتومب یرا ط ابانیعرض خ خواهدیهرگاه م که

 یدلتنگ و

 ماندیم یهِ

 ماندیم یهِ

 ماندیم یهِ  و

 !«ستیکه نامش زندگ یچراغِ قرمز پشتِ

 .ستین تمدونسیازش نشدم چون م یجواب منتظر

 . دمیوقتشه( خواب گهیماه گذشت، د کی)  نکهیگوسفند شمردن بافکر ا یبعد از کل باالخره

 

 یسختته نفس بکش"

 یکن سبک تر بش هیگر

 یرفت حق دار لیدل یب

 یدور تو قفس بکش که

 کن هیگناه گر یب

 کن هیبگو آه گر یه

 نیکن بش هیگر

 نیرو ببعشقت عکس

 ستیگله ن یجا یول

 نیهم یعنی یعاشق
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 بهونه یدار حق

 یریبگ یزیهر چ از

 یبر یحق ندار یول

 

 بهم دست داد. یحس خودکش خونهیم هیچ نیا

 خواننده به دلم نشست. پس گذاشتم بخونه... یرو به سمت دستگاه پخش بردم تا خاموشش کنم اما صدا دستم

 تمومِ توئه یکسیب"

 شومِ توئه یِهالحظه

 ستین یراه چیکن ه هیگر

 ابر غم رو بومِ توئه که

 کن هیگناه گر یب

 کن... هیبگو آه گر یه

 ادهیگرفتم و پ روکمیکوچ یدست فیدور تر از مقصدم پارک کردم. ک یاکرده بودم رو گوشه هیکه کرا ینی. ماشدمیرس باالخره

 شدم.

 نداشتم. دنیرس یبرا یا. عجلهزدمیم قدمآروم

 رو بستم و با دستام بازوهام رو بغل کردم.پالتوم یدکمه ها د،یوز یسرد باد

 .دمیرس باالخره

 شده. ادیچقدر ز مسافت

 رو هل دادم و وارد شدم.که از قبل برام باز گذاشته بودن یدر

 و از نظر گذروندم.  اطیح یچشمام تک تک اجزا با

 ! دمیبا ولع بلع هوارو

 عاشق تک تک درختاش... یام حتخونه نیمن عاشق ا آخ

 .دیرسیبه گوش م یساز نیریش یصدا

 لبخند رو لبم اومد. نوازهیکه م یتصور شخص از

 .دمیرس یشد و به در اصل یط اطیح باالخره

 صدا درو باز کردم و وارد سالن شدم. یو ب آروم

 شکست. یپادشاهم سکوت عمارت و م نیدلنش یبود و صدا کیتار سالن

 داد به من  هیهد یخوب عاشق یتو رو اون لحظه"

 عاشقت شدن... یخوب بود اون لحظه  چقدر

 گذاشتم. یادرآوردم و آروم گوشه روکفشام

 کردم. یپله ها رو ط ییصدا نیترکیکوچ جادیسرعت، بدون ا تینها با

ست رو که تنها ییبدم خودشه که مثل همه روزها صیتونستم تشخ یکه به لطف نور مهتاب تو راه رو افتاده بود م اشهیسا از

 .خونهیتراس نشسته و م هیصندل

 

 تو رو از من دور کرد دیشوم رس یلحظه کیتا  "

 برگرد آرمیطاقت نم یدونیم توکه

 روخاطراتت من کشهیم آخه

 عاشق تورو وونهید منه

 تر نشم وونهید بمون

 و دربه در نشم آواره

 

 رو تراس رفتم جلو. وفتهین امهیسا کهیجور واریرفتم و آروم از کنار د واریسمت د به

 .خوندیلم داده بودو م شیرو صندل ایهمه دن الیخیب

 ...خوندیم میآهنگ چه

 هاش و ضدحال زدن من و حرص خوردن اون...مسافرتمون افتادم! زمزمه ادی
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 هردومون. یهازمزمه نباریآهنگ و ا نیو بازهم هم الیمون به همون وسفر دوباره ادی و

 مها... ابیالن و درفکر کردن، ا الیخیب

 رفتم جلو. آروم

 

 هام عشقم و بخون هیاز گر"

 بکش نفس من بمون نفس

 

 گوشش زمزمه کردم: ریدور گردنش حلقه کردم و ز دستامو

 قلب من!  نفس بکش نفس من بمون، سالم پادشاه-

 

 و دستاش رو دور دستام حلقه کرد. شییجلو زیرو پرت کرد رو م تاریگ بایتقر

 توام تعجب گفت: یخوشحال با

 !یبل...برگشت یه-

 باشه.  تفاوتیداشت لحنش ب یمتعجب بود اما سع افشی. قزدیبرق م شیمشک یو حاال مقابلش بودم. چشما دمیچرخ

 هم دستام تو حصار دستاش بود.  هنوز

 :دمیخند

 اما... شهینم رانیا یچی. درسته هگهیخب د-

 رو کج کردم و با لبخند گفتم: سرم

 .سگهید زیچ کیعمارت هخامنش -

 ازهم کش اومدن و چشماش ستاره بارون شد. لباش

 . دیکرد و نرم بوس کیو به لباش نزد دستام

 ام.رو گذاشت رو شونهدور کمرم حلقه کرد و نشوندم رو پاش و سرش رودستش

که  یمیاز تصم گهیشد و حاال د ین جداومد یبرا ممیماه تصم کیرفتن اما بعد از  یبرم، مطمعن نبودم برا نکهیقبل از ا-

 و نخواهم شد. ستمین مونیگرفتم پش

 ...یینجایخودت حاال ا لیو با م یرو بهت گفتم و خوشحالم که رفت لشیبرم. همون روزهم دل یزاریچرا م یگفتیبهم م-

