
 

 تو یدست ها یبه سبز

 یباسمه تعال
 

 اخه. زایچ نیا ستین میحال د،منینداره!!!!فکرشم نکن امکان
 

 دهیه دک یتنها مجسمه ا نیا یحاج گهید گهیبا لبخند بجنسانه:راست م دیسع
 صی!! جنس خوب و بدو تشخیزیچ یاونم سر کوچست... باز من  دونیتو م

 ..دمیم
 

 به سببمت ت،رویوضببع نی:چرت و پرت نگو توام تو اتیبا عصبببان یعل ریام
پسر مشکل دارم، نایا ختهیخوره:من با ر یتکون م شیکه کالفه تو صندل یحاج

 ییها یور یدر کی میاز شبلوار ررمز  هم که بگرر ناسبتیاز ا مونیهمسبا
 گه ... یراجع به حس و فضا م

 
 تو فضاست... شهی:اون همدیسع

 
 من و ی...پدر  از هم رزمادینیچیکبرا م :ولتون کنم ته صبببص صبب رهیحاج

با بچه ا   ایلیصببباحظ نخر،خ یمیپدرت بود تو شبب بالشببن حاد دارن  دن
 شه باها  کل کل کرد.... ینم هیکنن؛ادم با نفوذ یم د یتهد

 
 ؟؟؟ی_اما حاج



 5 تو یدست ها یبه سبز

 
به دسببتش داد:خواهش  یدسببتور.پوشبببه سبببز رنگ ی نی_ا پدر هم  یرو 

 معرفتا.. یب دیسر بزن یبرم حاج خانم منتخره  گهیهست.من د
 

 ..ی_چشم حاج
 

 موهاتم دیبا رهقه:کارت در اومده دادا ،فکر کنم با دی،سببعی.با رفتن حاج
 !!یبلند کن

 
 _دهنتو ببند مسخره!

 
 شام داره حتما. یبرا یزیچ کیخونه ما،منزل  می_حاد پاشو بر

 
ش پشببت یکن یغلط م یارند دنمیتو که جلو  جرات نفس کشبب چارهی_اخه ب
 ..یکنیردرد م

 
 مینیب ی_تورم م

 
 برم یحالشو م رم،دارمی_من غلط بکنم زن بگ
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باشبببه نه تو که تو خونت مگس ماده هم  یکه دور  کسبب گهیم یکی نوی. _ا
 ...انسان شو پسرادینم

 
 !!نجان؟؟یشده بود:کل ملت ا رهیخفقان اور خ یبه شلوغ یعل ری. ام

 
 مونده دیماه تا ع 1 گهید یزادیادم ری_غ

 
 . _فکرم مش وله..اخه چرا من اه ه

 
 یکنن..بده  یکشببه:چته..انگار دارن اعدامش م یرو م یترمز دسببت دیسببع

 مشت دختر... ا
 
 :بس کن...تیبا عصبان یعل ریم
 

 جان اخه.. یعل ی_تا ک
 

 ؟؟یسادی_تا هر ورت...حاد چرا وا
 

 ته باشنداش موتیر ستنیرو باز کن،همه که مثل تو پولدار ن نگی_بپر در پارک
 



 7 تو یدست ها یبه سبز

 داره.... ی_کم حرف بزن اخه چه ربط
 

باد م دیبا سببع یعل ریام  یوب گهیتو دلش م دهیچیبوها تو هم پ رهیاز پله ها 
 خونه،هه هه خانواده یاد،بوی یم یزندگ

 
 هیتو دلت  یالک یخند ی....به جک نمیجان رسببما خل یعل مای_خودمون

 ...ایخند یم یکن یم فیتعر یچ
 

 _چرت نگو زنگ بزن...
 

 کنه یباز م ییدر رو با خو  رو میخواد جواب بده که مر یم دیسع
 

 :سالم گلمدیسع
 

 ی_سالم خسته نباش
 

 که منزل بود ...... شیساعت پ می:تا نیعل ریام
 

 یعرب اوغل نیگه ا یکنه:دروغ م ینگاه م میخشببن مر یبه چشببما دیسببع
 حسود....
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 :درست صحبت کنا پسر عموم هامی. مر
 

 _منم عشقتم
 

 _اون زودتر بوده...
 

با مر نیهم یرعلیام به سببع رهیغرا م زیبه سببمت م میطور که  اخمو:  دیرو 
سود خان ب سعیحاد تو هم باز ایح شام چ یکه م یدر حال دی.  یخنده:حاد 

 م؟یدار
 

 مهی_ر
 

 یکه با چنگال ته بشببقابش خطا یبه عل دارهیبرم زیتنگ اب رو از رو م میمر
 ه؟یکنه:مسئله چ یکشه نگاه م یم یالیخ

 
 ساله که مجسمه ساز هم هست!!! 19خانم  کی:دیسع

 
 اخه؟!! یدیجواب م یچرا رسط ؟؟؟ی_چ

 



 9 تو یدست ها یبه سبز

 ینخر بنداز هیخو  خلق  یارا ای:بگرارهیم زیپوشببه سبببز رنگ و رو م دیسببع
 ادیخدا رو خو  م

 
 کنه یسکوت م هیکنه وچند ثان یپوشه رو بازم دی.سع

 
 حاده؟؟؟ یلیخ ه؟مسئلهی:چیعل ریام
 

 دادا ... یشد چارهی_از حادم اون طرف تر ب
 

 ...گهیبابا مثل ادم حرف بزن د ی_ا
 

 خشگله یادیچه طور بگم...ز کمی_دختر 
 

 طونیش یسبز عسل یتا گو ره،دویگ یپوشه رو به دست م تیبا عصبان یعل ریام
 ...یرلوه ا یسر باد،لبها ینیگرد سبزه،گونه بر اومده،ب رو صورت نهیب یم
 

 واد... ی:نفست گرفت نه...حقم داردیسع
 

بازو  م میمر به  بده بب یمحکم  گاهدیبد دیند نمیزنه:  یبه عکس م ی... ن
 .بندهیو در اتاق رو م رهیبه سمت تلفن م عیندازه:چه ردر اشناست.. سر
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 کرد؟؟ یطور نیچرا ا نی:ادیسع
 

پاره  یراب یبه تال  گربه ا شهیم رهیخ رونیاز پنجره به ب دهیجواب نم یعل ریام
 زباله.. سهیکردن ک

 
 یتو دانشگاه ما درس م یریام الی:اسمش نازشکنهیسکوت رو م میمر یصدا

 ...4خونه ترم 
 

 میدونست یرو که خودمون م نای:رربونه زن باهوشم برم ادیسع
 

شه.ول قهیدر کی:اه میمر شاگرد اول،خالق و باهو بچه  با شتریب یصبر کن...
 گریربولش دارن،باز یلیخ یعنیتو بچه ها نفوذ داره، یلیپره.خ یم شینما یها

 یسکوت م میبرده... مر زهیجا ییهم هست تو جشنواره تئاتر دانشجو یماهر
 رهیخ یعل ریامسببرد و متفکر  یبه چشببم ها نیرو بب شیسببخنران ریکنه تا تاث

 هست ی:حاد مشکل چشهیم
 

 دستیچیپ یمواظبش با شم،البته خودشم نفهمه...موضوع کم دی_با
 

هر  شببشیپ میبر دیخوا یگروهشببون دکتر تابان حرف زدم،اگه م ری:با مدمیمر
 ...دهیبتونه انجام م یکار



 11 تو یدست ها یبه سبز

 
ز کدوم ا چیما ه ی:تو نبودگهیم یه و با لودگب*و*سبب یرو م میگونه مر دیسببع

 ...میانجام بد میتونست یکار ها رو نم نیا
 

 خوب... خواستم کمک کنم... دونمی:میبا دلخور میمر
 

 دونم گلم... یاخمت م ی_فدا
 

 :گربهه موفق شد...زنهیشظ زل م یکیدوباره به تار یعل ریام
 

 ؟؟؟ی:چببببدیسع
 

 بعدم دانشگاه..... یحاج شیپ میسر بر هیبابا فردا اول  یچی_ه
 

 محکم به چسظ به کار... یجور نیپسر خوب هم نی:افریبا خوشحال دیسع
 

 ازار دهنده مته.... یصدا
 
کنه  یخونه رو هر روز سببورام م نیا هیاحمد ارا چ نیا 7بابا سبباعت تازه  یا

 اخه!!!
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س  ندهیشو یبا بو یچا ی....بورهیم نیها رو بپربپر پائ ادوپلهیم ی....کش و رو
 به جونه خونه... فتیببعد  یش داریشده:اخه مادر من بگرار ب یراط

 
 _تو هم اول سالم کن بعد حرف بزن

 
 جون .... یتی_چشم گ

 
 ؟ی:امروز کالس دارگرارهیگونه دختر  م یرو یطودن یه اب*و*س مادر

 
رول دادم  مهیفه شیپ رمیالبته ربلش م 1هنر با دکتر تابان سببباعت  خی_بله تار

 کمکش کنم...
 

 یندویرو به بابات نگفتم م شببظید انیجان جر یکن نازل تی_تو رو خدا رعا
 که....

 
 دفعه ... 10 نیکنم ا یانگار من مقصرم من کار خالف نم یگ یم نی_همچ

 
ها یتیگ بات خ یمو با ند دخترکش را نواز  کرد: عا یلیبل نه ک یرو م تتیر

 ....اریاوون روشو باد ن
 



 13 تو یدست ها یبه سبز

 ...زنمیم میبحث دور باطله،پس طبق معمول من ج نی_ا
 

 صبحانه دی؟!! بفرمائخانم کجا کجا ی_ا
 

 بابا... ی_ا
 

 _غر غر نکن!!!......
 

 شهکیم قیعم ی...نفسهاشهیبه سمت مرکز شهر روان م ادییم رونیدر خونه ب از
 ادیم دیع یبو

 
پدر اریر ی،بو هایخ نی...: رو در اوردن انقدر کندن پر کردن خوب کوچه  ابون

 یاز چند ماه برا شببتریرو رو تنش ب ییرد پا چیگرارن ه یاد،نمیهم درد  م
 نگه داره... یادگاری
 

و فکرار نیدوزه:ا یکه داره تند تند دکمه لباس عروسببکش رو م یدر حال مهیفه
 ...گهید میخل گنیکه م میکن یم
 

خل اون مه چ یکه نم هی_ با ه ما.. من  نه  نه  نه حس ک بایحرف م میتو  زنم،
 ...نمیمدادام،گچام،ماش
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 کو؟ نتیماش ی_راست
 

 راه برم... کمیخواستم  یشه تازه م ینم دایپارک پ یاج اوردمی_ن
 

 .یباز بساط داشت شظید دمیکنه:شن ینخ رو با دندون جدا م مهیفه
 

 فضول امار داد نه؟؟ ی:پاشارهیگیعروسک رو رو دستش م الی. ناز
 

 زده مادرت گفته.... ،زنگینرفت یباها  ررار داشت ایبا خنده:اره گو مهیفه
 

با طبق معمول...ولش کن نم با تهیب ادمیخوام  ی_اره  حاد اف ماغ دراز  نی... د
 ه؟؟ینقشش چ

 
شببازده هم نقشببش  نینامه کار اسببتاد،ا شیشببه،نما ی_نگو بچم ناراحت م

 محلست طونهیش
 

 _پس چرا دماغش درازه؟؟!!
 

 فضوله... کمی_چون 
 



 15 تو یدست ها یبه سبز

 
 
 
 

 تو....... نیبا رهقهه:ع الیناز
 

 کم کنجکاوم..... هی.....من فقط لنتی_سا
 

.....حاد  یکن یدر م یخارجک دایکه از شببدت خنده خم شببده:جد الی_ناز
 هستشا.... i am a windowدر حد  تیسیخوبه انگل

 
 ترجمه کنم...ا ریشکسپ تونمیمن م ی_غلط کرد

 
صورتش رو پاک م الیناز شک رو  ستش  یا سکنه وبه گونه دو ه: زن یه مب*و*

 زمان. ریدانشگاه،شکسپ میحاد پا شو بر
 

 زنگ زدم گفت دکتر تابان منتخره...از شانست دانشگاه خلوته.. می:به مردیسع
 

نداخت نگاهش از رو ینگاه اجمال یعل ریام  ینقشبب زیدختر ر یبه اطراف ا
 دیع... به دنبال سدیکش یرو دنبال خود  م یگرشت که کشان کشان بوم بلند

 وارد دفتر دکتر تابان شد...
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 دی:سالم خو  امددیرو به سع انتاب

 
اشبباره  یعل ریسببرشببت هسببتم. با دسببت به ام کین دی:سببالم من سببعدیسببع

 بردبار... یعل ریام شونمیکرد:ا
 

صبص ارا دکتر ست داد : خوب من در خدمتم البته  سالم کرد و د سر  ز ا ییبا 
 ...دیشما بگ دمیم صیفکس کرد اما من ترج ینامه ا یاگاه

 
 بشم... شونیراط دیگم که دزمه... من با یم یی:من تا جایعل ریام
 

 دیخوا یمحبوب،اما اگر م یلیخ یریام الیخورد: ناز یتکان یدر صببندل تابان
 ....دیدرت کن یگریباز یرو بچه ها شتریب دیبش کینزد پشیبه اک

 
 ....هیخوب گریگفت باز ی:خانمم مدیسع

 
 با استعداد و بلبل زبونه یلی_بله کال خ

 
 گه؟؟ی:همون زبون دراز خودمون دیعل ریام
 



 17 تو یدست ها یبه سبز

 یاراضکسم ن چیه یجواب نگراشته ول یرو ب یاستاد چیبا لبخند:نه...ه تابان
 نکته سنج و مودبه... ست،چونین
 

شد و چند عکس جلو تابان شت:ا یعل ریام یبلند  ستا نایگرا ست ییدو ن که ه
شن... ا شهیهم شجو نیباها ست دان شا  از  ،پدر یسال اخر کارگردان یپا

ترم  ماسببتین نمیبرده،ا زهیجا یمختلف کل یبزرگه تو جشببنواره ها یکارگردانا
ما تو گ یگریباز 5 هان ا انویپ تارویا  ئاترت 3ترم  مهیفه نمیناب سبببت،ا

 صحنه یمهران ترم اخر طراح نمی،ایعروسک
 

 نی:اقیکرد با اخم عم یم یکه با درت عکس ها رو برسبب یدر حال یعل ریام
 همه دوستا  پسرن...

 
شما با ا یکرد:ارا یکه به زور خنده ا  رو جمع م دیسع گروه کالس  نیتابان 

که  میدون یکنن،م یشببما رو باز اریبردبار ررار نقش دسببت ید،ارایمشببترک دار
 منزل شما... انی یشظ م هی یبچه ها هفته ا

 
شعر م شه  یمرو ن ونشیا ی.... ولمیکن ینقد م مینیب یم لمیم،فیخون ی_بله...

روان شناسن و  شونیگم ا یدارم....م ییا گهیهنر مند جا زد،من فکر د یبه جا
به دد یم قیدارن تحق ند....ا یانزوا لیکن راجع  شبببه  یم یجور نیهنرم

به وضببو   گهیدکه  دیکرد... سببع صیرو توج شببونیا ینافر و بد اخم ینگاهها
 منبع اخالرند. شونیردر ا یاستاد عال دی:نفرمائدیخند یم
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 د؟؟ینگاه کرد:امروز باهاشون کالس دار دیچپ چپ به سع یعل ریام
 

فرصت  میسفر به اصفهان بگرار کی د،رراریایشما هم ب گهیساعت د می_بله ن
 دیتا باهاشون بر بخور هیخوب

 
 ینگاه کرد:پس ما تو راهرو منتخر کالس شما م یعل ریبه ام یچشم ریز دیسع

 .....میستیا
 

 :درد!!! به خند خالص شو....یعل ریام
 

 !!؟؟؟یبزن یخواست یبا خنده نسبتا بلند: اخه وارعا بند خدا...اونو چرا م دیسع
 

شدم....  یبا لبخند کم رنگ: اره بنده خدا....ول یعل ریام سم  ام جون روانشنا
 هم برات جور کرد...... یبا کالس قی_چه تحق

 
صببحبت دو دختر جوان در  یو صببدا دیچیشبباتوت پ یبو یعل ریمشببام ام در

 راهرو.....
 

 نپو  خوب.... دیگه،سفیگه د یراست م ی:ولدختر



 19 تو یدست ها یبه سبز

 
 !!!!!یدون یجون منو مقصر م یتیبابا تو هم مثل گ ی_ا

 
 یشبباتوت ب یاز بو یمیکلمه دخترک سبببک و راحت با نسبب نیا نی......در ع

 توجه از کنار مرد جوان رد شد....
 

نه؟؟؟ امدیسببع هت در م یعل ری:خود  بود  یاز ب بان ادی تا :اره فکر کنم.... 
و  کنه یم یخداحافخ دیبا سببع یتو؟ عل میگراره:بر یم یرو شببانه عل یدسببت

 شه.. یوارد م
 

به سببکوت  ورود مه کالس رو  به کالس همراه مرد جوان همه بان  تا دکتر 
که مثل  همیکنه به فه یبه ته کالس نگاه م یعل ریکنه،ام یم لیکنجکاوانه تبد

سکن نگاه م ستگاه ا سش پ ید شا که همه حوا ست،مهرانیناز یکنه،پا  که ال
که  بایزو  فیظر تینها یکنجکاوه و در اخر.... اون موجوده ب یمعلومه اندک

که از همه طرف از مقنعه  ییجعد داره خرما یبلندومو ها دهیسببف یبا مانتو
رو  شیشببونیرق رو پکنه...ع یداره نگاهش م یسبببک بار یالیخ یبا ب رونهیب

جه م یپاک م تازه متو نه و  ند یک که چ  یم شیابینفر دارن ارز نیشبببه 
بان ا تا که بالخره  نمیب یشببکنه....:م یسببکوت ازار دهنده رو م نیکنن.....

 خندند یم یتوجه شما رو جلظ کرد.... چند نفر یزیچ
 

 !!!!ستن؟یکه ن یمدل کالس طراح شونی:استاد امهران
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 کنه:نه.... ینگاه م یعل ریدر هم ام یبا خنده به اخما تابان

 
 ....کلیردو ه نی_اخه ما شاد به ا

 
نه پر حسببرت مهران کالس رو رو هوا م یلودگ ناز یو لح ما  فقط  الیبره... ا

زنه... تابان که به زور خود  رو نگه داشببته با خودکار رو  یم قیعم یلبخند
 شن... یساکت م بای...بچه ها تقرزنهیم زیم
 

صندل الیناز  یم رهیخ یعل یجد تینها یشه و به چهره ب یجا به جا م شیرو 
صدا ست ایعل ریرسا رو به ام یشه و با  شما از د ش نی:  دیارا تپل ما ناراحت ن

 کنن... یمردا توجه شو جلظ م هیچند ورت هی
 

 ه...ش یم شتریاما اخما  ب یعل ریشه... ام یمنفجر م بایبار تقر نیا کالس
 

 ...یکن یچرا بازار منو کساد م یزن یم هیحرفا چ نیا دی: اااا...چشم سفمهران
 

 یجلسببه اول خودتون رو نشببون م دی:بسببه بسببه بچه ها....حاد حتما نباتابان
ضول دیدونم دار ید،میداد سند دارن جا شونی...ادیریمیم یاز ف شنا  گاهیروان



 21 تو یدست ها یبه سبز

شو دد سائل س لیهنرمند در جامعه،م و ت یکنن... چند ورت یم یانزوا  رو بر
 ...دیکن یبرنامه ها و کالسا هستند.با هاشون همکار

 
 اول: اسمشون استاد.. یاز صندل ییصدا

 
 یبم و لحن محکم ونخام یاخوان.... صبببدا یرو به کل کالس:عل یعل ریام
 رو بست... یراه هر عکس العمل یعل

 
 کنه...: خوب یدعوت م یصببندل یرو به نشببسببتن رو یبا تک سببرفه عل تابان

 سراغ کارمون.... میریارضا شد م تونیحاد که کنجکاو
 

 گرفت.... انیپا دیخسته نباش یبا نجوا کالس
 

 دفترم... ایتو با من ب الی:نازتابان
 

تا  دی... فلکش کندیریگ یم نیدونسببتم دکتر که شببما انتقام منو از ا ی:ممهران
 شود انیعبرت عالم

 
 ....انهی:تو وجودت عبرت عالمالیناز

 
 ..شه.. یو لبخند  محو م فتهیم ینافر عل ینگاهش به چشمان مشک الیناز
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 یخواد جواب بده که ذباره اون بو یم یعل ریمرد جوان... ام هینخرت چ خوب

 ....چهیپ یم شینیملس شاتوت تو ب
 

 تو گل دختر درم ببند... ای:بتابان
 

 ...ی:چشم استاد ولالیناز
 

 ...یدوباره گردو خاک کرد دمی:شنتابان
 

 فضول،عالم و ادمو پر کرده.. یپاشا نی:از دست االیناز
 

 با لبخند:خوب تو هم... تابان
 

جماعت سبببز پو  با من  نیشببم... ا یم یکن که شبباک تیرعا دی:نگالیناز
 ...کنمیمشکل دارن من خالف نم

 
 بهت بدم... فهیوظ هیخوام  یحرفا... م نی:حاد گرشته از اتابان

 



 23 تو یدست ها یبه سبز

 دیکل گروهتون،اجازه بد د،یکن یرو همراه شببونیچند ورت ا نیخوام تو ا یم
 ...ننیبب کیمسائل و مشکالتتون رو از نزد

 
ن پروا به ا یانداخت و سببر  را بلند کرد،ب یعل ریبه ام یاجمال ینگاه الیناز

کنار  ام یبا فضا دیاگر شما بتون میندار ینافر ذل زد: ما مشکل اهیس یچشمها
 ...دیاییب
 

 ..دیجدائ هیاز بق دیکن یفکر م شهی:شما هنرمندا همیعل ریام
 

صب مهین یبا حالت الیناز هر  یسهر ک دینی...ببیشگیهم یا شهی:حرف کلیع
 ینگاه م ایکه داره،فضببا  مخصببوص شبب لشببه و از اوون پنجره به دن یشبب ل

از موها  رو داخل مقنعه کرد و ادامه داد:بچه  یکنه.... بعد با دسببت بخشبب
 هیدیاریب فینبود چون امشظ اجرا داره حاد تشر مایفقط ن دیدیگروه رو د یها
 ...دیبا ما باش یچا

 
تاث یعل ریام ناز یحاضببر جواب ریکه تحت  ته بود:خ الیو منطق   یلیررار گرف

 ممنون از دعوتتون
 

ا کنن پس رو سر ما ج یم دیشما رو تائ شونیا م،اگریونیمد یلی_ما به استاد خ
 ....دیدار
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شنبه  فردا پنج ریجان ادرس بگ یعل ی...راستدی... حاد بری:تو لطف دارتابان
 منزل ما دیایاست ب

 
 _چشم استاد....

 
از  یمیدختر نسبب نیکرد از ا یروان شببد،احسبباس م الیبه دنبال ناز یعل ریام

 ...رهیابرها راه م یوزه...انگار رو یم یو سر خوش یسبک بار
 

 ..دیریمحکم و با صالبت راه م یلی:شما خالیناز
 

 زد:بده؟؟؟؟ یلبخند کم رنگ یعل
 

 از مرد بودنتون.... تیاز حس ممنون د،پریریپدرم راه م هی_البته که نه....شب
 

 رو صدا کرد... الیلوده مهران ناز یخواست جواب بده که صدا یم یعل ریام
 

 ...دیخان منت گراشت پینه.....به به خوشت ای:کبودت کرد استاد مهران
 



 25 تو یدست ها یبه سبز

م باسر سال مهیدستش را جلو اورد و با مهران و پاشا دست داد و به فه یعل ریام
پاشبببا برا نیکرد،مهران ب باز کرد،ناز یعل ریام یخود  و   رو مهیو فه الیجا 

 داد .... یخود  را به عل یرو به رو نشستند...پاشا چا مکتین
 

 ممنون... یلیمعرب:خ یکم یعل
 

 ستیخطر ناک ن یچشم چرون هست ول کمی دی:از مهران نترسالیناز
 

ه اوون ب هیکه با جا خال کنهیپرت م الیدسببتش را به سببمت ناز یرند تو مهران
 خوره... یم مهیفه

 
 اخه... یکن یم هینزدم چرا منو تنب ی:من که حرفمهیفه

 
 ..دندیخند مهیبه لحن مخلومه فه همه

 
 هست؟ یچ یبرا قیتحق نیاخوان ا ی:حاد اراپاشا

 
 کتاب... هی یلطفا...برا ی:علیعل ریام
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بود  امدیاصببال خوشببش ن یعل یتلگراف یکه از لحن خشببن و جوابها پاشببا
ناز بده که   یتو چرا تو بوق کرد الیخ یب نویگفت:حاد ا الیخواسبببت ادامه 

 رو... شظید
 

 با دهان باز:مگه باز گرفتنت....بابا رو تو برم... مهران
 

صب الیناز صال متوجه نگاه ع ست جواب بده که  یعل ریام هیکه ا شده بود خوا ن
گشت  یونها شترینصف ب بایتقر دینیبیپرنسس و م نیگفت:ا یمهران رو به عل

 ارشاد تهران رو سوار شده....
 

:مهران یدلخور بود با لحن تند یعل شیکه از مطر  شببدن موضببوع پ پاشببا
 اغراق نکن....

 
 ...مهیرنگ یبار شده همش به خاطر لباسا 5:کال  الیناز

 
 ...تیانداخت:و خوشگل الیبه ناز ینگاه نوازشگر پاشا

 
 تیحرف باعث عصب نیانها را هضم کند ا نیب تیمیداشت صم یکه سع یعل

 گه...ب یزیخواست چ دیبه پاشا رو د یعل هینگاه شاک الیشد...ناز شتر یب
 



 27 تو یدست ها یبه سبز

 زنگ خورد... یعل ریام لیموبا که
 

ش ینگاه یعل ریام شد:من د یبه گو س دیبا گهیانداخت و از جا بلند   یبرم،مر
 .یبابت چا

 
 حاد... دی:بودمهران

 
 کرد... یبا پسرها دست داد و ازدخترها با سر خداحافخ یعل

 
 ادرس استاد رو بدم..... دیبا امییتا دم در باهاتون م دی:صبر کنالیناز

 
 کنه... یسخت اعتماد م د،اونیپاشا دلخور نش ی:از سوال هاالیراه ناز یتو

 
ده: بر داشت ش یا گهیجور د الیاز طرف ناز تشیکه متوجه شده بود عصب یعل

 د؟یکن یشما زود اعتماد م
 

 _من...خوب اره..
 

 ...ستیساده ددنه ن ی_کم
 

 د؟؟یانقدر تلخ زبان شهیبد  امده بود:شما همجمله  نیکه وارعا از ا الیناز
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 ...ی_من منخور

 
حال الیناز .....در مورد ادرس سبببتیشبببد:مهم ن یکه داشبببت دور م یدر 

 کنم یم smsرم،یگ یهم،شمارتون رو از استاد م
 
 دور شد... عیسر و
 

 کرد.... یمتعجظ رفتن دخترک رو تماشا م ابانیکنار خ یعل
 

 که دادا  گلم... ی.... پس گند زد
 

 ...نیجور هی.... نیمیصم یادی_کال ز
 

 یجان بدم م دیکنه: ناخنک نزن سببع یکه داره کاهو خورد م یدر حال میمر
 داره.... ادیتو دانشگاه هوا خواه ز الیناز یهست یجور هیتو  اد،وادی
 

با انگشتا  ضرب گرفته:حاد ادرس و خودت  زیکه رو م یبه سمت عل دیسع
 ....یریبگ یگ بزنزن دیبا
 



 29 تو یدست ها یبه سبز

 که گفتم... اوف... یشه بعد از چرت ی_روم نم
 

 یبه دهان م میرو به رغم اعتراضببات مر یاریخودت..بعد خ یدون ی_خوبه م
 شه... یبزرگ از نفرت شروع م یگراره:عشق ها

 
 ...یندو یبابا تو که م هی.... عشق چدیزدن:خفه شو سع ششیانگار که ات یعل

 
شو در اورد ینم یچی_من ه شک  گهی... دیدونم...گند کم کم دارم به عقلت 

 کنم.. یم
 

شم نمستین میچی_من ه منخورم تو  می...مرادی ی....فقط از زن جماعت خو
 بندو بار... یحد ب نی... تا انی...دختر از نوع ایستین
 

هسببت اونم ارتضببا   طونیکم شبب هی...یزن یتهمت م یترسبب ی_اخه مومن نم
 ...کتریسال از ما کوچ 11ش ل و نسلشه...

 
 زنه... یروابطش داره به خودشو خانواد  ضرر م نی_خوب باشه با ا

 
ه ک یگ یجا به من م نیهم یای یم یروز هیده:  یدستشو تو هوا تکون م دیسع

 کنه.... یو محلت نم یمثل سگ دنبالش افتاد
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 :مننننننننن،عمرا.... ادیبا فر یعل ریام
 

 ..مینیب ی_حاد م
 

 شام... دیایب دی:حاد ول کنمیمر
 

 شدم.. ریره:من س یکه داره به سمت در م یدر حال یعل
 

به  ظیمونه...با غ یبسببته شببدن در حرفش نصببف م ی:اخه.... با صببدامیمر
سع شد یداره کاهو م الیخ یکه ب دیسمت   ینجوری....چرا ا یخوره: راحت 

 ...یکن یم
 

توجهش رو  ییجورا هیم دختر دختر بود،مطمئن خی_برا  دزمه...تمام روز م
و خو  بودنو از  دنینا به جا شببانس خند یداره با رضبباوتها یجلظ کرده ول

 ..رهیگ یخود  م
 

 _اخههه
 

 یبه من برس که دارم از گشببنگ ایبد عنقتو ب ی_حال ول کن اوون پسببر عمو
 ...رمیمیم



 31 تو یدست ها یبه سبز

 
 
 
 
 

شدن غرور  یصدا شدن در...خورد  سته  ستن گلدان...ب شک  کیبگو مگو...
 مرد....

 
 کنه.. یم داریرو از خواب ب یعل sms یصدا

 
 هستم..ادرس استاد.... الیاخوان ناز یارا سالم

 
و از  زهیر یخود  م یاب برا یوانیشه و ل ی...بلند مستیدور ن ادیباز ز خوبه

 زنه... یزل م کیپنجره به کوچه تار
 

سظ به ب یبو اون شاتوت مثل چ سب شینیملس  سل هیو  دهیچ سبز ع  یب ینگاه 
 ....الیخ

 
 دلقکا شدم... نیع دیسع اه
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س پا چه ا  پ یدوست ش الیبا ناز دیتو با نی_اصال برو تو غمت نباشه فقط بب
 ...ریرو نگ

 
 کنم..... یم موی_تمام سع

 
 کلک... یزاریهم م ی_چه منت

 
 ....یخان خو  امد یباز شدن در دکتر تابان به استقبال اومد:به به عل با
 

 _ممنون از دعوتتون..
 

ست او را به داخل دعوت کرد،موج تابان شاد یبا د از داخل خونه  یاز خنده و
 امد... یبه سمت عل

 
 وارهایبه د یاجمال یرا انتخاب کرد و نشببسببت...ونگاه یصببندل نیاول یعل

 بود.. ینقاش یانداخت که پر از تابلوها
 

 به خود  امد... مهیفه یصدا با
 

 ...دی_سالم خو  امد



 33 تو یدست ها یبه سبز

 
به  یسبباده ا راهنیداشببت پ یبه او انداخت،چهره خواسببتن یجد ینگاه یعل

 بود. دهیرنگ ررمز پوش
 
 
 
 
 

 کجان؟؟ هی_ممنون بق
 

 اومده... ی..پاشا دکنجاستیا یک دینیبب یوا ی:وامهران
 

 کرد.. یزد با سر سالم یحرف م لیکه داشت با موبا پاشا
 

 ..ایتوپو کجا ساخت کلیه نیا ی:تو اخر به ما نگفتمهران
 

 کنم... یباکس کار م کیبا لبخند:ک یعل
 

 !!!!! چه خشن....ییییی:جدمهیفه
 

 به شطرنج عالره دارم.... شتری:من که بمهران
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 که پاشا وارد بحث شد... دیخند یداشت م یعل

 
 _تو فقط عضله فکت مش وله...

 
 ..دهیبر سیگه،گید ی_حسود

 
 پاشا رفت.. یدم اسب یسمت مو ها یلبلند بچه ها نگاه ع یرهقه ها با
 

 داستان داره ماجرا.... دی:تعجظ نکنمهران
 

 بدونم... دی_خوب بگ
 

 الستیشازده با پرنسس ما،منخورم ناز نیا شیماه پ2_جونم براتون بگه که... 
 سیپرسن که گ یاونجا از  م رنیگ یدو تا رو م نیگشتن که ا یبر م نیاز تمر

 ....هیخانوم چ نینسبتت با ا دهیبر
 

 خواستن ببرن.... یم ویام..پس چ دهیبر سیاگه من گ شیی:خوداپاشا
 

 وارعا خنده ا  گرفته بود... یعل



 35 تو یدست ها یبه سبز

 
... جان یکه دورت کردن عل نمیب یوارد شببد: م ییدر کنار زن بلند باد  تابان
 خانومم.. یراست

 
 کنم... ی_خوشبختم... نه دارم استفاده م

 
 کجان؟ الیازو ن مای:بچه ها نتابان

 
 ...ارهی یرو م الیناز هیره اتل یگفت م مای: با همن نمهیفه

 
 پاشا شد.. هیمتوجه دلخور یعل

 
 کنم.. یزنگ...خانم تابان:من در رو باز م یصدا

 
 در امد.... یاز جلو یاحوال پرس یصدا

 
 خاص خود  وارد سالن شد... یو سبک بار یبا طناز الیناز

 
سف یعل سس  ش دیپرن  میسن کیبلند جعد دار  مثل  یکه با موها دیرا د یپو

 کرد.... جادیدر بدنش ا یخنک از کنار  رد شد و لرز
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 گرفت... دهیرا ناد یعل بایتقر یبه همه کرد ول یسالم اجمال الیناز
 

 ...ارمی یپرنسس.. از دلت در م یدر دلش گفت: رهر کرد یبا لبخند یعل
 

ضو جا الیشد:ناز یو نگاه با لبخند عل الیمتوجه حرکت بچه گانه ناز تابان ن ع
 اوردن ... فیهم تشر دمونیجد

 
و خندان  اهیپروا  به چشمان س یاستاد شده بودبا نگاه ب هیکه متوجه کنا الیناز
شببرمنده  دیخو  امد یلیکنده شبببد: خ یدر دل عل یزیشبببد چ رهیخ یعل
 ....دمتونیند

 
 رو... یگندگ نی:ادم به امهران

 
 ...نندیبود که بنده رو نب نیا حشونیترج شونی:اشکال نداره... ایعل

 
 ....ستیطور ن نیانداخت: ا یشرمسار به عل ینگاه الیناز

 
 ....رهیبگ لیخواد من رو تحو ینم ی: بابا کسماین
 



 37 تو یدست ها یبه سبز

شببد که وسببط سببالن  یشببیدرو یدغر اندام با لباس ها یمتوجه پسببر  یعل
 بود.. ستادهیا
 
 از شما گفته بود... الیناز دیباش یعل دی: شما باماین
 

 خوب... ای_حاد بد 
 

 نانی... وبعد با لبخند اطمگهیبد نم یاون از کس دیشناس یرو م ی_کم کم نازل
ش ضافه کرد:در زم یبخ ا هستم.. تا بگم که م یمن اماده همکار قتونیتحق نهیا
 ...میستین ینه هنرمند اصال هم منزو میمطرب

 
 : ممنون...دیخند نیریساهمراه خنده بلند  یعل

 
 ...پهی:وارعا خو  تالیبه سمت ناز مهیفه

 
 یاه،تیانداخت به شببلوار کتان سبب یبه مرد رد بلند و چهار شببانه نگاه الیناز

 دهیشرت پوش یت یمردانه چاهار خانه که رو راهنیچسبان و پ یشرت خاکستر
 نافره... یلیرا نبسته بود..:نگاهش خ شیبود و دکمه ها

 
گاه ارز یعل ما  ریشبببد و ز الیناز یابیمتوجه ن دختر بچه  هیلظ گفت رسبب
 ...طونهیش
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 دنبالت... امیمن ب ی:پرنسس چرا نگفتپاشا

 
 تنگ شده بود.. ماین یبا صدارت اشکار :اخه دلم برا الیناز

 
 کنن.. یپسرا حسود امیپرنسس ب هی: منم گفتم با ماین
 

 به پاشا شد... ماین هیمتوجه کنا یعل
 

 ه؟یحاد برنا مت چ خوب
 

 یجور نیا ادی یهر چند اصبال خوشبم نم نیبرمش سبر تمر یفردا شبظ م -
 سنجارمه.....

 
ستاد ستین یچاره ا - شمو چراغ ا  وگریج نیا ومدی یوگرنه بدم نم گهید یچ

 ...سپردیاستاد به من م
 

زد  یکرد و با دسبببت ازاد  ر  م یرا جا به جا م یکه گوشبب یدر حال الیناز
 خودت، تحفه گو  تلخ..... هیگفت:ارزون

 



 39 تو یدست ها یبه سبز

ر داد از د دیخونه با ادیم یجربه داشببته باشببه.....ورت دیبابا مرد با الیخ یب -
 شد..... یشام من چ فهیبزنه ضع

 
رصببباب باشبببه  یعل ریهو بگو شبب هی گهی:اره ددیخند یکه م یدر حال الیناز

 ....گهید
 

 ؟یریم یکدوم گور ی.... حاد دارقایاره در -
 

پز دختر خانوم مهندسشون رو بدن و  شونیتا ا میخونه عمه جانم ناهار دعوت -
 یهندسببتون کنه که بنده درس رو ول کنم و پزشببک ادی لشببونیپدر گرام هم ف

 بخونم....
 

 ام ام پس کارت در اومده....-
 

 رفت.... نییکرد و از پله ها پا یخداحافخ الیناز
 

رفتن دنبال خالف  ی...دلم تنگ شببده براشببهیم میتو داره بهت حسببود جان
 کارا...

 
 ...گهید یخورد: نا شکر یم یکه چا یدر حال دیسع
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سراغ  امیشه تموم شه ب یم یچندتا بچه لوس افتادم ک ی...راطیی_چه نا شکر
 کارام...

 
 خنده.... یچشمات م شظیخود نزن از د ی_غر ب

 
مشببکل  دنشببونمیپوشبب...من با لباس سببتیطور ن نی!!!اصببال ا1من ؟؟؟ ی_ک

 رو چند بار گرفتن... الیناز یدون یدارم؛م
 

 یفوذن میتا بفهم ری_خوب گرفته باشببن...به من و تو چه...تو باها  گرم بگ
 ...هیک
 

 _اخه سخته....
 

 راباد انداخت: وارعا؟؟؟؟؟ شیابرو کی دیسع
 

به ا حاد .... نه خوب  ند نی_ عد لبخ نه....ب که  حال یشبببدتم  که  یزد و در 
ستش م ست د طونیش یلیچرخاند گفت:خ یخودکار رو دور د  شظیو بچه ا
 کرد... یداشت منو نگاه م یچند بار مچشو گرفتم ورت

 



 41 تو یدست ها یبه سبز

صدا  رو نازک کرده بود: غلط کرده مگه خود  نا موس  یدر حال دیسع که 
انگشببتت بزنه....و بعد به چهره  ینداره ....پاشببو خودتو جمع کن انگار عسببل

گ یدلخور عل هان چن گاه م هیاه کرد : بایکن ین ها  صببم دی...  یمیبا
 زل نزن پاشو زنگ بزن بهش... یجور نی..اتتهی...ماموری....مجبوریش
 

 بگم.... ی_زنگ بزنم چ
 

 یهمه ب نیتو ا هیافیخاک بر سببرت پسببر به سببن تو با مال و منال و ر یعنی_
ز ا میمنم برم خونه،جمعه اسببت مر گهیعرضببه به بهانه برنامه فردا...د پا شببو د

 صبص تنهاست....
 

 سالم برسون... میتا دم در بدرره ا  کرد: به مر یعل ریام
 

 ..دستش به سمت تلفندیچیسکوت در همه جا پ یباز هم صدا دیرفتن سع با
ش یرفت و بر م یم شت گردنش ک ستش را به پ شت...د سس پر ادیو به  دیگ ن

 پو  افتاد و دکمه رو فشار داد.. دیسف
 

 ...: الو سالم..دیچیپ یدر گوش الیناز فیلط یتا بوق صدا 4از  بعد
 

 _...سالم...
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 د؟یبسته شدن در :شرمنده.. خوب هست ی_چند لحخه لطفا... و بعد صدا
 

 حس کرد ینازل یرا تو صدا یبه وضو  ناراحت یعل
 

 ..رطع کنم. ستین یورت خوبنداشتم اگه  یافتاده؟ من کار خاص ی_اتفار
 

 ...وارعا حوصله ام سر رفته بود...دینجاتم داد هودهیجمع ب هی_نه نه اتفارا از 
 

نه بها هیمهمتر از  دیبود که ماجرا با دهیفهم الیکه از لحن دلخور ناز یعل ریام
 نجاتتون بدم... دیخوا یساده باشه :م یریگ
 

!! اخه چه ؟؟یفراوون: چ جانهیبا ه هیسببیپل یباز هیکه انگار وسببط  الیناز
 ؟؟یطور

 
 ییبه لبش نشسته بود :ادرس جا یلبخند الیکودکانه ناز جانیکه از ه یعل ریام

 دنبالتون.... امیم گهیساعت د هیتا  دیکن smsرو برام  دیکه هست
 

 _اما اخه...
 

 رطع کرد.. ی...وبعد بدون خدا حافخامی:گفتم میبا لحن جد یعل ریام



 43 تو یدست ها یبه سبز

 
سک قهی راهنیپ یرو الیناز شک یا شلوار کتان ه سبز و  سبان   یوا  پانچ یچ

شک ش یجلو باز م شم دیپو شال پ شک یو  سر کرد واز اتق یرنگ یسبک و م
 امد.... رونیب
 

 که..... ۴تازه ساعت  یریوا عمه جان کجا م-
 

 ....یریم یگه کجا دار یراست م -
 

گفت: کار  ومدی یبه نخر م دادلخوریبه سببمت پدر  که شببد ینگاه الیناز
 استاد.... شهیپ رمیاومد دارم م شیپ یواجب

 
 یرو حل م یمهم مملکت لیمسببا دیکنه دار یندونه فکر م یعمه جان هر ک -
 ...دیکن

 
 انداخت تا جواب نده... الیملتمسانه به ناز ی: نگاهیتیگ
 

 کرد .... یخدا حافخ الیناز
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 نیماش یاز تو یعل دیرو د یبلند لوکس یشاست نید،ماشیسر کوچه که رس به
 برا  دست تکون داد.

 
شدن ناز با س الیسوار   شیابیز یبه او نگاه کرد که مو ها یعل دیوز یخنک مین

 جانیاز ه شیبود.. گونه ها ختهیر رونیرا که باز گراشته بود از اطراف شالش ب
 داشت یگل انداخته بود وچشمانش برق خاص

 
 ...میسالم... بزن بر -
 

 ...یوحرکت کرد: سالم، چرا عجله دار دیخند بلند یعل
 

 ینقش سوپر منو باز دیشما ادن دار یسیو پل یواشکی یواسه کارا رمیم یم -
 ...یکن یم
 

 نقش؟؟؟؟؟ -
 

کنن،نقش دختر،  یم یپرده نقش باز نیهمه ادم ها در طول روز چند گهیاره د-
 ..ریکارمند، مادر، خ



 45 تو یدست ها یبه سبز

 
 جالظ بود حاد که سوپرمن شدم کجا برم... -
 

 نداره... یفرر-
 

 به سمت دربند حرکت کرد.... یعل
 

 ..دیداشت یکارم کردم...شما با من کار رهیمن شما رو درگ یراست-
 

 خواستم برنامه فردا رو هماهنگ کنم یم -
 

 میارد ییما تو جامعه چه دردسببرا دینیتا بب نیسببر تمر میدنبالتون بر امیم -
 شهیهرچند محدود به جامعه نم

 
 نگاه کرد... الیناز نیبه چشمان غمگ یعل ریام
 

 هستما یشده من شنونده خوب یزیچ -
 

 خوب دیو گفت:درسشو خوند دیخند الینار
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شاره ناز یعل ساس عراب وجدان  یبه دروغ الیمتوجه ا شد و اح که گفته بود 
 کرد....

 
 دوستتونم... دیشنوم فکر کن یاز اونم م ریغ-
 

 تر. ..... یجد یلیخ یلیو در ضمن خ دیمن بزرگتر یشما از همه دوستا-
 

 نکن صاف بگو بد اخالق... یو گفت:رو درواس دیخند یعل
 

 نبود.... نینه منخورم ا -
 

ش یعل شظ کل دیش ادهیرو پارک کرد:حاد پ نیما ت صحب یورت برا یکه ام
 ....میکردن دار

 
 یم ینشببسببتن انتخاب کرد..:خوب چ یرا برا یارام و نسبببتا خلوت یجا یعل

 ..دیخور
 

 ام... یی_من عاشق چا
 

 د؟یهست ونیخوب شما اهل رل نی_هم



 47 تو یدست ها یبه سبز

 
 ...ری:خ یبا لحن خشن ی_عل

 
 کشم... ی... منم نمدمیفقط پرس دیش یم ی_خوب چرا انقدر عصبان

 
 داد... وهیبا م یزد و سفار  چا الیبه لحن کودکانه ناز یلبخند یعل

 
 خوب؟؟؟؟؟-
 

ستمال کاغر الیناز ستش باز یبا د شش نم یم یتو د  یکرد :پدرم از کارام خو
باز یم تمیرعا ادی نه از  مدی یبد  م یگریک ته ام رو  نیبه هم و خاطر رشبب

 مجسمه انتخاب کردم ام عاشق تئاترم....
 

 ...دیدی_بهش حق نم
 

کنم مشببکالت مردم رو  ینم یتر شببد :نه... من کار خالف نیغمگ الیناز نگاه
 دم... یصحنه بهشون دوباره نشون م یرو

 
 کار موفقم... نیا تو
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ه کنم حدس بزنم چ یم یسع شهیتو دستش نگاه کرد:هم ییچا وانیبه ل الیناز
 شه... یم یشکل

 
 ؟؟؟ی_چ

 
 خلم... دیگ یچشم شده...دبد ادن م هیادن شب یی_بخار چا

 
داشببت لحنش مهربون باشببه :البته که نه...حاد چرا ظهر  یکه سببع یعل ریام

 د؟؟؟یبود یانقدر شاک
 

پسر  شی_بابام و عمم دوره ام کرده بودن که از دانشگاه انصراف بدم برم المان پ
له  شبببهیکه من روحم هم رنیپر یبخونم...نم یا گهید زیعمم چ حا در 

ش یپروازه..من تو رالظ جا نم شکل  و دنمیشم که...با لباس پو ستام هم م دو
 داره...

 
 رو جلظ کرد :خوب اخه همشون پسرن... الیکه توجه ناز یبا لحن خاص یعل

 
شن برادیزن یپدرم حرف م نی_ع شون فرر ی....خوب با سر  یمن یمن دختر پ

 کنه..
 



 49 تو یدست ها یبه سبز

 کنه؟؟ ینم یاونها هم فرر ی_برا
 

 یکه اونا م یخودمم نه بر داشببت یمن مسببئول حرفا و کارا سببتی_برام مهم ن
 کنن...

 
ساس کرد ادامه ا یعل ریام شش برا نیاح رو  الیبه ناز یکینزد یبحث همه تال

 ...هیچ دیده:خوب حاد ....نقش شما تو تئاتر جد یبه باد م
 

نه  شیکه گرفته بود خارج شبببد: نقش درا تو نما یاز جبهه ا الیناز نامه خا
نده ا با خ عد  فه کرد:شببوهرم هم  اریبسبب یعروسبببک...وب جراب اضبببا

 باشه... مایدادم ن یم صیپاشاست...من ترج
 

 _چرا؟؟؟
 

 دنیا دب الیناز دی...دوباره خندهیکنه وارعا خبر ی_اخه پاشا رو جو گرفته فکر م
 سرتون رو درد اوردم؟؟ دیخنده ا  رو خورد و گفت:ببخش یچهره متفکر عل

 
 کنه مثال یکار م یدوخت: چ الینگاه نافر  رو به ناز یعل ریام
 

گاه م زیم یرو الیناز گار دار یرو ن کار  چی...هدیکن یم ییبازجو دیکرد :ان
 دی...فراموشش کن
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با دیفهم یعل ریام  الیناز لیبود که گند زده خواسبببت جفت و جور کنه که مو

 زنگ خورد...
 

نم ب جا نه  جان.... هران  نمیم چرا صبببدات ارو تو  جوری.....  یزیچ هین
 یتعارف بگو چ ی....د گندت بزنن به جایشببده.....احمق نشببو چه مزاحمت

سترس گرفتم......چ  کمی....نزد.شتیپ امی ی!!!!.... ..ادن م؟یییییییییییشده ا
 ...قیرف ومدمی یاونجام،پشت کوه رافم بودم م گهید قهیدر 5بابا 

 
لحخه دانسببت علتش گند چند  یم یکه عل یبلند شببد و با لحن رسببم الیناز

 دیکرد یو نقش سوپر منو باز دیخودشه گفت:ممنون که برام ورت گراشت شیپ
 ...ششیخوام برم پ یم ستیشرمنده مهران سر حال ن یول

 
فرصببت بود:حاد که  نیبهتر نیپولش رو در اورد..ا فیهم بلند شببد و ک یعل

 ..امیمنم ب دیبودم اجاز بد یسوپر من نسبتا خوب
 

 ...دیترس ینافر م یچشمها نیمطمئن نبود کم کم داشت از ا الیناز
 

 کنم.... یم تونی:من فقط همراه دیرو د الینگاه ناز دیکه ترد یعل
 



 51 تو یدست ها یبه سبز

 ..؟؟دیدوخت صری_حاد هم چشم به نقش ر
 

 نکهیا دنیخوام اجرا کنم ...و در دل گفت فهم ی:نه نقش خودمو م دیخند یعل
 خوان.. یم یهستن و چ یتو ک یادما تو زندگ نیا
 

فاصببله  قهیدر 5 نجایبا ا شیما تو تجر هی...اتلدیاریب فی:باشببه ...تشببر الیناز
 داره...

 
 ...کرد یم ییرو راهنما یتو فکر بود و با دست عل الیشدند ناز نیما ش سوار

 
سفال یشمرون یمیخانه رد هی یجلو سقف  شتند ناز یرونیش یبا   الینگه دا

 شد... ادهیپ
 

ضو  رو  د یاز اجر ها خانه شده بود که گرر زمان به و ساخته   یم دهیررمز 
 بود.. زانیدر گلدان و فانوس او یداشت و از باد یشد در کوتاه فلز

 
 ...ادیخم شد تا بتونه از در تو ب یزنگ زد و در بال فاصله باز شد...عل الیناز

 
و و همه جا پر از کاغر ومدیو گچ م نریرنگ روغن وت یبو دایخانه شببد داخل

مدیم انویبدون کالم پ یقیموسبب یبوم بود ...صبببدا  یبیبه طرز غر ی....علو
 خانه نا مرتظ و پر رنگ رو دوست داره... نیاحساس کرد ا
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باد از چند پله باد رفتند سبببالن  دییبه خود  اومد:بفرما الیناز یصبببدا با

 زهیم هیفر  نبود و وسبط سبالن  نیزم یبود در کنار  اشبپزخانه رو یکوچک
 زوار در رفته... یناهار خور

 
مهران رو صببدا کرد..مهران از در  الیتمام اتاق رو گرفته بود...ناز گاریسبب یبو

شو ست صورت خ یید شمها سیبا  شد اما چ شان  یخارج   هییگر هیررمز  ن
 مفصل بود..

 
ستش را رو الیناز سمت مهران رفت و د سرم  یبه  شت :خاک بر  بازو  گرا
 شده مهران؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!! یچ

 
انداخت و پوزخند زد خواست جواب بده که تازه  الیبه ناز ینگاه پر مهر مهران

 :سالم یشد و جا خورد...عل یمتوجه عل
 

سالم خ دیبا ترد مهران ستش رو جلو اورد:  وندنتیانتخار د دیخو  اومد یلید
 رو نداشتم...

 
شما زنگ زد الیمن با ناز- صرار کردم که همراه دیخانوم بودم که  کنم  شونیا

... 



 53 تو یدست ها یبه سبز

 
 یکه اومد یبرگشببت:مرسبب الیشببده بود به سببمت ناز صیکه انگار توج مهران

 حالم افتضاحه...
 

 انداخت.. یبه عل یشده خوب مردم...مهران نگاه ی:خوب بگو چالیناز
 

 د؟یمن برم شما راحت تر صحبت کن دیخوا ی:میعل
 

 ده یمش محضورتون ارا دی: نه شما روانشناسمهران
 

 ...دیکه گفته بودند خجالت کش یاز دروغ گهیبار د هی یعل ریام
 

 هم رو به رو  نشستند... الیو ناز ینشست...عل زیپشت م مهران
 

 :خوب؟؟الیناز
 

 م*ی*ا*ن*تذل زده بود: بهم  زیکه به م یاشببکار در حال یبا ب ضبب مهران
 کرده...

 
صندل الیناز صندل یطور دیپر یاز رو  صدا یکه   نیرو زم یازار دهندها یبا 

 ....یگ یم یدار یمهران تو چ ؟؟؟یییییییییییییییییافتاد :چ
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ندگ نی_ثم مه ز کاف میه کارام، مام  هام ت  نوینبودم برا ...خود  ا یبود،ال

 گفت...
 

از  که بچه  دمیپرس نجایانداخت:اومد ا ری_غلط کرد...مهران دوباره سر به ز
 رو... انیگن ....ارتباطش با ک یها راست م

 
 خودمون.... انی!! ک؟ی_چ

 
 کرد. دییبا سر تا مهران

 
 رفت:چند ورته... یاتاق راه م یکه داشت تو یدر حال الیناز

 
 یشم ....له شدم....به من م یدونم....دارم خورد م ی.....نم یدونم ناز ی_نم

کاف مه  2شبببده.... ینوازشبببات تکرار یسبببتین یگه تو برام  سبببال ه
 گفت دوستم داره.... یهام مال اون بود...م یم،نقاشیورتم،زندگ

 
 شد... رهیروشن کرد و به دود  خ یگاریس مهران

 



 55 تو یدست ها یبه سبز

صبان الیناز یعل شدت ع شالش دور گردنش بود  تیرو که از  شده بود و  ررمز 
 رو به نشستن دعوت کرد....

 
سعیچیپ یدر رلظ عل یبد درد صدا ها ید، شده در م ز  رو  دهیچیپ یکرد 

 یسنبودن....ک یشما کاف یبرا شونیشناسم اما ا یرو نم شونیکنه: من ا رونیب
صول اخالر  ستیخود  هم احترام رائل ن یبرا یو حت ستین بندیپا یکه به ا

 ..ستین یکردن کاف یزندگ یکال برا
 

 یادیتو چشم بچه ها نگاه کنم و با فر یانداخت:چه طور یبه عل ینگاه مهران
ه ک رتمیغ یعرضببه و ب یادم ب هیکنن  یرو ترسببوند:ادن همه فکر م الیکه ناز

 نتونسته دوست دخترشو جمع کنه...
 

 و سببتین یچیه بندیاخالره که پا یدختر ب هیخانوم  نیفهمند که ا ی_همه م
 تو رو نداشته.. ارتیل
 

فر عل یصبببدا نا گاه مطمئن و  گار کم یبم و ن مهران رو اروم کرده  یان
 امو  کرد..رو خ گار یبودس

 
 ..مشیجا بزن هی میجمع ش یخوا ی:مالیناز

 
 _عرضه اون کارم نداشتم...خواستم بزنم تو دهنش اما نتونستم...
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شما دو تا چا الیبه چهره م موم مهران نگاه کرد و رو به ناز یعل  ییگفت:حاد 
 ....میگپ مردونه بزن هیفاصله ما  نیتو ا اریما ب یبرا

 
صدا یبرر یکتر الیناز شن کرد  مرد  ...فکر کرد به دیشن یپچ پچ رو م یرا رو

 رفتهیشببناخت اما چه راحت پر یروز بود که م 3که فقط  یبد اخالق و جراب
 یجانم....چرا رفت یمهران : ناز یگر بود....صبدا تیشبده بود و چه ردر حما

 ...ختیر یرنگ چا یاب یسفال یوانهایتو ل الی...نازیکرد میخودتو را
 

 ی: نمی....علومدیسر حالتر به نخر م یبه مهران انداخت که کم ینگاه الیناز
 د؟؟ینیش
 

شکها الیناز ست ..... به ا ش شمها یین مهران نگاه کرد...بلند  یحلقه زده تو چ
 ...سایشد : مهران پاشو وا

 
دستش رو دور کمر مهران حلقه کرد و مهران رو محکم  الیبلند شد...ناز مهران

 در اغو  گرفت...
 

ساس خفه گ یعل ستها یاح حلقه کرده بود بند  وانیرو محکم دور ل شیکرد د
 شده بود... دیانگشتش سف یها
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 ....یمثبت یاز اغو  مهران خارج شد ....مهران :پرنسس...تو منبع انر  الیناز

 
 نیا ایدن کیکالسبب یاز عشببقه...تو تمام کارا یبخشبب م*ی*ا*ن*ت: الیناز

ست مهم ا ... تو یو راحت ادامه بد یریسر تو دو باره باد بگ یکه تو بتون نیه
 انتخابت بد بود.... یستیبد ن

 
طرف عاشبق تره و  هی شبهیبه چشبمان منتخر مهران انداخت :هم ینگاه الیناز

ده  یکس حق نم چیمسببئله به ه نی...هر چند که ایبار تو وابسببته تر بود نیا
بود...امشببظ که  یهم نخواه یو اخر یسببتین شیکنه ....و اول م*ی*ا*ن*ت

 برو خونه باشه.؟؟!!.. ؟یمون یجا تنها نم نیا
 

که تو رو داشته  یزد :چشم پرنسس،خو  به حال مرد یلبخند کم جون مهران
 باشه...

 
ه خودت صیگم تشببخ یمن به بچه ها نم ی...راسببتسببتیکس ن چی_فعال که ه

 بگو.... یخواست
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 !!! چه خبرته...سسسسی:ه یعل ری...امد،یبلند خند یبا صدا دی.....سع

 
 ش کرد؟؟؟ب*غ*ل_
 

صال نم شی:اره....بعدم دلداریبا دلخور یعل ریام  یچ دمیشن یداد باور کن ا
سوندمش کل یادیگم که کال ز یگه....م یم شکر کرد  یراحتن...بعدم ر ازم ت

 که براشون ورت گراشتم...
 

 همشون دوستاشن... نایا یگ یطور که م نی_ا
 

 ...ستنیکدوم به رول خودشون عشقش ن چی_اره ه
 

 ...هیاخه دختر خوشگل بهی_عج
 

شکوک م نی_ا شا اما م س هیزنه  یپا سا ست ییها تیح پدر   یرو  داره...را
 اد؟؟ی یامروز م

 
 شه روشون زوم کرد... ی_اره....حاد ررار برن اصفهان اونجا بهتر م
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 دوباره زنگ زد.. روزیشد: د رهیخ اطیاز پنجره به ح یعل
 

 _خوب؟؟؟
 

 ...شهیمثل هم یچی...: هدیچیملتمسانه زن تو سر  پ یصدا
 

شونه ام دیسع ستش رو ؛رو  سمت بزرگ با  ، مرد  یعل رید شت :مثل ا گرا
 با  برار حرف بزنه...

 
با ه یرا هول م یمرد ریلچیکه و یبه زن یعل مرد  یرو برا یزیچ جانیداد و

 شد.. رهیکرد خ یم فیتعر
 

 مرد اما برار حرف بزنه... یکنیفکر م یدونم به چ یم_
 

 در اومد.. یخواست جواب بده که صدا یعل
 

 اوردن... فیتشر یریام ی_رربان ارا
 

 داخل... دیکن شونیی:راهنما دیسع
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 کالس شروع شد ... گهینگاه کرد : زود با  کوفت کن د الیبه ناز مهیفه
 

 کال... ایندار تی_ترب
 

 رونیب یر یم یبا دک یکن یم یتک خور یکنم...ورت یتو خرجش نم ی_برا
 باهات حرف بزنم... دیاصال نبا

 
 ...شینیب یپالتو م ادیشد...حاد امشظ م ییهویجان  زونی_گفتم که او

 
 دوباره سراغتو گرفت... او یپسر س نیا ی_راست

 
به در ی_وا بارم بهش گفتم دوره منو خط  10زنه .... یهم زنگ م قهینگو دم 

 شه... ینم شیبکشه ها حال
 

 بده دست پاشا جوابشو بده.. توی_گوش
 

 ...میکن یام خودمون از سرمون باز  م وانهی_نه بابا مگه د
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 ...ادی یکم روانش پاک به نخر م هیاخه  دوارمی_ام

 
شبا که دارم م یلیاخه خ گهی_نترسونمنو د م دو کن یحساسا مرم خونه ا یورتا 

 پان ... یسه نفر دارن منو م
 

 نکنه خودشه.. یکن یم یبا وحشت:شوخ مهیفه
 

 هم نگفتم.. نایدونم...به مامان ا ی_نم
 

همه  هانیتو جر نایمامان ا سببتیکنن کال ررار ن یحبسببت م ی_اره بابا نگو الک
 باشن که... یچ

 
ص یسال انیبه مرد م ینگاه یعل ریام صالبت خا شد...  یانداخت که با  وارد 

 ارینگاه کرد : بس یعل ریام یدر چشم ها یدست داد...کم دیو سع یعل ریبا ام
 ...امرزتشی...خدا بیپدرت هیشب

 
 دیاریب فیشببما تشببر میکه گفت دیببخشبب امرزهی: خدا رفتگانتون رو ب یعل ریام
 بود.. شتریب تشیامن نجایا
 

 ...دیشما مسئول مراربت از دختر من هست ستین ی_مسئله ا
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مان کالم پر نفوذ هم یعل به دا یم ی: من دارم سببعشیشببگیبا ه تا   رهیکنم 

اگه من  یحفاظت از  هسببت حت یبرا یمامور شببهیدوسببتا  نفوذ کنم هم
 نباشم...

 
 بهش یلیبه ما داد...خ ازیرو بعد از سالها نررو ن الی: خدا نازدیکش یاه یریام

تو روم هم نگاه  گهیبفهمه د سببتیها ن دیتهد نیا انی...زنم در جر میوابسببته ا
 کنه... ینم

 
 دونست بهتر نبود؟؟؟؟ ی: اگه م دیسع

 
 هی یکه برا میمعمول یمیدکتر شبب هیمن  کننیفکر م ی_چرا ،هم زنم و هم ناز

 کنم... یکار م ییشرکت دارو
 

 : خوب چرا ؟؟یعل ریام
 

 یه براکنه ک یگ متنفره البته به من افتخار ممربوط به جن یزیاز هر چ الی_ناز
که تفکرات خاصببه خود   دیدیچند ورته د نیکال ا یول دمیدفاع از وطن جنگ

 رو داره...
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شرکتتون دارو نیا لیبه دل شیسال پ 3شما  ی: ولدیسع ده بود کر دیتول ییکه 
 ..دینفر شده بود محاکمه شد 2که باعث مرگ 

 
کار نبودم اصببال تو اوون گ*ن*ا*ها  جا به جا شببد : من  یدر صببندل یریام

لت مرگ  ییجورا هیپرو ه نبودم... که ع بات هم نشبببد  ند اث پاپو  بود هر چ
 اومدم... رونیداروها بوده...بعد هم که من از اوون شرکت ب

 
 دونه.. یم الی: نازیعل ریام
 

 خواهر شببهیماه با مادر  فرسببتادم المان پ هی:نه..نه یبا اسببترس خاصبب یریام
 شببتریچند ورته باعث شببده که ب یها دیتهد نی..افتهیب ابیزاده ام تا ابا از اسبب

سخت بگ شه...هر چند باز به دل شتریو ب رمیبهش    که مادر نیا لهیازم دور 
 ازاده... بایکنه تقر یم تشیحما

 
 ازاده... یادیکم ز هیدر دل گفت: اره  یعل ریام
 
 
 
 
 

 زد.. یداشت به خود  ادکلن م یعل ریام
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 یدلبر یجور نیاز  ا یدار یو ادن سببع ارهی: خوبه دختر لجتو در مدیسببع

 ...یکن
 

 _ببند فکو....
 

 اوون؟ نهی_حاد چرا با ماش
 

بار  نیره چون اوون دفعه من رفتم دنبالش ا ینم یمنت کس ریز شونهی_دستور ا
 ...ارهیاوون م

 
 ..هیلبخنده ها  : دختر جا نیب دیسع

 
 هی نهیکنم تو ماشبب یادامه داد: دارم تصببورت م دیزد سببع یلبخند کم رنگ یعل

 ...رهیگ یساله خندم م 20دختر 
 

 ...اره به اونجا  فکر نکرده بودم...ی ی ی_وا
 

 ....یتک زنگ گوش یصدا
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بدنش پ یخاصبب یبا احسببباس خنک یعل  نیبود سببوار ماشبب دهیچیکه در 
 ...دیانداخت به نخر  مضخرب رس الیبه ناز یشد...نگاه

 
کرد  یرو نگاه م رونیب نهیکه از ا الیدر کنکا  داشت به ناز یکه سع ینگاه با

 افتاده؟؟ ی: سالم ....اتفار
 

به اون که با اخم  الیباعث شببد تا ناز یپر صببالبت عل یو صببدا یجد لحنه
 .د....و حرکت کرستین یخاص زیکرد؛نگاه کنه: سالم نه نه...چ ینگاهش م

 
 داده صیتشببخ الیناز یشببگیرا در صببدا ولحن پر از ناز هم یکه دلواپسبب یعل

 بود..برگشت و به پشت سر  نگاه کرد..
 

ش سکوت صفه ن یعل ریبود..ام دهیچیپ نیدر ما سلط ن شب الیناز مهیبه ت  نیه ما
 ..دیدر دل خند

 
به لظ داشببت و  یا مهیانداخت که لبخند نصببفه ن یعل ریبه ام ینگاه الیناز

 کردم؟؟؟ یکرد : من کار خنده دار ینگاهش م
 

 ...د؟؟؟؟یگرفت نامهی_تازه گواه
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تکون داد و با لحن کودکانه  یرو تو رلظ عل یزیکرد که چ یخنده بلند الیناز
 معلومه؟؟؟؟؟ یلیگفت : خ یا
 

صال معلوم ن دیجا من با نی_ا د که تعارف بل ییاز اونجا ی....ولستیبگم نه ا
 ..یلی..اره ختمسین
 

شوخ الیناز صال  یحرف م یطور نیخانم ا هی: وارعا که ادم با  یبا لحن  زنه ا
 ....دیتا ردر منو بدون دیایفرستم با مهران ب یم یبر گشتن

 
 حالش چه طوره.. ی: راست دیخند یعل

 
گله...هر چند تو  یلیخ دمش،مهرانیمن امروز صبببص د سببتیخوب ن یلی_خ

 ...ستیکس مقصر مطلق ن چیرابطه ه
 

ردا م شهی..از نخر خانوما همدیگ یم نویکه ا دیهست یخانوم نی_جالبه شما اول
 مقصرند...

 
 ...گهید دیابروشو باد انداخت: هست هی طنتیبا ش الیناز

 
 چشمتونه... ینمونش جلو هیانداخت : حاد خوبه  ینگاه دلخور یعل
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 ....اونم استثنا  بود...میدیرس دیی: بفرما الیناز

 
 یبه سببمت سبباختمان به راه افتاد...عل یرو پارک کرد و با عل نیماشبب الیناز

 کرد... یپشت سر  را نگاه م یجمع شد که گاه گدار الیتوجهش به ناز
 

 نگاه کرد... الیو با اخم به ناز ستادیا یعل
 

 د؟؟؟یستادی_چرا ا
 

 افتاده... یاتفار دی_شما چرا انقدر نگران
 

 ترسم... ی_نه...نه فکر کردم پشت سرمون گربه است من از گربه م
 

 !!د؟؟ی_مطمئن
 

 شه.... یم یتو ادن پاشا شاک میبر دیای_البته حاد ب
 

 وارد ساختمان شد.. الیبا ناز یول ستیمطمئن بود که مسئله گربه ن یعل
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به سببمتشببون  یتو ها  ند،سببر بت بود حال صببح ها در  چه  سبببالن ب
 ..دیکه همه منتخر ما بود نمیب ی:سالم برو بچ..مالی...نازدیچرخ

 
فشببرد: چه خوب که شببما هم  مانهیرو صببم یجلو امد و دسببت عل مهران
 ..دیاومد

 
 
 
 
 

ست....مبهوت باز یصندل یرو یعل ریام ش صحنه  یشد انگار رو الیناز ین
ست  ینم ی...و علدیخند یکرد م یم هیشبد...گر یبزرگ م دیکشب یرد م تون

 از  چشم بر داره...
 

 نه.... رهینخ ی_کار  ب
 

 سر  رو تکون داد... دییتا یبه سمت استاد بر گشت و برا یعل
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شا که گفت:بچه ها عال یصدا با ش یپا سته نبا سس کدیبود خ ه ....از اوون پرن
 بود چشم بر داشت.... طنتنشیحاد دوباره خود طناز و پر ش

 
 : چه طور بود؟؟؟مهران

 
 خوب... یلی_خ

 
 نه؟؟ دیستیاهل تئاتر ن یلیخ-
 

 _چه طور؟؟!!...
 

به که همه متعجظ م ی....هر چند کار نازداسببتی_از نگاهتون پ  یانقدر خو
 چاره پاشا... یشن...ب

 
شببده بود با اخم: چرا  الیمهران به زل زدنش به ناز فیظر هیکه متوجه کنا یعل

 پاشا... چارهیب
 

 ...الستیدونن پاشا عاشق ناز ی...همه مدیدیکه نفهم دی_نگ
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بلند  سیپسببر جوان گ نیاحسبباس کرد اصببال از ا یدونسببت چرا ول ینم یعل
 ..ادی یخوشش نم

 
 .....یناز یبود ی:عالمهیفه

 
در خونه  یجلو او یپسببر سبب نیا مهیانداخت : فه شیبه گوشبب ینگاه الیناز

 تو.. امیدر م یجلو یایکه اگه ن فرستهیم smsزنه و  یزنگ م یبود...ادنم ه
 

شه در  یم ریتو با بچه ها در گ ادیگه ب یم یچ مینیبب میبر ایبا استرس : ب مهیفه
 شه... ید سر م

 
 
 
 
 

 یختپاشا راجع به س یبود و به صحبت ها ستادهیو پاشا ا مایکه با مهران،ن یعل
ما نه ن ناز دیداد..د یگو  م شیگرفتن پروا له از در  مهیو فه الیکه  با عج

 ساختمون خارج شدند...
 

 ه؟؟؟یمشکلت با من چ تو
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 10ما  ایانداخت:اود که داد نزن ثان او یبه سبب یهینگاه عارل اندر سببف الیناز

 ....میخور یما به درد هم نم میبار راجع بهش حرف زد
 

 احمقه.... یزد:به خاطر اون پاشا ادیفر بایبا حرص تقر او یس
 

سته منه تا ابد هم هم ی: داد نزن...چه ربطیبا نگران الیناز شا دو  یم نیداره پا
 مونه....

 
 محل کاره... نجایداد نزن ا او ی:سمهیفه

 
 ذارم... یناز کردنت م یرو پا نایا یگ یاخر  به من بله م یدون ی_تو که م

 
ن شد: چرت نگو م رهیخ او یس یا  به چشما یشگیهم ییپروا یبا ب الیناز

 ..دست از سرم بر دار....یستین یچیبرام هگم تو  یدارم م
 

 رو محکم تو دستش گرفت... الیناز یبازو او یس
 

 احمق.... یکن یکار م ی_...ام چ
 

 چه خبره.... نجای_..ا
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سببئوال رو  نیا یمحکم یکه با اخم و صببدا یبه سببمت مرد رد بلند او یسبب

 بود بر گشت... دهیپرس
 

 او یرو از تو دسببت سبب الیناز یبا دوگام بلند به سببمت انها اومد و بازو یعل
 ...دیکش رونیب
 

 ...یکن یم یدار ی_با تو ام جه غلط
 

 ...دندیهم ترس مهیو فه الیناز
 

سرو گردن از  بلند تر بود و  هیانداخت که  یبه مرد یبا لکنت نگاه او یس
 میداشببت یچی:هدیرسبب یبه نخر م دهیفا یبود که بحث ب یعصبببان یبه ردر

 ..میکرد یصحبت م
 

قط باد اورد : ف او یرو که هنوز تو دستش بود تو صورت س الیناز یبازو یعل
 ...گهید یزد یحرف م یداشت

 
 _اصال تو....
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:اون جمله تموم بشببه  دیرو چسببب او یسبب قهیرو رها کرد و  الیناز یبازو یعل
 ...یدیاز چشم خودت د یدید یهرچ

 
ش از ارام یانیگراشت جر یعل یبه سمتشون رفت دستش رو ، رو بازو الیناز

 شد... قیتزر یبه عل
 

... دینگاه کرد: تو رو خدا دعوا نکن یبا چشببمان نگران به صببورت عل الیناز
 ا  رو ول کن... قهی یتو هم برو...عل او یس
 

 تو دستش بود.. او یس قهیهنوز  یدستش رو شل کرد ول یعل
 

احساس کرد  ی..علدیرو گونش چک ی... و رطره اشکگهیل کن د_ تو رو خدا و
دونسببت رو خفه  یاسببمش رو نم یپسببر جوان رو که حت نیخواد ا یدلش م

شد و بعد  شل  ستش کم کم  بهت  یا  رو رها کرد : گو  کن چ قهیکنه...د
 گم ینداد....م یجواب او یسبب ؟؟؟؟یدی...فهمنمتینب الیگم اطراف ناز یم

 ...یدیمفه
 

 : ارهومدیکه از ته چاه م ییبا صدا او یس
 

 ...گهیگم برو د ی_حاد برو...د م
 



wWw.Roman4u.iR  74 

 

 رو نگاه کردند.... او یبا تعجظ رفتن س مهیو فه الیناز
 

فت و شده بود جلو ر رهیخ الیبه ناز ینگاه کرد که با اخم ترسناک یبه عل مهیفه
 میبر دسیسجونم تر یرو که از سر  در اومده بود سر  کرد : ناز الیشال ناز

 تو...
 

 ...ستیخوام برم خونه؛حالم خو  ن ی_نه م
 

 رم... یمن همراهشون م دیاریرو برا  ب فشی:کمهیرو به فه یعل
 

 _اخه...
 

 ..ستیحالم خو  ن مهیکه فه ینیب یکنم م ی_خواهش م
 

 داد و به سمت ساختمون رفت... یسر  رو تکان مهیفه
 

ست.... فه یبه عل ینگاه الیناز ش ه رو ب یناز فیک مهیانداخت و لبه جدول ن
پاشببا و  یر یم یدار سببتیدسببتش داد : به بچه ها گفتم حال پدرت خوب ن

ستن ب یمهران م صال م انیخوا شون زنگ بزنن نگرانتن...ا شت به ستاد نرا  یا
 ام؟؟یمنم ب یخوا
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 زنم... یرم ...شظ بهت زنگ م ی_نه م

 
 یجربه دک یو ارام در گوشش گفت : مرس دیب*و*سرو  الیصورت ناز مهیفه

 خودمون.....
 

 زد... یلبخند کم رنگ الیناز
 
 
 
 
 

رد..... ک یرو تما شا م رونیدر سکوت ب الیپشت فرمون نشسته بود و ناز یعل
 نسکافه داغ بر گشت.. یبزرگ وانیبعد با ل قهیشد و چند در ادهیپ یعل

 
 رد ....نگاه ک رونیبرگ ب ینسکافه رو بو کرد و لبخند زد به درختان ب الیناز

 
 شدم... ونیبه شما مد گهیبار د کی_امروز من 

 
 ...ستیبودن ن ونیبود : مسئله مد یکه هنوزعصبان یعل ریام
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 او یسبب نی....اگه ادیبرامون ورت گراشببت یلیچند ورته خ نی_چرا هسببت ا
 احمق نبود...

 
 او ؟؟؟ی_س

 
 ریبارم با پاشبببا در گ هی رمیورته با ها  در گ یلیخ د یدیکه ادن د ینی_هم

 ....رهیشدن اما از رو نم
 

 د؟یگ ی_چرا به پدرتون نم
 

مسببائلم رو خودم حل  دیتولدم بود با شیسببالم شببده هفته پ 20 گهی_من د
 کنم...

 
که دوسببتات  ییدختر کوچولو هیانگار چند سببالته هنوز  20 یگ یم نی_همچ
 گن پرنسس... یبهت م

 
 دلخور بود.. ی.. وارعا از حرف علستمی...لوسم نستمی_من کوچولو ن

 
 ..خوب بعد ؟؟

 



 77 تو یدست ها یبه سبز

.... انقدر  گهید یچیکرد : ه یکه داشببت با ارامش نگاهش م میرو به مر یعل
شتمش خونه بعدم که ادن  ستم حرفمو ادامه بدم... گرا شد که نتون  2دل خور 

 ...شنمیب یروزه نم
 

 !!!دینیب یکنه که همو نم یاوون فکر م قتی_در حق
 

 ...رمیم یبا محافخش گاه گهی_اره د
 

 ....یاریاز دلش در ب دی_حاد با
 

 انداخت.. میبه مر ینگاه شاک یعل ریام
 

 نگاه نکنا... ینجوری:..هو به زن من ا دیسع
 

 دفعه دختر عمومه... 100 نی_ا
 

 بوده... یک اروی نیگفت: حاد ا میخواست جواب بده که مر یعل
 

زبان پدر  پزشکه و مادر  خانه  یساله دانشجو 22 او ی: اسمش س دیسع
 انیع یلیخطر ناک بودنش کمه چون داره خ م،امکانیدار...امارشببو در اورد

 کنه... یکار م
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 داد.. یپا  رو مثل پاندول ساعت تکون م یعل

 
 ؟؟ی_چته استرس دار

 
 برم منت خانومو بکشم،اه ه ه دیار داد و گفت :حاد باها  رو فش قهیشق یعل

 
رفتن  یهمه در م یزد یداد م هیکه  ییکنم تو یبا خنده :ام که حال م دیسببع

حال  گرمیج نیهمچ یبچه اونم از جنس مونثش رو بکشبب هیمنت  دیحاد با
 ...ادی یم
 

 رفت.. دیبه سع یچپ چپ اساس یعل
 

 برم که.... یمن از تو حساب نم گهی؟؟؟ برو عمو دwhat!!! ه؟؟ی_هان چ
 

 شوهرتو جم کنا.... نیا می_مر
 

سه د صفهان من و گهی_اا،ب سفر پس فردا به ا صحبت کردم تو  ستاد  ..،من با ا
 ....میریو تو هم م دیسع
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 ...هیمیهم استاد زبانشونه با ها شونم صم می: من که دوست تو ام ،مردیسع
 
 
 
 
 

 _جناب سرگرد اونا ها  .....
 

با  الیخ یسببر خو  و ب الیانداخت...ناز ابونیبه ان سببمت خ ینگاه یعل
 دیرو د الیناز یتکون خورد ورت یزیکرد.. ته دلش چ یصحبت م مایمهران و ن

 از شاتوته.. یرو ییاز ارامش و بو ی: ادن اطرافش هاله ا
 

 ؟؟؟ دیفرمود یزی_چ
 

ش نهی_نه ،هم سره اومده  دیمراربش با  شه که پ شماتو باز کنا مثل اون دفعه ن ،چ
 ....شایبود دهیبود سراغشو ند

 
 _چشم...
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شدن... استاد رو به بچه  ب*و*سبا استاد دست دادن و سوار اتو یو عل دیسع
س یگل رو که م یها : عل سع شونیا دیشنا شون  ست خان گل که  دیهم که دو

 همسر استاد برد بار هستند ....
 

 چه جالظ... : پاشا
 

 کردن... یرو به من معرف شونی_بله خانوم برد بار ا
 

 حواسمون بهش باشه... یلیخ دیگفت : با یارام به عل دیسع
 

 کنجکاوه... یلی_اره خ
 

 حرفشون نصفه موند... ماین یصدا با
 

 ییتا اونجا هنر نما میخوا یحاضر باشه که م یبندر ی_سالم بر دوستان دستا
 ...میکن
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چه ند ب باد میتعخ مایزدن...و ن یها دسببتو سببوت بل ند  فت  ییبل کرد و ر
 نشست...

 
 با حالن که ... یلیخ نای: پسر ادیسع

 
 ...نیکه ا ومدینبود گفت : ن دیکه اصال حواسش به سع یعل

 
 ؟؟؟ینگرانش هی_چ

 
 ... اهان اومد ..دیسع اریدر ن نویا ی: تو رو خدا صدا میمر

 
 
 
 
 

 سر  رو چرخوند... یعل
 

بارون ب*و*سوارد اتو مهیهمراه مهران و فه الیناز سببوخته  یرهوه ا یشبببد 
سته بود بلوز  ییبایز شت که دکمه ها  رو نب سک قهیبه تن دا شلوار  کرم، یا

 یهابود... مو دهیرنک پوش یعسل ییمویاسک یو بوت ها یرهوه ا یلوله تفنگ
اد و د تکان یسر یعل یبود ، برا ختهیباز بود و اطرافش ر شهیمواجش مثل هم
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: هتل رو من رزرو  یشببگیکرد و با لحن پر ناز هم میبه مر یمیصببم یسببالم
گفت: شببما هم  دیو بعد رو به سببع دیایکردم اسببتاد فرموده بودن شببما هم م

 درسته؟؟؟ دیهمسرشون هست
 

 : بله... دیخند یم یاخم الود عل افهیکه در دل به ر دیسع
 

_خوشبختم...من با استاد برد بار کالس ندارم اما چون مهران باهاشون کالس 
 کالسشون... رفتمیداشت من مهمان م

 
 _منم چند تا از اجرا هات رو اومدم که محشر بود...

 
 زد... یلبخند الیناز

 
ه و به هم سببتادیا ب*و*سکرد که وسببط اتو ظیرو تعق الیباا نگاهش ناز یعل

 یکه نم ییشببناخت چه اوونها یم یکه عل یینهاسببالم کرد،بچه ها چه ا
 جوابش رو دادن. مانهیشناخت صم

 
 خودم پرنسس.. شیپ ای: ب پاشا
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نه ا به مهران نگاه کرد که مشبب ول  یچشببم ریفعال راحتت ترم...و ز نجای_ 
سته بود : مهران خائن  ب*غ*لکه  مهیبود...به فه یصحبت با عل ش ستش ن د

 خوبه بهش گفتم محلش نکنه ها....
 

 زد: ولش کن بابا... یلبخند مهیفه
 

 یکیکنار  مینشستند و مر الیناز یجلو یو عل دیحرکت کرد. سع ب*و*ساتو
 کردند... ینشسته بود و صحبت م انشیاز دانشجو

 
که دختر وارد بان رم شبببده بودند  ته ات ینکیع یاتو گفت : چرا  ب*و*سواز 

 ما... میانقدر ساکت
 

 ما حاضره ها ..... یها یدست بندر مای: ن پاشا
 

 دهن برو.. هی ی_ناز
 

 دیخونم با کالس بگرار یاهنگ م هی: براتون  دیچرخ الیبه سببمت ناز سببرها
 ...میدوستان متوجه بشن ما چه ردر روشن فکر

 
 بود... ستادهیا ب*و*سنگاه کردند که حاد وسط اتو یبه ناز یو عل دیسع
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 پرندم ارزو دارم.... هی_من 
 

 ...دیهم خند الیاز خنده منفجر شد...ناز ب*و*ساتو
 

د اپرا خوا یگرفته بود فکر کردم م یجد افهیسببرتقه انچنان ر یلی: خ دی_سببع
 بخونه...

 
ناز ماین به سببمت  ناز یکالهش رو  با  یپرت کرد... تو هوا کاله رو گرفت و 

 کرد.. میتعخ یلودگ
 

 ...یخاک تو سرت ابرومونو برد یعنی: مای_ن
 

 ...هیقیهم اهنگ عم یلی....خ قی_هنر کوچه بازار رف
 
انداخت ....بچه ها شببروع کردند به  یعل ریبه سببمت ام ییبعد نگاه گزرا و

 دست زدن : دوباره دوباره....
 

 سیپل دی... : براردیجلو کشبب ی_من متعلق به همتونم...و بعد شببالش رو کم
بازداشببگاه  دیکه دوسببتان به من ارادت دارن شببظ با دیدون یم میکن راهو رد
 باشم...
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 از ما حرف زد.. یبا چه حرص یدیکنه د ری: خدا بخ دیسع

 
 ... شنوهیم سسسی_ه

 
سره هم اهنگ ها الیناز شت  رو بچه  شییخوند که جاها یم یکوچه بازار یپ

 تونست ادامه بده.. یاز شدت خنده نم الیکردند و وسطش ناز یم یها همراه
 

... و به پسر عصا رورت یرو برد یمجسمه ساز یبچه ها یابرو الی: نازاستاد
 ...ریبگ ادیاشاره کرد که کنار مهران نشسته بود :  یداده ا

 
ستاد من باز سرگرم کردن مردمه.. تازه ا گرمی_ا ش لم   نیهم منو هم شونیمن 

 ربول دارن،مگه نه؟؟ یجور
 

 کرد. دییو تار الیبا سر ناز پسر
 

 کار کنه.. ینکنه چ دیی:تا دیسع
 

 ..همشبونهیطور نیبشبنون:کال ا دیو سبع یکه فقط عل یطور یبه ارام اسبتاد
 یتقلظ رسببونده،برا یکی، به  وننیدوسببتش دارن چون اسببتثنا نداره بهش مد

 سر کالس رفته... یکی یدختر مورد عالرشو جور کرده،جا یکی
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 ایارام بود بچه ها مشبب ول صببحبت بودن و  ب*و*سبود که اتو یسبباعت کی

 خواب بودن..
 

ت کنده پوس وهیم دیو سع یعل یبرا میکرد مر ینگاه م رونیاز پنجره به ب الیناز
 بود..