 .دیرو از رو شونم بلند کردو نرم گونم و بوسسمتش، سرش دمیچرخ یکم

 چسبوندم. نشیبه س سرمو

 گفت: آروم

 .یندار یحس نیکه توهم همچ دونمیو م ستمیمها!خب...من...قبال هم گفتم که عاشقت ن-

 عاشقت کنم و عاشقت بشم. تونمیکه م گفتم

 کم تومن جوونه زده..کم یگفت حس دوست داشتن شهیو...اما خب م برهیم زمان

 وسط حرفش. دمیرو بلند کردم و با لبخند پر سرم

 دوست دارم. شتریو ب یوونگیساده و پراز د یزندگ نیمن هم اریشهر-

 ...یپوچ و الک یو حرفا شنیبرگشتم نه عشق آت نیهم یدوست دارم و من برا رو نمونهیکه ب یحس نیا

 چرت و پرتا... نینفست به نفسم بنده و از ا یو تو نگ رمیمیتو م یاگه من بهت نگم ب یعنی

 .دیداد و بلند خند هیتک یصندل یبه پشت روسرش

 !یکن یاون حرص خوردنت، چته دختر چرا انقدر داغ م یفدا اریشهر یا-

 تو صداش بود. یته خنده ا یبرداشت ول دنیاز خند دست

 .می)با خنده گفت(چرت و پرتا ندار نیبه ا یازینه مها ما ک-

 داشتم! یرو بستم، حس خوبرو لپام گذاشتم و چشمام رودستام

 .کردیبا لبخند نگاهم م اریرو باز کردم. شهرچشمام میشونیرو پ یاحس بوسه با

 رو بلند کردم و با شوق گفتم:سرم جانیبگم افتادم. با ه خواستمیکه م یزیچ ادی هوکیاما  ن،ییانداختم پا روسرم

 ... یراست-

 

 گفت: آروم
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 هوم!؟-

 .دیمن اون هم خند ی.با خندهدمیو خند رمیخندم و بگ یکردم اما نتونستم جلو یکج دهن

 کو؟! وایش یراست-

 گفت: یساختگ یکرد و با ناراحت یمصنوع اخم

 با ساالر رفته مسافرت، من موندم تک و تنها! گهید نمیا یرفت ی. از وقتاریمن ن یاسم اون دختر رو جلو-

 ماهه مسافرته!؟ کیعه -

 .ستادیشدم و اونم ا دور کمرم حلقه کرد و وادارم کرد بلند شم، بلند رودستاش

 تو صورتم... ختیریو موهام رو م دیوزیباد خنک همچنان م م،یبود ستادهیهم ا یرو روبه

 دستش موهام رو پس زد و صورتم رو با دستش قاب گرفت. با

 تحمل کنم و با شوق بچگونه ورجه وورجه کنان گفتم: تونستمینم گهید

 !اریتولدت مبارک شهر-

اومدم جلو دهنم و گرفتم تا لو ندم  یکنم خب، از وقت کاریرو نداشت. چ یناگهان کیتبر نیچشماش گشاد شد. توقع ا حدقه

 !رمینشد جلو دهنم و بگ گهید یول

 و باز کردم و مظلوم گفتم: شمین

 .ارمینتونسم طاقت ب یکنما ول زتیسوپرا خواستمیم-

تو مسافرت  روشی! از همونا که اولکننیبه آدم برق سه فاز وصل م یکه انگار ...ازهموناینرم و طوالن یاجوابش تنها بوسه و

 . ناخودآگاه چشمام و بستم.دمیچش

 کرد. یکه ستاره بارون بود نگاهم م یهابود. با چشم دهیرو عقب کشچشمام و باز کردم که اون سرش یوقت و

 گردنم رو خاروندم: یخنگ با

 اممم...خب...-

 بسته و لبخند گفت: یچسبوند و با چشما میشونیبه پ روشیشونیپ

 پسر کوچولو! ی! به عمارت خودت خوش اومدیبگم، فقط ممنون که برگشت یدونم چ یخب...نم-

 ام چندبار زدم به شونه اش.و با انگشت اشاره دمیاخم و خنده سرم رو عقب کش با

 ! ستمیآقاهه، من پسر ن یه-

رد و دستاش اومد پشتم ارینبود...اما شهر یزیانداختم. چ اطیبه ح یبه سمت نرده ها رفتم و نگاه عیاومد، سر اطیاز ح یصدا

 دور کمرم حلقه کرد.

 دم گوشم زمزمه کرد: آروم

 !؟یهوا و دستپاچه بش یمتر بپر میپات ترقه انداخته ن یجلو یتا حاال کس-

 :دیفرصت کنم جواب بدم دوباره پرس نکهیازا قبل

 !؟ یبکشن و تو هول کن غیو گوشت جت هوی ای-

 دوباره خودش زودتر گفت: و

 !؟یرو گرفته و جا خورداز پشت سر چشمات یدست ای-

 !دیگوشم رو بوس الله

 حس هاست، جانا! نیبه هم یشب یزیچ یکه تو به من داد یحس-

 کرد. یرو تو موهام برد و با موهام بازهاش پنجه

 . یکشیبال، پر م یکه ب کنهیبا دلت م یکار یینفر جا کیروز  کی-

 !یشنویرو م صداش

 اما... ستیهاش آشنا ندست ،یش یم پاچهدست

 !یخوشحال همیلیرو گرفته، خکه چشم دلت یخوشحال

 دستاش تنگ تر شد. حلقه

 پسرونه، اومد و چشم دلم رو گرفت. یاافهیبا ق ،یالغرمردن یدختر کوچولو کیروز  کیخوشحالم که -

 

 ″انیپا″

 ۶٦بهشتیارد۷۱
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