 
 ..دیبه من ند دیونیتک خورا مد اد،ی یپرتقال م یبلند گفت : بو الیناز

 
شد و ن یعل سمتش گ مهیارام بلند  دونستم  ینم دییرفت : بفرماپرتقالش رو به 

 ..دیداریب
 

شده با خود  گفت : ا الیناز ستخوان ررمز  ساس کرد تا م ز ا خاک بر  یاح
شون داد سر ه ن سع ی...در حالیسر نخوردت،خوب خودتو به پ کرد  یم یکه 

سر به  یمن فکر کردم مهران داره م ینگاه نکنه : نه مرس یبه عل ستم  خوره خوا
 سر  برارم..
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 که.... میمن مهرانم، دوست بود دیداد : فکر کن یدستش رو تکان یعل

 
د کرد به لبخن یگرفت و سببع یکرد و پرتقال رو از دسببت عل یتشببکر الیناز
 نده... یتیاهم دیداره گوشه لظ سع یمعن

 
شببده  رهیبود به پرتقالش خ یا قهیزد که چند در الیناز یبا ارنج به پهلو مهیفه

 ؟؟؟؟ینگه دار یادگاری یخوا یم شیخور یبود : چرا نم
 

 !!! ببند اون فکو... سسسسسی_ه
 

 نگه داشت. ب*و*سبود که اتو یداریخواب و ب نیب یعل
 

 بلند شدند .... یو عل دیسع
 

... میکن نیرو تام هیر نیا یذره غرا هی میراننده بر ی: ام دمت گرم ارا پاشبببا
 ..گهیددیپاش مهی، فه یناز
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 بودن.... ستادهیا میهمراه با مر دیو سع یعل

 
 حلقه کرده بود.. : چه ردر سرده دیسع یدستش رو دوره بازو میمر

 
 405به  یواشکیاونجان...  قایدر میبچه ها اومده بود نی: اره کا  با ماشدیسع

 یلیگروه خ نیجلوتر پارک کرده بود... : هر چند با ا یاشاره کرد که کم یمشک
 ...؟؟یگرره مگه نه عل یخو  م

 
 یم ارگیشده بود که داشتند س رهیکه به گروه انها خ دیچرخ یبه سمت عل میمر

 ....دندیکش
 

 در دست داشت به سمتشون امد... ینیکه س یدر حال الیناز
 

 ...نهیدارچ ینه؟؟ چا ای دیدونم دوست دار ی..نمدیی_ بفرما
 

 ...میدوست دار ی: مرس میمر
 

 ؟؟؟ هی یال عل: عوض پرتق دیسع
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 ...هیچه حرف نیگل انداخته : نه ا یبا گونه ها الیناز
 

 زد .... یلبخند یعل
 

 ؟؟؟ فهیضع ییبه سمتشون اومد : کجا مهران
 

داد  ینداشببتش رو تاب م لیمهران که داشبببت سببب یبه لحنه جاهل یهمگ
 ...دندیخند

 
 ... کجا رو دارم برم.... تونمیسا ری: ارا به خدا ز یمیبا لحنه زنان رد الیناز

 
 رو جلظ کرد... هیرهقهه شان توجه بق یصدا

 
 ...؟؟دیشا : معرکه گرفت پا
 

 رونیکه دود  رو ب یگرفت و در حال الیرو به سمت ناز گار ینصفه س مهیفه
 ...دیداد : به ما هم بگ یم
 

سر  رو بلند کرد و فک منقبض عل ینگاه ینیسنگ الیناز ساس کرد   یرو اح
 نیرو رو زم گاریکه سبب دید یچ قایدونسبببت تو اون نگاه در ی....نم دیرو د

 انداخت و خامو  کرد...
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 ؟؟؟ میاری ی: سرتون روو که درد نم ماین
 

 : نه بابا... دیسع
 

 همه رو صدا کرد تا حرکت کنند... استاد
 

به سببمتش رفت و ارام گفت :  یاز بچه ها فاصببله گرفته بود... عل یکم الیناز
 ...ادی یبه دستت نم گاریس
 

 یهمون طور موند که با صببدا هینگاه کرد چند ثان یعل یبه چشببمان جد یناز
 رفت... ب*و*سبلند به سمت اتو یگفت عجله کن با گام ها یکه م مهیفه

 
ش یرو س یا قهیدر 45 دیتخت دراز ک شت دو  م مهیبودند..فه دهیبود ر  یدا

د ، فکر کر یپر رنگ و جد حضببور نیچند ورت فکر کرد، به ا نیگرفت...به ا
تلخ  یکم ی، طعم دیچیپ یذهنش عطر و طعم نعنا م یتو د ید یهر ورت م

 اطیحامااشببفا دهنده... از جا  پا شببد و به سببمت پنجره رفت.... به  زیو ت
 ظیسبب یها سببهیهتل نگاه کرد که جز چند تا سببطل بزرگ و ک یخلوت پشببت

 نبود.... یزیچ ازیپ ینیزم
 



 91 تو یدست ها یبه سبز

 
 
 
 

 ؟ یکن یفکر م ی: به چ مهی_فه
 

شک م مهیبه فه ینگاه الیناز شو خ شت موها صابون  یکرد و بو یکه دا تند 
 ...به خودم به مهران...یچیداد کرد : ه یم
 

شاک یناراحته...اما ناز یلی_اره طفلک خ شه  شا هم با ست به پا ه بود ک یحوا
 ...ستیچند ورته حواست بهش ن

 
به من اد ما مهران  فت ا به خودمم گ  یده ول یداره ، نشببون نم اجین احت_

 داغونه....
 

 ...هیدرد پاشا چ یدون ی: تو که م دیپوش یکه داشت لباس خواب م مهیفه
 

 ...مای...دوستمه مثله مهران مثله نستیمن ن شی_اره اما درمانش پ
 

ستق نی_بب س یکنه برا دایکش پ نیبهش بگو .... ا میبرو م  یخت مهر دو تون 
 شه...
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 ؟؟ یببخواب یخوا یداد : م یسر  رو تکون الیناز

 
 ..دمیهم نخواب شظی_اره خسته ام ...د

 
 ...میگپ بزن یرراره با مهران کم اطیح قیرم تو ادچ ی_من م

 
 
 
 
 

سته بود و به گوشه ا مهران ش سته ب هیبا  ی... نازرهیخ ین مادر بهش  تیسکوئیب
 شد... کینزد

 
 ..ی_بزن روشن ش

 
 مادر.. تیسکوئیب ییییییییییدختر..... وا می_ترسوند

 
 ...میهامون رو حس کن ی_اره اوردم طعم بچگ

 



 93 تو یدست ها یبه سبز

 ...یرینخ یدوخت... : تو ب الینگاه پر از تشکر  رو به ناز مهران
 

 ....می_ چاکر
 

 ...رنیگ ی_ بچه ها همش سراغشو ازم م
 

 _اره متوجه شدم...
 

 شم.... یشم اما دارم بد تر م یکردم بگرره بهتر م ی_فکر م
 

سن مهران ، با شن و  دی_ ادم ها مثل رقنو شن تا بتونن از اول متولد  ستر ب خاک
 کنن.... یرشد عاطف

 
 
 
 
 

به چهره خندان  ینگاه یاز اون حالو هوا درشببون اورد... ناز میمر یصبببدا
شلوار گرون ر یانداخت....عل یوعل میو مر دیسع  یرنگ یطوس متیکاپشن 
 داده بود... یادیز تین داشت که بهش جراببه ت
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 ...میاگه بر می: مزاحم خلوتتون شد یعل
 

ت داش شیپ قهیدو در نیهم یادم شد هیکرد : چ یسر  رو تو گو   عل دیسع
 گن... یم یچ یبفهم یشد تا بتون یگردنت فلج م

 
 دینیبش دیای یکرد : نه !!!ب یکه داشت جا باز م یناز

 
 : بحث رقنوس بود؟؟ دیسع

 
 رو تکرار کرد... یجمله ناز مهران

 
 بده... یدختر بچه انداخت که چقدر خوب بلد بود دلدار نیبه ا ینگاه یعل

 
 : منم موافقم باها ... میمر

 
 
 
 
 



 95 تو یدست ها یبه سبز

 یلیپرنسببس موافقم...اما سببخته خ ی: من با همه حرفا دیکشبب یاه مهران
 سخته...

 
 
 
 
 

 ؟؟؟؟ گهید هیعشق انی: جر یبا لودگ دیسع
 

 ...یدون یارام گفت : مسخره انگار که نم یعل
 

 بدون زد و خورد... م*ی*ا*ن*تعشق پر از  هی: بله  مهران
 

 برا  دارم یا گهی، هرچند نقشه د مشیبزن می: من که گفتم جمع ش الیناز
 

شمان بد جنس ناز مهران  یبکن یخوا یکار م ی: چ دینگا ه کرد و خند یبه چ
 ؟؟؟

 
 رو از راه به در کنم.. انیخوام ک ی_م

 
 ...نمتایخود...پرنسس اطرافش نب یاخم کرد : ب مهران
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 از دوستام... یکی...وونهی_خودم که نه د

 
 د؟؟یکارو بکن نیا دیخوا ی: چرا م یعل

 
 ....ینیب یم یکن م*ی*ا*ن*تداره مکافاته.... ای_دن

 
 ... یستیشما مسئولش ن ی_ول

 
 ..ا  باشم لهیتونم وس یدونم اما م ی_م

 
گفت : خوب حاد بر  ادی یم شیپ یکه احساس کرد ادن دوباره دلخور دیسع

 ؟؟؟ هینامه فردا چ
 

 داد که پاشا هم به جمع اضافه شد.... یم صیداشت توض الیناز
 

 مهران؟؟؟... یچه خبره...خو ب نمیبب امیگفتم ب دمتونیپنجره د از
 

 _اره دادا  خوبم...
 



 97 تو یدست ها یبه سبز

 ازت.. میتو که اصال دبگه با من حرف نزن که بد شاک ی_ناز
 

 کار کردم مگه... ی: چ دیلظ برچ الیناز
 

 جا به جا شد... شیرو صندل یعل
 

برمت  یهان ماصف میایگفتم ب ادتهی..ینیب یچند ورته انگار منو نم نی: تو ا پاشا
 ...ینیرو بب هیاوون خونه رجر

 
 ...ادمهیدست زد وگفت :اره  جانیبا ه الیناز

 
 برمت... ینم یش یم هی_خوب تنب

 
 شده بود :پاشا اااااا !!!!! یکه انگار باد  خال الیناز

 
 ...نددیخند یم الیکرد که به حالت بغ کرده ناز هیرو به سمت بق شیرو پاشا

 
شا شد که بره...ناز پا شوه و ناز هم الیبلند  شد و با ع س یشگیهم بلند  مت به 

تو چشما  زل زد و شروع کرد با لبه  شال  ستادیا شیردم کیپاشا رفت و در 
 ...ی...تو رول داده بودگهید میریکردن: م یگردن پاشا باز
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شا صدا رهیخ الیبه ناز هیچند ثان پا  لرزان : یشد اب دهنش رو رورت داد و با 
 به سمت ساختمون رفت... عیشه و سر یم یفردا چ نمیباشه بب

 
دن کر یکه داشببتن نگاهش م یبه سببمت جماعتمندانه  روزیبا لبخند پ الیناز

 انداخت.. ینگاه
 

 ...یدونست یم ج*ن*س*یبد  یلی: خ مهران
 

 کنه... هیاوون باشه نخواد منو تنب گهیدونستم....تا د ی_اره م
 

ند شبببد ررمز شبببده بود : بر کی یعل جا  بل و  ادی یمن خوابم م میهو از 
 کرد و راه افتاد... یاجمال یخداحافخ

 
 
 
 
 

 ...یدیکرد د ی: نا کس عجظ دلبردیسع
 

 زد با لبخند : اره عجظ تخسه... یکه داشت موها  رو شونه م میمر



 99 تو یدست ها یبه سبز

 
ده که  یهم نشببون م یجا افتاده اسببت ؛گاه یحرفا  مثل ادم ها ی_اره گاه

 بچه است...
 

 یکه تو زندگ یگراشت : دختر دیسع نهیو سر  رو رو س دیتو تخت خز میمر
 ... رهینم باشه حوصله ا  سر یهر ک

 
خواد ربول کنه  ی.... هر چند نمیعل ریام یدوسبببت دارم بباد تو زندگ یلی_خ

 وارعا رو  حسوده... یول
 

شده بود...ولیدی_اره د سوده ا یرتیغ دایشد یعل ی...رنگ لبو  ره دخت نیو ح
شه...و م الیخ یاما ب سر خو ستفاده رو  یو  شگله از  هم کمال ا دونه که خو

 کنه... یم
 

جراب ی_عل به محض ا هیهم مرد  با   با نفوذ مطمئن  که از احسببباس  نیو 
 ی... ولنهیرو نب یکسب یدختر جز عل نیکنه که ا یم یخود  مطمئن شبه کار

به رول خودشببون  نیخواد به ا یم یک میکه بفهم نهیفعال ا یمسببئله اسبباسبب
 بزنه.. ظیپرنسس اس

 
 وارعا شلوغن... نایا یوا
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ستون  ریشون انداخت که زبه جماعت همراه ینگاه دیسع افتاب کم جون زم
کردن... : اره وارعا  یو رو م رینقش جهان رو ز دانیبا سببر و صببدا داشببتن م

 ؟ یحرف زد یبا حاج یراست
 

 ..نجانیگفت مامور ها رو اضافه کردن ادنم ا  ی_اره ... م
 

دم هتل...سببابقه همه دوسببتا  رو هم برامون  دمیرو د ی_اره صبببص سبببزوار
 فرستادن..

 
شتم م شظی_اره د صبص دا س یتا  سر  شون اوون پ شمیخوندم ن ها گفتم تلف او

 مون... یسر زندگ میکنده شه بر گرد هیشو کنترل کنن... زود تر رال رض
 

نگاه کرد که دور از همه داشببت با  الیابروشببو انداخت باد و به ناز هی دیسببع
ه نگاه کرد ک الیرو گرفت و به ناز دیرد نگاه سع یکرد... عل یم یعکاس ارامش

بود  که بود و ن یکوتاه سبببز رنگ و شببلوار تنگ و شببال اریبسبب یبا اوون پالتو
 .دیکش یمنگاه ها رو به سمت خود   شتریکرد ب یفرق نم یلیخ

 
 : وارعاااا؟؟؟ دیسع

 
 کنه به خدا !!!! ساعت چنده ؟؟؟ یادم و راتل م نی_خوب اره نگاهش کن ا



 101 تو یدست ها یبه سبز

 
 گرسنت شده ؟، نه بابا خسته شدم... هی، چ6 یکای_نزد

 
 پسته.. دییشد : بفرما کیهمراهش به انها نزد سهیبا ک ماین
 

 !!!!یکن یم ییرایاز ما پر یتو همش دار ی: مرس دیسع
 

 خوام... یترم با خانومتون کالس دارم نمره م نی_اخه ا
 

 دندیخند یو عل دیسع
 

 هیامروز کاف یبرا گهید میبر دیرو جمع کن لیها و وسببا نی: بچه ها دورب اسببتاد
 اخه؟؟؟؟ دیکن یم یعکاس دیدار ی....نور رفته چکهیهوا هم تار

 
 ...دیرو ند الینگاه انداخت ناز یهر چ یعل ب*و*ساتو یتو

 
 کو ؟؟؟ ی: بچه ها ناز پاشا

 
 : با تو بود که... مهران

 
 خاموشه.. ی...:لعنترهیتلفنش رو در اورد که تماس بگ پاشا
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 ...ریرو بگ مهیفه دی: چرا هول ماین
 

 .سوار شدند. دیو سع میهمراه با مر مهیدستش سمت تلفن رفت که فه پاشا
 

 کو؟؟ یناز می: فه مهران
 

 دیخر میدونم با ما نبود ما رفت ی_نم
 

 به هم انداختن که از چشم استاد دور نموند.. ینگاه نگران یو عل دیسع
 

 رم دنبالش ی: من م پاشا
 

 با سر اشاره به رفتن کرد.. دیرم..سع یهتل من م دیشما برگرد ری: خ یعل
 

 ...رمیمن خودم م دی: شما زحمت نکش پاشا
 

جان شببما  یبحث عل یخواسبببت جواب بده که اسببتاد گفت : به جا یعل
 دزمت دارم... یایبرو...پاشا تو با ما م

 



 103 تو یدست ها یبه سبز

 
 
 
 

 دختره... نیکجاست ا ی_سبزوار
 

 زد.. یم ادیتلفن فر یپا یعل
 

 هو گمش کردم.. هیرفت  ی_داشت تو کوچه پس کوچه ها راه م
 

ماده کن و گوشبب خیتوب ی!!!! خودتو برایییییییی: چ ادیبا فر یعل و رطع ر یا
 کرد...

 
خلوت  یبود که داشببت دور خود  تو کوچه ها قهیدر 15سبباعت نگاه کرد  به
صدادیچیپ یم شن ییپا ی...که   یزیو بر خورد محکم چ دنیدر حال دو دیرو 

 ا .... نهیبه س
 

 ...ام....
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 شب*غ*لکه انگار از اسببمون تو  یفیظر تینها یبه موجود کوچولو و ب یعل
ه گراشببته بود و با تعجظ ب شینیافتاده بود نگاه کرد که حاد دسببتش رو رو ب

 بده... صشیتشخ یکیداشت تو تار یشده بود و سع رهیچشما  خ
 

 ... نجاستیا یکس دمیمن اصال ند دیببخش یوا ی:ا الیناز
 

ل فر ییبا صبببدا یع به  ترینزد ادیکه  ه ک لوم هسبببت  چیبود :  ع م
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟یییییکجا

 
 زل زد ....تعجظ کرده بود.. یعل ریام یفقط به چشما الیناز

 
 ؟؟؟یدی_چرا جواب نم

 
 ؟؟یکن یکار م یچ نجای_گم شده بودم....اصال خود شما ا

 
 دنبالتن... یفکر بودم که جماعت یب ی_دنبال تو

 
سر  نگاه  ادیرو به  یزیانگار که تازه چ الیناز شت  سترس به پ شه با ا اورده با

 کرد...
 



 105 تو یدست ها یبه سبز

 ...دیرو ند یکسهم به ته کوچه نگاه کرد اما  یعل
 

 چرا خاموشه؟؟؟ تی_گوش
 

 دم؟؟؟ ی_شار  نداره خوب.....اصال من چرا دارم جواب پس م
 

 یبرگشببت : چون من م الیردم به عقظ برداشببت دوباره به سببمت ناز هی یعل
 خوام...

 
 ؟؟؟یچ یعنی_
 

گفت : تو چرا پشببت سببرتو  الیناز هیبدون توجه به لحن فوق العاده شبباک یعل
 گربه باشه؟؟؟؟ یترس یبازم م یکن یانقدر نگاه م

 
 ؟؟؟یزن ی_طعنه م

 
ناز لحن ناز یعل یکم نباریا الیدلخور  به  شبببد انقدر  کینزد الیرو اروم کرد 

ناز کینزد با بو یم یبه راحت الیکه   گرم یتونسبببت هرم گرم نفسببش همراه 
 ادکلنش رو حس کنه...
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 خوام مثل یزنم نم یارام تر بود : بچه نشببو....طعنه نم یکه کم یبا لحن یعل
 ؟؟؟یدییدو یپسر گنده بشه....حاد بگو چرا م هیبه  لیاوون دفعه گربه تبد

 
سرما حس غر یکیتو اوون تار الیناز شت که نم یبیو  ست چ یدا ط فق هیدون

 از ارامش بشه زیشد که لبر یباعث م
 
 
 
 
 

ته ا یکیاحسببباس کردم  یچیه- ند ور مه...ادن چ بال احسببباس رو  نیدن
 واضص بود... یلیبه خدا خ یتوهم زدم ؟؟؟؟...ول دیکن یدارم...ادن فکر م

 
شش که اونو دعوت م یعل سرک شت با حس   دهیترس یکوچولو نیکرد تا ا یدا

 داد رونیکرد نفسش رو ب یکنه مبارزه م ب*غ*لرو محکم 
 

 د؟؟؟بو یکنم چه شکل ینم یفکر نی_ نه من همچ
 

 ختهیمو هاشم ر یتنش بود و جلو یکت شلوار خاکستر یدونم ول ینم قی_در
 بود...



 107 تو یدست ها یبه سبز

 
 مگه دستم بهت نرسه... یلظ گفت: سبزه وار ریز یعل

 
 د؟؟؟یگفت یزی_چ

 
 هی مینیبش جا هی میبر ایهوا هم سرده ب یدیادن تو ترس نینگفتم...بب یزی_نه چ

 باشه؟؟؟ میکن یباهام صحبت م دهیرنگ و روت هم پر میبخور یزیچ
 

 تو صورتش خم شد..: باشه؟؟ گهیبار د هی دیرو د الیسکوت ناز یورت یعل
 

 همه صببالبت نه نیتا حاد تونسببته به ا یخود  گفت : مگه کسبب شیپ یناز
 بگه... : باشه..

 
 نگران نباشه... گهیزنم که د یدختر خوب منم به استاد زنگ م نی_افر

 
 بزنم... مهیزنگ به فه هی دیاجازه بد دیشه لطف کن یم زهی_ا...چ

 
 دیی_البته...بفرما

 
اده د شببنهادیپ یشببدند که راننده تاکسبب یو نسبببتا خلوت بایرسببتوران ز وارد

 فکر کرده بود..... یسبزه وار هیتنب یبه راهها یبود...تمام طول راه عل



wWw.Roman4u.iR  108 

 

 
.... : خوب ، ختیر ینگاه دختر داشت اعصابش رو بهم م یو خستگ سکوت

 ؟؟یتپل چه طور یغرا هیبا 
 

 ست؟؟؟یزود ن کمی_
 

 ی!!!....منو رو به طرف نازدسبببتیرنگت که پر سبببت؟؟؟؟ی_گرسببنه ات ن
 گرفت...

 
 من برم دستم رو بشورم..... دیشه شما انتخاب کن ی_م

 
سر تا یعل سر نگاه یکرد و ناز دییبا  شت  شد...از پ بهش انداخت و  یبلند 
 .....رونهیدن همه جونش ب یشه ترکر بهش م یهم م یکلظ گفت : شا ریز
 

شو نهیتو ا الیناز ست ست ینگاه یید ش یبه خود  انداخت : د صورتش ک  دیبه 
 صورتشه.... یهنوز رو یعل یکرد رد نفس ها یاحساس م

 
 یبه نگاهها یبودو اصبال توجه شیدور نگاهش کرد که سبر  داخل گوشب از

 نداشت... شیدست ب*غ*ل زیدختر م
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 د؟؟یکن یرو از نو کشف م لتونیموبا دی_دار
 

 گراشت..... زیم یزد.. گارسون غرا رو رو یلبخند یعل
 

خواد بخوره؟؟؟!! در ضمن  یم یهمه رو ک نیگرد شده : ا یبا چشم ها الیناز
 خورم که.. یمن اصال گوشت نم

 
ها یعل به غر غر  جه  ها الیناز یبدون تو که  قابش  یت باب رو تو بشبب ک

 نایگفت :ا یبا لحن دسببتور یخواسببت اعتراض کنه که عل الیگراشببت....ناز
 شن... یخورده م

 
 ؟؟؟یدار ادیبعد از چند لحخه سکوت : شما تو خونتون مستخدم ز الیناز

 
 ....چه طور؟؟؟؟ریسوال جا خورده بود :خ نیکه با ا یعل

 
به  دیدار یمحکم ی_اخه لحن دسببتور که در طول روز  عالمه ادم  هیانگار 

 ....دیدیدستور م
 

 _ادن به شما دستو دادم؟؟؟؟؟
 

 ....دیو خند ینگ یبگ ی_ا
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به خود  گفت : عل ماجرارو.... :  ی_من منخورم دسببتور نبود.... جمع کن 

 ام... یجد کمی
 

 ....دی...خشندای_ناراحت نش
 

صدا یعل ش یدلخور الیناز یتو  شما  انیاطراف ستمین نرو حس کرد :من خ
 شما رو دارن... یارومند و در ضمن هوا یلیخ

 
 که از نخر شما من لوسم..... نیبه ا میرس ی_بازهم م

 
کرد لحنش رو اروم کنه تا  یراشببقش رو اروم تو بشببقاب گراشببت و سببع یعل

 که چه طور نمیب یچون م یگم لوسبب یپنهون بشببه : من هرگز نم تشیعصبببان
 شببتریب کمیگم ...ا..ا.... ی....میراریم یاز جون و دل انر  انتیاطراف یبرا

 خوبه پرنسس.. تشونیمرارظ خودت با  فکر نکن همه ن
 

 کنم... یبهش شک نم نمینب یبد ی_من تا از کس
 

 یبعضبب یتا بفهم یداغون شبب دیدختر ؟؟؟؟؟ حتما با هیاخه چه منطق نی_ا
 شه... یاشتبا ها جبران نم
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 ...ومدمیم نجایبا شما هم ا دیپس من نبا هیطور نی_اگه ا

 
 ؟؟؟ی_من فرق دارم..._اوون ورت چه فرر

 
 ...حاد غرا تو تموم کن.....گهیدونم فرق دارم د ی_نم

 
 
 
 
 

گارسببونه  ی...شبببانس اوردیانجام بد یخواسببت یم یمزه ا یکار ب یلی_خ
 نبود...

 
 ...یشما حساب کرد شمیشه که دفعه پ ی_خوب اخه نم

 
ز ت نی؟؟؟؟ خانوم کوچولو ا یچ یعنی:  ومدیخونش در نم یزدیکه کارد م یعل
ن م یاومد رونیبا من ب یخانوم هیخودت نگه دار...تو  یرو برا یستیفمن یها

 کنم .... یحساب م
 

 ...میکن یحساب م یهم دنگ میایم رونیکه ب پی_ما با اک
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 ایحساب کرده اونو جز  دوستا   الیدونست خوشحال باشه که ناز ینم یعل

 ....ششیپ قهیباشه از حرکت بچگانه دو در یعصبان
 

بار  هی نطوریسال بزرگترم از اونها هم هم 12_من با اوونا فرق دارم....من از تو 
 کنم... یگم با اونها هم فرق م یگفتم بازم م

 
صد بد شتم....ناز ی_ من ر شده  رهیخ نینگاه کرد که به زم یعل ریبه ام الیندا
 ..... یکن یبزرگترم... فرق دارم ...بعد رهر م یگ یبود...خودت م

 
 
 
 
 

 ...ستمیخنده ا  رو خورد : رهر ن یعل
 

شما الیناز اهش نگ خیم هیچند ثان یکرد ، عل یبه عل رهیخیزدلش نگاه یبا چ
 چیبود ه یشده بود اطراف انگار خاکستر

 
 بود... یرنگ یدرشت سبز عسل یبه جز اوون دو تا گو یزیچ
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صدا یعل شو تر کرد  ابونیبوق ممتد موتورتو خ یبا  به خود  اومد.... لظ ها
 هتل؟؟؟؟ میبرگرد ای میردم بزن یکم ی: دوست دار

 
 غم داشببت یمطلق که رنگ و بو یاهیتو اوون سبب شیکه تا چند لحخه پ الیناز

 یکه بسببتن یگفت : به شببرط یشببگیهم یغرق بود به خود  اومد و با طناز
 .... میبخور

 
 ؟؟؟؟ی_دبد شاهتوت

 
 .....دیدونست ی_از کجا م

 
حدس زدم....  یچیکرد : ه یجا به جا م بشیرو تو ج لشیکه داشت موبا یعل

 ؟؟؟یبا بستن یسرما نخور
 

 رلبش گراشت.... یدم!! و دستش رو ،رو ی_نه رول م
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 سرد بود.... یاندک هوا
 

 کرد... یرو زمزمه م یلظ اهنگ ریز الیدو سکوت کرده بودند...ناز هر
 
 
 
 
 

 لظ؟؟؟ ریز یخون یم ی: چ یعل
 

کردم  ی.... داشتم فکر میکنار من....اهنگ اب یکنم که خفته ا ی_به تو نگاه م
ه تا منو به بکش یو سخت ینگران یباشه که کل ایباشه تو دن یادم هیشه  یم یعنی

 نگام کنه.....!!!! نهیبه دستم اورد بش یکه ورت ارهیدست ب
 

 ؟؟؟؟یهست یعشقه افال طون هی_دنباله 
 



 115 تو یدست ها یبه سبز

 مردم..... هی_نه دنباله 
 

دونم  یچه م ایکوه جا به جا کنه  دیمرد عاشببق دبد با نی_خوب اوون ورت ا
 ...ارهیالماس کوه نور و ب

 
 
 
 
 

گفت :  یکنه.... با دلخور یداره مسببخره ا  م یاحسبباس کرد که عل الیناز
 ....هیباشه و منو دوست داشته باشه کاف ریپر تیلنه..... مسئو

 
شببما هنر مند ها رو درک  فیلط هی....دبد هنرمند باشببه تا روحن؟؟؟؟ی_هم

 کنه....
 

....مسئله نهیب یم بایرو کال ز ایهنرمند باشه اگه عاشق باشه دن ستین ی_اصرار
 ...دیکه شما نسبت به ما گارد دار نجاستیا
 

که باعث  دیزنیکه شببما از  دم م ییدارم تفاوت ها ی_نه گارد ندارم....سببع
 رو درک کنم.... دیلباس بپوش ظیغر ظیعج شهیم
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فاوت میزن یما دم نم نیبب- عا مت مال میوار گه ادم نر  که نونمون رو از میبود یا
 ...میاورد یتوجه مردم به دست نم

 
 
 
 
 

 بهش نگاه نکرده بودم.... ینجوری_جالبه تا حاد ا
 

که م یلبخند الیناز با  ته شبب خونه از تو چار چوب در داد بزنه  ادی یزد : الب
 ...رونیبپرم ب میو من از تو مطبخ با چادر گل ییکجا فهیضع

 
 !!!یییییی: جد دیخند یکه داشت بلند بلند م یعل

 
 باشه....با اوون کالهش..... یعیکال ناصر ملک مط گهی_اره د
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 یم یخوشببت اومد دار هی: چ الی..... ناز دیخند یهم چنان داشببت م یعل
 ....ایرو نداد می....هنوز بستنیخند

 
 خرم... ینرفته ادن م ادمی_
 
 
 
 
 

هاله  هیچون ته نگاهت  یرو گفتم بخند نایبخند ...ا نیزد : افر یلبخند الیناز
 پر از غمه.... یا
 

 ...یکن یجا خورده بود : اشتباه م یعل
 

 یزیچ هیکنم از  یاحسبباس م یول یبد اخالر یکنم خشببن ی_نه اشببتباه نم
قدر یچ یگ یبهم م یروز هی....یدلخور ....ادن زوده...فقط دادا  گلم ان

 مو بخر... یمتعجظ منو نگاه نکن بپر بستن
 

شب یورت فکر نم چیه یعل سه که با  یکرد  ساعت  هیبر ش 10دختر   نهیشظ ب
 نیخوردنش رو نگاه کنه.....تو دلش گفت : ا یبسببتن ابونیکناره خ مکتیرو ن

 دختر کال کار  شکستن تابو هاست.....
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 د؟یخور ینم ی: شما چرا بستن الیناز

 
 دوست ندارم!!! ی_من بستن

 
و شبباهتوت ....البته عاشببق  ی، عاشببق طعم توت فرنگ می_من عاشببق بسببتن

 ...گهید یزایچ یلیرنوار ؛ رنگ سبز ،صحنه تئاتر و خ یتابلوها
 

عاشببق چ یعل ها میبا خود  مرو کرد : من  حه ام؛  یی؟؟؟؟ تن ؛ اسببل
... خورد . یرو م شیانداخت که با ارامش داشت بستن الیبه ناز یکارم....نگاه

 ...یدیمال ی: گوشه لبت بستن
 

 دست برد تا پاکش کنه : جدا؟؟؟ الیناز
 

 لحخه صبر کن... هی یبابا دختر خوب لبت و پدرشو در اورد ی_ ا
 

د چن دیکش الیرو در اورد و ارام رو لظ ناز یدستمال کاغر بشیج یاز تو یعل
ستمال کاغر یلحخه ا شد د ستش متورف  شتش رو اروم  ید رو کنار زد و انگ

ش الیلظ ناز یرو شد...ناز یتو د،یک سترس  شمان عل الیرلبش پر از ا  یبه چ
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شه ول یشده بود دلش م رهیخ سر  رو عقظ بک ست  ست چر ینم یخوا  ادون
 کنه.... یکار رو نم نیا
 

 نیدوباره به ا گهید یایدن هیانگار از  یبلند شد....عل یعل لیزنگ موبا یصدا
 پرتاب شد.... ایدن
 

 فاصله گرفت.... الی_الو....از ناز
 

صفا....به بچه ها هم گفت یگرره رفت ی: خو  م دیسع شق و  رو  تیمورع یع
 ...یبر یترک کنن...پسر ؛دختر رو بر ندار

 
 ...دتشونیکه فرستادن...د یجالب یمامورا نیچرت و پرت نگو بابا !!! با ا_
 

 ....ادییم یگفته...ک یدونم حاج ی_اره م
 

رو تموم کرده بود و با گوشببه پالتو   یانداخت که بسببتن الیبه ناز ینگاه یعل
 کرد... یم یباز

 
 ...مایشیچاره م یب فتهیب یاتفار ییهتل تنها دیایبا تو ام ب ی_عل

 
 گردونم.... ی_ادن بر  م
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ش یتو سته بودند ناز نیما ش شت الین اده بود و د هیتک یصندل یسر  رو به پ
 خواب بود..

 
سر ا یعل سش  نیبا خود  گفت : پ ست....نف ست ه ستت امانته حوا دختر د

حه ا  رو ز رونیرو محکم ب نه ا ریداد و اسببل بدو گه   نیکتش لمس کرد...ا
ستیا سبزابدونه تو هم  ای نجا شون نداره بازم  یدار ییاز اون لباس  ست که دو
لش به د یبخوره....اسببترس وحشببتناک یبسببتن ابونیبا هات گوشببه خ ادییم

 ...افتاد
 
 
 
 
 

 .... رونی: با استاد رفتن بدیسع
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 هم رفت؟؟؟ می_مر
 

 _اره ...
 

 به اون باهوشا حواسشون بهش باشه... یسپرد ی_م
 

شا  ارنیسر  ن ییکنن هم بال  یم د یکه تهد ییاگه اونا نی_بب  شیارک هیپا
 کنه... یم
 

 کرد : چه طور؟؟؟ یبلند اخم سیاوردن اوون پسر گ ادیدوباره با به  یعل
 

 ...دیکش گاریهتل راه رفت و س اطیتو ح دیتا شما بر گرد شظی_د
 

 ...ادی ی_اصال از  خوشمم نم
 

 _معلومه از اخمت....
 

پدر  حرف میرو مرور کن دیجد حرفها اطالعات نیا الیخ ی_حاد ب با  ...
 دوباره... یزد

 
 بعد  راجع بهش صحبت کرد.... ی_اره....اولش مقاومت کرد ول
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 یبرسببم تهران بهتون سببر م نکهی....من به محض ا هیچه حرف نی_پدر جون ا

شما د یزنم.....بله هر روز زنگ م شم..... عل گهیزنه..... متوجه  یچرا.....چ
تل ه اطیبود و داشت از ح دهیچیرو به دور خود  پ یشد که شنل بلند الیناز

 ره؟؟؟یم ارهکجا د نی....ا9:30به ساعتش انداخت  یشد....نگاه یخارج م
 

 ؟؟؟؟یعل ریام ی_با من بود
 

 شه من بعدا به شما زنگ بزنم؟؟؟ ی_نه پدر جان م
 

شن الیناز س یکه م یبم و محکم یصدا دنیبا  از جا  یر یم یکجا دار دیپر
 ....دیپر

 
 ....یشما منو ترسوند یمن عل ی_خدا

 
 ؟؟یدیساعت و د یر یم یبا اخم : کجا دار یعل

 
 راه برم.... یکم رمی_حوصله نداشتم دارم م
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راط یاشببکار تیبا حسببباسبب یعل به کوچه  یزنیم یکن ی: دختر هر ورت 
 اوون روز برات درس عبرت نشد؟؟؟ ابون؟؟؟؟یخ

 
 _حق با شماست...اما....وارعا حالم بده...

 
 کنم... یشده؟؟؟؟ من گو  م یزی_چ

 
کوچه بن بسببت..تنها  هی.... : شببدم مثل رفتیکه داشببت راه م یدر حال الیناز

 یمن یتوجه ا شیاگر هم عبور کنه به خسببتگ کنهیاز  عبور نم ی...که کسبب
 کنه....

 
 چه رراره!!!موضوع از  دیفهم یهنگ کرده بود وارعا نم یعل

 
 کرده؟؟؟ تتیاذ یکس ه؟؟؟ی: موضوع چ یعل

 
متوجه منخور  نشده...  قیمتوجه شده بود در یکه از لحنه مضطرب عل الیناز

رو  یشنهادیرو نشونم بده...پ هیاوون خونه رجر می: نه ...نه...امروز با پاشا رفت
 رفتم... یدر م دنشیشن ریبهم داد که مدتها بود از ز

 
 _خوبببببظ؟
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 ازم دلخور شد... دی...جوابم رو که شن یچی_ه
 

شدن رو  یلبخند باز م یکه به اصرار داشتن برا ییتال  کرد تا لبها یلیخ یعل
 ...یمهار کنه.... : خوب تو حق انتخاب داشت

 
 هیسببالشببه...هنوز انقدر مرد نشببده که بشببه بهش تک 23...پاشببا تازه قای_در

من  یول هیدوسبببت خوب یسببباسبببه... ولو ح وونهیکرد...به اندازه خود من د
 ....ستمیعاشقش ن

 
 ؟؟؟یکه عاشق یفهم یم ی_ک

 
مان و تو  ادیتو دهنم ب یطعم ادامس توت فرنگ دمیطرف رو د یکه ورت ی_ز

 دهیلمه مته راب یصدا نمشیبی...پاشا مثل مهرانه مچهیبپ انویپ یگوشم هم صدا
... 

 
 : ته رابلمه؟؟ دیخند یبلند م یکه با صدا یعل

 
ته رابلمه اسببت ..مهران که ته  یهم با خنده : تازه پاشببا نوا ،صببدا الیناز

 سطله...
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 _ته سطل اوون پسر عمه غرب زدته...
 

 د؟؟؟یکن یکار م یجا چ نیشما ا مای: خاک بر سرم ، مهران ن الیناز
 

 ...گهید یدیرو م نیتو به ا ریتقص ی...عل میراه بر کمی می_ما اومد
 

خه کوچ یعل نه وگرنه تو دلش رلمبه  یزارم حرفا یوله م: خوب ا دلش رو بز
 شه... یم
 

سر ستمی_من بچه ن شروع کرد به  شما رهرم....و  صال با  د راه رفتن و چن عی...ا
 فاصله گرفت... یمتر

 
 بود... یتمام حواسش به ناز یهم ردم شد ول مایبا مهران و ن یعل

 
و به حالت دو به  دیکشبب ی یهو ج هیشببد که  یاز کنار شببمشبباد ها رد م یناز

 پناه گرفت... یو پشت عل دیدو یسمت عل
 

رو نگاه کرد  الیبود برگشت به پشت و ناز دهیچیتو دلش پ یخنک میکه نس یعل
 که به کتش چنگ زده بود...و پشتش پنهان شده بود...
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رو گرفت و به جلو  الیناز یو بازو ؟؟؟؟یدید یشده ؟؟؟ چ یچ الی: ناز یعل
 اورد...

 
 کرد... یداشت نگاهم م یکی: اون پشت  الیزنا
 

اسلحه ا  گراشت.. و به سمت شمشادها  یکتش دستش رو رو یاز رو یعل
 ستین یزی...: چدیند دهیسگ ترس هیجز  یزیچ یبلند رفت....ول یبا گام ها
 سگه...

 
فکر کردم ادمه هرچند از سگ هم  یرلبش گراشت : وا یدستش رو رو الیناز

 ترسم.... یمثل سگ م
 
 
 
 
 

ناز زدنیرهقه م مایو ن مهران بازو الیو  به  اما  ی....علزدیمهران م یبا مشبببت 
کرد و متوجه  یبهش پناه اورده بود رو تو ذهن مرور م الیرو که ناز یصببحنه ا

 برابر شده.... نیبهش دست داده بود انگار چند شظیکه از د یشد اضطراب
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کرد  یم یرفت و سببع یپشببت سببر راه م یسببمت هتل حرکت کردن....عل به
 نده که اوون شماره نحس رو  بود... لشیموبا برهیبه و یتیاهم

 
بود....پر از صدا ؛نفرت و در  ضیشماره برا  پر از احساسات ضد و نق اوون

 چند ساله..... قیعم یدلتنگ هیحال  نیع
 
 
 
 
 
 .....دیتو فکر یلی: خ ماین
 

 کردم... یتو ذهنم جفت و جور م : نه داشتم چند تا کارم رو یعل
 

شظ م شهی: کار که هم مهران ست ام  ارتیرراره گ ماین میبزم راه بنداز میخوا یه
 ....دیبه خانوم بردبار و همسرشون هم خبر بد اطیبزنه تو ح

 
 ه؟یبزم چ نیگم اما مناسبت ا ی: باشه میعل

 
بلند : باز گشت رهرمانانه پرنسس به هتل پس از مبارزه تن به  یبا خنده ا مهران

 تن با درندگان...
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 رو کرد که نخنده . شیاما تمام سع یزد ؛ عل یرهقه بلند ماین
 

ادامه  ی... و بعد با دلخوریستین شیب یمگس یدم تا بفهم ی: جوابتو نم الیناز
 ....یش یخفه م ی...دار یداد :شما هم بخند عل

 
ناز انهیدلجو یا نگاهام یعل وخنده ا  رو  الیانداخت به صببورت پر اخم 

 خورد..
 
 
 
 
 
 یسببع کرد و یرو نگاه م رونیاز پنجره ب الیبه تهران بر گشببته بودن...ناز روزید
کرد از  یتو دسببتش بکنه...احسبباس م شببنامهیکرد ذهنش رو متمرکز نما یم

 ...ادیپر از استرس و خسته به نخر م اریبرگشته پدر  بس یورت
 

مورد عالره ا  رو  الیدونست مادر  داره سر یبلند بود.. م ونیزیتلو یصدا
 ....خورهیم یو چا نهیب یم
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بعد از ظهر به سببمت کمد رفت تا مانتو بپوشببه  3به سبباعت انداخت  ینگاه
 کرد.... نیشد تمر یبهتر م یجور نیا مهیفه شیرفت پ یم دی.....با

 
 
 
 
 

 ..دیبد صیکم و کاست توض یوع رو بلطفا موض یری_خوب جناب ام
 

 نیحرف رو زده بود و سببر  رو پائ نیانداخت که ا دیبه سببع ینگاه یریام
 نفهمن.... یزیدخترم و همسرم چ دیدیانداخت : رول م

 
سکوت کرده بود و به م نیکه در تمام ا یعل  یداده بود : ما فقط م هیتک زیمدت 

ر ... اگمیشما ندار یبه روابط خصوص ی....عالره ا میبه شما کمک کن میخوا
 ...میطور از شما سئوال کن نینبود ما ا یازین دیاز اول گفته بود

 
 یو رک....هر مرد ی...همونقدر مقتدر جدیپدرت هی: تو فوق العاده شبببیریام

کردم  یکار رو م نیا دیها بکنه منم خوب نبا طنتیش نیاز ا شیممکنه تو زندگ
شه ها یدر حال.....و بعد گهیشد د یول  یذهنش رو م یکه معلوم بود داره گو

 یهمه بخصوص ناز که دمیاسترس کش یچند ورته به ردر نیکاوه ادامه داد : ا
 یسبباله بود 13 ای 12 بایاومده بود تو تقر ایتازه به دن یشببک کردن بهم.....ناز
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روز  هی...اوردمیتو سرا در م یو داشتم سر دیرس یمنم تازه تازه دستم به دهنم م
شجو هی یخواد برا یپدرت بهم زنگ زد و گفت م  فوق یمیش یخانو م که دان

 نه... ایبرم دفتر   دارمکنه...ورت  دایکار پ سانسیل
 

 بودم.... ونیمد یلیرفتم به پدرت خ منم
 

ستن ییبایز ادیز دختر شت...اهل  ینبود اما چهره خوا ستان کوچ هیدا  کیشهر
نه ک یم یاما به خاطر پدرت داره سببع سببتینبود..کامال معلوم بود که محجبه 

 بود .... یریموجه باشه....از خانواده فق
 

 مجد بود درسته؟؟؟؟ ای: اسمش ثر دیسع
 

تو دفتر  دیپام ل ز یشبببد که اونجور یدونم چ یبا ب ض :اره...من نم یریام
 دید یاصببال من رو نم یتیخودم بهش کار دادم....اما مدام تو فکر  بودم..گ

ص الیتمام فکر و ذکر  ناز شده بود...مثل   هیبود... سته  ا  کردم ....بهم واب
شون... یکردم....پول م یبرا  پول خرج م گیر شهر ستاد   یماه 5-4 هیفر

ستا یکیروز  هیبود تا  ینطوریهم  دهید یرو چند بار ایمنو پدرت که ثر یاز دو
کار کنار ب شببمیبود اومد پ که بهتر اونو از  ته اوون از و بهم گفت  گرارم...الب
 خبر بود.. یروابط ما ب
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 شناخت؟ ی: پدرم اونو از کجا م یعل
 

:  دینفس سببر کشبب کیرو  زیم یاب رو وانیرورت دادن ب ضببش ل یبرا یریام
ن انقالب...همو ابونیتو خ کهیمسببتاجر پدر بزرگت بود...تو اوون خونه کوچ

 ساخت... شیسال پ 8-7 دیکه عموت کوب
 

به خاطر ن یعل به اصبببل مطلظ :  یبرا یبود ول اوردهیاوون جا رو  برگشببتن 
 د؟؟؟؟یدوستتون چرا خواست اونو اخراج کن

 
دم......خواهر  مسائل  یدارم انجام م یکردم کار درست ی....اون مورع فکر م

تازه داشببتم بعضبب یاسببیسبب ندان بود....من  جا  یداشبببت تو ز ها  جا
شکوک مدر خطر بود. تمی....مورعوفتادمیم شت م شد من به  ی..خانومم هم ذا

به عنوان  بارم  چه دار احت هیاعت  دکر هیگر یلیداشببتم.....خ اجیمرد زن و ب
سن پا شوهر   3ازدواج کرده بود که بعد از  نیی..التماس کرد....ربال تو  سال 

 فوت کرده بود....خانواد  از رابطه ما خبر نداشتن....
 

 گراشت رفت؟؟ یطور نی: هم دیسع
 

نه .... ته ا هی_ ها  در گ یهف که بره  هیبودم...  ریبا به بهش دادم  پول رلن
ضش رو رورت داد و ادامه داد :  یکار برا هیشهرشون  خود  راه بندازه......ب 

بت بد صح یلیبار اخر باها  خ نکهیکرد...تا ا یم هیزد و گر یماه زنگ م هیتا 
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خبر نداشببتم....داشببتم  مدت از  هیزنگ نزد  گهیکردم...د د یکردم...تهد
 گشتم که..... یبر م میعاد یکم کم به زندگ

 
شه بهم زنگ زد....ام دمیخانوم که بعد ها فهم هی ش شد کنار  یریزن دادا بلند 

فوت کرده  ایبهم گفت که ثر هی: خانومه با گر دیکش قیو نفس عم ستادیپنجره ا
 کرده.. یخودکش قتی..... در حق

 
 
 
 
 

 داره.. دیتهوع شداحساس کرد حالت  یعل
 

 باردار بوده.... ای.....گوایکرد : گو هیبدون خجالت شروع به گر یریام
 

ساس کرد...ل هیهجوم  یعل ش وانیماده به دهنش رو اح سر ک .....و  دیاب رو 
 ...ومدی ینگاه کرد که حاد به نخر  با صالبت نم یبه مرد

 
: کا  گراشببته بودم حرف بزنه...هر چند با اوون م ز خر اوون مورعم  یریام
 شد... یم یدونستم عکس العملم چ ینم
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صندل یبه عل دیسع ش یکه حاد به  سته بود  هیتک نیما شما  ب داده بود و چ
 نگاه کرد : حالم گرفته شد.....

 
...از  الیبسته : من حالم بهم خورد...تصورم از پدر ناز یبا همون چشما یعل

 نبود.. نیاصال ا یهم رزم پدرم و حاج
 

 ...ستنیمطلق ن دیسف ایمطلق  اهی...سزیعز یعل ریام نی_ادم ها خاکستر
 

خدا ا ی_م بازم هضببمش دهیبه من نشببون م نویدونم....هر روز هم  ما  ...ا
 سخته....من رو بگرار خونه پدر جون......

 
 
 
 
 

 ست... مهیخونه فه الیناز ی_راست
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مارشببو هر در ی: اره م یعل ها م قهیدونم...ا چه  خا  رو رمیگ یاز ب حاف ...م

 اضافه کردم...
 

 شه که... یجا بند نم هیسخته... دنشیی_پا
 

مکالماتش رو گو   میزد : اره.... از امروز اجازه رو هم گرفت یلبخند تلخ یعل
 .....میکن

 
 
 
 
 

ه بود.... به پدر  فکر کرد که چ یکنار پنجره رفت...اسمون گرفته و ابر الیناز
 بود.... دهومین رونیاز اتاق ب بایعصر تقر روزیو از د دیرس یردر خسته به نخر م

 
که مدام  مهی....وفهفرسببتادیم sms ایزد  یفکر کرد که مدام زنگ م او یسبب به
 سنگ هاشو وا بکنه.... او یبا س نهیگفت بش یم
 
 ...یو حسادت پاشا به عل یراجع به عل مهیفه یتمام حرف ها و
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ود  خ یزنگ بزنه جلو یبه عل یبار دستش رفته بود که به بهانه ا 10صبص  از

 رو گرفته بود...
 

 بازار؟؟؟ یری: مامان جان امروز میتیگ
 

سا یسر هی دی_بله...با تونه  ینم ضهیتئاتر بخرم..مهران مامانش مر یبرا لیو
 بره..

 
 شلوغه.... یلیمادر جان مرارظ با  خ دیع کی_نزد

 
سوار مترو شد دوتا رطار گرشته بود تا تونسته بود جا بشه سوار شه..زن  الیناز

ستگ ستادهیکنار  ا یجوان صورتش م یبود که خ سرو   یتو ...بچهدیبار یاز 
 خورد.. یش مرتبا وول مب*غ*ل

 
 
 
 
 

 دارم..کار  یلی...خیرو برداشت : بگو صفو یگوش یعل
 



wWw.Roman4u.iR  136 

 

 خرداده... 15 ستگاهیبازار، ا رهی_رربان داره م
 

 ..اومدم..کمیبابا !!!!! باشه نزد ی_بازاررررررررررررر!!! ا
 

شت تقر یعل شلوغدییدویم بایدا ..اه یکن یاونجا چه م ی...اخه دختر تو اوون 
 ه ه ه

 
 
 
 
 

ناز یلیکه خ دیرسبب یصببفو به به  ناز الیاروم  رو  الیاشببباره کرد....از دور 
اشببن مراربش ب کتریاز نزد یلیبود تا خ ازین نجای...محافظ رو مرخص کرد ادید

با د ما  فت ررمز رنگ احسببباس کرد سببر  ت دنی..........ا با مانتو   ریاون 
ش رو  یگاه رو ناز یگاه و ب ی..نگاه هاهوی یدیپوش یخدا مانتو نم ای.......دیک

ا ب دیدیمن بود تو خواب م دختر به خدا عقل نداره...اگه به نیمتوجه شبببد...ا
 .....نجایا ادیب یزیچ نیهمچ

 
 کرد... یم یدور  با لرت عکاس ظیغر ظیاجناس عج نیداشت ب الیناز
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 رو گراشت یرو تر  کرد و گوش او یشماره س دنیزنگ خورد با د شیگوش
 ....فشیتو ک

 
 یکار م یجا چ نیگفت :شما ا یبد اخالر یاشنا یشد که صدا یرد م داشت

 /؟د؟یکن
 

 ؟؟؟یکن یچه م نجایشما ا یعل شهی_ااااا!!! باورم نم
 

که  گشببتم ی_اومده بوم حجره پدر بزرگم تو بازار فر  فرو  ها ؛ داشببتم بر م
ساله که فوت  9..پدر بزرگم ستی...با خود  گفت.. دروغ که حناق ندمتونید

 کرده...
 

 م ازه نیق ابخرم عاشبب زیتئاتر خورده ر یمنم اومدم برا یچه تصببادف جالب-
متوجه  یمجددا زنگ خورد..عل الیناز یکردم...گوش یم یشدم داشتم عکاس

 اخم کرد...و جواب نداد. الیشد که ناز
 

 کنم.. یم تونی_من همراه
 

 ..ادی یتنها رفتن خوشم نم یی..کال از جادیی_بفرما
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بهش تنه  یتموم مدت حواسببش بود که کسبب ومدیم یپشبببت سببر ناز یعل
خواسبببت هرچه  یرو مخش بود که دلش م یبه ردر الینزنه..لباس کوتاه ناز

 تر اونجا رو ترک کنن.. عیسر
 

گشت که پارچه مورد نخر   یم ییاما تو عالمه خود  داشت دنباله جا الیناز
خلوت تر بود...خم شده بود تا بند  یرو داشته باشه..راسته پارچه فرو  ها کم

دسببتها  رو دور کمر  حلقه کرد و  یناگهان یلیخ یعل کفشببش رو ببنده که
س رو حب فسششوکه شده بود که ن یبه ردر الی...نازدیمحکم در اغوشش کش

شت برگ ی..به سمت علدیکه به نخر  چند ساعت رس هیکرد...بعد از چند ثان
ان بر گشت و چشم یورت ی...ولهینفس ها  معلوم بود که عصبان یکه از صدا

 که داره ار نهیخشببمگ یبلکه به ردر سببتین یکه عصبببان دیهمف دیرو د یعل
 ....بارهیم شیچشا  ات

 
ته بودم مرت ادیبا فر یعل جاسبببت نگرف  کهی: معلوم هسبببت حواسبببت ک

 ؟؟؟ییی...الله اکبر...دختر تو کجایعوض
 

 کنن.. ی_خوب داد نزن دارن نگاهمون م
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نه داشببتن نگاهشببون م یبه سببمت چند نفر یعل  یبرگشبببت که کنجکاوا
ست ش یکردن...د شت گردنش ک صدا  رو پا دیبه پ امه اورد و اد نیی: د اگه....

 ...ادی ینم شیبساط پ نیکه ا یداد : د اگه درست لباس بپوش
 

 کرده.... لیبه ظاهر تحص ی....حاد من مقصر شدم ....ارا یچ یعنی_
 

ص یچ یعنی_  صبر م لیتح ست با دختر  یهرکار ینن هر کک یکرده ها  خوا
 همراهشون بکنه؟؟؟؟؟؟؟

 
ش دسببت یرو گرفت تو الیناز یبازو یبا حالت رهر خواسببت بره که عل الیناز
 کنن... یدارن نگاهمون م نجایا میکن یصحبت م نیتو ماش می:بر

 
...شببما امی ی: نم ارهیدر ب یداشببت دسببتش رو از دسببته عل یکه سببع الیناز

 ..امی یمن کارم تموم شد م دیببر فیتشر
 

کرد : شببما لج  یتو اداره اسببتفاده م شببهیکه هم یسببرد تینها یبا لحنه ب یعل
 یوگرنه رسببم به اسببمم کشببون کشببون م یای یم یوفتی...راه میکن ینم یباز

 برمت..
 

 یب دیترسبب یبود..م دهیو نگاه پر از خشببمش ترسبب یوارعا از لحنه عل الیناز
دند بو سببتادهین کم کم مردم کنجکاو شبببده بودند و ا...چووفتهیراه ب ییابرو



wWw.Roman4u.iR  140 

 

 دستش ی.... علامیم دیکردن.. : دستم رو ول کن یوکشمکش اون ها رو نگاه م
 رو ول کرد

 
 نیتا به ماشبب الیناز ده؟؟؟یم ریبه من گ یکوتاه اومدم...لصببال به چه حق چرا

 نیباها  ا یکه کسبب اوردی ینم ادیکرد و به  یبرسببند در ذهنش جسببتجو م
 کینگاه کرد که در  ی....به عل ومدمیم دیبر خورد کرده باشه...اصال نبا یجور
فتیا  داشبببت راه م یردم ها یو صبببدا ر بان ینفس   یما  رو  یعصبب

 است... وانهیاز بابام هم بدتره....د نی....مگه جرئتش رو داشتم....ادیشن
 

 طرف... نیدور  کرد.... : از ا یکم شیذهن یریاز درگ یعل یصدا
 

خل ناز نیماشبب ریدزدگ یخلوت بود عل نگیپارک دا ما از جا   الیرو زد... ا
به سببمتش اومد در جلو رو باز کرد... : من معمود حرف  یتکون نخورد...عل

 ؛ سوارشو... زنمیهامو دوبار نم
 

 تیدر رو بسببت و حرکت کرد...با اون حجم عصبببان یسببوار شببد ، عل الیناز
 با سببرعت یعل یرو داشببت ول یرعت و عصبببپر سبب یرانندگ هیانتخار  الیناز
رو  الیوارعا ناز نیکرد ا یم یرانندگ نیتمام حق تقدم ها و روان تیبا رعا نییپا
 کرد.. یم وونهید
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 مترو ستگاهیا کینزد دیکن ادهی: من رو پ الیناز
 

 جواب نداد... یعل
 

 : با شما هستما . الیناز
 

صبان الیناز ست یگم تو ک یکن بهت م ادمیشد : پ یع ه که به خودت اجاز یه
 ؟؟یدستت با من رفتار کن ریز نیع ید یم
 

پس کوچه  کوچه نیافتضا  تو ا یمانتو نیکنم که با ا ادتی:پ دیکش ادیفر یعل
 ؟؟؟؟یدرد سر درست کن یوفتیها راه ب

 
 رو زد.. نیماش یرفل مرکز یخواست درو باز کنه که عل الیناز

 
 .گم.. ی_در و باز کن بهت م

 
 با .... یمنطق کمی....میزن یحرف م یعنی...میزن ی: گفتم حرف م یعل

 
 ...می: من منطق الیناز
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ض سر بع شوخ ی_من  صال  و که ادن ت یاتفار نیهم شمیکیندارم... یمسائل ا
 بازار افتاد...

 
 ندارم... یمنو سلظ کنه شوخ یها یکس حق نداره ازاد چیکه ه نی_منم سر ا

 
سف یعل شتا   شت کرد دور فرمون...انگ ستش رو م  الیشده بودند...ناز دید

مسببئله نکرد.... :من تا به حال هر  نیبه ا یبود که توجه یعصبببان یاما به ردر
...من کنمیکار رو م نیبه بعد هم هم نیجور دوسبببت داشببتم گشببتم...از ا

ص شما و ه یفرد یها یو ازاد تیشخ  نشکس حق گرفت چیخودم رو دارم که 
 ....دیرو از من ندار

 
و  یرروشببنفک یحرفا نیبه رول دوسببتات پرنسببس...من ا نیراه افتاد : بب یعل

سلنبه فمن سع یفهمم نه م یرو نه م یستیرلنبه  نکن  یخوام که بفهمم...پس 
 رسونمت خونه... ی...ادنم میبحث ها رو راه بنداز نیا
 

خوند از جا  یرو م یرو که داشببت با درت پرونده ا یعل دیخنده سببع یصببدا
 ها... میتو اداره ا یخل شد دیپروند : سع

 
 و تاپ هم.؟؟.. پیبه ت دیزد روزی: د ومدیکه از خنده چشما  اشک م دیسع
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 اخم کرد : اره...چه طور؟ شتریکه کال اخمو بود ب یعل
 

گو  کردم  قهیدر 5ساعت برام اوردن ، 24 نیمکالماتش رو تو ا لی_بچه ها فا
 گفته.. یور یبه تو در قهیدر 10

 
 ، بگرار گو  کنم... دیپر بایاز جا  تقر یعل

 
 بابا... الیخ ی_ب

 
 گم برار... یم دی_سع

 
 اخه..... یاخالره تودار نمیبگه بهت حق داره...ا ی_اه...هر چ

 
 رفت.... یچشم غره ا یعل

 
 رو فشار داد... ی...و بعد دکمه اای_کوفت....با اون چشا ...ب

 
 ...دیچیتو دفتر پ الیپر از ناز و دلخور ناز یصدا

 
مار فه ند یچرا م می_زهره  جای؟ من ا یخ به دو ن ن  میدارم از شبببدت حرص 

 شم... یم میتقس
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بالخره از پس تو بر  یکی: د اخه حقته  دیلرز یکه صبببدا  از خنده م مهیفه

 اومد...زبونت کوتاه شد...
 

خواه...از  متنفرم....در خواسببتم گفتم..مردک خود ی...منم هر چچمی_ه
 داره.... فیدگم تشر یمل میحد ت

 
 ...گرهیو ج پیخو  ت یلیخ ادی_دلت م

 
 ....قهی_اه...کجا ...کج سل

 
که باها   شببمیدانشببگاه اومدن پ یچندتا از بچه ها یدون یم ی_غلط کرد

 اشناشون کنم...
 

کهیا ی_برا ند اخالر ینم ن چه گ تاد مهیدونن  به اسبب  فهیگم وظ ی....اصببال 
 ...وفتهیآب دهنشون راه م ننشیب یکه م ییرو بده به اونا شیهمراه

 
 عاشقه.... یلیشو که خ یراض او ی_تو به همون پسر س
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دلم  یکجا  گهیو د نیدونم ا یبار زنگ زده...نم 32_اونو که نگو از صبببص 
 بگرارم....

 
 خوشت اومد... دی_باها  حرف بزن شا

 
 ....ایکرد ی_راط

 
 ..یکارگردان رو رد کرد ارویاوون  شنهادی...چرا پ الیخ یب نویا _حاد

 
 به من داد؟؟؟؟ یشنهادیچه پ یدون یننداز....م ادمی_اون لجن رو 

 
که چ نه نگهش م هیتو هم فعال  ی_خوب  تا نقش و  یداشببت یکم تشبب

 به خدا... یشد ی...ستاره میریبگ
 

 یدم بشم مرب یم صیگرره.ترج ینم یمرد چیاز رختخواب ه شرفتمی_من راه پ
 کهنیگربه درسببت کنم... تا ا یباز ریبچه ها با خم یمهد کودک و برا ینقاشبب

 سوپر استار که نتونه تو چشم شوهر و بچه ا  بعدا نگاه کنه.. هیبشم 
 

ه که ب یی....به اندازه تمام حرفاهیافکار تو هم امل نیا ی...ولیدون ی_خودت م
 ...ینسبت داد یعل
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 نگاه کرد... یصدا رو رطع کرد و به صورت ررمز عل دیسع
 

صل کهیت نی: من ا دیسع شمن ا شن به  یاخر رو گو  نکرده بودم...د ستا دو
 ...یشد یختیر نیخدا....چرا ا

 
 حرفاشون رو... یدی_نشن

 
شونه عل دیسع ستش رو رو  شت و با لودگ ید ....ناراحت  یگفت : اخ یگرا
 ...گریج یشد

 
دهنش اومد بهم  رهیگ یدفعه....هرچ 10 نیشه ا ی_از ابن اصطال  چندشم م

 است .... مهیفه شنهادیاصلش پ یگفت ول
 

به فه ته...راجع  که حق ندان شببکن یدیهم...د مهی_اونو  چه جواب د  یکه 
 شد؟؟؟ یچ قایدر روزی....دهیدختر خوب و سالم ی؛ناز یداد....عل

 
به مو تعر یعل ماجرا رو مو  مام  به م فیت مدت  مام  شبببده  رهیخ زیکرد..ت

که  نهیرو خندان بب دیسع شهیباد رو نگاه کرد انتخار داشت مثل هم یبود...ورت
رو به رو شد : واد کم فحشت  دیسع یپسر...اما با صورت جد یبگه گند زد

 داده...
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شد که مرت ؟؟؟؟ییییییییییی_چ سم بهش پرت  ستم  در رفت کهیانقدر حوا نتون

 نم.بزنم لهش ک
 

شت عل ینگاه دیسع شلوغش نکن ...تو با  دهیکوب زیکه رو م یبه م شد کرد : 
 ...یرو مقصر نشون داد الیکارت..ناز نیا
 

 ...شهینم جادی_خوب درست لباس بپوشه...درد سر ا
 

حاد ه یعنی...یکار نیتو خودت تو ا ی_عل چادر چیتا  که بهش  یخانوم 
 ؟؟؟یدیشده باشه ند یتعد

 
 ..اما ...دمی_چرا د

 
پوشببه..لباسببا   ی...اصببال هم جلف لباس نمدمیرو د الی...من ناز ی_اما چ

 ورت نداره.... چیه شی...ارانیرنگ
 

 کنه... ی_جلظ توجه م
 

 خوشگله... یلیخ یعنیخوشگله.... ی_چون به چشم خواهر
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ش یاه یعل سمت پنجره  دیک شت کمر  تو هم رفل کرد و به  ستا  رو پ ...د
تو  خون ینجوریلحخه خل شدم...تا حاد ا هی: من وارعا  ستادیا دیپشت به سع

 ادهیداشببت پ یبود.....به من ورت یاراد رینزده بود...عکس العملم غ خیرگهام 
 ریقصت یگ یم هش یتجاوز م یبه زن یکه ورت یهست ییشد گفت..از اوونا یم

 خودشه...دبد دم تکون داده
 

 یکه انتخار  رو چند ورت بود م یزیچ یکه داشببت کم کم جوانه ها دیسببع
 برداشت رو هم داره.... نی: خوب حرف تو هم دیدیم یرو تو عل دیکش

 
ستش رو تو موها  برد و گفت : جد نی..من منخورم ای_ول  ینبود....و بعد د

 گفت اوون حرفا رو..؟؟؟؟!!
 

 .؟؟..یکرد دایخاطر خواه پ نکهی_کدومشو بال ا
 

 ...هیزنگ خورد...حاج لشیخواست جواب بده که موبا یعل
 

سمت م دیسع  اوون یدونم کجا یلظ گفت من که م ریرفت ز یم ز یکه به 
رو  میمر یهم سببخته.....دلش هوا یلیمکالمه ترسببوندت...کارت سببخته خ

 رو برداشت تا بهش زنگ بزنه.... یکرد....گوش
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 نایپا یب یته خودکار  رو تو دهنش گراشببته بود داشببت به حرف ها الیناز
تاد گو  م تاث یاسبب پا کایهنر امر ریداد در مورد  نگ  یبر ارو عد از ج ب

شا از بعد  نی...ایجهان شت..پا صله ندا صال هم حال و حو کالس تنها بود.. ا
صفهان تقر س یم دهیرو ناد الیناز بایاز ا س او یگرفت...  یم بزمدام جلو  

از بحثش با روز بود که  3نبود....و  قتیدر حق یشببد...پدر  تو خونه بود ول
شت...اون دلخور یم یعل س الیرفته بود..کال ناز هیاول یگر ه دل ب نهیک یاز ک
با ینم زنگ  دیبا یعنیخونه اسببتاد.. میبر دیگرفت...با خود  گفت : فردا 

ناراحت کرده...به خود   منواخم کرد ...معلومه که نه..اوون  کمیبزنم...بعد 
من منت  یگه ول یرو م نیزد خواسبببت ازت دفاع کنه....مهران هم هم ظینه
 کشم... ینم

 
 
 
 
 

 یبعد از ظهر بود..ب 3نشبسبته بود به در زل زده بود سباعت  نشیتو ماشب یعل
 ...یبر یتون یرو برداشت : تو م میس
 

ره پنج نییبار پا هی یمدت دورادور اومده بود حت نیروز گرشببته بود تمام ا 3
نازا  هم رف مده  دهیرو د الیته بود و  به دسبببت او خه تلفن  ند لح که چ بود 

کار  نیکرده بود و رفته بود..... چرا تمام ا یپنجره با گوشببه پرده باز یبودجلو
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شت..تمام مدت مکالمه فه یهیتوج چیکرد ه یها رو م  ومدیم الیبا ناز مهیندا
 یحث م...با خود  بختیریجمله بهمش م نیتو گوشببش...از  متنفرم...ا

شش ب ستیررار ن تهیمامور هیکرد که ابن   نیبه ا بعد قهی...اما دو درادیاز تو خو
 ...ادیاز  بدشون ب طونیکه دوست نداشت اوون دو تا چشم ش دیرسیم جهینت
 

سمت خ ادهیکه پ دیرو از دور د الیناز صل ابونیبه  ساس کرد  یا راه افتاد ...اح
 شد و حرکت کرد.... دیسر  رو به اطراف چرخوند..بعد نا ام یاونم کم

 
 
 
 
 

 یمشک یپرادو هیروز تمام مدت منتخر  3 نیتو ا هیدونست منتخر چ ینم وارعا
 یتلفن صببحبت م یکه داشببت با دختر خالش پا شیبود...هرچند دو شببظ پ

 ود...ب دهیاما بعد به خود  خند دتشیکرد پشت پنجره احساس کرده بود که د
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 ...الی_ناز
 

 یکم.. یشگیهم بتیبا اون ه یشد..عل یبرگشت ....باور  نم عیسر الیناز
 ی.علستادهیرو به رو  ا یو شلوار کتون سورمه ا یسورمه ا ورریاخمو...با پل

ه اونو کرد ک یخنک احساس م مینس هیتو دلش  دیرس یکه م الیناز یکیبه نزد
ها ما یم ضیضبببد و نق یپر از حس  به چشبب ناز یکرد.... جظ  گاه یمتع  ن

 انداخت : سالم... ریسر  رو ز هیکرد..اما بعد از چند ثان
 

کرد  یاما جواب نداد ...بعد از چند لحخه به خود  اومد، اخم با نمک الیناز
هم اروم همراهش شببد...اما متوجه شببد  یرفت..عل یو به راه افتاد...چند ردم

 نه... ای ادی یدنبالش م یه علکنه ک یچک م یچشم ریز الیکه ناز
 

به ا یعل ردم... :  یحرکات کم نیتو دلش  ند عد از چ ند زد...ب نه لبخ کودکا
 جواب سالم واجبه...

 
 دونم... ی_م

 
 ....ید ی_خوب ، پس چرا جواب منو نم

 
 خوام باعث دردسرت بشم... ی_نم
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 ...ستادیهم ا الی..نازستادیا یعل
 

شت ی_اگر م و ادن طعنه  یشد یم هیتوج میاوون روز تو ارامش حرف بزن یذا
 یزد ینم

 
شما هم کارتون توج ی_طعنه نم صبان هیزنم.... کر که ف دیبود ینداره...انقرد ع

شا توپ رو ننداز یکنم م ینم  دیشد با هاتون تو ارامش حرف زد...پس خواه
 دیمن بزرگترخوام شببما از  یکه زدم عرر م یمن بابت داد یمن...ول نیتو زم

 زدم...فعال هم خداحافظ... یداد م یاون طور دینبا
 

که عل الیناز نت بر  یخواسبببت بره  که از پس زبو فت : من  بازو  رو گر
 ...یبعد هم بر یبگ ی..عادت دارامینم

 
گاه الیناز به عل ین عد  خت ب ندا بازو  ا رو ول  الیناز یبازو ی...علیبه 

ه کار من ب نیانداخت...تو دلش گفت تو رو خدا بب نییکرد...و سببر  رو پا
 ها ..... دهیکجا کش

 
: من عادتم زشببته درسببت اما شببما هم عادت  دیرو د یکه سببکوت عل الیناز
مدیزور بگ یدار نت کشبب ی..ادن مثال او عا از ا یعل گه؟؟؟؟ید یم  نیوار
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خنده ا  هم گرفت : چه طور...مگه  یجا خورد ول یاصببطال  بچگانه کم
 م؟؟یر بودره

 
 دونم من که رهر بودم... ی_شما رو نم

 
شت یاز اوون لبخند ها یعل  میکن..اومدم دنبالت بر ینادر  زد : خوب پس ا

 ...گهید میکن ی.....اشت میصحبت کن مینیجا بش هی
 

 و خشنه.. یهم لحنت دستور میکن یمثال اشت یادنم که اومد نی_بب
 

احساس کرد  الینگاه کرد...ناز یناز یکج کرد و به چشما یسر  رو کم یعل
شد : من منخور یانیجر هی ساس به بدنش منتقل  ندارم...لحنم کال  یپر از اح
 کنم .. یم تی..تازه رعاهینجوریا
 

 ..دیکن یبرخورد م ینطوریها تون هم ا ضی_با مر
 

رو  گرانید نکهیا یبرا ضبامیمر یافتاد :بابعضب ییاتاق بازجو ادیلحخه  هی یعل
 کنم... یبر خورد م یجور نیکنن همن ضیمر

 
حن ل نیکنم که با ا ضیرو مر گرانیمنم د دیترسبب یم یعنیبراق شببد : الیناز

 ...دیزن یباهام حرف م
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 بابا.....شما جرا بد برداشت یموها  برد :ا نیو دستش رو ب دیکش یپوف یعل
شما رعادیکن یم سع یم تی...من گفتم با  شه ربوله   یکم کنم یم یکنم....با

 لحنم رو نرم کنم...ربوله؟؟؟؟
 

 جواب نداد... الیناز
 

سر  رو پا یکم یعل صورت ناز نییجلو اوومد و  نگاه کرد...هرم  یاورد و به 
رو  الیگارد ناز ی...کمشیشببگیادکلن گرم هم یداغش همراه با بو ینفس ها

 ...ختیبهم ر
 

 ....گهید دیای:م یعل
 

 شد نه گفت.. یادم مگه م نیخواست بگه نه اما به ا یدلش م الیناز
 

 م؟؟یری_باشه...حاد کجا م
 

که خود  انتخار داشت خوشحال  یزیاز اوون چ شیب یلیکه در دلش خ یعل
 اونجا... میتو درکه بر شناسمیدبش م یجا هیشده بود : 
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 ....مایحرف بزن دی_اونجا با
 

 رفت : باشه... یم نیبه سمت ماش یکه همراه با ناز نطوریهم یعل
 

اوون باغچه خوشببگل و پر  دنیاز د الیچه ردر خوشببگله....ناز نجایا یوا
شما  برق م یدرخت و حوض اب شوق اومده بود..چ سر   یزد....عل یوارعا 
شحالش کرد....و به ناز یزایشه با چ یبه خود  گفت..م اه نگ یکوچولو خو

 کرد.... یم یتو رفس باز ینایکرد که داشت با مرغ م
 

سمت عل الیناز ستش تو هی،  دیچرخ یبه  شگل بشیج ید ست خو  یبود با  
 شدن... رهیبدون کالم بهم خ هیکرد..چند ثان یرو نگاه م یداشت ناز

 
 ...دیارا جاتون رو مشخص کرد دی_ببخش

 
 
 
 
 

 ...دیکن یرو انتخاب م یو آروم یسنت یجاها شهی_شما هم
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 یکاف یکوچولو  یها یپشببت اوون صببندل بتیه نیزد :من با ا یلبخند یعل
 شم... یشاپا جا نم

 
 کرد : خوب ...حق با شماست... یخنده ا الیناز

 
 ؟یخور ی_ناهار که م

 
 تو دانشگاه... می_نه با مهران ناهار خورد

 
 _حالش چه طوره؟؟؟

 
 بود... ی_بهتره...زخم بد

 
 سکوت شد... نشونیب یلحخه ا چند

 
 کرد... یم یداشت با گوشه مقنعه ا  باز الیناز

 
 ؟؟؟یهنوز ازم دلخور-
 

 جبران شد... یخوشگل کم یجا نیکم...با ا هی_امممم.....
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 _چرا ؟؟؟؟

 
 _چرا دلخورم؟؟؟؟

 
 _بله...

 
 بر خورد نکرده بود... یبا من اوون طور ی_ تا حاد کس

 
 کار کنه؟؟؟؟ یخواست چ یناموس م یاون مردک ب ی_متوجه بود

 
صبان یناز صورت ع ش یعل یبه   بر میانداخت : باز هم دار ینگاه ارامش بخ

 به همون دور باطل....من مانتوم کوتاه بود ربول...شما فحش نده... میگرد یم
 

 زد و با خجالت گفت : حق با شماست... یلبخند یبه لحنه با نمک ناز یعل
 

 هیکنه چ یکه من رو ناراحت م یزیچ نیشببتریب دیدون ی_اشببکال نداره.... م
سط هر نی؟؟؟....ا شما و و آت هیکه بچه ها به من دادن رو مثل  یلقب یبحث که 

 من لوسم.... یعنیکه  دیکن یاز  استفاده م
 

 ...ی_من منخور
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شما فکر م دیحرفش پر ونیم یناز م سر خوش یدختر کوچولو هیمن  دیکن ی: 

 نداشته درسته؟؟؟؟ یمشکل چیکه ه
 

 سکوت کرد... یعل
 

ماه  6....تا کنکور دیزد....و انگشتش رو دور لبه فنجونش کش یپوزخند الیناز
کرده بودم  یمونده بود ...با اعتصببباب غرا و هزار دنگ و فنگ پدرم رو راضبب

بگراره کنکور هنر شببرکت کنم هر چند تئاتر رو غد رن کرد...چه ردر هم که 
 و پر از ورق دستم ومدمی... داشتم از کالس کنکور ممیمن گو  کردم...بگرر

موتور  یرو از پشببت سببرم صببدا ادهیپ ی...توکیبود هوا هم تار یمداد رنگ
نده .... رهینور خ هیو  دمیشببن بد هیکن بدنم پ یدرد   یزیچ گهید دویچیتو 
عد از  هی....موتوردمینفهم مدم..  3زده بود و فرار کرده بود...ب روز بهو  او

 یدیشد یته بود..دردا..دنده ام شکسمبود مارستانیماه ب هیداغونم کرده بود...
ستم بود که د ست را شتم...و از همه مهم تر د ست کار نم گهیدا  نیکرد..ا یدر

اه نگ یکنجکاو ونگران عل یب ضببش رو رورت داد و به چشببما الی....نازیعنی
ردم ؛ هفته اول لج ک هیگراشت... ییطارت فرسا یها یتراپ ویزیکرد.....دکتر ف

صببحنه  یرو ای یکن یطراح یتون ینم گهیبودم...د ادهرو از دسبببت د دمیام
ا کرد...ت یرو تکرار م نیتو ذهنم هم یزیچ هی...یرو با دسببتت اجرا کن یزیچ

کرد و  یم یدر مان یمیکه ش دمید مارستانیپسر کوچولو رو تو ب هیروز  هی نکهیا
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 سببتیخواد فوتبال یکه بره بزرگ که شببد م مارسببتانیگفت که از ب یبازهم م
رد ک یم ی...با اون حال خرابش تو راهرو ها با کاغر مچاله شده فوتبال بازهبش

ستار ها رو در م صه بعد  به خودم اومدم..عزمم رو جزم اوردیو داد پر ...خال
 کردم به خودم فشار آوردم تا تونستم دوباره به حالت اول برگردونمش....

 
نده و شببکن فیظر دختر نیتو دلش اعتراف کرد که ا ی...علی_عزمتون سببتودن

 از جنس اهن داره... یاراده ا
 

کس  چیانجام بده..مبارزه کردم...ه دیبا یرو کردم که هر انسببان ی_نه من کار
 ...ارهی یرو آسون به دست نم یزیچ چیه
 

 مبارزه هم زهایچ یزد : اما با بعضبب یافتاد پوزخند یزیچ ادی ی_درسببته....عل
 نداره.... دهیفا
 

ا ه زیچ یگراره بعض ی..درونته که نم یخودت یمن اصلدش ی..اما گاهدی_شا
 ...یو به راهت ادامه بد یرو رها کن

 
 نره... ادتیتا  یسفت بچسب دیرها کرد...با دینبا ی_آخه گاه
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 شماست .. یکه تو چشما شهیم یغم نیباعث ا دنهی_اوون سفت چسب
 

 جا خورد.... یکم یعل
 

شتا الیناز ستش رو اروم جلو اورد و انگ ستا  گرفت...عل نیرو ب یعل ید  ید
نگاه کرد که داشببتن  یا دهیو کشبب فیظر تینها یب یو به دسببتا دیدلش لرز

 دادن... یانگشتا  دستش رو فشار م
 

..اما دیکه ناراحت دیکن یاصال چرا انکار م نکهیو ا هیدونم مسئله چ ی: نم الیناز
 ...یا گهیخاطر خودتون...نه کس د ...به دی..ببخشدیرها کن

 
ناز نشببونیب یلحخه ا چند رو رها  یاروم دسبببت عل الیسببکوت شبببد .... 

کرد...و دوسبت  یرو رو دسببتش احسبباس م یهنوز اوون گرم یکرد....اما عل
ش به رلب یناز یکه از دستا یانیرو رو دستش نگه داره..جر یداشت دست ناز

 دوب دهیمدت به دور خود  تن نیکه طول ا ییشببد انگار تمام تار ها یمنتقل م
 برد.... یم نیرو از ب
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بدون نگاه کردن به تلفن دکمه سبز رو فشار  یبلند شد...عل یعل یگوش یصدا
 داد....:الو..

 
جان تو رو خدا  ی:علدیهم شببن یبلند بود که ناز یهق هق زن به ردر یصببدا

 گو  کن..
 

 شیبار به من زنگ نزن...برو پ 100 نیشببد : ا دیسببف یکه رنگ عل دید الیناز
 ...یچند سال بود نیهمون ها که تو ا

 
 ...ی_اگه فقط برار

 
...من بهت یمونیکه پشبب یبگ یزد : برارم چ یداشبببت داد م گهیکه د یعل

 نکن...اه ه ه هیگر ؟؟؟یداشتم..کجا بود اجیاحت
 
 تخت... یبعد تلفن رو رطع کرد و پرت کرد رو و
 

 شروع کرد راه رفتن... دیموها  کش نیب یاز جا  بلند شد دست یعل
 

تو دلش گفت..بلند شبببد تلفن رو گراشبببت تو  الیکنه...ناز یسببکته م ادن
شماستادیا یعل ی...رو به روبشیج سر  رو باد گرفت تا بتونه اوون چ  ی...
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 ه ادنوگرن د یگرفت : بخور یعل یآب رو جلو ی... بطرنهیو سرد رو بب اهیس
 ...دیکن یسکته م

 
برسببونمت خونه...شببرمنده حالم خوب  می...بریآب رو خورد : مرسبب یعل

 ...ستین
 

 ...دیبگرارم تنها بمون دیدرصد فکر کن هی_اود که چرا شرمنده...دوما 
 

 ..من...ستین یازی_نه ن
 

 برم شما رو ینگه داشت : من م یاز دهان عل یدستش رو با فاصله اندک الیناز
 ..رمیکنم م یم یرات یورت شهیکه هم ییجا

 
 _اخه..

 
 اعصاب ندارن تنها برارم... یمن کنه ام...عادت هم ندارم دوستامو ورت دینی_بب

 
 یمنتخر ناز یبه چشببما یمهران لبخند تلخ یو ناراحت هیاتل یاور ادیبا  یعل

 ..یکن ینقش سوپر منو باز دیخوا یانداخت : حاد شما م
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 ...قای_در
 

ش به ش شیحرکت کردن...پ نیسمت ما س نیما ستش رو به  یناز دنیکه ر د
 لطفا چییدراز کرد... : سو یسمت عل

 
نه...سببو یعصببب یلیخ یعل نه بز که بخواد چو رو داد و  چییتر از اوون بود 

 خود  نشست...
 

 شینیب یداد...چشما شو بست و با انگشت اشاره و شصت باد هیتک یصندل به
 داد.. یرو فشار م

 
 ....کهیلظ گفت : همه  ستا  فتو  ن رینگاه کرد و ز یراه افتاد...به عل الیناز

 
 ؟؟؟یگفت یزی_چ

 
 ..یچیهول کرد : ن...نه ه الیناز

 
ساس م یعل ستخوانش نفوذ م الیعطر ناز یکرد بو یاح  یبا هر نفس تا م ز ا

 طرابپر از درد و اض زینفرت انگ یشه که به اوون سالها یکنه و مانع از اوون م
 که بعد ایبگو مگو و خرد شدن اش یکرد اوون صدا ها یاحساس م یبره....حت
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 یلیخ گهید ادح دیچیپ یاز سببمت اوون زن تو م ز  م یاز هر تماس تلفن
 وضو  ندارن..

 
ش حرکات سبت ب ینخر چیه یمدت که عل هیمثل گهواره بود...بعد از  نیما ه ن

 ...دیرو کش یو دست ستادیا الینداشت.. ناز زانشیم
 

شو باز کرد و به اطرافش که کوچه باغ ها یعل شم ها  پر درخت بود نگا ه  یچ
 نگاه کرد.. الیپر از پرسش به ناز یکرد و با چشما

 
س نجای: االیناز شما تنها ک شف کردم... ست یرو من ک که اوردمش...و بعد  دیه

 میکه باد بر قهیدر 5 هی...دیکه جا  رو لو ند یادامه داد.. : به شرط طنتیبا ش
 ....میرس یخوشگل م یلیخ یجا هیبه 

 
 به را افتاد. الیدر سکوت همراه ناز یعل

 
ضا به س یف شد رودخانه  یم یتپه که به راحت هی یرو بایتقر دنیرس ییبایز اریب
 نی: تو ا دیکشبب قیرو به اوون دره و نفس عم سببتادیا الی...نازدیدره رو د نییپا

صل کم شتشی...اردستین ادیهم ز اهیسرده...گل و گ یف شره...خونه  به مح
شنه پ ی...بعد رونجایا ومدمیم یتره از بچگ نییتا کوچه پا 3مادر بزرگم  ا  پا

بود و داشببت با نوک کفشببش رلوه  بشیکه دسببتا  تو ج ی...رو به علدیچرخ
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...: دیبرداشت و درست به مقابلش رس ی...ردمدیداد چرخ یم یرو باز یسنگ
 رو... نیینه پا دیکه باد رو نگاه کن نجایاوردمتون ا

 
 نه؟؟؟یا ریغ میرسیبه باد م نیی_از پا

 
ست عل الیناز شت اورد : به  یرو گرفت و به لبه دره که عمق چندان ید هم ندا

س نییاز اوون پا شهیم یشرط  نییکه خودت رو باطناب محکم به پا دیبه باد ر
 ..ینبند

 
 شه... یخوام....نم ینم ایدونم  ینم یکن ی_فکر م

 
 ....مرحله به مرحله..... شهینم ییهوی_
 

 خانوم دکتر... هیزد : مرحله اول چ یپوزخند یعل
 

ند عل الیناز ناد یپوزخ فت : ب دهیرو  بدن.... ا ختنیر رونیگر رو  نیزهر از 
مت کوه س دیکن ینگاه کرد : رو تون رو م یباد رفته عل یگفت و بعد به ابروها

 ...دیکن یم ی.....خودتون رو خال دیدی...فحش مدیزن یم ادیرو به رو وفر
 

 ...میبرگرد دیای...ب الیخ ی_ب
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که ....بعد هم تیزد : ازت متنفرم عوضبب ادیرو به دره فر یتوجه به عل یب الیناز
 ز بکوبم تو م نیبرداشت و پرتاب کرد : دوست دارم با ا نیرو از رو زم یسنگ

 ...نداشتت
 

تادهیا یعل با فک سبب گاه م یبود و  بازه ن ناز یکه مطمئن بود  مد او الیکرد... 
 زی...حاد هم بریداد بزن یسببر من که خوب بلد بود گهیسببمتش : بجنظ د

 100انداخت که  الیگلگون ناز یبه گونه ها ینگاه یاوون تنفر رو...عل رونیب
پر از ناز  : خواهش  یبا همون صدا الیتر  کرده بودن... ناز یبرابر خواستن

 کنم به خاطر من... یم
 

خه ا یعل ردر ا یلح چه  خاطر تو... به  خاطر   نیبه فکر فرو رفت... دختر 
 دیکشبب یقیسبباله...نفس عم نیزهر چند کی ختنیر رونیبود...به ردر ب زیعز
 .....دیچیپ شینیب یشاهتوت تو یبو

 
ش ادیسمت دره رفت و فر به سش کمکالم.... یب دیک ساس کرد راه نف باز  یاح

زد و سببه باره و چهار باره که حسببابش از دسببتش در رفته  ادیشببد و دوباره فر
صدا ییها ادین فر ایبود...فقط در م سوزه... شده بود گلو  ب  یکه حاد باعث 

 ....بلندتر... هی...عال نی: افر گفتیکه م دیشنیرو م الیناز
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ها  یریها چه ردر ادامه داشتند ؟؟؟ به وسعت تمام دلگ ادیفر نیدونست ا ینم
 یها سببهینه.....اما احسبباس کرد انگار تمام ک ایها و درد ها  بودن  ییتنها
 ها  باز شدن..... هیر یهوا

 
رو  نشسته دستها  یتخت سنگ یکه رو دیرو د الیاطرافش نگاه کرد....ناز به

شش و به زم صداشده...کنار  رفت و جلو رهیخ نیگو ه ک یی  زانو زد....با 
 خش دار شده بود : ترسوندمت.... ادهایبه خاطر فر

 
شم ها الیناز دو رگه و  یصدا نیدوخت که با ا یسرم عل ینگاهش رو به چ

 یلیخ یلیبود خ شیشبونیپ یکه رو یسبرکش مشبک یخسبته و اون دسبته مو
در اورد و با  یدسببتمال بشیج ینداد...از تو یجراب تر شببده بود ..... جواب

 رو پاک کرد.... یعل سیخ یشونیآرامش پ
 

از زهر شده حاد پر از  یخال شیکه تا چند لحخه پ یکرد رلب یاحساس م یعل
و  فیظر یو پر از اسببترسببه که سببرچشببمه ا  اوون دسببتا نیریحس شبب هی
 .....بانیز
 

 ...نییپا می: بر الیناز
 

در  یشببده بود .....عل کیکرد و به راه افتاد ....هوا کامال تار دیییبا سببر تا یعل
 الیرو به ناز یرانندگ فهیوظ قتیکار در حق نیسببمت شبباگرد رو باز کرد و با ا
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 یتو تاریوگ وانیاز پ یبیترک یقیفلش در اورد....موس فشیاز تو ک الیسپرد....ناز
 ...دیچیپ نیماش

 
 هستش.... شیآهنگ زا نی: اسم ا الیناز

 
 زدم؟؟؟ ادیفر یلیچشماشو بست : خ یعل

 
 عمق اوون غم نبود اما... زانی_من انتخارشو داشتم...به م

 
 باعث اوون غمه نه ؟؟ یچ یبدون ی_دوست دار

 
 ...دیچرخ یپارک کرد و به سمت عل یرو گوشه کوچه خلوت نیماش الیناز

 
سته بود : نم یعل شما  ب گم.... پدرم مرد  یت مرو به نایدونم چرا دارم ا یچ

 رنگ ی...از جبهه که با اوون لباسبباشببناختنشیجبهه و جنگ بود..کل محل م
کردن....منم پسر بچه  یم ی..مردم محل برا  همه جا رو چراغونومدیخاک م

 ییبایکردم...رهرمانم بود...رهرمانمون بود....مادرم زن ز یبودم بهش افتخار م
انقالب  ریواگ ریو ثروتمند که تو هاگ لیاص یخانواده بازار هیاز  بایز یلیبود..خ
بوده تو  یآرمان یدگاههایمن که سببر  پر از د پیخوشببت ید ربا هیبا پدر 

ن و اهل رفت شهیم ی...بهو چادریفالن یحاج ی...دختر ررتشهیدانشگاه آشنا م
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سه...پدر بزرگم  سجد و جل هم  یاعتماد رییت  نیاما به ا ومدهی ینم بد به م
 نیخوام زنه هم یکفش که م هیکنه تو  ینداشببته...خالصببه مادرم پا  رو م

کرده  یماه فکر م 2 ییآشنا نیخان بشم....پدر عاشق منم که حاد تو ا نیحس
قدر م نیمادرم از ا به اوون رو شبببده ان پدر بزرگم راضبب ادیم رهیرو   یتا 

صمشهیم س رنیگیم می...ت شگاه....عل رنینگ یعرو  یو خرجش رو بدن پرور
 دیزد و ادامه داد :پدرم چون معتقد به خدا بود و مادرم معتقد و مر یپوزخند

شون م یکیتو اپارتمان کوچ رنیپدرم...م و  شهیده انقالب م یکه پدر بزرگم به
به دن 58 پدرم تقر امیم ایمن  نگ... عد هم ج غا بایو ب عد   بو د و من  ظیب
اوون حضببور پر رنگ  گهیو خوشببگل پدر بزرگم...حاد دخونه بزرگ  امانموم

ستا شد...اوون چادر  یمنبع الهام مادرم نبود....ارتباطش با دو شروع  سابقش 
شال ها یگلدار مهمون شلوار و   نیب یباز و جدل ها یها جا  رو داد به کت 

 طرفدار پدرم بود ..... دایمادر بزرگم که شد
 

 یو جدل ها ومدیگشت از کمد در م یبر م یکه پدرم ورت یمصلحت اهیس چادر
ش یمادرم...پدرم زخم یسر رفت و امدها انیپا یب ماه  5شد.... یایمیشد...

 یب ضش رو رورت داد...برگشت..ول یشد....به مادرم محتاج شد...عل یبستر
پدرم  انیفپدرم کال عوض شببده بود...اما از نخر اطرا ییعشببق دوران دانشببجو

 رهرمان بود...مادرم حاد دست و پا  بسته بود...
 

شت تقر ازین پدرم ستگاه اک دیبا شهیهم بایبه مراربت دائم دا ستش د  ژنیسدم د
مان برا یم مادرم نفس کشبب یبود...رفت آل مان...  یها میج نیاز سبب دیدر
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شت... صورتش  11پدرم...پدرم بعد از چند ورت برگ سالم بود...اومد خونه...
پ کبود بود  ته  تاق و در  شیبود..از ظهر رف تو ا خت  ندا عموم...من رو ا

ست...ناز ساس کرد عل الیب شکش رو م یبه زور داره جلو یاح ط ....فقرهیگیا
شدن ظروف و فر ومدیپدرم م ادیفر یصدا سته   یمادرم...که نم یها ادیشک

بده ..که م مه  تادن یتونه ادا ته شبببدن در....اف عد بسبب باشبببه.....ب  خواد آزاد 
 ....شقششبانه پدرم با راب عکس ع یها هی...گرمارستانیپدرم....ب

 
شقش ارا کایمادرم...رفتنش به امر طالق ارات پدر و انتخ یماریدکتر...ب یبا ع

مختلف...درس خوندن رو  یها مارسببتانیورفه من پشببت در اتاق ها تو ب یب
 سالم بود.... 17 ی...مرگ پدرم ورتمارستانیب یاب یمکتاین
 

س نجایبه ا یعل شته...بعد از ا دیکه ر شم ها  رو باز کرد : حاد هم برگ  نیچ
 ...ازیو البته...ن یهمه سال نفرت...دلتنگ

 
سمت نا ز یعل شمها دیچرخ الیبه  شت با چ شاد نگاه م یکه دا کرد... :  یگ

 ...دمیخونه؟؟؟؟ وارعا امشظ بر یرسون یمن رو م
 

ساس کرد ه الیناز سعزدن ندا یبرا یحرف چیاح شک ها  رو  یره.. شت ا دا
کوه غرور و صببالبت رو که  نیمهار کنه که موفق هم بود...دوسببت نداشببت ا

با حس ا ها  درد دل هم کرده بود  با  شبببه  یکه داره بهش ترحم م نیحاد 
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حاد ا به نخرناز پیمرد خو  ت نیبرنجونه... بداخالق  مام صبببر و  یو  با ت
 ....شدیکه از پدر  کرده بود...بزرگتر م ینگهدار

 
 الی...نازدنیرس یگاه گاهش به خونه عل یها ییداد و راهنما یکه عل یآدرس با

 شه.. دهایرو پارک کرد... خواست پ نیکرد و ماش یبه برج لوکس مقابلش نگاه
 

 با تعجظ گفت : تو کجا ؟؟ یعل
 

 خونه شما؟؟ امیدارم م یفکر کرد هی... چگهی_خوب خونمون د
 

ش یعل شم  یم ادهیکه من پ نهیزد : منخورم ا یلبخند تلخ الیناز طونیبه لحنه 
 ...یریمن م نیبا ماش یجناب عال

 
 .رو از لپ لپ در اوردم.. متیگرون ر یکشت نیبه بابام بگم ا ؟؟؟؟یچ گهی_د

 
 رسونمت...ببند درو.. یگفت : م یفکر کرد و با خستگ یکم یعل

 
شدن...من  یم یر یوا م یدار م؟؟؟ی_مگه مجبور شل  ضالتت  دونم همه ع

 ... 8ساعت تازه  رمیخودم م
 

 فکرشم نکن.... یکرد : حت یاخم یعل
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 ...یبد اخالر یلی_خ

 
 راننده مطمئن بفرستمت... هیبا  یتو دب ایدونم...ب ی_م

 
 _اخه..

 
داد.... :با من بحث نکن ....اصال حالم خوب  رونینفسش رو با صدا ب ی_عل

 ...ستین
 

 مهران رو بندازم به جونت؟؟؟ یخوا یها نمون م_امشظ تن
 

 ...ادیب دیزنم سع ی_نه تو رو خدا... دزم شد زنگ م
 

 اومد... یتو دب یبا عل الیناز
 

 گشتن .... شیشروع کرد دنبال گوش یعل
 

 ...گرفت یرو در آورد و به سمت عل یگوش بشیافتاد....از تو ج اد ی لیناز
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 تکون داد..... یبه نشانه تشکر سر یعل
 

 از مامورا تماس گرفت.... یکیبا  یعل
 

 نشستن... یمبل دب یرو
 

 ..گهیرم د ی: برو باد اومد من م الیناز
 

 بندازه.. نییسر  رو پا الیانداخت که باعث شد ناز الیبه ناز ینگاه یعل
 

 یخونه ا ..م شیبر یرفت : م ششیشد..پ یکه وارد دب دیرو د یصمد یعل
 تا بره تو....حواستو جمع کن.. یستیا
 

 .؟؟..صداتون گرفته..دی: رربان سرما خورد یصمد
 

 ...یکن یبد حالم...چشماتو باز م کمی_
 

 کرد .... یاومد ..خداحافخ نیتا دم ماش یناز همراه
 

صندل الیناز ش یبه  سنگ یعل یداد و حرفا هیتک نیما سر    نیرو مرو ر کرد..
 ...خورهیهمه نفرت آدمو از تو م نی...اختنیبود...اشکا  شروع کردن به ر
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نه ب دیرسبب یعل ررص آرام بخش خورد...رو تختش دراز  هی یمعطل یبه خو

 یداره به ک یرفت....ک یاز جلو چشببمش کنار نم یناز ی...لحخه ادیکشبب
محتاجه...دسببتش رفت سببمت  یکیبه اوون  قتیدر حق ی...ککنهیکمک م
ش ش س sms یو به ناز شیگو پرونده که رو  یخونه زنگ بزن...از تو یدیداد :ر

 ا  داد... هیرو در اورد و به آبا ور تک ی..عکس نازبود یپاتخت
 

 یو گوشت یناز یچرتش گرفته بود که تلفنش زنگ زد ...صدا یدونست ک ینم
 : سالم... دیچیپ
 

 ؟یدی_سالم...رس
 

 ؟ی_بله...خواب بود
 

 _نه....
 

 ...میکن ی....برو بخواب...فردا صحبت میستین یخوب ی_دروغگو
 

 ه؟؟یجور نی_تو چرا صدات ا
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کهیاز ترس ا الیناز مه گر یعل ن  یچیکرده آب دهنش رو رورت داد : ه هیبفه
 بابا سردمه...

 
 ..یکرد میهمراه یبده : مرس صیبود که بتونه تشخ نیکه منگ تر از ا یعل

 
 ...یبخواب...شبت رنگکنم...حاد برو  تیهمراه یکه اجازه داد ی_مرس

 
 ...ری_شظ تو هم بخ

 
 ....ا  گراشت نهیرو رفسه س شویرطع کرد ...رو تختش ولو شد..گوش الیناز

 
 ؟؟یخور یدر زد : مادر جون شام م یتیگ
 

 _نه..
 

 ؟؟یداشت نی_تمر
 

 ...یزندگ نیلظ گفت : آره تمر ریز الیناز
 

 مادر؟؟ یگفت یزی_چ
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 رو پات بخوابم... یایم ی_مامان
 

شت ..و موها یسر دختر کوچولو  یتیگ شگلش رو رو پا  گرا مواج و  یخو
 رو نواز  کرد.. با یز
 

 مامان... یشمیکه پ ی: مرس دیکش هیمادر  رو تو ر یبو الیناز
 

 عسلکم.. یشد ظی_عج
 

ورت به خاطر خودت  چیورتا بابا ناراحتت کرده...اما تو ه یلیدونم خ ی_نه م
 ...یا نکردمنو ره

 
 ...یمن هیزندگ لهی_تو دل

 
 ...دیب*و*ساشک رو صورتش رو پاک کرد و دست مادر  رو  الیناز

 
 _دهانت را ببند تپل خان..
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شت دو لپ مهران با  الیاعتنا به اعتراض ناز یخورد ب یم چیساندو یکه هنوز دا
 رتی؟؟؟ من غ یبعد دانشببگاه کجا بود روزیگم د یهمون دهان پر گفت : م

 دارما...
 

ضا ینگاه الیناز سه خودم  یبه ف شگاه انداخت : برو بابا...وا سبتا خلوت دان ن
 یتا اسگل کس 4جز ما  دی....توجه داردیکش قیعم یکردم....بعد نفس یم ریس
 دانشگاه ... ادی ینم

 
 ..چونهیپ ینم گهیکه د دیهفته مونده به ع 2: آخه آدم از  ماین
 

 ..میاییب میمرض نداشت میاشتند نی: ما هم اگه تمر مهیفه
 

 هنوز تو فکر بود... الیناز
 
 چرا؟؟ ستی: پرنسسمون حواسش ن ماین
 

 ذهنم مش وله... یلی: حوصله ندارم خ الیناز
 

گفت  یجد افهیکه بادخره اوون لقمه گنده رو تونسببته بود رورت بده با ر مهران
 ..یشده ؟؟؟ نگرانم کرد یزی: چ
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 بدم شاد باشه..نفس بکشه...حس کنه... ادی یکیخوام به  ی...مقی_نه رف
 
 حس کردن.. یعنی..تو حضورت  یتون ی: تو م ماین
 

ست ن هیزد و چند ثان یلبخند الیناز ستش رو رو د شت... : ن ماید ن م مایگرا
 فرشته ها رو بخونم...پام رو یکشم نوشته ها یگرفتم دست به گل هم که م ادی

 شنوه... یاحساسم رو م یقیدارم که موس مانیذارم ا یکه برهنه رو خاک م
 

 ن...کرد یم د ییبه چهره بچه ها کرد که با نگاهشون داشتن تا ینگاه الیناز
 
 
 
 
 

 انجیچند ورته کارم خارج از ا ه؟؟یچه وضع نیزد : ا یم ادیداشت فر یعل ریام
 خوام.. یرفته؟؟؟ من اون آدرس رو م نیبوده نخمش از ب

 
 _آخه...
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شما ها منو مستین می_من حال سی... شده بردیشنا  ونشیگانیشظ تو با ی...
 ..ی.. فعال مرخصیکن یم دا یپ یاطراق کن

 
اومد...بدون نگاه کردن دکمه  یعل لیموبا یزمان با بسببته شببدن در صببدا هم

 سبز رو فشار داد : الو..
 

 ..المیمن ناز دیفکر کرد اشتباه گرفته : ببخش الیناز
 

شن یعل شد لحنش  یانگار موج الیناز یصدا دنیکه با  از آرامش وارد بدنش 
 ..یدرت نکردم..خوب یکرد : سالم... به شماره رو گوش رییدرجه ت  180

 
 ؟؟؟یکرد یم هیرو تنب یکدوم بد بخت یخندان: باز داشت الیناز

 
 ؟ یبا خنده : حقشه مطمئن با ...خوب یعل

 
کنم امشببظ خونه  یآور ادیو در ضببمن  یچه طور نمی_اوهوم....زنگ زدم بب

 ...میاستاد دعوت
 

 ...میریدنبالت باهم م امی_اوهوم زشته خانوم کوچولو...چشم م
 

 ..امی...خودم مشهی_زحمتت م
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 تو رو خدا... می_ تعارف نکن

 
 منتخرم .. 6_باشه...پس ساعت 

 
 برام خوب بود... یلیخ یمرس روزیبازم بابت د ی....راستنمتیب ی_م

 
 کردم ی...دلم رو خالمنم دزم بود. ی_برا

 
 ؟؟یپرت کرد یکله ک تیتو اوون سنگ و به ن ی_راست

 
 سالشه م ز نداره.. 25...احمق  مونی_پسر همسا

 
 کار کرده مگه؟؟ ی_چ

 
شد چ ینگران عل یو کم یجد لحن کنده بشه : هه!!  الیاز رلظ ناز یزیباعث 

با دوسببتا  تو ح یچ یخواسببت یم گهید  یم یباز بالیوال اطیکار کنه....
من بود و گوشببه  یکه کار فوق هنر یزیعز یاز مجسببمه ها یکیکردن...زدن 

 بود رو شکستن...فهم ندارن که.... اطیح
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د: کم شبب لشیدل یب یهم از نگران یو کم دیخند الیبه لحنه کودکانه ناز یعل
 ...یکار  کنه...حاد اشکال نداره ...دهن به دهنش که نراشت یخدا بگم چ

 
 ..کالغ ساختمونمون خبر داد...دمیون هنوز خود  رو ند_نه ....چ

 
به کار  نداشببته با   یشببد : کار یداشببت از خنده منفجر م گهیکه د یعل

 ..رمیگ یخودم انتقام مجسمه ات رو م
 

را  ب یفیتعر چیرو  گراشببته بود که ه یخاصبب ریحرف تاث نیکه ا الیناز
 ..یریگ یئنم حالش رو مرو لرزوند : باشه مطم یکه دل عل ینداشت با لحن

 
صدا از اوون حالت ب یدر اومد ..عل یصدا سمون در  نیزم نیکه با اوون  و ا

 برم.. دیفکر کنم با دیاومده بود : ببخش
 

 _تو من وببخش که سر کار مزاحمت شدم....
 

 ...نمتیب ی...میخوشحالم کرد هیچه حرف نی_ا
 

صببدا متنفر بود....با  نیکنن ....از ا یرو سببورام م واریدارن د نایبابا باز ا ی_ا
 نهیتو آ یاوردنه حرف عل ادیاون پسر خلش ...زده مجسمه ام رو شکونده....با ب

...مثل یشببد....خودتو جمع کن ناز یجد هویبه خود  زد....بعد  یلبخند
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هات صببم با گه هم یمیمهران  ما شبببهیبر خورد کرد ..م  ینم تیازت ح
کردو  یپوف دیکه رس جهینت نیوونم هست....به اا یتو نگاه و صدا یکنه...نگران

رو  شیپاشا کجاست....گوش نیبود برداشت....اصال ا زیمداد چشمو که رو م
... به سبباعت ؟یای یامشببظ هم نم یعنی ؟ییزد : پاشببا کجا smsبرداشببت و 

 هامو پنهون کنم... سترسرو تموم کرد...ماسک زدم ...ا ششینگاه کردو آرا
 

نگ که شلوار سبز ت هیبا  دیبلند داشت رو پوش نیکه آست د یسف B B قهی بلوز
تا کرد دو تا دکمه  یبلوز رو کم نیداد..آسببت یرو کامال نشببون م فشیاندام ظر

 یروزک پا  بود ..کفش عروسک یباد  رو باز گراشت..... شلوار  تا باد
سبببز....عطر زد  ظیکه خود  سبباخته بود شببکل سبب یی..گوشببواره ها دیسببف

ام با پدر گر شیبا و مامان که رفتن خونه عمه...خوبه وگرنه دوباره سببر آرا....با
دونه بافته  هیموها  رو  دیا  رو پوشبب یمشببک ی....پانچومیشببد یم ریدر گ

رو سر کرد : تو خونه با کفش...رو من کنترل نباشه خدا رو  شیبود...شال مشک
 ....ستمیبنده ن

 
 تک زنگ خورد.. شیگوش
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ش یعل ریام صبان نیتو ما سته بود..ع ش سع یبود... پا ین شظ  دیاب دیتلفن :  ام

که شبببک دار ها  برم...رو همون  ..آدرس دیکن شببتریزومتون رو ب میبا
 خوب اومد رطع کن.. لهیخوب خ لهی...خستینباشه..مدرک هم ن

 
 _سالم...

 
:  دید ینم یزیهوا چ یکیزد و برگشببت به سببمتش به خاطر تار یلبخند یعل

 سالم...
 

 که نکردم... ری_د
 

 _نه.. نه... و بعد راه افتاد..
 

 بگرارم..؟؟ یقیداره موس ی_اشکال
 

 ی....علدیچیپ نیو تار تو ماش ین یاز نوا یدوست داشتن ی_البته که نه... صدا
گشبببت... با  یم یزیدنبال چ فشیانداخت که داشبببت تو ک الیبه ناز ینگاه

 الشیخودشببه..خ شببهیپ یدادن ورت یمامورا سببوت نیخود  فکر کرد از بس ا
 راحت تره.. یلیخ
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ارعا ..که ولشیبه موبا الیگاه ناز یگاه و ب یسببکوت بود و نگاهها نیماشبب یتو
 کرد.. یم یرو عصب یعل

 
 ..د؟؟؟یهست ی_منتخره کس

 
 ده.. یدادم..نا مرد جوابم رو نم sms_به پاشا 

 
کار مهم ها  دار ی_ خد  گ ؟؟یبا با  عد  که فردا متن و ب ند  فت ..هر چ

 ...زمهیمکالماتت رو م
 

شدم دنکهیسئوال مهم...ا هی_اره.. ست دختر  ن ستش هم  گهی...چون دو دو
 .؟؟ستمین
 

 _مهمه؟؟
 

ه ب دیاوون نبا میبرام مهم باشببه...ما دوسببت دینبا گهیم مایمن مهمه...ن ی_برا
نون سر  گه احساس که را یچرت م یکرده...ول یمنو نگاه م یا گهیچشم د

حت ترم..حت ینم مه را با مهران از ه  زانی...م شببتریب میاز فه یشبببه....من 
شا اندازه مهران ن تمیمیصم شا ا ستیبا پا انه بچه گ العملشعکس  نی...اما پا

 است..
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 داره.. اجیاحت ییتنها یبه کم دی_شا

 
 ی: همه که مثل شببما تو گوشببه عرلت مشببکالتشببون رو حل نم دیخند یناز

 ..تونییوسط تنها دمیچند ورته جفت پا پر نیکنن...هرچند من ا
 

ود نشببده ب یکرده بود پنهون کنه ول یسببع یلیکه خ یبا لحنه نواز  گر یعل
 ....ستمین یاروم زمزمه کرد : من که اصال شاک

 
ت بر گش یدادن...پشت چراغ ررمز عل یگو  م یقیسکوت داشتن به موس در

که ن چرا سببکوت الیناز نهیتا بب ناز میکرده   ..نفسببشدیرو تو نور د الیرم 
رو  الیناز رینفس گ ییبایشده و ر  لظ ...ز شیبلند آرا یگرفت...اوون مژه ها

 کرده بود... شتریب
 

 یرو متوجه شده بود سر  رو بلند کرد و اون چشما ینگاه ینیکه سنگ یناز
 یکردن...چند لحخه ا یداشببتن نگاهش م یکه با برق خاصبب دیرو د اهیسبب

متوجه شببد چراغ سبببز  یعل یپشببت نیبوق ممتد ماشبب یگرشببت که با صببدا
 نییسببر  رو دوباره پا الیشببده..آب دهنش رو رورت داد و حرکت کرد....ناز

 .....تانداخ
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ت باها  نداش یکه نسبت یبود..از خود  که اوون طور به دختر یعصبان یعل
ناز قدر ز الیزل زده بود..از  جرب  بایکه ان به خود   ها رو  گاه  که ن بود..

 ..کردیم
 

 یوارعا نم یو عل دیکشبب یخجالت م الیمنزل اسببتاد سببکوت کردند..ناز تا
 که بهش منتقل شده... هیدونست اوون همه اضطراب چ

 
رو  یزیچ جانیکرد و با ه یصببحبت م مهیگوشببه سببالن داشببت با فه الیناز

 کرد... یکاناپه نشسته بود و داشت نگاهش م یرو یکرد....عل یم فیتعر
 

به  یرو گرفت و لبخند یرد نگاه عل مهران زد : تماشببا کردنش پر از حس خو
 لرته برات نه ؟

 
 : منخورت رو نگرفتم ؟ دیکه مخاطظ مهران بود با تعجظ پرس یعل

 
 ردمک یمتوجه شد : داشتم نگاه م یاشاره کرد عل الیبا چشم و ابرو به ناز مهران

 کنه..؟ یعزم رفتن م یک نمیبب
 

 هی نی..امشظ عیکرد ی..تماشا  م یکرد ینگاهش نم ی_ادن که زوده...ول
 شده.... یتابلو نقاش
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ظرف پر از شکالت به سمتشون اومد...  هیبا  الیخواست انکار کنه که ناز یعل

 یقیانداخت و اخم عم الیبه ناز ینگاه یتعارف کرد...عل یخم شببد و به عل
 خورم.. یکرد.. : نم

 
 یجا خورده بود خواست به سمت مهران خم بشه که عل یکه از اخم عل الیناز
 مهران؟؟ یخور یظرف رو گرفت : بده من...م عیسر

 
 خورم... یبه زور خنده ا  رو نگه داشت : نه نم مهران

 
ود ب دهیفهم قایچشبه انداخت..مهران که در نیا یبه معن یبه مهران نگاه الیناز

 شانه ها  رو باد انداخت.. هیموضوع چ
 

با خود  گفت : پسببره مسببخره تعادل نداره واد... و به سببمت اتاق  الیناز
تا کتاب بازو  هیکه  ارهیکه خواسببته بود رو ب یمطالعه اسببتاد رفت  رو  نفر 

 .... :ههههههههههههه!!!!دیکش
 

ها یعل با اخم  گراشبببت. ی...دسببتشببو رودیدر هم د یرو  .. : رلبش 
س ست بره که عل یعل یاخم ها دنی...بعد با ددمیتر مانع  ی...اخم کرد و خوا

 شد...
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 چته؟؟ ستی: ولم کن...بد اخالق...معلوم ن الیناز
 

سمت ناز الیناز یجواب نداد...بازو یعل ستش رو به  آورد که  یرو ول کرد..د
 الیناز قهیباز  یزد و دکمه ها یلبخند یردم عقظ رفته بود...عل هینا خود اگاه 

 نگاه کرد ... یکه جا خورده بود سر  رو بلند کرد و به عل الیرو بست...ناز
 

ش یکه چ یکن یورت درت نم چی: ه یعل ستش رو جلو اورد یدیپو ....بعد د
بود رو پشببت گوشببش برد....و بعد هم  الیکه تو صببورت ناز یسببرکشبب یمو

 رفت...
 

عا نفهم الیناز که چ دهیکه وار فت و روشبببده  یبود  تاق ر ندل یبه ا  یصبب
لند شد و ب دیپشت گوشش برده بود کش یکه عل یینشست...دستشو به موها

کرد کشببف کنه اشببکال کار  یدکمه ها  رو باز کرد و سببع یرد نهیآ یجلو
به نت جاسبببت... به شببمع جلو دینرسبب یا جهیک فت جلوتر..خورد   یر

تاد..خنهیآ که تو آ م...اف تا شببمع رو برداره   ی....ا دیرو دخود   نهیشبببد 
 نشست...خاک بر سرم... یکه....رو صندل دهی....همه جونم رو دیوا
 

 خاک بر سرت؟؟ یچ ی_چ
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بعد  ....یعل یرفتم جلو قهی نیمن با ا میبر گشببت : فه مهیفه یبا صببدا یناز
 نشون بده.. میخم شد تا به فه

 
 برده... یضی: جووونم ...چه ف دیبلند خند مهیفه

 
 ...رونیکشم برم ب یدکمه ا  رو بست.... : خفه شو..ادن خجالت م الیناز

 
ستاد شت و رفت ب الیناز ا صدا کرد...کتاب رو بردا  یعل کرد به یسع رونیرو 

س ست به  صورتش ه یرو نهیکه د سته بود و تو  ش ود نگاه معلوم نب یچیکاناپه ن
 نکنه...

 
 
 
 
 

 شدن.. نیبود...که از خونه خارج شدن...و سوار ماش 9حدود  ساعت
 

 ؟؟ی: تو چرا انقدر ساکت یعل
 

 انداخت.. نیینداد و سر  رو پا یجواب الیناز
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سکوت : اگه م هیحرکت کرد...بعد از  یعل سمت خونه  میشه اول بر یمدت 
 برم... ییخوام جا ی...چون مرسونمیبردارم بعد تو رو م یزیمن...چ

 
ناز باز گاه کن  نیماشبب ی... علالیهم سببکوت  به من ن گه داشبببت :  رو ن

 از من؟؟ ی....ناراحتنمیبب
 

پا الیناز هنوز جالت یبود..عل نییسبببر   قدر خ تو رو ان  ینم ی: من 
ستم...مگه ا ش نکهیدون ستش رو یکن یازم که نگاهم نم یدلخور با ...و بعد د

سر  رو بلند کرد..ناز الیچونه ناز ریز شت و  شما الیگرا  یخندان عل یبه چ
 ....دمیند یزی: من چ ی.... علرهینگاه کرد و خواست نگاهش رو بگ

 
 نهیو با مشت به س دیسر  رو عقظ کش الی..نازتیحرف تو اوون مورع نیبدتر

 .ی...ب یب یلیزد..: خ دیخند یکه داشت م یعل
 

 م؟؟؟یچ ی_ب
 

رو  ونریکرد و از پنجره ب یپشبتش رو به عل نهیجواب نداد..دسبت به سب الیناز
 نگاه کرد...
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...اگه یمن خم شد یفقط جلو یزد و حرکت کرد : شانس آورد یلبخند یعل
 طور نبود... نیا
 

 شد مثال.... یم یطور نبود..چ نیبا حرص گفت : اگه ا الیناز
 

 ...یورت امتحان نکن چیکن ه ی: سع یخشن و سرد اریبا لحن بس یعل
 

وارعا ترسببناک  نیا یبود ول دهیشببن یلحنه خشببک از عل تا حاد بارها الیناز
 بود...آب دهنش رو رورت داد و ادامه نداد...

 
شظ یتو دب یایب یکن ی: لطف م ی...علدنیرس یخونه عل به  ...خانوم رهر...
 تنهات برارم... نیشه تو ماش ینم

 
دا رو ص یکه عل یب ض داره زن یبرج با صدا یپله ها یشد...جلو ادهیپ الیناز

 کرد.. هر دو به پشت سرشون برگشتن... یم
 

س بایز یبه زن ینگاه الیناز ش یانداخت که به پهنا یو خو  لبا ک صورتش ا
سرد و متعجظ نگاهش م یعل کی... زن نزدختیریم ستش  یشد که  کرد..د

به عقظ  یردم یرو نواز  کنه..عل یخواسببت صببورت عل یرو جلو آورد م
شکار شونت آ شت...با خ شما رو  یبردا و بر الی...نازادی ینم ادمیگفت : من 

 تو....
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 : اما... الیناز

 
 گم.... یبرو تو بهت م الی: ناز دیکش ادیفر یعل

 
 ..میمادر فدات بشه بزار حرف بزن یبا هق هق دوباره جلو آمد : عل زن

 
 فیظر یرو پس بزنه که دستا ومدیخواست دست زن رو که به سمتش م یعل
شما الیناز شت و به چ ساس کرد....برگ اه نگ الیناز سیخ یرو ، رو بازو  اح

 و آروم بهش گفت دیعقظ کش یرو کم یعل الیکرد...وارعا حالش بد بود...ناز
 رف...اما...اما...به خاطر خودت...باها  حسببتیدونم حالت خوب ن ی:م

 بزن...
 

 ...یفهمیتونم...م ی:نم یعصب یعل
 

جاب شببو... یبا لحن ملتمس : نم الیناز به  هیبار...فقط ... هیگم م بار....
 ستادیا یعل یخاطر...به خاطر من...بعد رو به رو

 
ستش  با سر  رو  قهید صش  صو کتش رو مرتظ کرد و با لحن طناز و آرام مخ

 خم کرد : باشه...؟؟ یکم
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 فیظر یکرد و اوون انگشتا ینگاه سیخ یسبز عسل یبه اوون دو تا گو یعل

مادرانه  شیسبببال پ 20که  یا ...سببر  رو بلند کرد و به زن لرزون قهیدور 
ه منتخر ک الیزن متنفر بود...دوباره به ناز نیزد...از ا یترکش کرده بود..پوزخند

 جواب بود نگاه کرد...
 

 دیآرام شببده دسببتش رو دراز کرد : کل یکم یکه احسبباس کرده بود عل الیناز
 لطفا...

 
داد...: ما  الیرو به ناز دیکه کل هیدختر چ نیا یدونسببت جادو یوارعا نم یعل
 مگه نه؟؟ یایباد....م ایبکش و ب قیبال تو هم چند تا نفس عم میریم
 

 ..675واحد 6کرد : طبقه  دییبا سر تا یعل
 

 دیکن ی...لطف مالمیبه سببمت زن اومد...دسببتش رو دراز کرد : من ناز الیناز
 د؟؟؟؟یایهمراه من ب

 
نا منخم رو  یخونه مجرد هیدر واحد رو باز کرد و وارد شبببد....انتخار  الیناز

س شت...جلو  آپارتمان ب ش اریدا شد...زن  یو مرتب کیلوکس... بود...وارد 
 هم به همراهش..
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 به سکوت گرشت... یلحخه ا چند
 

گفت ...چه ردر هم  هیپدرشبببه....و بعد با گر نی...عادیکنم ب ی: فکر نم زن
 شده.. پیو  تو خ افهیخو  ر

 
 ...ادی...گفت که م ادیزد.... : م یلبخند الیناز

 
 ؟؟ی_دوست دخترش

 
 زد... یدوستشم...زن لبخند تلخ یعنیجا خورد .... : نه... الیناز

 
مواجه  یزرد ونگاه داغون عل افهیدر رو باز کرد و با ر یزنگ اومد...ناز یصببدا

 وارد بشه... یشد..کنار رفت تا عل
 

جان  یآمد با ب ض : عل یزن از جا  بلند شبببد به سببمت عل یورود عل با
 مادر...

 
 لطفا... دیایبا اشاره دستش گفت : جلوتر ن یعل

 
 مورده...به سمت در رفت.. یاحساس کرد حضور  تو اوون لحخات ب الیناز
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 : کجا ؟؟ یعل

 
 شده... رمی_خونمون...د

 
 دنبالت... انیزنگ زدم ب سای_وا

 
 هیتوصبب گهید یرو باز کرد... :صببمد دریاومد...عل زنگ یلحخه صببدا همون

 نکنم...
 

سر از زن خداحافخ الیناز صمد یبا  سور بود... ناز یکرد... سان  ی: عل الیتو آ
 همه حرفاتو بزن باشه.؟؟..

 
 با نگاه کالفه ا  : باشه... یعل

 
وارد رلظ  یپر از آرامش انیگراشت....جر یآرام دستش رو ،رو گونه عل الیناز
 ...؟؟یاریفشار ن ادیبه خودت ز ید یزنم...رول م یشد : بهت زنگ م یعل

 
 یوت دیچینگاه کرد که پ الیبار بازو بسببته کرد و به ناز هیچشببم هاشببو  یعل

 آسانسور...
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 ما؟ شیپ یاینم یرد کردم...مطمئن ی_برات امروز رو مرخص
 

صدا یعل شما یبا  سته و چ سع یخ  ری: آره.. ...باهام تماس بگ دیررمز رو به 
 راجع به آدرس....

 
 رو فشرد و رفت.. یدست عل دیسع

 
رفت که حاد مطمئن بود منبع  یشببمرون یمیبه سببمت اوون خونه رد یعل

 آرامشش اوون جاست...
 

شمعدون به شد  یو فانوس دم در نگاه یگلدون  شرد... در باز  کرد و زنگ رو ف
 تابش بود... یب شظیکه از د دیرو د ی، کس یو عل

 
 ادیب ینگاه کرد و بدون حرف راه رو باز کرد تا عل یخسته عل یبه چشما الیناز

 تو...
 

شیعل ضع یول یبار تماس گرفته بود نیچند شظیدونم د یم دی:ببخ  هی تیو
 ...شظینبود که بتونم جواب بدم...اومدم رو در رو عرر بخوام بابت د یطور
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نگرانت  دایکه..من شببد سببتیدزم ن یزد : نه بابا عرر خواه یلبخند الیناز
 نکینگاه کرد که ع الیرو مبل زوار در رفته نشببسببت و تازه به ناز یبودم...عل

شک ییکائوچو سر  رلنبه نگه  یدور م شت  زده بود.موها  رو با دو تا مداد پ
 تنهم به  یپر از رنگ و پارگ نیمردانه گشبباد و شببلوار ج راهنیداشببته بود پ

 داشت..
 

داغونم ...نه؟؟ لباس  یلی: خ دیبه خود  نگاه کرد و خند یبا نگاه عل الیناز
 نجام؟یبهت گفت من ا یک یجا...راست نیا یایکردم ب یکارمه فکر نم

 
پا یعل ته بودن .... و  مامورا گف نگ کرد..خوب  خه ه ند لح به ن یچ  امیتلفن 

 گفته بود...
 

شا یشک : نم یعل شد من تو  نیب شظید دیدونم ... نده مو ادمیحرفات گفته 
 بود.....

 
 ...دیدونم شا یبا شک: نم الیناز

 
 میبر یخوا یداد... : نم هیتک یصببندل یچشببم ها  رو بسببت و به پشببت یعل

 ؟؟؟یگالر
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 یربهت شببنهادیبا شببه : من پ اد ی یکرد عل یفکر  رو هم نم یکه حت الیناز
 ..باشه؟؟؟میزن ینسکافه توپ م هیدارم ...

 
 کرد... دییبا سر تا یعل

 
 
 
 
 

 دسببتا  نیرو ب شیبزرگ سببفال وانیچهار زانو رو کاناپه نشببسببت و ل الیناز
 گرفت..

 
 !!یهست ینکیدونستم ع یزد : نم یلبخند یبه حالت کودکانه و شاد ناز یعل

 
 _زشت شدم؟

 
 ..یهم با مزه شد یلیبا لحن پر از نواز  :البته که نه...خ یعل

 
 انداخت و سکوت کرد.. نییسر  رو پا یکم الیناز
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 شببتریموندم پدرت رو ب یگه ...اگه م یاز نسببکافه ا  رو خورد : م یکم یعل
سته بود...و  دنمیهامون جدا بود...پدرت بال پر ایدادم...ما دن یآزار م  کیرو ب

 ..گهیعالمه مزخرف د
 

 مزخرفه به نخرت؟؟؟ نای_ا
 

 کرد.. ی_پدرم نسبت بهش حسود بود...عاشقش بود که محدود  م
 

 _حق داشت؟؟؟
 

 از جا  بلند شد : نداشت؟؟؟ زنش بود.. یعصب یعل
 

 _پدرت همش جبهه بود...
 

 _آرمانش بود..
 

 داشت؟؟ یم یآرمان چیه دی_چون مادرت زن بود نبا
 

پدرم  یگ یم یعنی_ با هیچون  مادرم  خاطر وطنش نبود  به  بهش  دیمدت 
 کرد؟؟؟ یم م*ی*ا*ن*ت
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صدا الیناز ست :  یجا خورده بود کم یعل ادیبه فر کینزد یکه از  ش ست ن را
 کنه.... ینم هیرو توج م*ی*ا*ن*ت یزیچ چیالبته که نه...ه

 
تا زمان ی_م پدرت بودم..ه یگه من  ماه  5نبود... میتو زندگ یمرد چیکه زن 

رم اختالفش با پد گهیآشنا شدم و ازدواج کردم...م میبعد از طالق با شوهر فعل
 ..نهیدوستا  رو بب ایکار کنه  رونیگراشته اوون ب یبوده که پدرم نم نیسر ا

 
 ست؟؟ینخر حق با مادرت ن نی_از ا

 
ش خاطر مرارب نیبرسه..به هم ظیبه زنش آس دیترس ی؟؟؟ پدرم م یچ یعنی_

 بود..
 

..وارعا یشببنوه : عل یرو که م ییها زیکنه چ یکرد باور نم یاحسبباس م الیناز
 ؟؟یگ یرو م نایا یدار

 
 نکهیا یعنی نایدونم ا یتعصبببظ و چه م ای رتیغ دیکن یها چرا فکر م شببما

نداز فل کن دیزناتون رو ب نه و در  رو ر ماد دیتو خو به عشببقتون اعت گه  ...ا
داشت  جایکه بهتون احت یو زمان دیباش ششیپ شرفتشی..تو تمام مراحل پدیکن

 ...رتهیغ نیا دیکمکش کن
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صب یعل ست یع ش ید س یپدرم م یستی... : تو متوجه ندیبه موها  ک از  دیتر
 دستش بده..

 
 که بد تر شد... یطور نی_از دستش نداد؟؟؟؟ ا

 
پس  ؟؟؟؟یردم زدن..: پس من چ یو شببروع کرد عصببب دیکشبب یپوف یعل

 ؟؟؟یعشقش به پدرم چ
 

 یاتحت لو دینبا یکنم... ول ینم هی: مادرت رو توج سببتادیا یکنار عل الیناز
س شق ک ست  دیریبگ ادیرو محدود کرد..  یع شقتون رو همون طور که ه که ع

س ی...با زور که نمدیبه ما زن ها هم حق انتخاب بد دی...بادیریبپر رو  یشه ک
 نگه داشت...

 
 یشببکلبعد از ازدواجت تا م یعنی....یکن ی_چرا انقدر خو دخواهانه فکر م

 ؟؟؟؟یدیکه د یپیخوشت نی....با اول یریم یکنیاومد ول م شیپ
 

 ...یعل یانصاف یب یلیمکث کرد : خ یجا خورد کم یلیخ الیناز
 
 گفت و به سمت آشپز خونه رفت...ب ض کرده بود.. نویا
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خه ا یعل ند زد یبه حرف یلح ...اه ه ه...از یعل یکه زده بود فکر کرد....گ
تو گراشببته..تو به  یشببو برا یروزه همه ورت و انر  3بود..  یخود  عصبببان

 ...یتوپ یم یاز دست مثال مادرت به ناز تیخاطر عصبان
 

شپز خونه رفت...ناز یعل ستا  رو به کاب الیبه آ شت به در دو تا د  هیتک نتیپ
ا  رو کنترل  هیو گر تیداشببت عصبببان یسببع قیعم یداده بود و با نفس ها

 کنه...
 

سمت نازآرام  یعل صب یلیاومد : من ...من وارعا خ یبه  ستم..مخاطظ  یع ه
 ....یاوون جمله ام تو نبود

 
دونست  ینم یبود و سکوت کرده بود...عل ستادهیاما همچنان همونطور ا یناز
دونم.... و سببکوت  ی...من وارعا نم الیبگه...: ناز یچ ایبکنه  دیکار با یچ

 ؟؟؟؟یکن یکرد...: نگام نم
 

 رو از پشت گرفت : نگام کن... الیناز یبازو
 

رو به  الیکرد ناز یسببع ی.... علومدیخوشببش ن یعل یاز لحن دسببتور الیناز
 یمقاومت کرد..اما در مقابل ردرت و دسببتا الیسببمت خود  بچرخونه..ناز
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نداشبببت...که مثل پر بلند  کرد و به سببمت خود   یمقاومت یمردونه عل
 چرخوند...

 
از خود  متنفر  الیناز سیخ یچشببما دنیبا دلحخه نفسببش گرفت... هی...

شک رو گونه ناز صتش ا ش شت  ستش رو اروم باد آورد و با انگ  رو یشد...د
 به نایکارو نکن..ا نی...ایلرزون گفت : تو رو خدا ناز یپاک کرد . با صبببدا

 خاطرمنه؟؟؟؟؟!!!
 

عکس  نیدونسببت چرا داره ا یخود  هم نم یشببد...ناز شببتریب یناز هیگر
دو تا دستش رو  یرو ول کرد..عصب یناز یبازو یده...عل یالعمل رو نشون م

تو موها  فروکرد..سببرشببو رو به سببقف گرفت و چند لحخه چشببم هاشببو 
 بست...

 
سمت ناز دوباره ش یبه  سمت خود  وناز دیاومد و بازو  رو ک  بایتقر الیبه 

 ....دیچیپ الیپرتاب شد تو آغوشش..دستا  رو محکم دور ناز
 

شد که ه یبه ردر الیناز ستا  دو طر  یعکس العمل چیشوکه  شون نداد..د ن
ت مند  ردر یدستا دویچیپ شینیتو ب یادکلن عل یبود...بو زونیف بدنش آو

رد فرار کنه و رو حس ک الیناز دیترس یکه انقدر محکم گرفته بود  که انگار م
 .....داد یلک مخورد.رلبش رو رلق یکه به موها  م یگرم عل ی. نفس ها
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ناز یآروم و خمار یبا صبببدا یعل به رلظ  ناز یکه   ی..عرر مینفوذ کرد : 
 جا بود... یخوام..حرفم ب

 
 هیو سببکوت کرد..گر دیچیپ یدسببتا  رو آروم باد آورد و دور کمر عل الیناز

 یموجود بد اخالق و خودخواه هم عصبببان نیا  بند اومده بود..از دسببت ا
 کرد چه ردر حس آرامش داشت... یبود که تجربه م یآغوش نینبود....اول

 
 ...؟؟یبگ یزیچ یخوا یتو آغوشش نگاه کرد... : نم یایدر یبه پر یعل

 
 یی....چون دوستاستیاوون ن نویسر  رو بلند کرد : من چشمم دنبال ا الیناز

 ؟؟؟یحرفو بهم زد نیدارم که پسرن ا
 

صبان شتریب یعل ست خود  ع شدشد : نه ..خانو یاز د  دایم کوچولو...چون 
ناز ی...ولیرو زدم که مخاطبش تو نبود یبودم..حرف یعصبببان  یتو رو خدا 

ت زشبب یلیگرفت : چرا خ نییسببر  رو پا الینکن... ناز هیورت گر چیه گهید
 شم.؟؟. یم
 

صد جون منو کرده... : نه  نی...با خود  گفت ...چه ردر ایعل دختر دلبره...ر
 یدونم چ یخودمم نم یرو له کنم ...که ورت شیخواد باعث و بان یفقط دلم م
 کار کنم...
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 کرد... یعل ریاخ یجمله ها یدر حالج یسع الیناز

 
 ..باشه؟میکن ی..آشت رونیب می: حاد بر یعل

 
 ..میبخور یکه بستن یلحخه چشما  برق زد : باشه به شرط هی الیناز

 
 ه خانوم کوچولو..کرد : سرد آخ یخنده بلند و خسته ا یعل

 
 ام.. یتوت فرنگ ی_نه نه... من عاشق بستن

 
 _باشه پس برو حاضر شو...

 
 زیچ ستیلظ زمزمه کرد : به ل ریکرد و ز یکه به اتاق رفت نگاه الیبه ناز یعل
ش ییها شق ستن یکه عا ضافه کردم..اما.. تو ل یتوت فرنگ یب من از  ستیرو ا

 اضافه شد .. زیچ هیخط خورد و فقط  زیامروز همه چ نیهم
 

 ینگاه م الیداده بود و به ناز هیپنجره تک شهیبه ش ینشسته بودن عل نیماش یتو
 خورد.. یم یکرد که داشت با آرامش بستن

 
 .. یترسم سرما بخور ی_م
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که  فیخورم ..سببرما گرما هم نداره...ح یم یبسببتن شببهی_نه بابا....من هم

 خواد؟؟.. یدلت نمخورم  ی....وارعا ادن دارم میدوست ندار
 

 _نچ...
 

 ..دی_نچ زشته...و بعد بلند خند
 

 بلند شد شماره ناشناس بود... لشیموبا یزد...صدا یهم لبخند یعل
 

 _الو...
 

...... 
 

 ..ارمی ی_به جا نم
 

.... 
 

 _آهو؟؟؟؟
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دونسببت چرا  یدختر کنجکاو شببد..خود  هم نم هیاسببم  دنیبا شببن الیناز
 اخما  رفتن تو هم....

 
....._ 

 
 ادن اونجاست؟؟؟ یعنی_
 

...._ 
 

 اونجام.... گهیساعت د میداد... : من تا ن رونینفسش رو ب یعل
 

 دیکشبب یقیرو فرمون گراشببت نفس عم یرطع کرد...سببر  رو لحخه ا یعل
 حرکت کرد..

 
 شده؟ یزیشد : چ یعل یمتوجه کالفگ الیناز

 
 برم... ییجا دیبرارمت خونه با ی: نه......اگه اجازه بد یعل

 
 پسره تعادل نداره.... نیدلخور  کرد....ا یعل لحن

 
 ..رمیم یکن با تاکس ادهیها پ یکینزد نیرم منو هم ی: خونه نم الیناز
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 رسونمت.. ی؟؟ خودم م یریجا خورد : کجا م یعل

 
 خودم... رمی...منتخرتن برو..من م ستی_نه دزم ن

 
ناز یحرفها بود که بحث کنه ...نگاه عصبببان نیکه کالفه تر از ا یعل  الیبه 

 یریخواد منتخر باشببه..هر جا م یهم م یندارم...هر ک یانداخت : من شببوخ
 ...بحث نکن..رسونمتیم
 

عا ترسبب الیناز چه تو برو پ ی...دلش م دیوار به تو  گه  آهو  شیخواسبببت ب
 ...مونمیم ششی...شظ پمهیخونه فه رمیجونت...اما زمان ؛زمان بحث نبود :م

 
رو براره  الیداد ناز یم صینبود ...ترج یآمده راضبب شیاصببال از وضببع پ یعل

نه..خ که ادن بخواد ذهنش هم درگ نیتر از ا جیگ یلیخو فا بود   الیناز ریحر
 باشه...

 
 خونه؟... یر ی_چرا نم

 
 یبر یخوا یکجا م یگ یاومد نوک زبونش که بگه به تو چه مگه تو م الیناز

 ..یکه انقدر دوباره خو  اخالق شد
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 ..دیترس یاز صورت کالفه عل اما

 
 .باشه. یحق داره شاک الیوارعا متوجه نبود که ناز یعل ؟؟ید ی_چرا جواب نم

 
 ..مادر بزرگم حال نداره...انیورت م ریکرجن د نای_مامانم ا

 
 گفت.. یم راهیبد و ب الیپدر ناز یفکر یتو دلش به ب یعل

 
خود  رو سببرگرم کنه  نکهیا یبرا الیرو سببکوت کرده بودن..ناز ریمسبب طول

ش ول  سر  رو باد م مایبا ن یباز Smsم  و آدرس اوردیشده بود...گه گاه فقط 
 ه.......ک یچراغ ررمز طودن هیبودن پشت  دهیرس مهیفه ابونی...سر خدادیرو م

 
 از جا پروند .... یعل ادیفر

 
 _شالت رو سرت کن.!!!!!...

 
که دور گردنش بود و کشبب الیناز فت  مت شبببالش ر به سبب رو  دیدسببتش 

جا خورده بود....  یعل یناگهان ادیکه از فر ی...به ردریارا ریغ یلیسببر ..خ
 نگاه کرد.. یبه صورت سرم عل
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 تسیداد...؟؟؟!!!برات مهم ن یپسره داشت درسته رورتت م یدید ی_وارعا نم
 ....گهید
 

ت دهیبر گهید الیناز بدتر م ینم یچیه یهرچ یه...هبود.... : چ  یگم 
 ....؟؟؟؟یزنیبا من حرف م یطور نیکه ا یمن هی....تو کیکن

 
صبان یعل شما  آت الیناز تیاز ع ست  دیبار یم شیجا خورد..از چ : آره دو

 ...شمیم ادهیبندو بارم... حاد هم پ یدختره ب هیدارم نگاهم کنن...من 
 

شروع کرد به دو در شد دنبالش بره که متوجه شد  ادهیپ ی... علدنیو باز کرد و 
 ...مهیتو کوچه بن بست خونه فه دیچیپ
 

پشببت سبر  ینای...ماشبب دیسببوار شببد ...با مشببت محکم به فرمون کوب دوباره
 بوق گراشته بودن...حرکت کرد...به خود  لعنت فرستاد... یدستشون رو رو

 
 ؟ یپشت سرم یرو برداشت : صمد شیگوش

 
 ..ادنم رفت تو خونه همون دوستش...رونیب نتونیاز ماش دی_بله رربان...دو

 
 ؟؟رفت تو یبرم...مطمئن ییجا دی..من بادیبد کی_تموم شظ رو همونجا کش
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 _بله رربان..

 
 ...!!!وونهید کهیمرت

 
فت و ر ینگاه کرد که تو اتاق راه م الیاز پشببت کانتر آشببپز خونه به نار مهیفه
 ...دیکش یم گاریس
 

 ...یخودته که بهش رو داد ری...تقصیناز الیخ ی_ب
 

: هرچند جواب  دیخند یگراشبببت و کم زیو رو م ختیر ییچا وانیتا ل دو
 ...یبهش دا یخوب

 
دونسببت  ینگفته بود...نم زیچ چیدونسببت ه یم یکه از عل ییزهایاز چ یناز

به نخر خود  هم نرمال  ز یچ چیرو که ه یبده رابطه ا صیتوضبب یچه طور
 نبود...
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نشسته..آرنجش رو  مکتیکه رو ن دیرو د یتو راهرو چشم گردوند...عل دیسع
دستاشه..دستش رو رو شونه ا  گراشت.. :  نی، رو زانو  گراشته و سر  ب

 به هو  اومد.؟؟؟..
 

 ..ستین یمسئله مهم گهی: نه هنوز...دکتر م دیخسته ا  رو مال یچشما یعل
 

رو احساس کرد...سر  رو بلند کرد و دختر چشم ابرو  ینگاه ینیسنگ دیسع
 استرس پوست لبش رو یداده و از رو هیتک واریکه به د دیرو د یبا مزه ا یمشک

 ..کنهیم
 

 کرد : خودشه؟؟؟ یبه عل رو
 

 _آره...اوون بهم زنگ زد...اسمش آهو...
 

 آهو رفت : سالم.. شیپ دیسع
 

 :سالم... یبا لهجه با مزه ا دختر
 

 ...شهیزود خوب م یلی...نگران نبا  مادرت خیدوست عل دمی_من سع
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 ناراحت بود... یلیآهو اومد : مادر خ یاز چشما اشک
 

 ...دهیوجود تو رو هم امروز فهم یهم ناراحته....بهش حق بده..حت ی_عل
 

 یدونسببتم اون هسبببت..عکسبببا یمن م یانداخت : ول یبه عل ینگاه آهو
 یلی..من خرانیتو اتاق مادرم هسببت... کا  بابا هم با ما اومده بود ا شیبچگ

 ما.. میکس رو ندار چیجا ه نیترسم ا یم
 

...از هیعل یدختر عمو شبتیپ ادی..من هسبتم...خانومم ادن مهیچه حرف نی_ا
مه مهمتر عل مه...خ یجور نیهسبببت...ا یه بد اخ که  گاهش نکن...  یلین

 مهربونه..
 

صال نم دییتو دلش تا آهو ستانیب ومدیکرد...اگه مهربون نبود ا و ول ...اونا رمار
 کرد به امون خدا.. یم
 

به آهو نزد وانیل هیو  کیک هیبا  یعل فه داغ  کا رو  نایشبببد.... :ا کینسبب
دختر جون بخور  یکن ی...چرا نگاه مشببهیبخور...نگران نبا  مادرت خوب م

 ..یکن یضعف م
 

 گفتم.... یدید یعنیبا چشم و ابرو به آهو اشاره کرد که  دیسع
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 زد... یلبخند آهو
 
 
 
 
 

 ؟؟یانشنگر یلینشست که داغون بود : خ یکنار عل دیسع مارستانیب اطیح تو
 

 ...دی_گند زدم سع
 

 شده؟؟ ی_چ
 

کرد...انقدر از وجود آهو و سبکته مادر  جا  فیتعر زیبه ر زیماجرا رو ر یعل
 نشون دادم... یخود یرفتار ب یلیخورده بودم که خ

 
 ...؟؟؟یبود چرا بهش نگفت زیهمه چ انیمتفکرانه گفت : اوون که تو جر دیسع

 
ستم در گ سر حال که نخوا سع ر ی_انقدر با آرامش بود و  د چن نیا دیکنم...

کنم  یکنم ارتدارم رو از دسببت دادم..همش دارم درد دل م یروز احسبباس م
 کنم آخه... تشیبا مشکالتم اذ دیبرا ..چرا با
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 گراشت : مبارک باشه... یزد...دستش رو رو شونه عل یلبخند دیسع

 
 ؟؟یگفت: چ یتو عوالم خود  با حواس پرت یعل

 
چه  مینیبعدم ببو آهو خانوم در چه حالن... میمر مینیتو بب میبر ای....بیچی_ه

 ..یتو سرت کن الیراجع به ناز دیبا یخاک
 

ت داد...بعد با مش یشد : پسره داشت درسته رورتش م یکه داشت بلند م یعل
 گه دوست دارم نگام کنن... ی..به من مدیکف دستش کوب

 
 تتیظرف یادامه داد : عل ی...بعد با لحن جددهیخوب جوابتو م ادی_خوشببم م

سخت الیزرو ببر بادتر...نا سختهیدختر  اگه  یایباها  راه ب دی...باهی..راهتم راه 
 ...یکن شیهمراه یخوا یم
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 دییچون نخرا کمه...راسببتش رو بخوا یکمه....شببرمنده.....ول دونمیها م بچه
به نوشببتن نم کنن  یکه لطف م ییبازم ممنون از کسبببا ی.......ولرهیدسببتم 

 دوستتون دارم.... یلیکنن....خ یم میهمراه
 

 داده بود و خواب بود.. هیتک واریسر  رو به د آهو
 

حت رو ت یچند روز دیشد : دکتر گفت مامانت با کینزد دیو سع یبه عل میمر
 ؟؟؟یکار کن یبا آهو چ یخوا یرد کرده...م فیسکته خف هینخر باشه 

 
ز ...االستیناز شی...فکرم پدمیساعت نخواب 48..ارمیدونم...دارم کم م ی_نم

 ..دیما رس یخواهر برا هیآسمون هم 
 

 ...یعل ریام هی_دختر عارل و مهربون
 

 زد : چون هم مادر داشته هم پدر... یپوزخند یعل
 

 یخودم...هرچند که خود  م شیمن ببرمش پ یخوا ی...می_چرت نگو عل
 جا بمونه.. نیخواد ا
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نداره..بهش بگو حت نی_ا کان  نه...تو یجا؟؟ ام از  یهم مرسبب فکرشببم نک
 با منه... تشی...خواهرمه..مسئولینا تن ای یتن یلطفت.. ول

 
 شم؟؟ی: دارم خل م دیکش شیشونیبه پ یدست بعد

 
 ؟؟ینبود یعنی:  دیسع

 
 شد... یآدرس چ ی_ببند...راست

 
 !!!؟؟ی_پسر تو ادنم فکر ش لت

 
 کنم... ی_اشتباه نکن..من ادن اصال به ش لم فکر نم

 
 یراشده ب یتکونش داد ..آهو بلند شد و با ترس : چ یآهو رفت و کم شیپ بعد

 افتاده؟؟ یمامان اتفار
 

 خونه.... می_نه...پاشو بر
 

 _خونه؟؟ منخورت هتله؟؟؟
 

 _نه منخورم خونه منه...
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 مونم.... یم نجای_من ا

 
خاص خود  : حت یعل بت  جایفکرشببم نکن ا یبا همون صببال هات  ن تن

حت نخره..م فت امشبببظ ت تل وسبببا میریبرارم...دکتر گ رو بر  لتیه
 ....ارمتیفردا دوباره م یخواب ی...شظ میداریم
 
 
 
 
 

شتن ف مهیو فه الیناز سانددنید یمن رو م یبایز یبانو لمیدا شونی....و  رو  چ
 ..زدنیگاز م

 
 کنه... یحالم رو خوب م کمیکالس یلمای: عاشق ف الیناز

 
 خورد.. یانقدر زنگ نم لتیموبا نیشد اگه ا یخوب م_منم حالم 

 
 ...اوشهیس شیریپسره س نی_ا
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 ه؟؟ی_درد  چ
 

 دونم... ی_چه م
 

 خواد... یم ی_دلم بستن
 

 ...میبخر می...بریگفت ی_آ
 

 _من حسش رو ندارم...
 

 ..رمیمبل برداشت...: من م یبلند شد و مانتو  رو از رو الیناز
 

 ه...خلوت یلی... شبا خیمنطقه ادار هیجا  نیورته..ا ریتنها..د یناز الیخ ی_ب
 

 اومدم... یبابا... جلد الیخ یرفت : ب یطور که به سمت در م نیهم الیناز
 

شد...وارعا چه ردر تار وارد س ی...کمکهیکوچه  شو تو ج دیتر ستا رد و ک بشید
صدا هیحرکت کرد... شن ییپا یلحخه  سر   شت   و ردم ها  دی..ترسدیرو پ

 یدور دهنش رو گرفت...رلبش تو دهنش بود...نم یهو دست هیرو تند کرد...که 
صدا سته... که  شما  رو ب ست چرا چ شنا یدون شن ییآ  شت...با وحدیرو 

 چشما  رو باز کرد..
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....چه ردر منتت یخسببته ام کرد ؟؟یکن ینگاه م یجور نی؟؟؟ چرا ا هی_چ

 رو بکشم...
 

رو در آورد... : دسببتم رو از رو دهنت بر  یی؛ چارو واریدرو چسبببوند به  الیناز
 ؟؟؟یدیدونم و تو..فهم یمن م یبزن غی..اگه جدارمیم
 

شت رالظ ته الیناز سته کرد...دا شما  رو بازو ب کرد..به خود  بدو  یم یچ
 ...دنیلرزیاومده...زانو ها  م رونیگفت که تنها ب یم راهیب
 

 ؟؟؟یخوا یاز جونم م ی: چ الیناز
 

 شد... ینم یطور نیا یکرد ی_اگه به حرفام گو  م
 

...با لکنت ومدیالکل م دیشبببد یررمز  نگاه کرد... بو یبه چشببما الیناز
 ؟؟ی: تو مست دیپرس

 
بدون مسببت ی_آره...لعنت مل کنم عشببق یچه طور یآره... که دارم  یتح رو 

 اروید رو دوباره به الیکنه... بعد ناز یدردم رو هم گو  نم یکه حت یومعشببور
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صببورتش رو جمع کرد و عقظ  الیکرد..ناز کی..صببورتش رو بهش نزددیکوب
 ..دیکش

 
شد؟؟ در حدت نه؟؟ی_چ شت  سس هنر ستمی...چند سته...پرن  ینه؟؟...در

 ...دیکوب واریرو به د الیکجا و من کجا...و دوباره ناز
 

کمش ش یکه ادن رو ییبزنه و چارو ادیفر دیترس یکرد...م یفیناله خف الیناز
 شکمش.. یبود...فرو بره تو

 
شتباه م ی_نه..دار ست نکهیدم فردا...بعد از ا ی...ولم کن...رول میکن یا از  یم

 ...میسرت افتاد حرف بزن
 

سببره  هی...کار ما از حرف گرشببته...امشببظ کار یدی_وعده سببر خرمن م
 ...یشی...تو مال من مشهیم
 

... : تو رو ختیقال کرد و اشک ر...تستادیا بای،رلبش تقر شدیباور  نم الیناز
 ؟؟؟یکن تمیاذ یخوا ی...پش چرا میعاشقم یگ یخدا..ولم کن...مگه نم

 
 چند ورته من.. نیا یتمام اشکا یازا نمیا ؟؟؟یکن یم هی_گر

 
 لرزون :خدا... یبا صدا الیناز
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ها ها؟؟؟ و خواسبببت لب نت  پر م جاسبببت اوون سبببو رو  الیناز ی_ک

 ...دادیسر  رو به اطراف تکون م الیه..نازظ*و*سب
 

 رو با دست گرفت... الی...سر نازیشد... : لعنت یعصبان
 

فا الیناز با دختر دهیبا هق هق: ولم کن...کثافت...چه   که بهت یداره..بودن 
 نداره... یاحساس

 
خه درد شبببد هی  یمحکم یلیرو رو صبببورتش حس کرد...سببب یدیلح

 یکیافتاد...سببر  به سببنگ کوچ نیخورد..تعادلش رو از دسببت داد و رو زم
رو صببورتش  قشیاز شببق یداغ عیبود...احسببباس کرد ما نیخورد که رو زم

 اومد...
 

از ته کوچه بلند شد درخت بزرگ وسط  ییبه سمتش اومد..که صدا اهیس هیسا
 اوونجاست؟؟؟... یرو گرفته بود :کس دید یکوچه جلو

 
ستفاده کرد و با ن الیسر  رو برگردوند..ناز اهیس هیسا صت ا که  ییرویاز فر
 هم به دنبالش... هی...سادیدونست از کجا آورده به سمت خونه دو ینم
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 و خود  رو پرت کرد تو...و در رو بست...و پشت در ولو شد... دیدر رس به
 

 یسببتیانقدر خو  شببانس ن گهی... : دفعه ددیاز  رسبب یبا فاصببله کم هیسببا
 پرنسس....

 
کرد از جا  بلند شه..نفس نداشت...شانس آورده بود که از سره  یترس سع با

باز گراشببته بود...از پله ها باد رفت...زنگ و هنوز نزده بود  مهیدر رو ن یتنبل
 رو کامل الیناز مهیراهرو فه یکیبا شببتاب در رو باز کرد... تو تار مهیکه فه

 خله.. یکرد ری.. : چرا انقدر ددیند
 

 ... و بعد از هو  رفت...او ی: س مهیبلند فه غیزمان با ج اومد تو هم الیناز
 
 
 
 
 

 12نشببسببته بود...به سبباعت نگاه کرد.. نیبه آهو نگاه کرد که تو ماشبب یعل
دونست چرا انقدر اضطراب داره..احساس  یرو برداشت..نم شیشظ...گوش

 افتاده... یکرد اتفاق بد یم
 

 ...گهی...راست میسیشما پل گهی_مامان م
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 _بله....

 
 با مزه است.. یلی_خ

 
 ...با مزه بودنه...ستیکه ن یزیبودن تنها چ سی_پل

 
 اد؟؟ی_شما از من بدتون م

 
 ...ادیدونستم وجود داره چه طور بدم ب یکه نم ی_از کس

 
ضش رو خورد : مامان با هزار تا ام آهو  شظی...دشتونیآرزو اومده بود پ دویب 

 برگشت... یداغون بود ورت
 

شش نم نیز اا یعل صال م ی: انتخار  چ ومدی یبحث خو  یدون یبود؟؟ تو ا
 ه؟؟؟یچ انیجر

 
 ؟؟یکن ی...چرا شما باور نممونهی_مامان پش
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پر از کشببمکش من رو  یو کودک ییتنها یمادر شببما...سببال ها یمونی_پشبب
 کنه... یجبران نم

 
 ....یسخت یلی_خ

 
 ....اوردمیبار اومدم که کم ن ینجوری_من ا

 
 
 
 
 

کرد...با همون لباسببا رو  یی....آهو رو به اتاق مهمون راهنمادنیخونه رسبب به
 یسببر  گراشبببت....و به عکس رو ری....با زو  رو زدیتختش دراز کشبب

از دلت در  یخانوم کوچولو؟؟ چه طور یادن خواب یعنینگاه کرد :  یپاتخت
 آرم آخه؟؟

 
 ...ستیکنم حالت خوب ن یته دلم فکر م چرا

 
خورد...لباس عوض کرد و دوباره  یکشببو ررص آرام بخشبب یتو شببد.. از بلند

 ....دیدراز کش
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 چشمش بود که کم کم خوابش برد.... یجلو الیناز صورت
 
 
 
 
 

 ...الیترسم ناز ی...مهیآتل یبر یخوا یم یجد حاد
 

و خرا  رو  یتا کبود زهیداشببت موها  رو رو صببورتش بر یکه سببه یناز
شونه : مجبورم.. ضعف ادامه  لیتحو دیکار رو باصورتش رو بپو بدم...بعد با 

 ....ادیداد...به مهران زنگ زدم م
 

 ؟یگ یم یچ نهی_صورتت رو بب
 

با آرا یم یسببع ادیب نکهی....هرچند ربل از انیگم خوردم زم ی_م و  شیکنم 
 موهام بپوشونمش...

 
 _شرمنده..اگه شظ اجرا نداشتم...امکان نداشت تنهات برارم..

 
 ...دیب*و*سرو  مهیزد و صورت فه یا مهیلبخند نصفه ن الیناز
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رو  شببظیسببوار آ انس شببد...به شببدت اسببترس داشببت...تمام طول د الیناز
به  مهیفه هیکرده بود...به توصبب هیبودو گر دهیکشبب غیبود...ج دهید ب*و*سکا

 شببظیکردن...از د ی..محدود  مگهیگفت د یخانواد  نگفت...راسببت م
س شم  صدا اهیفقط اوون دو تا چ  گفتن به ذهنش یمطمئن برا یپر نفوذ و اوون 

ض یآور ادی....بعد با ومدیم شر م یبع سبتش زدیصحنه ها به خود  ت با  که ن
چ مه؟؟یتو  نا  ئ م ط م هه....اون  ه ه ه خود  ی....دوسبببت؟؟  کرم از  گه 

 به خدا... می....ما دخترا بد بختختیدرخت....اشک ر
 

 چشم غره رفت.... نهیآ یرو بلند کرد و به نگاه متعجظ راننده تو سر 
 
 
 
 
 

 تو؟؟؟ دیای ی_شما نم
 

فت  نه ....دکتر گ با کی_ ن لشینفر....اونم تو برو...من منتخرتم... مو گ ز
 ..دی: سالم دا  سع یحوصلگ یخورد با ب

 
 در هم... شهیهم ی_سالم به اوون اخما
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 دارم.......انسان با ....اعصاب ندی_سع

 
 ..میکرد دای_خوب بابا...آدرس رو پ

 
..._ 

 
 ...؟؟؟الووووویدی_شن

 
خار اشبببک شببوق دار نه انت تازه د فتونی...وظدی_آره...نک کرد هم  ریبوده...

 خوبه... دینخورد خی...توبدیدار
 

 ...یرو دار تینها یبه توان ب یدونست ی_م
 

 ادن ؟؟؟ یی_کجا
 

تانیب ارمیرو م می_دارم مر  یم گهید قهیدر 5خانومتون... یآبج شیپ مارسبب
 رسم...

 
 زد... یلبخند دیسع یشیبه لحنه دلخور نما یعل
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رد الیناز گراشبببت..اول تموم خونه  باز  رو  یمیمانتو  رو در آورد...در رو 
..در رو بسببت..تمام سببتیکس ن چیراحت شببد که ه الشیخ یگشببت...ورت

 ...تخیر یاراده اشک م یپنجره ها رو رفل کرد....ب
 

 ...دیپر یسر کار ...با هر صدا م نشست
 

شت در آتل یعل ست چه طور ی....نمستادی...اهیپ شروع  دیبا یدون حرف رو 
 گشت... یرفت و بر م یکنه...دستش به سمت زنگ م

 
صدا الیناز سمت در رفت... :  ی...با ردم هادیزنگ از جا  پر یبا  ست  س

 ه؟؟؟ی.. : کدیبا اضطراب دوباره پرس دینشن ییصدا یورت ه؟؟؟یک
 

 ..؟؟یکن ی..در رو باز میعل الیگفت :منم ناز یبخش نانیاطم یصدا که
 

 یاسترس داشت و م یرو تو عمق وجود  احساس کردبه ردر یآرامش الیناز
 در رو باز کرد... شیکه بدون در نخر گرفتن دلخور دیترس
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 تو؟؟ امی... : ندیکش یقینفس عم الیناز دنیبا د یعل

 
ش یکم الیناز شد ..ناز ی..عل دیعقظ ک سمت آتل یوارد   یراه افتاد...عل هیبه 

 در رو بست و پشتش به راه افتاد..
 

وسببط سببالن  نهیو دسببت به سبب ختیتو صببورتش ر شببتریموها  رو ب الیناز
 کار؟؟؟ یچ یاومد نجای... : استادیا
 

کرد و لحنش تو دلش گفت...کارم از  ینگاهش نم ی..نازنکهیبا توجه به ا یعل
 کردم سخت تره... یکه فکر م میاون

 
 ..می: اومدم..حرف بزن یعل

 
سر  همچنان پا الیناز صورتش :  نییکه  سش به پنهان کردن  بود و تمام حوا

 گهیام رو بده به کس د فهیزنم...وظ ی...به استاد هم امروز زنگ ممیندار یحرف
 ...یا
 

 در زود رضاوت نکن...برار منم از خودم دفاع کنم..: انق ختیرلبش ر یعل
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 ؟؟؟یییییییزد : جد یپوزخند الیناز
 

با تو..من تند رفتم..ول الیناز هیمتوجه کنا یعل باور کن..اون  یشبببد.. : حق 
 و روم کرد... ریتلفن ز

 
 کیسبکوت رو به فال ن نیکه ا یرو کاناپه نشبسبت و سبکوت کرد.. عل الیناز

بشبه  دهیبود که صبورتش د دهیکه ترسب الیاومد..ناز الیگرفته بود به سبمت ناز
رفت  یدلخور شد و به سمت ناز لیدل یفرار ب نیاز ا ی...علستادیبلند شد و ا

 ..با تو ام...نمیمن و نگاه کن بب الی: ناز
 

 که رو به رو  یبود و فاصببله ا  با عل واریکه حاد پشببتش کامل به د الیناز
 گرفت.. نییپا شتریردم...سر  رو ب کیبود  دهستایا
 

 ...؟؟؟یترس ی....از من میکن یچرا نگام نم الیوارعا تو شک بود : ناز یعل
 

سببر  رو باد  الیگراشببت و با وجود مقاومت ناز الیچونه ناز ریرو ز دسببتش
آب دهنش رو رورت داد و با  دیرو که د الیسرم و پف کرده ناز یآورد...چشما
 از دسته من؟؟ ؟یکرد هی: گر دیپرس یلحنه مضطرب

 
شببد  یکه باعث م الیتو صببورت ناز یاز اوون موها یسببکوت کرد..عل الیناز

ه ذره شده بود پنهان بش هیدلش برا   شظیرو که از د شیصورت دوست داشتن
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ست برد تا کنارشون بزنه..ناز شد..د ش الیکالفه  باعث  که دیسر  رو عقظ ک
 یداز کبو یجا به جا بشببه و کم یموها  کم واریشببد از پشببت بخوره به د

شه...عل ست برد و  یبود رو باور نم دهیرو که د یزیچ یصورتش معلوم  کرد د
 برد ... الیکل مو رو پشت گو  ناز

 
به سببمت چپ و راسببت چرخوند..چند بار پلک زد.... با  یرو کم الیناز سببر
 ه؟؟یچ نی: ا یآروم یصدا

 
 مضطرب نگاهش کرد و جواب نداد.... یبا چشما الیناز

 
 نیگم ا ی: بهت م دیها لرز شببهیاحسبباس کرد شبب الیزد که ناز یادیفر یعل
 ههههههههههههه؟؟؟یچ

 
 ..نیکردم..خوردم زم یاطیاحت یب شظید یچیبا ب ض : ه الیناز

 
شده بود با فر یعل صورتش ررمز  ش یدر حال یبلند تر ادیکه  شت ا اره که انگ

ناز مت صببورت  به سبب من  یکن یگرفت :دروغ نگو...فکر م یم الیا  رو 
 ...؟؟؟؟هیچ نیاحمقم....ا
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گرفت با  دیبار یم شیکه حاد داشببت از  آت یعل ینگاه از چشببما الیناز
 ..هیلکنت : دروغم چ

 
ا ب یبلند شببد...عل الیرو گرفت که آه از نهاد ناز الیناز یدسببت برد بازو یعل

 دیرو که د الیناز یدور بازو یرو باد زد و کبود الیناز نیلرزون آسببت یدسببتا
....من نیزم ی: خورد دیکشبب ادیچرخه فر یاحسبباس کرد اتاق دور سببر  م

 ...یانگشته...لعنت یجا نیخرم...ا
 

ست مقاومت کنه...رو دو زانو رو گهید الیناز شروع به  نیزم ینتون ست و  ش ن
ناز شببروع یکرد... عل هیگر ردم زدن کرد ... :  ته ام  یخوا یم الیبه  سببک
 ..آره....آره؟؟؟؟یبد

 
 ....او ی_س

 
ش یعل ستش رو کرد تو موها  و موها  رو ک شد..دو تا د شک   ریو ز دیخ

 ....یعل ایلظ گفت : 
 

سل وار با گر یب الیناز سل  کرد...تمام مدت فیرو تعر زی...همه چهیتورف و م
 خواسببت یکه م دیرسبب ییبه اوون جا ینگاه نکنه...ورت یکرد به عل یم یسببع

سب صداظ*و* سر  رو بلند کرد و به عل ظیمه یتش... ستن اومد...  یشک
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سر ینگاه کرد که گلدان سرتا  شبود و د دهیکوب اطیسمت ح یرو به پنجره   تا
 ... : بهت دست زده؟؟؟....با تو ام....دست زده؟؟؟زدینفس نفس م

 
 خودم..نه... فرار کردم... : به جونه هیبا گر الیناز

 
ه کشمش و بعد ب یم یعل ی... به ودرتیغ یزد : خاک بر سر منه ب ادیفر یعل

 دیرو سببفت چسببب یعل یو بازو دیاز جا  پر الیسببمت در حرکت کرد...ناز
 ...ستادیرلبش ا دیرو که د الیناز سیصورت کبود و خ ی..عل

 
با خروج  الیناز دسبببت مان  تاد...هم ز باز کرد و راه اف بازو   رو از دور 

 خورد بهش... ی..مهران وارد شد که شونه علیعل
 
 
 
 
 

:  دیچیپ یتو گوش دیلوده سع یشد...تلفن رو برداشت صدا نیسوار ماش یعل
 .؟؟؟.یمنت کش یرفت یدا  عل
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 الیناز یبه پا شظی..که د یو اهر یرو هم سکته داد :صمد دیسع یعل یصدا
شون رو تحو سلحه و کارت ا من ت ننیش یم ییدن تو اتاق باز جو یم لیبودن..ا

 ...امیب
 

 ه؟؟؟یچ انی...جریبا اضطراب: عل دیسع
 

 تو پرونده هست؟؟ او ی_آدرسه اوون پسره س
 

 کار؟؟؟ یچ یخوا ی_آره؟؟؟ م
 

ت دونس یهه سال رفارت م نیبعد از ا دیکه سع یخونسرد و ترسناک عل لحنه
باها  دارم..  یرو ترسببوند : کار خصببوصبب دیشببه سببع یاز  اسببتفاده م یک

 وتلفن رو رطع کرد...
 

 ...نیحس ای:  دیسع
 
 ...دییدو رونیب
 

 رها کرد ...دستش بایرو تقر نیپالک رو چک کرد ماش دیکوچه شون که رس به
 شد... ادهیگراشت... پ یصندل ریبه اسلحه ا  رفت...در  آوردو ز
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 ه؟؟یرو جواب داد : ک فونیگراشت... آزنگ  یرو دستشو
 

 راد... او یس ی: آرا یبا خونسرد یبود...عل خود 
 

 _بله..
 

 ...دیبسته دار هی_
 

 _اومدم..
 

باز کزد...با عل او یپا تو راه پله اومد... سبب یصبببدا که مواجه  یدر رو که 
 در گراشت.. یپا  رو د یشد...خواست در رو ببنده که عل

 
 کارت دارم.. رونیب ای_ب

 
بود...خواسببت در رو ببنده که  ادیترسببناک تر از فر یلیخ یخونسببرد عل لحن

 شظی...دی.. : کثافت عوضرونیب دیا  رو گرفت و کش قهیحرکت  هی یتو یعل
 ؟؟هااااااااااا؟؟یکرد یچه غلط
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 یمثل طوفان بود..مشتا یرو پر خون کرد ...عل او یمشت اول که دماغ س بعد
 ین..نمبکش رونیدستش ب ریرو از ز او یداشتن س یسع انیطراف...ایدر پ یپ

 شد...
 

که  یعل دنی..با ددیو دو رونیب دیاز آ انس پر تیجمع نیدیاز دور با د دیسببع
چند تا زن به  غیکه صببورتش داغون بود و ج او یزد و سبب یمهابا مشببت م یب

 ...یعل شیو پرتش کرد... : کشت دیرفت..کش یسمت عل
 

و هولش داد عقظ و  سببتادیجلو  ا دیخواسببت دوباره حمله کنه...سببع یعل
 ...با توام...یزد : بسه عل ادیفر

 
شت گرفتن... پ یرو که جون او یس ب*غ*ل ریز مردم  یرو به عل یمرد ریندا

 شده... ی: صلوات بفرست پسر...مگه چ
 

 دیسع هک ادیسئوال داغ دلش رو تازه کرده بود خواست دوباره جلو ب نیکه ا یعل
س نهیس ستا  رو از هم باز کرد : ول کن عل ستادیا  ا نهیبه   برو عقظ یو د

 گم... یبهت م
 

به نشبببانه تهد یعل  متنیبب گهیبار د هیزد :  ادیباد آورد و فر دیدسببتش رو 
 ی...مببیرد شببببد شیببلببومببتببریببکبب کیبببشببببنببوم از  ایبباطببرافببش 

 ...!!!!ییی یییدی...فهم؟؟؟؟یدیکشمت...فهم
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 که جون نداره بهت جواب بده شما برو... نی_باشه باشه پسرم ا

 
ش یرو م یعل یبازو دیسع ش دیک سمت ما د : ز ادیفر یبرد...عل یم نشیو به 

 کیرو که به ناموس من نزد یزارم کسبب یبره تو اوون کله پوکت...زنده نم نیا
 ...یشه ....عوض

 
 !!!چ؟؟یی: سو ...نشست پشت فرمون..نیرو پرت کرد تو ماش یعل دیسع

 
 حرکت کرد... عیسر دیدر آورد...سع بشیاز ج یعل

 
 ...رنگت کبود شده...ررصت و بخور...یکن یسکته م ی_دار

 
 دی...سعدیکش یپشت سر هم و تند تند م یداد فقط نفس ها یجواب نم یعل

اد رو در آورد و د یآب برگشت و از تو داشبورد ررص عل یبطر هینگه داشت با 
 دستش..: بخور... و دوباره راه افتاد...
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 ؟؟؟...برو اداره...!! یر یم ی: کجا دار یعل

 
 خود...چته تو...؟؟؟ ی_ب

 
 رو با اون دو تا مشخص کنم... فمی_برو اداره من تکل

 
 ..؟؟؟یبدبخت روشن کرد نیکه با ا یطور نی_هم

 
 ؟؟یدون ی_تو چه م

 
 ..._خوب بگو تا بدونم

 
 یفرع هیزد رو ترمز...شبببانس آوردن تو  دیکرد....سببع فیماجرا رو تعر یعل

جظ : چ تع با  بودن... یییخلوت  یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی تا ک نیپس ا ؟؟؟؟ی جا دو
 بودن.؟؟؟؟؟؟؟..

 
 زد : د اگه بفهمم که خوبه...برو اداره... شیشونیبا مشت به پ یعل

 
 ...یای یخود  رو جمع کرده بود : تو نم کمیکه  دیسع
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 ؟؟؟؟؟یچ یعنی_
 

س ص یرو کرد او ی_داد نزن... صو سئله خ و ر الیناز یآره حق با تو...ورت یم
 ...ینیبیناموس م

 
 یبگ یزیخواد چ یدستش رو آورد باد : نم دیخواست جواب بده که سع یعل

 نیجناب سببرگرد با ا هیگفتم مبارکه...اما اوون دو تا کار ادار نیمن بابت هم
 نیکه به خاطر  ا یهمون شیپ یریاداره...تو هم م رمی...من مشببهیخشببم نم

 خونت... برمیو آهو رو م می..بعد هم مریطوفان رو راه انداخت
 
 
 
 
 

 خان... یزنگ در رو زد....مهران در رو باز کرد... : به سالم عل یعل
 

 : سالم... یبا خستگ یعل
 

 اومد تو..در رو بست.. یکنار رفت..عل مهران
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بد بخت رو رر  هیکه  ی...ظهرزیعز صببری...ریسببتی_سببر حال ن طرف من 
 ...یکرد

 
 کجاست؟.. الی...نازدیزد..: ببخش یلبخند کج یعل

 
به زور خواب مهران  ییچا هیآشببپزخونه  میبر ای...بدیاخما  رفت تو هم...: 

 ...میبزن
 

شم دوخته بود.. یعل  یعس شهیگفت هم یافتاد که م الیناز ادیبه فنجونش چ
 یزد..اون زمان چه حسبب ی... لبخندشببهیم ینه بخار چه شببکلداره حدس بز

 ..یداشت و ادن چه حس
 

بهت زنگ  یبار 20نگرانت بود... یلیمهران به خود  اومد...خ یصبببدا با
 ...یزد...خامو  بود

 
 _شار  نداشتم...

 
 ...دیکرد تا خواب هی_انقدر گر

 
 _کجاست؟؟
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 _رو کاناپه باد....
 

سلطنت یعل که تو  دیرو د الیزهوار در رفته..ناز یاز پله ها باد رفت...رو کاناپه 
شده بود موها از موها  از  یبود...کم ختهیمواجش دور  ر یخود  جمع 

 بود.. زونیکاناپه آو
 

 رو کنار کاناپه گراشت و نشست... یکوچک هیچهار پا یعل
 

ند ابن  یکبود دنید با باره رفت تو هم...هر چ ما  دو رو صببورتش ....اخ
 یکم نکرده بود.....خم شببد....موها ر ینفس گ ییبایاز ز یزیهم چ یکبود

کرد....ز الیناز زونیآو بو  کار ریرو  هر  برات  فت... گ نم  یم یلظ  ک
 ...یعروسکم...هر کار

 
ست ع یکش و روس اومد....عل یکم الیناز بچه  نیبا خود  زمزمه کرد : در

 ها...
 

باره بسبببت ع ید باز کرد و دو : مهران  ریبهانه گ یبچه ها نیچشببما  رو 
 کنه... ی....سرم درد م؟؟ی....چرا باد سرم

 
 برات؟؟؟ ارمی_ررص ب
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هو  هیبود.... دهیرو شبن یمحکم عل یمهران...صبدا یصبدا یکه به جا الیناز

و  دیخجالت کشبب ی..کمدیرو د یخسببته عل یچشببماشببو باز کرد و چشببما
 خوابم برده بود... دینشست :ببخش

 
 کنه؟ ی_سرت چرا درد م

 
 اجیحدسببش به هو  سببرشببار احت یپف کرده ناز یچشببما دنیبا د هرچند

 نداشت...
 

 زنگ زدم... یلیخ هو؟؟؟ی ی_کجا رفت
 

 ؟؟ی_نگرانم شد
 

 گرفت.. نییسکوت کرد و سر  رو پا الیناز
 

تموم شببد...حاد رو  میشببار  گوشبب دی...ببخشببینبود ی_تو که انقدر خجالت
 ؟؟؟یهست یدنبال چ نیزم

 
 سراغش؟؟؟ یاشک آلود سر  رو بلند کرد : رفت یبا چشما الیناز
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رات ج گهینداشببته با ..فقط بگم که د ی...تو به اونجاها  کاراینکن هی_گر
 ...یمواظظ باش دیسراغت..هر چند که بازم با ادیکنه ب ینم

 
شما هی شک از چ شده بود : چرا گر یکه ب ی...علدیچک الیناز یرطره ا  هیتاب 
 بابا.. ی؟؟؟؟ ا یکن یم
 

 _...م..من شرمنده ام...تو درد سر انداختمت...
 

گرفت...فاصببله  نییسببر  رو پا ی!! خانوم کوچولو ...علشببشببشببشببشی_شبب
شون رد  شما ینفس بود....عل هیصورت نگاه کرد : خواهش کردم  یناز یبه چ

..بهم ی...هرچگمیم گهیبار د هیشد... یبه بعد هرچ نیاز ا هنکی...و اینکن هیگر
 ...باشه؟؟؟یگ یم
 

شه آروم الیناز س یبا سا  یفیرتع چیبود که ه یمثل زمزمه گفت...تو رلبش اح
نداشبببت...حس حما پدر  هم همتیبرا    شبببهی..حس ردرت...هرچند 

 یا گهید زیصبببدا..چ نی...ردرت اتیحما نیکرد...اما جنس ا یم تشیحما
 بود... فیظر ی...پر از ترنم هاییبایبود...پر از ز

 
 ؟؟یخورد یزی:چ الیناز
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 خونه؟؟ یریداد...امشظ م ی_بله..مهران بهم چا
 

شظ هم نم نای_ نه بابام ا  یم لیسال تحو ی..مامانم برامهیفه شیپ رمیم انیام
 مادر بزرگم جبران یداره نبود اوون چند ورتش رو برا یخواد بره کربال...سببع

 کنه..
 

 مه؟؟یخونه فه یبر دی_حاد حتما با
 

 مهران... ای ماین شیتونم برم پ ی_نه م
 

نه ...دزم نکرده همون خونه فه یهم عصبببان یجا خورد و کم یعل نه   مهی: 
 برم...کار دارم.. دیبرسونمت..منم با میبهتره..پاشو بر

 
س الیناز سا کرده بود : امروز از کار و  دایپ یبار حس خوب نیا یعل تیکه از ح

 انداختمتون... یزندگ
 

ناز یعل به  تادهیا الیکه پشبببت  مه ورتم و برا سبب  میزندگ یبود : من امروز ه
 منتخرتم.. نییگراشتم..پا
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داشببت  ینشببون نداد...خشببک شببده بود...سببع یعکس العمل چیه الیناز
 یحرفها...منخور  چ نیکوه اخم و ا نی...ادهیشببن یچ قایکنه که در یحالج
 بود...

 
 .. : مهران..مهران..دیپوش مانتو

 
 _بله پرنسس..

 
 ...میخونه فه رمی_من م

 
 ..شتونیپ امیکم کار دارم...شام م هیجان گفتن...من  صری_ر

 
 ...قیرف یول...مرس ی_ا

 
کار که بب نینکردم.. در اول ی_برو برو...لوس نشببو من  م دار نمشیفرصبببت 

 گراشته باشه... یما بار یبرا یزیفکر نکنم چ یعل نیبرا ...هرچند ا
 

 با شرم..:همتون رو تو دردسر انداختم... الیناز
 

 ..میزنیحرف م نمتیبیبرو...شظ م ای_ب
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 لیداشت با موبا نیپشت به در دستش رو سقف ماش یبا  ست خوشگل یعل
 خونه... مایخواد...دارم م ی...نمامی:آهو تو خونه بمون من دارم م زدیحرف م

 
 اسم آهو اخما  رفت تو هم... دنیبا شن الیناز

 
ش یبه عل الیناز ش یتو لشیموبا ینگاه کرد که آرنجش به در بود و گو تش و م

منخم و  شیدندونا  گراشته بود و تو فکر بود...ته ر نیانگشت اشاره ا  رو ب
 دهیخسببته ا ....و صببورت کشبب ارینافر و بسبب یمشببک یجرابش..چشببما

رو از نخر  شیشببگیو اوون اخم هم یدرشببت و ورزشبب کلی...هیاسببتخوان
رابل  ریجراب و غ اری...اعتراف کرد که از اول هم به نخر  مرد بسببدگررون

 دیکه ادن تو خونه بود و نبا یآوردن اسببم آهو خانوم ادیاومده بود...با ب ینفوذ
 اریاز حسبببادت رو تجربه کرد که برا  بسبب یرفت..حس بد یم رونیهم ب
گفت و به رو به  یبرا  نداشبببت....پوف یحیبود...خود  هم توضبب ظیعج

 ذاتا نکهیکارا  به خاطر ا نیخانوم..همه ا یناز ردتیشد...جو نگ رهیرو  خ
سئول تیمرد حما ش یکه با پوف ناز ی...علهیگر و م ست ک  دهیاز فکر کردن د
 ؟؟؟؟یاخم آلود نگاه کرد... : ساکت یبود به ناز
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سخت تو فکر بود شما بعد از تلفنتون به آهو خانوم  ست دی_من؟؟ نه بابا   دمیر

 حرف بزنم..
 

 2رو لرزوند : بله خوب...آهو ادن  یتو دل عل یحسببود و کودکانه ناز لحن
 روزه همه ذهن من رو مش ول کرده..

 
 م..ش یمن مزاحم نم دیآشکار : خوب به فکر کردنتون ادامه بد یبا حرص یناز

 
کرد ...خود  هم از رفتار خود   یرو عصبببان الیکرد که ناز یخنده ا یعل

به عل یخواه تیحس تمام نیتعجظ کرد..ا و بار ت نیاول یکه برا ینسبببت 
 کنه... یتونست حالج یاومده بود رو نم شیبرا  پ شیزندگ

 
 داره آدم به خواهر  فکر کنه.؟؟؟.. ی_به نخر شما اشکال

 
سمت عل یطور الیناز شد..آخبرگ یبه  و  گفت یشت که گردنش رگ به رگ 

 ؟؟؟یدستش رو به گردنش گرفت... : مگه خواهر دار
 

 ؟؟؟یکن یم یجور نی..چرا با خودت اوا یکه خنده ا  گرفته بود :  یعل
 



 249 تو یدست ها یبه سبز

 ...یدونستم خواهر دار ی_اونو ولش کن نم
 

 داد... الیبه ناز یکامل صیدونستم.... بعد توض ی_واد منم نم
 

 ؟؟؟ی... چرا به من نگفتیبود یاون شظ انقدر عصبان نیهم ی_پس برا
 

 نی...همیمشکالت من باش ریخوام همش در گ ی: نم دیچیراهنما زد و پ یعل
 ...یگراشت یانر  یلیهم خ شیطور

 
 یشببالش رو دور دسببتش م یها شببهیکه ر ینکردم...بعد در حال ی_ من کار

 نکهیا یبود... پس منم برا شببتریب یلیکه خ یکه تو امروز کرد ی...: کاردیجیپ
 ...گهیگفتم د یم دینکنم نبا ریتو رو درگ

 
 ...یبگ دیبا یعنی... یگ یگفت : تو م یکرد و با لحن محکم یاخم یعل

 
 _اون ورت چرا؟؟؟

 
 گم... ی_چون من م

 
 ...یکن ینم ریتو من و در گ ی...ورتیگ ی_چرا زور م
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 _من فرق دارم...
 

 ؟؟یباز : جانم؟؟؟؟ اون ورت چه فرر یبا چشما الیناز
 

بار زل  نیاول یبرا ینگاه کرد..ناز یناز یو به چشببما دی...چرخسببتادیا یعل
شما س یزدن به چ  با لحن آروم و یرو نگاه کرد...عل نییو پا اوردیرو تاب ن یک

سته ام..دار یلیمن خ یپر از خواهش : ناز شارم ..تو  ینیب یم یخ که تحت ف
 به من کمک کن..

 
 ؟؟؟ی_چه طور

 
 که مرارظ خودت با ...به رولت هم عمل کن...باشه؟؟؟ نی_ ا

 
 شده : باشه..اما... 1000کرد ضربان رلبش  یکه فکر م الیناز

 
 نی...آفریکنیکنم که به رولت عمل م ی..دارم بهت اعتماد مگهید می_اما ندار

 دختر گل...
 

برا  ندارم...تو  یوابشم ج یسئوال دارم...دارم خل م هیحرکت کرد.. :  یعل
 ؟؟یبود رونیاون وفت شظ چرا ب شظید
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 خواستم... یم ی_بستن

 
 ؟؟؟؟ییییییییی_چ

 
 _داد نزن...خوب دلم خواست...

 
 نزد... یبه نشانه تاسف تکون داد و حرف یسر یعل

 
بزرگ  سهیک هیبعد با  قهیشد..چند در ادهیپارک کرد و پ ابونیجلوتر کنار خ یکم

 گراشت... الیناز یبرگشت و رو پا
 

 ه؟؟یچ گهید نی_ ا
 

 ...ینیب ی_باز کن م
 

در  بود....خنده  یشببد..از هر نوع خوراک یرو باز کرد..باور  نم سببهیک در
 ه؟؟؟یچ نایا  گرفت : ا

 
 رفتن... رونیب یبرا ینداشته باش یلیدل چیکه ه نهیا ی_برا
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 نگه داشت ... مهیدر خونه فه یجلو یعل
 

 ..زیتشکر کنم..بابت همه چدونم چه طور  ی_نم
 

ند یعل گاه یلبخ ناز یزد و ن به  خت : تشببکر نم الیپر از خواهش  ندا  یا
 نرو شظ.. رونیکنم ب یخواد..فقط باز هم خواهش م

 
 ..گهی_باشه...رول دادم د

 
 
 
 
 

سور ...تک یتو یعل سان ستش به  نهیا  به آ هیآ سته...مچ د شما  ب بود و چ
صبص درد م صب ادیکرد... یخاطر  رس ...اگه ت کهیکرد..مرت شیصبص دوباره ع

ستگ ست چه ردر کره  هی دیفهم یکردم...م یم ر یلو رفتنمون نبود ...د من ما
 داره...

 
 در رو زد.... زنگ
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بود...خنده ا  گرفت..بعد از  دهیچیغرا تو خونه پ یباز کرد...بو میرو مر در
 سالها احساس کرد وارد خونه شده...

 
 سوپر رهرمان... ی: چه طور یمر

 
 خسته : باز اوون شوهر آنتنت خبر داد؟؟ یبا صدا یعل

 
شنوه به  یم یاشه هر چ فهیرفت : اوون وظ یکه به سمت آشپز خونه م می_مر

 من بگه..
 

 _حاد کجا هست ؟
 

...برو لباسببات رو عوض کن شببام رو ادی_رفته به مادر  سببر بزنه بعد شببام م
 بکشم...

 
شک نگاه کرد یبه عل میمر شلواره م شن  ه ک ینم دار ی..موها یکه تو اوون کاپ

شببده بود... : چشببم  پیبودچه ردر خو  ت ختهیهم تو صببورتش ر شیبخشبب
 حسود بترکه دادا  گلم...رربونه رد و بالت..

 
زد که داد  یشببده نگاه کرد...به سببادد ناخنک دهیچ زیزد و به م یلبخند یعل
 ..یهنر آهو رو خراب کرد یرو در آورد... : زد میمر
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 _کجاست؟

 
شما نیا با شتم با تلفن حرف  یسئوال آهو با چ سالم..دا شد :  پف کرده وارد 
 زدم....با پدرم.. یم
 

 راشقش رو تو بشقاب رها کرد و بلند شد که بره..آهو نگران نگاهش کرد.. یعل
 

 ...یعل ریکنم ام یتو روت هم نگاه نم گهیسر جات ...د نی:بش میمر
 

به  شیصببورت هیشببده تو شببال مدل لبنان دهیکه صببورت گرد پوشبب میبه مر یعل
 کرد و نشست... ینگاه زدیم یررمز

 
 گراشت... زیپلو رو رو م ایلوب سید میمر

 
 می...مرومدیراشببق وچنگال م یشببد و فقط صببدا یتو سببکوت خورده م غرا

گاه که ز ین خت  ندا گاه م یبه عل یرکیز ریبه آهو ا گاهش پر از  ین کرد ..ن
خورد..دسببتش رفت به  یاما تو فکر داشببت غرا  رو م یخواهش بود....عل

 سمت پارچ و همزمان هم اخما  رفت تو هم..
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 دیمال یکه داشببت دسببتش رو م یاز عل یرو آهو با نگران نیشببد؟؟....ا ی_چ
 ...دیپرس

 
شون درد م میمر ست شتون دعوا کردن..د  رینکن امکنه....چپ نگاه  ی: آرا دادا
 ...مشیببند دیبا یعل

 
به آهو : غرا ت رو بخور دیشببلوغش نکن سبببتین یزی_چ عد رو   خی.... و ب

 کرد....
 

 ؟؟ی: چرا دعوا کرد آهو
 

 نفر به ناموسشون چپ نگاه کرده بوده.. هی: چون  میمر
 

به اون شببوهرت هم  می: د اد...مر دیکوب زیرو رو م وانشیل یعل بس کن...
 ..یکن یم یروانم رو خط خط یدار ببرتت ادیبگو ب

 
 ...یمونم به تو چه...تو کال خل یم نجای_امشظ ا

 
 ....دیخند یبه کل کل اونها م آهو

 
 زد.. یهم لبخند یعل
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 ...یطرف رو عوض کرد ونیدکوراس دمی: شن میمر

 
 ذاشتمش... یاومد...زنده نم دی_شانس آورد سع

 
 کرده.؟. تیاذ یبا لحن بامزه ا : دوست دخترت رو کس آهو

 
 بلند شد.. زیاز پشت م یرهقهه زد و عل میمر

 
 گفتم؟؟ ی: مگه چ دیپرس میبا حرکت لظ از مر آهو

 
 زد... یچشمک میمر

 
ناز یعل به گونه  یرو در آورد...دسببت الیرفت تو اتارش...از تو کشببو عکس 
کرد پرنسببس؟؟  یمن نقاشبب هیتو رو تو زندگ ی...ک دیرو عکس کشبب الیناز

 ...دستا  رو مشتادیسرت ب ییسراغش اومد...اگه بال یاضطراب وحشتناک
به سبب بهت بگم  یشبببظ زل زد...چه طور یاهیکرد...بلند شبببد و از پنجره 

شت و پمیک شتش رو رو پنجره گرا شتش تک شیشونی...م د...چه دا هیرو به م
سرم آورد نیا یطور ستن مهیبا فه یدار الیخ ی..حاد بیبال رو   یخور یم یب

با  ند نیا یآور ادیمطمئنم... له لبخ به  یمسببئ ها  رو   ادیزد...عطر مو
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 یلکه هسببت و یمرد تنهات کنم...با مادر هی هیگرفتار زندگ یآورد...چه طور
 کار یچ دی...من ادن بایشناسمش...لعنت یکه دو روزه م یخواهر هی..ستین

ش ترسمیترسم...م یکنم...م شه..خیبا من گرفتار  سته  ست و بالت ب  یلی...د
 ....یجوون

 
 ...مهی...مطمئن بود مرهیک نهیحال در  آورد.. برنگشت بب نیدر از ا یصدا

 
 آهو جا خورد... : مزاحمت شدم... یتو فضول خانوم....اما با صدا ایب
 

 ...نی_نه اصال ....بعد با دست به مبل کنار اتارش اشاره کرد : بش
 

 یو تنها زندگ یسببیمامان گفت پل یاتاق انداخت : ورتبه  یاجمال ینگاه آهو
 نداشتم... یخونه لوکس و مدرن نی...اصال تصور همچیکن یم
 

 کنم.. یم یتنها زندگ یک یاز صدره سر یکنم بدون ی_فکر م
 

من  یدونست یبگم فرامو  کن...اومدم بگم بگرر...تو نم ومدمیدونم...ن ی_م
با تو...عکسبببات...کفشببب ما من  مورد  ی...غراتیسبببالگ کی یاهسببتم..ا

سال روز تولدت مامان م ایعالرت..لوب رو س هیگر یپخت و با کل یپلو که هر 
 ...یعل ریفرصت به خودتون بده ام هیکرد بزرگ شدم ... یم
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 آهو انداخت... سیخ یبه چشما ینگاه یعل ریام
 

صوص بر   ی...مشهی_مامان فردا مرخص م برمش هتل بعد هم با پرواز مخ
 ...رهی...برا  سخته ..اما امکان پردایگردونم فلور یم
 

 کالفه تو جا  جا به جا شد... : پرواز برا  ضرر داره.... یعل
 

 ...میناراحت کن نیاز ا شتریتو رو ب میخوا یدونم اما ما نم ی_م
 

 ...؟؟ی_به پدرت خبر داد
 

 گهیدونم که د ی...مشهی_نه...بهش نگفتم...گفتم مامان سرما خورده..نگران م
 ...ینیبب یاون رو اصال دوست ندار

 
 بود...از الیزنگ خورد...ناز شیبزنه که گوشبب یزد...اومد حرف یپوزخند یعل

گفت و  یآهو دور نموند...با اجازه ا دیاوون حالت منقبض خارج شد..که از د
 به سمت در رفت..

 
 : سالم.. دیچیپ یتو گوش الیناز یصدا
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 ؟؟؟؟ی_سالم ....کوچولو...در چه حال
 

 یگفت خوشببش اومده بود :خسببته ا یم یعل یاصببطال  ورت نیکه از ا الیناز
 نه؟؟

 
 ...ینگ یبگ ی_ا

 
شمی_اااا !! نکن فه شنگ داره طراح نیا دی...ببخ سخره م یها یخل م  یمنو م

 کنه...
 

 ...یناز یبایز یایزد به دن یلبخند یعل
 

 ...ایب یبام دوست دار میبا بچه ها بر میواخ ی_زنگ زدم بگم فردا م
 

 ...شهی...مادر آهو فردا مرخص منمیبیب دی_با
 

 ...اری..خوب آهو رو هم بگهیخونه تو د ادی_اااا؟؟پس م
 

 _خونه من....خونه من چرا؟؟؟
 



wWw.Roman4u.iR  260 

 

رو بزار کنار..پس  یخدا بچه باز یمحض رضا یشد : عل یلحنش جد الیناز
شور غر یدو تا زن تنها رو ول کن یخوا یم ...مادرت که حاد حاد ها ظیتو ک

 بشه... مایتونه سوار هواپ ینم
 

 _آخه....
 

ست یتو آدم معتقد ی_عل ست برا نای...ایه شانه ا  یدفرصت ب نکهیا یهمش ن
مد خونتون آهو رو هم ب مادرت او که  حث هم اریبه خودتون...فردا  ....ب

 ....میندار
 

 دم.... ی_باشه بهت خبر م
 

 ..ی...از صدات معلومه داغونایبخواب یریبگ ی_عل
 

 ...رونی.... : تو هم از خونه اصال بیپر از حس لرت از توجه ناز یعل
 

 بابا... ی....ارمیدونم نم ی_م
 

 ..ری: شظ بخ دیخند یعل
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 و پر از آرامش... ی_شظ تو هم رنگ
 

شت نگاهش م یا دهیبه زن رنگ پر نهیآ یاز تو یعل شک دا  ینگاه کرد که با ا
 یجلو نشسته بود...م دیکرد....آهو سر  رو روشونه مادر  گراشته بود...سع

نگاهش  ی...علنهیبش یچه ردر حسرت داره با مادر  اوون طور یدونست عل
 شد... رهیرو گرفت و به جلو خ

 
 ما رو برار هتل.. یبش تیخوام اذ یمادر فدات شم...نم ی_عل

 
ک پدر یشببما نم یبرا یار_من  با پول   دهیشببما خر یکنم..اوون خونه هم 
 ..مینداشت یمن و پدرم در  نقش یعنیشده..

 
شببناخت با  یرو م یعل ریسببال بود ام 15زد  یدسببتش رو به شببونه عل دیسببع
 ها  ؛دل بزرگش و حسرتا  آشنا بود.... ییتنها

 
 یکرده بود...عل رو حاضر کرده بود...نهار هم درست یتخت پر میخونه مر تو

 حلقه کرد... میدستش رو دور مر دینگاه کرد...سع میبه مر یبا ردر شناس
 

 هوام رو داشت.. یلی...خیمادرت ییبای: به زیپر
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فرصببت  نیدر اول یترسببه ول ی_مادرم دوسببتتون داشببت...ادن هم از پدرم م
 ...شتونیپ لدیم
 

 باها  رو به رو شم... یدونم چه طور ی: نم ختیاشک ر یپر
 

ست ..: کار میمر ش شده به ه یرو تخت ن سم ربط نداره...اگه  چیست که  ک
سته ا یعل ش نجایخوا  ... حاد آهو خانوم مادرترفتنهیفقط پر فمونیما وظ دیبا

 تو اتاق... ارمیشما هم م ی...برامینینهار رو بچ زیم میبر ایرو ول کن ب
 
 
 
 
 

 بره دنبال آدرسه... یک یخورد : عل یمکه داشت ماست  یدر حال دیسع
 

 _من....
 

رو  گهید یکیشببهرسببتان...خوب  یبر یروز 3-2 دی...باسببتین ی_اجبار
 بفرست...
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 نجا؟؟؟؟یا یایاون چند روز و م می...مررمی...خودم مزننی_گند م
 

 _البته دادا ...
 

 من... یکرد : زحمتتون شد..عل یم یکه با غرا  باز اهو
 

 بهش فکر نکن... گهی_د
 

 بام؟؟ یری: امشظ م دیسع
 

 ؟؟؟یدون ی_تو از کجا م
 

 ...مایکن ی_تماسا  رو گو  م
 

 ...البته...رمینبود...آره م ادمی...ایگ ی: راست م دیخند یعل
 

 ...ایتو هم ب یدوست دار ینرفت ییجا یاومد یکرد به سمت آهو : از ورت رو
 

 که تعجظ کرده بود : آخه...من.. آهو
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برو بهت  ی:نگران مادرت نبا  من هسببتم..ادن که خوابه ....عصببر می_مر
 گرره... یخو  م

 
 گرره... یگروه خلن...باهاشون بهت خو  م هی: دیسع

 
 ... میمر یبلند شد : من برم جند تا کار کوچولو دارم...مرس یعل

 
 شستن... یداشتن ظرف م میو مر آهو

 
 باشم... یترسم مزاحم عل ی: م آهو

 
 ...شینیبب دیهست که حتما با یکی..برو اوونجا یستین_
 

 نگاه کرد .. میبه مر یبا کنجکاو آهو
 

 رو عوض کرد... یکیصورت  ونیبه خاطر  دکوراس یعل ریکه ام ی_همون
 

 _دوست دختر ؟؟
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خواد اعتراف کنه اما  یکنه...نم یم یراط ایاصببطال  رو جلو خود  نگ نی_ا
 گرفتار دخترست... یبدجور

 
 به مامان بگم..دوست داره بدونه... دیبا_
 

 ...نشی...حاد تو ببمیگ ی_گفتش رو که م
 
 
 
 
 

 به ساعتش نگاه کرد.. الیکرده بودند..ناز رید یو آهو کم یعل
 

وبش خ یکیپسببر شببو...خودم با  نیا الیخ یکه کاشببتنت...ب نمیب ی: ممهیفه
 کنم... یجورت م

 
 ؟..وارعا نبود؟ستین یزیما چ نیکرد : ب ینگاه مهیفه یبه صورت جد الیناز

 
حاد موضببوع شببوخ تا  باسبببت... باشبببه...از اوون متعصبب که ن  ی_بهتره 

...اما نگاهت داره عوض گفتمینم یزیمن چ هیا کهیهم خوب ت شییبود...خدا
 ...رهیگ یرو م شرفتتیپ یشه..سنش برات بادست..جلو یم
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حرف شبببل و ول رو باور  نیباها  ندارم...خود  هم ا ی_گفتم که صببنم

 نکرد...
 

ها یم الیناز ته  که صبببدا یرو حالج مهیفه یخواسبببت گف نه  جا  ییک از 
 پروند ..

 
 دنه؟؟؟؟یچه وضع لباس پوش نی_ا

 
داشببت نگاهش  ییاخمو یگفت و برگشببت...خانوم چادر ییخدا ایدلش  تو
 رونه پا  ینگاه کرد و کاپشببنش که تا وسببطا شیکرد...به شببلوار ورزشبب یم

 ..بود. ختهیر رونیوسط سر  بود و موها  از هر طرف ب شی...شال پشمبود
 

 ..ای_با من ب
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زنگ زد جواب نداد...با آهو راه  یناز یرو پارک کرد..به گوشبب نیماشبب یعل
نخر  رو جلظ  ییآشنا یشدن که صدا یگشت ارشاد رد م یافتادن..از جلو

 ..یبابا خانوم دزد که نگرفت یکرد : ا
 

ما بحث نکن...م ما اسببتعالم م یای_با  ...خانواده ات برات لباس میکن یبا 
 امکان نداره... نای...با اارنیم
 

 ...ستنی_بابا..خانواده ام ن
 

 بار رو... نی: حاد شما ا مهیفه
 

 چه خبره؟؟ نجای_ا
 

باشببه...سببر  رو  دهیرو اشببتباه شببن یعصبببان یصببدا نیکرد ا یدعا م الیناز
 هم معلوم بود... یکیمواجه شد که صورت ررمز  تو تار یبرگردوند و با عل

 
 ...دیرو خلوت کن نجایآرا ا دیی_بفرما

 
 ؟؟؟یکن یکار م یجا چ نیا الی_ناز

 
 نکرد جواب بده... یسع یحت الیناز
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 ...د؟؟؟یدار یخانوم نسبت نی_با ا

 
سرباز مرد وچ یپوف یعل سمت   یدر گوشش گفت . به کنار یزیگفت و رفت 

 ...د یکش
 

گاه کردن...عل مهیو فه الیناز بت م یبه هم ن ها شببون صببح با  یداشبببت 
شون داد و چرخ یزیپولش رو در آورد و چ فیکرد...ک شون ن  حاد الیناز دیبه

 ...دیدیرو م یفقط پشت عل
 

 شن.. ینم دهید گهی_اه انقدر هم که گندست...اونا د
 

 رو نداد... مهیاما جواب فه الیناز
 

 ...میبه سمتشون اومد.. : بر یبرزخ افهیبا ر یلحخه بعد عل چند
 

 خشک شده بود و تکون نخورد... الیناز
 

ست ی: ناز مهیفه ش فتی...د راه بمایبا تو ه شدن...و بازو مونیتا پ رو  یازن ین
 گرفت و به جلو هل داد...
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بان یعل ها یعصبب گام  با نمک یبا  به دختر  ند خود  رو  ته چهر   یبل که 

رو رفته بلند بنفشش ف یبهش داشت رسوند که متعجظ تو پالتو یادیشباهت ز
 بود...

 
با ز دیرو د یفیدختر ظر آهو به سببمتشببون  رهیخ ییبایکه  کنند  داشبببت 

دختر  نیا نکهیبود که با توجه به ا نیا دیکه به ذهنش رسبب یزی...تنها چومدیم
بود..کار  هدیو شن دهید یکه از عل یداشت و با تعصبات یپر جلوه و طناز ییبایز

 ...یلیسخت بود خ یلیخ یعل
 
شون م یناز ذات یکه چه طور اروم و با کل دید یم سمت کرد  نگاه ی...به علادیبه 

 که در مرز انفجار بود..
 

ست ب*غ*لجلو اومد... دختر  الیناز سمت آهو دراز کرد :  شید ستش رو به  د
 ...دیآهو باش دیم شما باسال

 
 _سالم خوشبختم...

 
ستم...ا مهی_من فه ستیناز نمیه شال  ی...هرچند نازدارید نیتو اول دی...ببخ

 ...ستیخانوم بار اولشون ن
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نداره...حاد که  یدراز کرد : اشکال یزد و دستش رو به سمت ناز یلبخند آهو
 گرشت... ریبخ

 
 یجور نیزد : سببالم..من شببرمنده ام....دوسببت نداشببتم ا یلبخند کج یناز

 ...میباهم آشنا ش
 

 رو نواز  کرد... الیناز یزد و بازو یلبخند مهربان آهو
 

ه همراه بشبب الیبادتر منتخرن..و بعد خواسببت با ناز یکم مای: مهران و ن مهیفه
 بودند.. ستادهیا یو عل الیرفت و به راه افتاد..ناز کشیکه آهو نزد

 
زده  بهش زل نهیبود و دسببت به سبب سببتادهینگاه کرد که سبباکت ا یبه عل الیناز

 بود...
 

 ؟؟یبهشون نشون داد ی_چ
 

 جا خورد : فکر کن رشوه دادم.. یکم یعل
 

 زد .... یپوزخند الیناز
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ش یقینفس عم یعل کرد : تو چرا درست لباس  یموضوع رو عوض م دیبا دیک
 ؟؟؟یپوش ینم

 
 _من مقصرم؟؟؟؟

 
ستش گرفت : پس ک یناز یجلو اومد دو تا بازو یعل صره؟؟ چرا یرو تو د  مق

 دست آدما... ید یآتو م
 

 ...اما نتونست..ارهیدر ب یخواست بازو  رو از دست عل الیناز
 

 اونم کوتاهه خوب.. یدن...مانتو ینم ریگ مهی_ولم کن...چرا به فه
 

 ...نکهیا ی...برانکهیا یداد... : برا رونینفسش رو ب یعل
 

 ؟؟یچ نکهیا ی_برا
 

 یم یباز یرو رها کرد و به پاها  که حاد داشببت با سببنگ الیناز یبازو یعل
 کرد نگاه کرد..

 
من کرم دارم نه؟؟؟ دوسبببت دارم نگام کنن؟؟؟  یکن ی..فکر می_با تو ام عل

 آره؟؟؟
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ه که ب ض کرده بود نگاه کرد...ب الیسر  رو باد گرفت..با تعجظ به ناز یعل

 سمتش رفت..
 

 بابا.. یگفتم؟؟؟...ا یزیچ نیهمچ ی_من ک
 

 ...از نخر تو م...نهی_منخورت هم
 

 ...ریهم نگ میمن حرف نزن..تصم ی_جا
 

بازو  رو از  ی....بچه ها منتخرن..خواسببت بره که علمی_اصببال ولش کن بر
 پشت گرفت...

 
 نگاه کرد ... یعل یبرزخ یبه چشما البرگشتیناز

 
 رمی...من فردا ممیری...بعد مشببهیجا حل م نی:مسببئله همیبا لحنه جد یعل

 از هم... میخوام دلخور باش ی..نمستمین یروز 3-2شهرستان 
 

 ؟؟؟یری... : کجا مدید یناراحت الیناز یتو چشما یعل
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ش کنه..چه ردر ب*غ*لبخواد محکم  یشببد عل یباعث م یناراحت ناز لحنه
رو بر داره با خود  همه جا ببره...  یعروسک دوست داشتن نیدوست داشت ا

کرم خوام ف ی...نممیکن یآشببت ایگردم...ب یاومده زود بر م شیبرام پ یکار هی: 
 بمونه.. شتیپ
 

 ؟یکن ی_فکرت؟؟ تو به من فکر هم م
 

صورت  دیدلش لرز الیکه با لحنه پر از ناز؛ناز یعل سمت  ستش رو آروم به  د
 پشت موها  پنهان الیرو که ناز یاز کبود یبرد و با پشت دست هاله ا الیناز

ناز ناز یچشببم ها  رو لحخه ا الیکرده بود رو لمس کرد  فقط  الیبسبببت: 
 صیهسببت که سببر فرصببت برات توضبب زایچ یلیکن...خ تیرعا کمی...کمی
 راحت باشه... المیبرار اوونجا خ ی..ولدمیم
 

 رهینگاه کرد..چند لحخه همون جور خ یپر از خواهش عل یبه چشببما الیناز
کان رو فرامو  کرده بودن...غرق در  مان و م گار ز گاه کردن بهم...هر دو ان ن

شما الیهم بودن...ناز ص ینافر اهیس یغرق در چ تو  بود  یکه حاد برق خا
 بودن... ا یکه حاد همه دن ییغرق در چشما یو عل

 
عد ن ب خه علاز چ ناز ید لح مد چشببم از  دونم  یگرفت : م الیبه خود  او

ندم...خ ناز نیا یلیت حت فشبببارم.. ته ت ند ور بده  الیچ  یم تیرعا کمیرول 
 ...به خاطر من...یکن



wWw.Roman4u.iR  274 

 

 
شم بر گرفتن از عل الیناز ساس م یکه با چ شته ب گهید یایدن هیکرد از  یاح ر گ

خاطر چه  نیمن...ا ...به خاطر دیچیتو سببر  پ ی...جمله پر از خواهش عل
 کرد... ینگاه کرد که منتخر داشت نگاهش م یبود...به عل زیردر عز

 
 _باشه.....

 
ست ناز یعل سمت لبش برد و  الید ستش رو به  سرو گرفت...کف د  هب*و*

 کنم.... ی..کوچولو..جبران میبهش زد.... : مرس یطودن
 

 به خدا... الیناز ارمی_چشمات رو در م
 

 داد... یبود و جواب نم شیهمچنان سر  تو طراح الیناز
 

 ...الیبه ناز مهی:با تو ام ...الو....از فهمهیفه
 

 ....یکن یشلوغش م یبابا دار ی_ا
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شلوغش نم شمات داره رلظ متهیکنم...حال ی_ ..مهران هم رونیزنه ب ی...از چ
شده ....ب شا رو انتخاب نیشو ا الشیخ یمتوجه  صال پا سر جوون...ا  همه پ

 کن..
 

چه ردر  گهیشببده..د ظیجنبه رو نزن..از اصببفهان تا حاد غ ی_حرف اوون ب
 منت بکشم...

 
 جا خورد... ی...سخته برا ...نه گفتیفهم ی_عاشقه م

 
 _رفارت حرمت داره...

 
 هیبا من تو جلسببات ما  ایمن نده...ب لیرو تحو مایغاز ن هیمن  100 ی_حرفا

 سال بزرگتره.. 4زنه ازت فقط  یساز هم م یماه ،مهندسه ول میپسر دار
 

 .پسرم آخه.. هیرو با دستمال پاک کرد.. : مگه من مرده  شیزغال یدستا الیناز
 

زد و ادامه داد ... ..اما تو  یپسببره جراب...بعد لبخند نیگم...ا ینم نوی_من ا
 ...یش یشکل رلظ م یدار
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 مهیبود فه ومدهینرو تو دلش احساس کرد اصال خوشش  یحسادت خاص نازد
به عل حالم رو بهم نزن فه یطور نیا یراجع  ند میحرف زده بود :  عد بل ...ب

 شد..
 

شت ن یدید ای_ب ت باها  مد هیخوام  یبگو م ایب یناز نیبی....بومدیگفتم خو
 کنه... ینگاه م یجور هیپسره به تو  نیگم باشه..اما ا یباشم...م

 
نه آروم یزیاحسببباس کرد چ الیناز با لح چه  یتو دلش تکون خورد  : مثال 

 ؟؟؟یطور
 

گار  ته...ان بال رو بهش سببپرده  متیگرون ر زیچ هی_همش چشببمش دن
ه احساس روب نیا یکه ورت یتو سن یضعف نکن..عل یجور نیا یباشن...ناز

 یهم که ما م یی...اون آدم زورگوهیداشببته باشبببه...ماجرا برا  جد یکسبب
 ..از من گفتن بود..دهیفرصت فکر کردن هم نم ی...به تو حتمیشناس

 
 دهیهم خوشحال بود و هم ترس مهیفه یداشت از حرفا یاحساس خاص الیناز

ها   ادیفر ایکرد... یم ب*غ*لکه مهران رو  یزمان یبه اخم عل یبود...ورت
ه ک یچشببما  زمان ینگران ی..اما ورتدیترسبب یکرد م یسببره لباسببش فکر م

ستش رو باددیلرز یدلش م ومدیم اد یبود  دهیرو د الیصورت ناز  ...کف د
 رو حس کرد...چشما  رو بست... یعل یلبها یآورد و بو کرد....جا
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 .....زهیبر ییبه نشانه تاسف تکون داد و رفت تا چا یسر مهیفه

 
 
 
 
 

 مامان دختره انقدر خوشگله که نگو....-
 

 : جدا؟؟؟ اقیبا اشت یپر
 

 ...طونهیاندازه هم ش یسبزه است...ب...هی_آره..چشما  سبز عسل
 

 حساب... ی: تو دانشگاه هوا خواه داره....ب میمر
 

 : پسر منم کم نداره... دیخند یپر
 

با آهو له... که ب فهیر دی: اون  رو  یناز دید یورت یدید یرو م شیبرزخ ا
 گرفتن....

 
 کرده... ریگ یبد جور ی: عل میمر
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 ...هیش لش چ یدونه عل ی...دختره نم یلی_بنا به دد

 
ها به مر یپر یابرو باد....و  فت  گاه کرد..مر میر باد  مین ها  رو  نه  شببو

 انداخت...
 

و تو رو   ادیبر م یکه از پس عل هیشببه تنها کسبب یدلم خنک م یآ ی: ولمیمر
سعستهیا یم ش یکه م یزمان ارهیرو در م یعل یادا دی... ه ..بیخواد بره منت ک

 نکرده.. یحق کارا
 

 ...دنیخند یهمگ
 

ها یباز شبببد و عل در تهیبهم ر یبا مو هار چوب در  خ و گرم کن تو چ
 خنده شون رو جمع کردن.. عیبود...سر یبود....عصبان

 
دارم...خونه  دنیصبص پرواز دارم...فقط چند ساعت ورت خواب 4_وارعا که من 

 رو سرتون... دیرو گراشت
 
شدت  نیا شون رو تو بالش کردن تا  سر سه تا زن  ست...هر  رو گفت در رو ب

 رهقه هاشون کم بشه...
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 دهیکه رسبب یفقط زمان یروز گرشببته بود...عل 2نگاه کرد... شیبه گوشبب الیناز
اشببک و آه  یخامو  بود..مادر  رو با کل شیداده بود و بعد گوشبب smsبود 
 خوند.. یو آواز م رفتیخود  راه م یخونه برا یکربال کرده بودن ...تو یراه

 
ش sms یصدا شد به خ شیگو ه شمار هی..اما باز هم دیپر یعل نکهیا الیبلند 

 یعنیبود... 6 نیا شظیاز د دیترس یداشت م گهی..دیصفحه خال هیناشناس با 
شببد بگو..آخه  یهرچ یگ یخان م یعل ای...رفت در و رفل کرد...باوشببهیسبب

ردن خو نیکه راجع به زم یکه بگم...به بابا بگم...نه ...اوون ورت خال یهسببت
 فهمه.... یگفتم رو هم م

 
 رو رو مبل پرت کرد... یبه اوون شماره زنگ زد...بر نداشتن...گوش باز

 
مادر بزرگ و مادر ...احسبباس  دنیرفت شببهرشببون...د یهم امروز م مهیفه

 کرد... یم ییتنها
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شن کرد وتریکامپ سرو رو ر که دو د نییپا دیرو د یاهی..رفت کناره پنجره...پژو 
 تا مرد تو  بودن..

 
e-mail ...کرد باز  خر 5ا  رو  ما آ ها..ا چه  ب بودن از  م یتا  ن  یرو 

م ه یبرگه که کم هینوشببته بود...اسببکن از  هیشببناخت...صببفحه رو باز کرد..
 یم ترشیرفت ب یجلو م شتریکه ب یبود...شروع به خوندن کرد....هرچ یمیرد

ساس کرد دندیترس ست داد...اح شد  ای..حالت تهوع بهش د سر  خراب  رو 
 ....دنیلرز ی....دستا  م

 
ش نگیتو پارک یبا نگران دیسع سته بود تو ما ش  ریمنتخر ام نیفرودگاه مهر آباد ن

شتن به لحخه ایعل ساعتش نگاه کرد ..کم کم دا که همه از  وحشت  ی...به 
گفته بود  یشببدن...چرا منه بدبخت آخه...چه ردر به حاج یم کیداشببتن نزد

و کشه...بر یم وداشت..من یستیرو در با ید ارل با حاج یکه خود  بره..عل
نداره... حال یجا عل نیتو هم شیروزه پ 3برگرد  پا یدر   نییکه سببر  رو 

ن گفته بود ...دادا  دارم گرو یبا لحنه ملتمس و مضطرب دیانداخته بود به سع
هت م یزیچ نیتر متیر که دارم رو ب ماتون رو از  بر  یرو  ما..چشبب سببپر

 ...خاک بر سره من که نتونستم...دایندار
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شت به فرمون کوب دیسع  یلع ریشد ....ام ادهی...پ دیرو د ی...از دور علدیبا م
سع افهیر دنیاز د یبود...ول شونیپر یکم سع دیداغون  و ر یعل دیجا خورد...

 گراشت... نی...و ساکش رو تو صندوق عقظ ماش دیتو آغو  کش
 

ش تو سع نیما ستن...:  ش  یدینخواب شظیسرت آورده...د ییچه بال میمر دین
 نه؟؟؟

 
 شد؟؟؟ رتیدستگ یسر درد دارم...خوب چ کمی_نه...

 
از اوون شببهر رفتن  ایماه بعد از مرگ ثر 2... میزد ی_همون طور که حدس م

س س یک شت... یآدر شون ندا کار  نجایگفتن چون ا یو نفر بودن که مد یکیاز
ض رییرو ت  شونیلیکردن فام ینم دایپ ش یها هم مدع یدادن...بع ور بودن از ک

 ...میندار یکنم حدسمون درسته...هر چند مدرک یخارج شدن....فکر م
 

حواسمون باشه...باد به گوششون برسونه که  یلیخ دیو ادمه داد :با دیکش یآه
ستشهیبد م یناز یبرا میدیما فهم حالش چه طوره؟؟؟ بهش زنگ نزدم  ی...را

شه..خ سم از کارم پرت ن سعیلی...خیلیکه حوا سمت  سر  رو به  د کر دی... 
با  یحرکت باز وننگاه رو و او نیکرد..ا یرو به رو نگاه م یکه داشببت با نگران

 ...هیدونست ماله چه زمان یهمه سال رفارت م نیناخن رو بعد از ا
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لرزون... :  ی...با صببداختیر یانداخت...رلظ عل نییپاسببر  رو  دیسببع
 تو سرم شده.... ی...دادا  بگو چه خاکدی.....سع دیسع

 
 یشد...رفت جلو ادهیو پ دیکش یرو کنار نیسر  رو بلند کرد ....ماش دیسع

رو  شد رفت ادهیپ نیلرزون از ماش یبا پاها یداد...عل هیتک نیو به ماش نیماش
 شده... ی.... : بگو چستادیا دیسع یبه رو

 
 ....میندار یساعته از  خبر 14 کهی: ادن نزد یبا لحنه پر از شرمندگ دیسع

 
رفت ..مطمئن نبود  جیاحسبباس کرد زانوها  سببسببت شببد...سببر  گ یعل

 ؟؟ی: از ک دهیدرست شن
 

 ..دیی..یبا من من: از ناز دیسع
 

شد....دیپر یعل ...با یکن یم یشوخ یرو گرفت: بگو دار دیسع قهی...طوفان 
 مزته.... یب یها یاز اوون شوخ یکیتوام...بگو 

 
 انداخت... نییسر  رو دوباره پا دیسع
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با چ دیسببع قهی یعل  یتو دنیمحکم کوب یزیرو رها کرد..احسببباس کرد 
موها   ی...دسببتش رو دیعل ایداد :  هیتک ابونیسببر ... به درخت کنار خ

 .....من سپردمش بهتون...یوا دی....سعیییییییبرد... : وا
 

 ...یعل میکن یرو م مونیتموم سع میرفت کنار ...:دار دیسع
 

 .؟؟؟..مسخره است...ی؟؟؟سع یزد : سع ادیفر یعل
 

 ما هم ... یبرا تیمامور نی...امیکن یتموم تالشمون رو م می_ما دار
 

....گور تیههههه؟؟؟ مامور ت؟؟؟یوسببط حرفش: مامور دیپر ادیبا فر یعل
 سپردم دستت... مویمن همه زندگ دی...سعتیپدر مامور

 
...: من ...من نیزم یخواد آب بشبببه بره تو یاحسببباس کرد دلش م دیسببع

 ....شرمندتم دادا ...من دنبال پرونده بودم...
 

 به پا  بودن... ای_ک
 

سع یی_باز جو سته بود نگاه یکه رو یبه عل دیشدن...  ش ه کرد ب یجدول ن
 نیسالمونه که ا نیدونم به حرمت نون و نمک و رفارت چند ی: مسمتش رفت 
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خاک  با  خدا ی...ولیکن ینم میکیجا   مشیپرسببت یکه هر دو مون م ییبه 
 اداره ... می...حاد پاشو برمیکن یم دا یپ
 

ستش سمت عل د سع یگرفت...عل یرو به  ست   یکرد..به ردر ینگاه دیبه د
رو  دیکنه... دسببت سببع یار نمکرد م ز  ک یحالش بد بود که احسبباس م

 ررصش رو در آورد و بدون آب رورت داد... نیگرفت و بلند شد...تو ماش
 

سخت بود آب دهنش رو  یلیجمله برا  خ نی..تموم کردن ا ی..از ک ی_از ک
 ...؟؟؟ستیکه ن دیدیرورت داد و ادامه داد....فهم

 
 ادیکه از خونه با سببرعت م ننیب یعصببر خونه تنها بوده...محافخا م روزی_د

خر ها هم منت نی...ایپارک و یساختمون تو حوال یتو رهی...با آ انس ...مرونیب
 نییپا رنی...مادی یگرره نم یدر...دو سببه سبباعت م یجلو نیتو ماشبب شببنیم

 کنن.. ینم دا یگردن پ یم یهرچ
 

پنجره زد و دسببت مشببت شببده ا  رو گاز گرفت:  شببهیسببر  رو به شبب یعل
 د؟؟یکرد یابیو ردر شیگوش

 
 _گراشته تو خونه...
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 تو...آخه؟؟ یی..کجاالی_آم ناز
 

 تو رو خدا... ی_عل
 

شاک تار  هیتار فقط  هی..به خدا اگه فقط شمیم ی_نگو خودت رو کنترل کن که 
 ...هر چند که منه خرم مقصرم...کنمیبه پا م شیاز مو  کم شه آت

 
مور میگوشببب چرا ما مرکز رو  ت کردم... مو   خا من و تیرو  پدر  گور  ..

 .... : دی....با مشت به پا  کوبتیمامور
 

 ... ارن؟؟یسر  ن ییشم... بال یم وونهیکا رکنم؟؟؟....دارم د یمن چ دیسع
 هست حاد؟؟؟ یلرزوند...ساختمونه چ یپشتش رو م رهیفکر  هم ت یحت

 
 تا مطظ... 17به  کیساختمون بزرگ با نزد هی_
 

 _مطظ؟؟؟؟
 

 ئتیکنه...ه یاز  اسببتفاده نم یگن کسبب یم هسببت که مدفتر ه هی_آره ...
 ..زنهیسر م ادیم یکه فقط گاه یبه نام حسام شهباز لهیوک هیگن ماله  یم رهیمد
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 دی... :آب که نشده بادیشن یم ونیاز هر یحرف ها رو تو هاله ا نیتمام ا یعل
 ...اشهیاز اوونا  یکی یتو

 
داشببته....پدر  با توپ پر تو اداره  یبه کوچه پشببت گهیدر د هی_سبباختمون 

 است...
 

اوون در خارج شده؟؟....اگه خارج شده ..کجا رفته ... به زور بردنش؟؟؟ :  از
 ...مهیاوون دختره فه شی...برو پامی یمن اداره نم

 
ساعت ربل از رفتن ناز ستشی_ن شون...چند  شهر  ری...مهران روهم زالیرفته 

 ساعت بعد از .... چند یعنی...شظیاز د مینخر گرفت
 

ست یدونم که نم ی_م ستق دیتون ران...به مه شیسراغش...من و ببر پ دیبر میم
شا رو  مهیبچه ها خبر بده اوون دختره فه شن...آدرس پا شته با رو تحت نخر دا

رو بگو به  مهیبه اسببتاد هم زنگ بزنم...اما اون دختره فه دیخوام....با یهم م
 پان...

 
 ...دیبا  سع زود
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 یهم اطالع مایزنگ زده بود...ن مایرفت...به ن یبه سببمت زنگ نم دسببتش
د خشک شده بود حا بایدر خونه ا ...استاد تقر ینداشت...فرستاده بود جلو

ه در کنن ک دایرو پ لیلوکس بود...سببپرده بود اوون وک ییالیخونه و هی یجلو
 یک..پزشببها مارسببتانیپا گراشببته بودن...ب ریدسببترس نبود...تموم شببهر رو ز

رو گرفته باشببن...که نگرفته  الی.. منکرات ها...چه ردر دعا کرده بود نازیرانون
 بودن...

 
 رو زد... زنگ

 
 _بله؟؟

 
 ؟؟ی_مهران خودت

 
 _بله؟؟؟ شما؟؟

 
 هستم... ی_عل

 
 تو... ایب ؟؟ی_عل

 
 یشببد...مهران داشببت به سببمتش م یپر درخت اطیوارد ح یباز شببد..عل در

 بود... یاتیکرد همه رو دور کندن..هر لحخه برا  ح ی...احساس مومدی
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 ؟؟؟یکن یکار م یچ نجای_سالم...تو ا

 
 کجاست؟؟؟ الیگم..ناز یشو بعدا م الیخ یها رو ب نی_مهران فعال ا

 
 ..هیهم آتل دیباشه خونه ا ....شا دی_کجا با

 
 شنوه... یکرد نه م یبود که فکر م ییجا نیآخر مهران

 
 ه؟؟؟یچ انیجر یعل یچ یعنیپر از استرس :  یبا لحن مهران

 
 اطیکنار ح مکتیکرد پاها  تحمل وزنش رو ندارن رو ن یکه احساس م یعل

 ...ستیعصر ن روزیمهران از د ستشینشست... :ن
 

 شظ هم خونه نبوده؟؟؟... یعنیگرد :  یبا چشما مهران
 

 دستا  گرفت : نه.. نیسر  رو ب یعل
 

پاشبببا...ب شیگوشبب مهران ناز ی...مالیخ یرو در آورد : الو  خبر  یگم از 
 نکردم... دا ینشده هول نکن...کار  داشتم پ یزی...نه چ؟؟یدار
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شببناخت زنگ زده  یشببناخت و نم یسبباعت مهران به هر جا که م مین ظرف

 که پاتورشون بود... یبه کافه ا یبود...حت
 

شده بود...نم یعل شک  ست با یگلو  خ کار کنه...تو دلش گفت  یچ دیدون
 ریکنن..من گ یم ریگ یسراغ ما ورت انیکه بگندد نمک...همه م یبه روز ی..وا

 جا رو ندارم.. چیکردم ه
 

به ردم زدن دور  یکه رنگش زرد شبببده بود نگاه یبه عل مهران کرد..شببروع 
 خود  کرد...

 
 ..؟د؟؟یرسه..با استاد تماس گرفت یبه ذهنم نم یزیکنم چ یفکر م ی_هر چ

 
 کم آورده بود بلند شد که بره...:بله... گهیکه وارعا د یعل

 
 ...امیگفت : صبر کن..کاپشنم رو بپوشم م مهران

 
ماس ت دیدستش رو به نشانه مخالفت تو هوا تکون داد : نه بمون خونه..شا یعل

ش ستش رو دراز کرد گو شماره خود  رو  یگرفت...بعد د مهران رو گرفت و 
 ...ریاز  شد باهام تماس بگ یکرد..:اگه خبر ویتو  س
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 _اما...
 

 ی...سببر  رو رو نیماشبب ی...نشببسببت تودیحرف مهران رو نشببن هیبق ی_عل
 بسمه... گهی...دایفرمون گراشت... :خدا

 
ش ش نیما شن کرد...به ما سرعتش ز ادیز دیسع نیرو رو شت..  ادیعادت ندا

 کجا بره... گهیدونست د یبود....نم
 
نگاه  نشست..به ساعتش نیتو ماش هی...پشت در آتلهیت سمت آتلراست رف هی

 .... الیرسمش نبود ناز نی..ا؟؟ییشظ..آخه تو کجا 11کرد 
 

 نیدونسببت چند سبباعت اوون جا بوده..ب یا  گرفته...نم هیکرد گر احسبباس
 زنگ زد... شیبود که گوش یداریخواب و ب

 
 بود : الو.. دیسع

 
 ....دیخواب از سر  پروند :الو سع دینگران سع یصدا

 
 ؟ییجان کجا ی_عل
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 شده؟؟؟ یخبر دی...سعشی_تجر
 

 خونه؟؟ یای_نه...چرا نم
 

 ..دیناراحت ....حوصله ندارم سع ایدونست خوشحال باشه  ینم
 

دونسببت که در  ی... مهیآتل یخواسببت بره تو یرو رطع کرد..دلش م یگوشبب
تره..دارم خل  کینزد الیکرد اونجا به ناز یچفت و بسببت نداره ...احسبباس م

ش ییشدن به جا کینزد ی...برایناز شمیم  نیدارم ع یدیکه تو تو  نفس ک
 ....نتشینب یکرد کس یکنم...تو دلش دعا م یدزدا عمل م

 
شد و دوباره اوون بو یرو با کم وونیشد در ا اطیح وارد  یهول باز کرد...وارد 

کرد  یرو  کار م یکه ناز یگچ و رنگ رو اسببتشببمام کرد... به مجسببمه گچ
نم ک یبا من که احساس م یکار کرد یچ الیلظ گفت : ناز ری...زدیدست کش
 ..آخه...دهیچیعطرت پ یهمه جا بو

 
 کرد...امشظ یپا  رو نگاه م یجلو لیبه سمت پله ها رفت...با نور موبا آرام
...ب ض یدیکه اوون دفعه رو  خواب ین کاناپه امونم...رو همو یم نجایرو ا

 گلو  بزرگتر شد...
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م کن یکه فکر م یکار کرد یکاناپه نشببسببت...با من چ یرو دیسببالن رسبب به
 شنوم... ینفس هاتم دارم م یصدا

 
 دهید ییکه از در باز اتاق انتها یرو بلند کرد و توجهش به نور کم رنگ سببر 

سمت یم سته به اوون  شد آه شم ها  رو  شد جلظ  بار بازو  کیرفت ...چ
سته کرد..چ ش یقیکرد....نفس عم یباور نم دروید یکه م یزیب ه عمق ...بدیک

 نگاه نشیزتریچند سبباعت که از اضببطراب در مرز جنون بود...به عز نیتمام ا
 یتخت سببفر ی..رودیکشبب یداشبببت م یکه عل یاز عراب الیخ یکرد که ب

وارد  یروشببن اتاق بود...عل یگاز ینور هم از بخار یبود...کور سببو دهیخواب
کرد تموم  ینشببسببت...احسبباس م واریزده به د هیتک نیزم یاتاق شببد و رو

گرشت...سر   یبه من چ یدون یمن فقط تو م یعضالتش شل شدن...خدا
 جا  جا به جا شد... یتو الیدستا  گرفت.. ناز نیب رو

 
صدا یداریخواب و ب نیب الیناز ساس کرد  س ینفس ها یاح اق ات یرو تو یک

ود داد ب هیتک واریکه به د هیسبا هی دنیشبنوه...چشبم ها  رو باز کرد...با د یم
 بلند شد و راست نشست...

 
 الیناز نکهیربل از ا هیثان هی یتو دیرو د الیکه نشببسببتن ناز نیبه محض ا یعل
ناز غیج نه ..چراغ رو روشببن کرد...  که  یزیچ الیبز  یباور نم دید یمرو 
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ررمز که بهش زل زده بود...چشببما  رو باز و  یخسببته با چشببما یکرد...عل
 ...یلظ گفت : عل ریبسته کرد ز

 
 ...یستی_آره منم...خواب ن

 
 خشک بشه... الیباعث شد ناز یسرد عل لحنه

 
کنه...دسببتا  رو به زور نگه  ب*غ*لرو  الیبره و ناز دیکشبب یدلش پر م یعل

 هیتنب نیبه ا الیکرد ناز یلمسببش جلو نرن...احسببباس م یداشببته بود تا برا
 داره... اجیاحت

 
نده ا ناز دی... چرخی_خوب ز که بره... مت در  پا الیبه سبب خت   نییاز ت

 ..سایوا ی...علدیپر
 

 : امرتون؟؟ دیچرخ الیبه سمت ناز ستادیا یعل
 

بازو الیناز تا  باد آورد  دسببتش رو عقظ  ی...علرهیرو بگ یعل یدسببتش رو 
 نبا .. یجور نیا یب ض کرد.. : عل الی...نازدیکش

 
شم...ها؟؟؟؟....چه طور یزد : چه طور ادیفر یعل شم؟؟؟ م ینبا  یدون ینبا
 تا مرز جنون رفتم... دم؟؟؟یکش یچ
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 ...ی:عل ختیر یاشک م الیناز

 
 م؟؟؟؟یکشبب یم یما ها چ یفکر کرد چیه ؟؟؟یعل یعل یگ یم یه ه؟ی_چ

 ...یاز بس که خودخواه ؟؟یفکر کن یچ ینه برا
 

 سیجلو ...تمام صببورتش از اشببک خ سببتادیا الیدوباره بره که ناز خواسببت
 زد :من خودخواهم؟؟؟ من؟؟؟ یبود...داد م

 
 فکر یبه خدا داغونم.....دار یداغونم عل دم؟؟یکش یمن چ یپرس یم چیه تو
 نه؟؟ نجامیچرا ا یکن یم
 

شت نگاهش م یعل سمت ک الیکرد...ناز یهمچنان با اخم دا  و فشیرفت به 
 گرفت... یشده آورد...به سمت عل نتیچندتا برگه پر

 
باور  نم یعل فت.. ها رو گر ناز  هیشبببد.....صبب یبرگه  پدر  مه  با  الینا
 ...ایثر یو تست باردار یعلت مرگ خود کش صیبا توض ایفوت ثر ی...گواهایثر
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اده بود و د هیتک وارینشببسببته بود به د دهینگاه کرد که با رنگ پر الیبه ناز یعل
ها  رو  جا آورد ب*غ*لزانو هانش رو رورت داد...: از ک  یکرده بود...آب د

 رو؟؟ نایا
 

 کردن.... e-mail_برام 
 

 درسته؟؟ یدون ی_خوب از کجا م
 

 2...در عرض لهیوکاز دوسببتام نشببون دادم که  یکیزد : به  یپوزخند الیناز
نگاه کن...من اوون مورع که  خشیکرد..خوب به تار تیساعت صحتش رو تثب

 چاره مامانم... یماهم بوده...ب 2عشق و حالش بوده  یبابام پ
 

 دست و یکرد... عل هیسر  رو رو زانو  گراشت و دوباره شروع به گر الیناز
 زانو زد... الیپا  رو گم کرده بود...کنار ناز

 
 ..دیخود  رو عقظ کش یکم الیجلو آورد...ناز الیرو به سمت ناز دستش

 
 ...یخواد بهم ترحم کن ی_نم

 
 ؟؟؟ی...خل شدهیجا خورده بود : ترحم چ یعل
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 ....یزد یم ادیفر یادن داشت نی_تا هم
 

کارت به خدا بچگانه بود...تو  دم؟؟؟یکشبب یمن چ یدون یم ی_نزنم؟؟؟ ناز
 رفت؟؟؟ ادتی یخودت باش مواظظ یبه من رول داده بود

 
 یکردم...عل ی...وگرنه سببکته م گهی_مواظظ بودم که تو اوون خونه نموندم د

 کس چیه گهیتونم اعتماد کنم...د ینم گهیکار کنم؟؟؟ به پدرم هم د یمن چ
 رو ندارم...

 
 دیرو کشبب الیگرفت..دسببتش رو دراز کرد و ناز یحرف ناز نیدلش از ا یعل
نازب*غ*ل یتو دسببتش رو محکم  یفرو رفت....عل یتو آغو  عل الیش...

 یفشببار داد و بو یعل نهیسببر  رو رو سبب الیحلقه کرد..ناز الیدور کمر ناز
فس کشببب ن نش رو  ل ک ل دیاد نازیع مر  ک گر ی... کرد... نواز    هیرو 

 نکن..عروسکم..
 

شک ر یآغو  عل یغرق در لرت گرما الیناز سک ا  ختیو م آخره کلمه عرو
شک ر شک گهی...دختیو ا سر  رو باد آورد و به  ختنیر یبرا یا شت... ندا

 ...دینگاه کرد... : ببخش یعل
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 شب*غ*لمحکم تر  اوردیطارت ن یکلمه رو پر از غصه گفت که عل نیا انقدر
 یآرام به موها  زد و با صبببدا یه اب*و*سبببکرد..موها  رو نواز  کرد و 

 دم.... یشه بهت رول م یدرست م یگفت : همه چ یزمزمه مانند
 

د  زدو با خو یلبخند یرو نگاه کرد...عل یو عل دیرو باد کشبب شینیب الیناز
 یبه خودشببون انداخت و کم ینگاه الیبه خدا...ناز ییبچه ها نیگفت : ع

تا ابد ناز یدلش م یجدا کرد..عل یخود  رو از آغو  عل رو  الیخواسبببت 
 ای..بدهیپر ترنگ الیاوونجا نگه داره..اما دسببتا  رو از هم باز کرد.... : ناز

 استراحت کن کمی میبر
 

ت بازو  رو گرفت : بزار کمک عیسر یرفت..عل جیبلند شد که سر  گ الیناز
 کنم....

 
پا پا تا رو الیناز یبه  فت..کمکش کرد  تاق ر مت ا خت دراز  یبه سبب ت

ناز بود... دراز  یکرد...پوچ بود...ته یم یاحسببباس خفگ الیبکشبببه..
به ه... دیپتو رو رو  کشبب ی..علدیکشبب فکر  یچیکنار تخت نشببسبببت :

 ...یبخواب کمیکن  ینکن...سع
 

 .....ستی؟ خوب شد مامانم ن ی_چه طور
 

 ....یکن بخواب ی...حاد چشمات رو ببند و سعستی_آره گلم خوب شد که ن
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 نبود ینجوریمن ا یایکنم...دن یبه همه اعتماد م شببهیبا ب ض: من هم الیناز
 نداشت...پدر من رهرمان من بود.... م*ی*ا*ن*ت...یعل

 
 کم بخواب هیبرد : عروسکم  یرو پشت گوشش م الیناز یبا دست موها یعل

 ...میزن یفردا حرف م
 

 ؟یر یم ؟یکن یکار م ی_تو چ
 

 رونیاگه منو ب گهیکرد...تو دلش گفت : تو د یداغونش م الیملتمس ناز لحنه
 خوابم.... ین مرم..: نه..من رو کاناپه سال یمن نم یهم کن

 
 شد.... یو چشما  رو بست : پشتم خال دیچر خ واریبه سمت د الیناز

 
ها یعل ناز یب ضببش رو رورت داد..خم شبببد مو ته  بالش رو  یآشببف رو 

س ست و به طبقه پادیب*و* سع دیرفت...با نیی... در اتاق رو ب  یبر مخ دیبه 
 داد....
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که  ارهیب ادیتونسببت به  یچشببم ها  رو باز کرد...چند لحخه اول نم الیناز
عد ...بنجامیزد : دو شبه که ا یتو جا  جا به جا شد.. پوزخند یکجاست..کم

 ...بلند شد....یوا ی...ا12:30افتاد...به ساعتش نگاه کرد  یعل ادیهو  هی
 

 بست وارد سالن شد.... یطور که داشت موها  رو م نیهم
 

 ....یشد : عل زونی.... از نرده ها آوی....علی_عل
 

 ....یوفتینشو م زونیآو یاوون جور الی_ناز
 

 ...ومدیداشت از پله ها باد م سهیکه با چند تا ک دیرو د یعل الیناز
 

 ...ری_ظهرتون بخ
 

 لبش رو گاز گرفت... الیناز
 

که  میناهار بخور ای...بپر برو دست روت رو بشور بشیکند ی_نکن اوون جور
 ...میکار دار یکل
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 کار؟؟؟ یرفت... : چ یم ییهمون طور که به سمت دستشو الیناز
 

 _فضول خانوم فعال برو...
 

ها  رو محکم بسبببت تو آ الیناز فهیبه ر نهیمو گاه  ا زرد و زار خود  ن
گونه... :  یرو یاز کبود ی...هاله ادیسببف یپف کرده...لبها یکرد..چشببما

 د..اوم رونی....ب ضش رو فرو داد و بیکار کرد یچ نیبابا..بب
 

شپز خونه رو یتو شت تو کاب یپر بود از غرا عل زیم یآ  یزیها دنبال چ نتیدا
 گشت... یم
 

 ؟؟یخوا یم یزی_چ
 

 زد : آره ...راشق و چنگال... یبرگشت و لبخند الیبه سمت ناز یعل
 

 با دست اشاره کرد... الیناز
 

 .؟..ادنی_چرا انقدر ز
 

 ...شونیبخور دیو نشست : با دیرو عقظ کش یصندل یعل
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نگاه کرد  یخون افتاده عل یدر هم و چشببما یبه چهره خسببته و موها الیناز

 یدیبنخوا شظی... : ددیکش وانشیانداخت و انگشتش رو لبه ل نیسر  رو پا
 نه؟؟؟

 
شت..چ یجواب یعل صبص فکر کردم که چه طور  یگفت..م یم یندا گفت تا 

شد...تو  یپشتم خال ...تا صبص جملهتیبدم حضورم رو تو زندگ صیبه تو توض
 عادت دارم...غرات رو بخور... یخواب یگوشم زنگ زد... : من به ب

 
 ...دیلظ زمزمه کرد ببخش ریز الیناز

 
 من.. یخواب ی..نه بیکن یعرر خواه یا گهید زیبابت چ دی_با

 
 شد.. رهیخ یپر از پرسش به عل یبا نگاه الیناز

 
 ...میزن ی_غرات رو بخور مفصل حرف م

 
 ... دیاز برنج کش یکم الیناز

 
 چه وضع غرا خوردنه؟؟ نی_ا
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 رو پر گوشت کرد.. الیظرف رو بلند کرد و بشقاب ناز یعل
 

 خورم که.. یمن گوشت نم ی_نکن عل
 

 شه... یم زیاون بشقاب تم اریدر ن ی:بچه باز یبا لحنه جد یعل
 

 جمله دوباره ب ض کرد... نی...با گفتن اییبابا ها نی_ع
 

سمت دهن ناز یا هینگال تکسر چ یعل شت و به  شت گرا  الیبرد...ناز الیگو
 خسته انداخت دهانش رو باز کرد و خورد... یبه عل ینگاه

 
 کنم... یخورم بگو دارم برات ناز م ی_نگو نم

 
 خواست جواب بده.. الیناز

 
 _با دهن پر حرف نزن...

 
 ....دیخند الیبلند به اخم ناز یبا صدا یعل

 
 ..ستم؟یمن ن یدیتو از کجا فهم یآب خورد :عل یکم الیناز
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...بازم دروغ : اسبتاد بهم گفت ...پدرت اینشبسبت...د ب نهیدسبت به سب یعل

 گشت... یدنبالت م
 

شق د الیناز شهر خبر دارن  یا گهیرا شت ...آهان پس همه  غرا به دهنش گرا
 ادن...

 
 م...نباش یعصبانتونم  ی: کارت بجه گانه بود...هنوز هم نمظیبا اخم غل یعل

 
 حسام افتادم... ادی...فقط  دیلحخه خون به م زم نرس هی_
 

 _حسام؟؟؟
 

شما لهی_همون وک شه  ستمه..بنف سر دو ست پ ستم که نه...دو ستم...دو ...دو
 دمی..رفتم دفتر  نبود تازه فهممیداداشببش...بگرر دنید رازی..رفته شببشیدیند

زنگ زدم بنفشببه شببمار  رو داد.....رفتم  ی...از تلفن عمومسببتین لمیموبا
 خونه ا ...برگه ها رو نشونش دادم...

 
 کرد... : خوب بعد؟؟؟ یداشت روابط رو درک کنه...مخش هنگ م یسع یعل
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 یی...جانجایاومدم ا یچیبود رو پاک کرد... :ه ختهیکه ر یرطره اشببک الیناز
 رو نداشتم برم...

 
 ...لیفامدونم  یخونه استاد..چه م یرفت ی_م

 
 عمه دارم که هیندارم... یلیپدرم رو بدونه...فام ییآبرو یخوام اسببتاد ب ی_نم
 یهلند زندگ مییزنه که چرا با شازده ا  ازدواج نکردم...دا یم ریام رو با ت هیسا

ش یلیکس... خ چیهم ه گهیکنه و خاله ام کانادا...د یم  تیبهت زنگ زدم گو
 خامو  بود..

 
 .داشتم.. ی_کار ادار

 
 ..ید یجواب م یمن رو تلگراف یتو همه سئوال ها یکالفه : درت کرد الیناز

 
گراشت...دستا  رو بهم رالب کرد و چونه ا  رو  زیآرنج ها  رو رو م یعل

 هم یعل یاعتراف کرد که عالوه بر نگاه  سببتها الیرو دسببتا  گراشببت...ناز
 خونه؟ یر یم یکنم...حاد ک ی..اما گو  مستمین ینافرن : من آدم پر حرف

 
 یکه داشت بلند م یرو گرفت و در حال یعل یا  از چشما رهینگاه خ ی_ناز

 رم... یشد : خونه نم
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خونه  یچ یعنیتو؟؟؟؟ یگ یم یبلند : چ یگرد و تن صببدا یبا چشببما یعل
 رم.. ینم

 
 یجا م نیرم...ا ینم نیهم یعنیگراشبببت :  نکیسبب یظرفش رو تو الیناز

 ادی..اوون بادیم گهی..مامانم هم دو هفته دادیب گهیروز د 3-2 مهیمونم...تا فه
 ..میریبگ میتصم

 
 شظید ؟؟؟یکن یکرد : تو فکر هم م یرو باور نم دیشن یرو که م ییزایچ یعل

 باشه..پدرت... یتونست هر کس یمن م یهل اومدم تو...جا هیمن با 
 

چه طور تو مادرت رو به صببالبه  نکرده هان؟؟؟؟ یکار یبگ یخوا ی_نکنه م
 ؟؟یدیکش

 
 نداره... یبه اون ربط نینکن ا یمسائل رو راط الی_ناز

 
 براق شد:دبد چون مرده اشکال نداره!! یعل یتو چشما الیناز

 
: مادر من ..من رو ترک کرد..پدرت شببما رو  دیبه صببورتش کشبب یدسببت یعل

 انتخاب کرد..
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 زن حامله...؟؟؟؟!!! هیجونه  متیبه ر ؟؟؟یمتی_به چه ر
 

من  فهیاصببال وظ یعنیکنم... ینم هیمن پدرت رو توج یجلو رفت :ناز یعل
 ..ی..امکانات نداریندار تی..امنیبمون نجایشه ا ی...من نگرانتم...نمستین
 

 رفت... رونیزد و از آشپز خونه ب یرو کنار ینداد..عل یجواب الیناز
 

 ..نمیبب سایبه دنبالش رفت :وا یعل
 

 ...ستادیا الیناز
 

 _به من نگاه کن..
 

و  دیبازار بود ترسبب نگیلحنش تو پارک هیکه شببب یاز لحن ترسببناک عل الیناز
 برگشت..

 
لد ن ناز سببتمی_من...ب  یها هم شببوخ زیچ ی...سببر بعضببالیناز بکشببم 

 کالم... کی یمون یتنها نم نجایندارم...ا
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س الیناز ست به  شتش  کیرم خونه... ی:منم نم ستادیا نهید کالم... بعد هم پ
 اتاق.. یرفت تو یرو کرد به عل

 
 ...عادت نداشت نه بشنوه..دیکف دوتا دستش رو به صورتش کش یعل

 
 زنگ زد... دیکوچه و به سع یتو رفت

 
 جان؟؟ یعل ی_چه طور

 
 ؟ی_عصبان

 
 بوده.. شتیشد...همش هم که پ دایپ اریکه  شظیبابا چرا؟؟؟ د ی_ا

 
 ره.. یه نم...خوندینکن سع ی_لودگ

 
 خواد اونجا بمونه؟؟؟ یم ؟؟یچ یعنی_
 

 کفش که بمونه.. ی_پاشو کرده تو
 

 ..ینداره..پدر  هم داغونه عل تی_اونجا که امن
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 خواد بشنوه.. ی_اسم پدره رو هم نم
 

 _خوب بمونه همون جا..تو هم باها  بمون...
 

 شه؟؟یتو؟؟ مگه م یگ یم ی_چ
 

 _چرا نشه؟؟؟ خوب بمون که تنها هم نباشه..
 

را  ...بستین صیصح ی..از نخر عرفرانهیجا ا نیا ؟؟یکن یم ی_تو کجا زندگ
 ..ارنیحرف در م

 
 کن.. شی_خوب آره؟؟؟اما...خوب راض

 
 ..ستین میمستق یصراط چی_به ه

 
دلم خنک  ؟؟؟یای یخونه نه؟؟؟ از پسببش بر نم ی_آم جون !!!!خطت رو نم

 ...یکن یما فقط گرد و خاک م یاشد...بر
 

 گم... ینم یچیسو استفاده نکن بهت ه ادیز یخوا یم دی_سع
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 خونه ما... ار ی_خوب ب
 

 برو خونه دوستم و زنش که تازه استادت هم هست... ای_بگم ب
 

ست م سعیگ ی_را سکوت کرد و گفت.... : آهان گرفتم...ببر   یمدت دی... 
 خونه خودت..

 
 ؟؟؟یییییییییییییزد : چ ادیفر یعل

 
 یستیگفتم...مامانت هست ،آهو هست..تنها ن ی_داد نزن کر شدم...انگار چ

شظ  میهم مر یمونه...گاه ی.. با اونا میکنیرم م ینجوریکه ا ست..تو هم  ه
 پدر جون... ایما... شیپ ایشبها هم نرو ب ی..بعضیریبه شظ برا خواب م

 
 _آخه...

 
باها   یکه بخوا نیهم هسبببت؟....مگه ا یا گهی_آخه نداره که ..مگه راه د

 ...یاونجا بمون
 

 _تنها...اون که امکان نداره..
 

 هان؟؟ ؟؟یندار نانیکلک نکنه به خودت اطم نمی_بب
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زد رطع کرد...به  یکه داشببت رهقه م دیگفت و تو دهن سببع ییخفه شببو یعل

داغ  ادیدارم؟؟؟  نانیخودم اطم ...بهسببتادیا یسببمت خونه رفت...لحخه ا
مان ناز یشبببدنش ز ته بود..م الیکه  به  د یشبببد لیرو در آغو  گرف

س ستدنشیب*و* شا کردنش افتاد...د ش ی...و تما ر ..همون بهتدیبه موها  ک
 آهو... شی...پنهکه ببرمش خو

 
..رهرم یناز ی...عراب وجدان داشببت...به خود  گفت..چه ردر لوسببالیناز

چشببما   دهیشببظ نخواب 2بکنه... دیکار با یچ گهید چارهیب ی...عل یکن یم
 ...ینیب یرو نم

 
نک تو رلبش ا مینسبب هی یعل ادی ند کم رنگ جادیخ پدرت یکرد...لبخ  زد...

پال از د الی نینصببف شببظ با ا 2 یدنبالت نگشببت..اما عل  دهیپر واریو کو
ردم زدن... تاق  ندارم.. 3تو...شببروع کرد تو ا باس   یحتروزه حموم نرفتم..ل

ام  افهیهم ندارم...به موها  نگاه کرد که محکم پشتش بسته بود...ر ریلباس ز
 داغونه..

 
 ؟؟میحرف بزن شهیم الیپشت در:ناز دیکه رس دیرو شن یعل یردم ها یصدا

 
 تو.. ای:البته ب الیناز
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 ...دیکش ششیبه ته ر یداد...دست هیبه چهار چوب تک یور هی یعل

 
 یجربش م یحرف عل ایهر  سببت..نگاه  دایبا خود  فکر کرد که جد الیناز

کنه...سببر  رو  یداره نگاه م رهیخ یلیاحسببباس کرد خ یکنه...با لبخند عل
 انداخت... نییپا
 

 ه؟؟؟ی: خوب...برنامه ات چیعل
 

 _گفتم که..
 

 فکر  رو هم نکن... الی_ناز
 

 دنبالم هم نگشته... یکه حت یبرم خونه پدر ؟؟ی_چ
 

 ؟؟؟یدیرس جهینت نی_از کجا به ا
 

 ؟..؟؟یکرد دای..چه طور تو منو پنجایا ومدیسر م هیرو ندارم برم...  یی_من جا
 

.  یسببتین میدیگفت ما اول فهم یگفت..م یم یکالفه جا به جا شببد...چ یعل
 ای...نیا ریغ میبود هر جا رو گشببت یسببیکه به نخرمون ماجرا پل ییاز اوون جا
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نازکه پدرت همه  نیا به هم گره زده...:   ی.. اومده مطمئنم...چرا نمالیما رو 
 از .. یبپرس یر
 

...من اگه ادن برم باها  حرف بزنم..حرمت ها یسببتیبا بچه طرف ن ی_عل
خلوت کنم با خودم تا بتونم با خودم کنار  دیمدت با هیشببه... یشببکسببته م

 کنه... یچه م نهیبب دی..مامانم باستمین رندهیگ می..تازه من تصمامیب
 

 خودشونه نی_اونو بگرار به عهده پدرت...ب
 

 ..من دخترشم..یچ ی_چ
 

 ...زنش...الی_زنشه...ناز
 

 انگار صاحبشه... یگ یم یجور هی_
 

 ست؟؟؟؟یابرو  رو انداخت باد :ن هی طنتیبا ش یعل
 

 با حالت رهر : وارعا که... الیناز
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..همسر تاجه سره..صاحظ کردم. یکرد : رهر نکن شوخ یخنده خسته ا یعل
 ...هیچ

 
 زد.. یهم لبخند الیناز

 
 ...می...حاضر شو بریکن ی_خوب پس حاد که حرف گو  نم

 
 گرد : کجا؟؟؟؟ یبا چشما الیناز

 
سالن  نیخونه ما... ا میری..میبمون یتون یجا که نم نی_ا سمت  رو گفت و به 

 حرکت کرد..
 

شن الیناز شتباه  سر  پ نیراه افتاد...هم ی..دنبال علدهیفکر کرد ا  نییاطور که 
نت چ ی..گفت؟یچ یعنیزد... یلظ غر م ریبود و ز ما ما جا؟...  یفکر م یک

 الیو به سمت ناز ستادیا یجمله عل نیا دنی... با شنمیکنه؟..که من دختر فرار
نازدیچرخ مه م الی.. به راهش ادا خورد  یزیبه چ مداد...محک یکه داشبببت 
ستش رو رو  ی..آخ سر  رو بلند کرد و به علگفت و د شت...  یدماغش گرا

 متعجظ نگاه کرد..
 

 ..یاستاده داغون کردنه خودت یعنی: یعل
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 نیباره با ا نیدوم نی: ا دیمال یرو م شینیکه داشبببت با کف دسبببت ب الیناز
 ..یکن یدماغ منو داغون م وارتید
 

 وار؟؟؟ی_د
 

 اشاره کرد.. یعل نهیبا دست به س الیناز
 

ند یعل بدبخت یدون ی: م دیخ ردر ورز  و  چه  با  ها رو  نیا یمن  له  عضبب
 وار؟؟یبهش د یگ یساختم که م

 
 _نج...

 
 ه؟؟ی_نچ چ

 
 ..یدیدونم چه ردر زحمت کش ینچ نم یعنی_
 

ردر الیناز طنتیو صببورت پر از شبب فیظر کلیبه ه یعل به   ینگاه کرد...
ساس م فیظر شار  بده م هیکرد اگر  یبود که اح  یزمان ادیشکنه... یکم ف

تا تاد...انگشبب ته بود اف  یتو دسببتش گم م فشیظر یکه دسببتش رو گرف
 ..دیبه پشت گردنش کش یشه..کالفه دست یشدن...احساس کرد داره گرمش م
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 شد... یعل یمتوجه کالفگ الیناز

 
 خونتون؟؟؟ امیب یتو ادن گفت ی_راست

 
 با عوض شدن موضوع موافق بود : بله.. یعل

 
 ه؟؟یدخره فرار نیگه ا ی_آخه مامانت نم

 
به خودت نزن نیا گهیبا اخم : د یعل نه ایحرف و راجع  ند روز مهمو ..تو چ
 ..نییپا یایب طونی..تا از خر شییما

 
 _آخه...

 
تونم رو پام  ی... نمیداغونم ناز یلیرو بردار..خ لتی...برو وسببامی_آخه ندار

 .. رحم کن..ستمیبه ا
 

شتا الیو نگاهش ناز یعل لحنه کرد..تو دلش گفت..فکر کن که من  یق مرو م
رم  یپر خواب نه بگم... : باشببه...م یچشببما نیبم دو رگه و ا یصببدا نیبه ا

 مانتوم رو بپوشم...
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ن م هیچه راه نیا ایبود..خدا ضینشست..احساساتش زد و نق یرو صندل یعل
 هیجند روز فکر کرد...از آسببمون درسببته  نیتو ...به اتفارات ا یرو انداخت

له بهم داد 18خواهر  و تف ت یحت نمشیکردم بب یرو که فکر نم ی...زنیسبببا
رو  لوعروسبببک کوچو نیا یروزه تو خونمه..و ناز 4 ماریصببورتش بندازم..ب

جورن افتاده  هیتا زن که هر کدوم  3 تیتو خونه ام...حاد مسببئول یاریم یدار
 ..نایگردنم...چه کنم من با ا

 
 رد...سر  رو بلند ک یناز یصدا با
 

ستش رو رو بازو ضرم اما...د شت : مطمئن یعل ی_من حا  یمن م ؟؟؟یگرا
سوپر من یتونم برم هتل.. من تو رو م سم.. سئول یشنا در  یتیتو خونته...تو م

 ...یرباله من ندار
 

..دارم...و تو دلش یانداخت : دارم ناز الیمنتخره ناز یبه چشببما ینگاه یعل
 اضافه کرد..در رباله دلم که دارم...

 
 گه؟ یم یچ میمر نیبدو بب مامان

 
ده ش یبود... : چ ستادهیزده وسط اتاق ا جانیبه دختر  کرد که ه ینگاه یپر

 ....یآهو کرم کرد
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گم ...رراره  یرو م الی..نازنجایا ادیداره با همون دختر خوشببگله م یعل ری_ام

 بمونه.. انجیچند روز ا
 

 یم یچ نیبود نگاه کرد : ا ستادهیکه تو چهار چوب در ا میمتعجظ به مر یپر
 اره؟؟؟یدوست دختر  رو داره م یگه..عل

 
 ییها زیچ هی دیکرد...با فشیتوص شهیطور نم نی.. : خوب کامال ادیخند میمر

 بدم.. صیرو توض
 

 کردند.. یتو شک گو  م یلبه تخت نشست..آهو و پر میمر
 

اشببکها  رو پاک کرد : خود  رو  ی..پرمیمر یاز تموم شبببدن حرفها بعد
 کرد؟؟ یاخوان معرف

 
 ..دیبه فکرم رس نی...گفت اون لحخه هممیهم تعجظ کرد دی_آره...من و سع

 
 ...دمیرس یمن به فکر  م یعنی_
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 گفت : البته...اوون شما رو یرو تو دستش گرفت و با مهربون یدست پر میمر
...بهش فرصببت ادی یکوتاه اومده..بازم م یلیادنشببم خ نیدوسببت داره..هم

 ...غده...متعصظ..اما دلش بزرگه...دیبد
 

: پاشببو آهو  دیعوض شببدن جو بلند شببد دسببت ها  رو به هم کوب یبرا بعد
 هیراره که ر میو مالفه بکشبب میبگرار یتخت سببفر هی دیخانوم که تو انارت با

 ..دیزد و خند یبه پر ی..چشمکیبش کیمدت اتارت رو با عروستون شر
 

 و عروسم.. یعل یرد و باد ی: من فدا یپر
 

 ده... یم ی...چه معنمی:ااا..مامان ررار نشدا رو بهش بد آهو
 
 
 
 
 

 نگاه کرد.. یتو آسانسور به عل الیناز
 

 ...یشده...خانوم کوچولو باز که مضطرب ی_چ
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 کشم.. ی_آخه...خجالت م
 

کس  چیجا ه نی...االیدر آسببانسببور باز شببد :ناز ابرو  رو باد انداخت یعل
 کنه..منتخرت هستن.. یراجع به تو بد فکر نم

 
باز و  نانینگاه کرد چشببمش رو به نشببانه اطم الیزنگ در رو زد...به ناز یعل

 بسته کرد...
 

 آورد : من پشتتم.. الیرو دم گو  ناز سر 
 

 سر  رو بلند کرد تا جواب بده که آهو در رو باز کرد... الیناز
 

ه چ ؟یدراز کرد : سبالم..خوب الیاز ته دل دسبتش رو به سبمت ناز یلبخند با
به..کل یدر اومدم...وا یی..من از تنهایاومد یردر خوب کرد  یم یانقدر خو

 ...میگرد
 

شت در ب یسع الیناز صت نیدا سل وار آهو فر سل سخ پ یبرا یکلمات م  دایپا
 کنه..

 
برد : آهو نفس بکش...منم  یکه داشت ساک خود  رو به سمت اتاق م یعل

 ..یسالم بکن هیکه آدم نبودم 
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 جان.. یگرفت...:سالم عل نییسر  رو به نشانه خجالت پا آهو

 
 اومد.. رونیاز آشپز خونه ب میمر

 
 خود  رو جمع کرد : سالم استاد.. یکم الیناز

 
هسببتم...همسببر  میمن مر نجای: ا دیب*و*سببرو  الیگونه نازمهربانانه  میمر

 جون و آهو و صد البته تو... ی...دوست پردیسع
 

 به صورت زمزمه تشکر کرد... الیناز
 

 انقدر منتخرت بود.. نتتیمامان بب میبر ای... : بدیرو کش الیدست ناز آهو
 

تاق شبببد.. همون زن خو  پو  تو  الیناز ها یب زهییپا راهنیپ هیوارد ا  تین
 تخت بود.. یخو  دوخت بنفش..کتاب به دست تو

 
 مادر  احساس کرد.. یبرا یدیشد یدل تنگ الیناز
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بود و از نگاهش  سببتادهیکه رو به رو  ا یو خسببته ا بایبه عروسببک ز یپر
ضطراب م سک ها دیبار یا شم دوخت..مثل عرو  یینگاه کرد...به ظرافتش چ

 هستند.....به پسر  حق داد... ینیکه از جنس چ
 

 من اجازه ندارم بلند شم... دیجلو خوشگل خانوم...ببخش ای_ب
 

بان پر الیناز خت  یکم یکه لحن مهر به ت فت و ل آرومش کرده بود جلو ر
ست..پر ش شد و  ین سخم   یزد : خو  اومد الیبه گونه ناز یه پر مهرب*و*

 گلم...
 

 ..من مزاحم شدم..ی_مرس
 

... آهو جان یخانوم نجات داد نیا یما رو از غر غرها ید_نشببنوم...تو اوم
 ...رهیدو  بگ هیبخواد  دیمادر دوستت رو ببر تو اتاق جا به جا شه...شا

 
 میاه نکوت زیم نشببونیبودن ب وارید کیبه دو تا تخت که هر کدوم کنار  الیناز
 ینگاه کرد..رو اهیسبب یرنگ با خطا دی..سببففیبود با دو تا کشببو ظر یا رهیدا

اتاق  گوشببه یرنگ دیزد..کتابخانه سببف یبود که برق م دیتخت ها ملحفه سببف
با  به رن هیکنار ... یرد نهیآ هیبود.. په بزرگ نرم  نا رال یمشببک گکا با  یو 

 ...یبلند به رنگ مشک یپرزها
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 و مدرنه نه... کیش یلی_خ
 

 زد :آره... یلبخند الیناز
 

 لوکسه.. یلی..خیکرم رهوه ا ز یهمه چ یدی_تازه اتاق خود  رو ند
 

 ..یادیز یپسر مجرد کم هی ی_برا
 

 ...من گرفتمت به حرف نه؟؟ یستادیچرا ا دی_منم تعجظ کردم...ببخش
 

 شم... ی_من خوشحال م
 

حوله نو دارما تو کمد هسببت که اسببتفاده  ؟یریدو  بگ هی ی_دوسببت دار
 نشده....

 
گفت..انقدر با عجله از  ی..چه مب ض داشببت. الی_دوسببت دارم..اما...ناز

... : راستش ستیهمراهم ن یچیکه ه رونیکارم زدم ب م*ی*ا*ن*تخونه پدر 
 ...یرو بخوا
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سر تا پا دارانهیخر یشد.. نگاه الیناز یمتوجه ناراحت آهو ت انداخ الیناز یبه 
...آخه دختر یشی.. تو  گم مشهیمنم بهت نم یو چونه ا  رو خاروند : لباسا

 یو بشببکن دیسببکوت کرد..بعد پر ی...بعد چند لحخه ایفیتو چرا انقدر ظر
شو بر شو..پا سر هممیزد... :پا س هی ابونیخ نی... سا  ه دم  دی..چند تا خرتپا

 میاریم لباسات رو میر یبعد سر فرصت م وفتهیانجام بده تا کارت راه ب یدست
 ...میخر یم ای
 

موافق بود..خدا رو شببکر کرد که کارت بانکش همراهش بود و مقدار  الیناز
 حسابش داشت... یهم پول تو یادیز
 

 اومدن... رونی.. از اتاق بدیپالتو  رو پوش آهو
 

خواست بره حموم...به  یبود..حوله ا  به دوشش بود م ستادهیتو راهرو ا یعل
 رفتن... یم رونیشد که شا ل و کاله کرده داشتن ب رهیدخترا خ

 
 ...؟؟؟یتعجظ: کجا به سالمت با
 

 ...دی:خرآهو
 

 ابرو  رو باد انداخت.. هی یعل
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 ...میبخر میریم می..دارستیهمراهم ن یچی: من ه الیناز
 

رو از رو کنسببول  چییگراشببت و سببو یحوله ا  رو رو دسببته صببندل یعل
 برداشت..

 
 ...می_بر

 
 هم زمان : تو کجا؟؟؟ الیو ناز آهو

 
 ...گهید دی_خر

 
 ...متیبر یم می: مگه گفت الیناز

 
 ؟؟؟یرو هم بلد یی..اصال آهو تو مگه جادیشه بر ی_تنها که نم

 
 برد... یرو با خود  نم یمرد هم عل یبخره م ریخواست لباس ز یم الیناز

 
 ...یزنی...تو چرا با ما چونه مابونهی: بابا سر خآهو

 
 ..هگید انیرن م یم یکار دار یچ نایتو به ا یکه شاهد بحثشون بود : عل میمر
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 :بابا امانتن... دیکش یپوف یعل

 
 ..دی...بعد دست آهو رو کشمیری:ما خودمون م الیناز

 
 ام؟؟یب دیچرا من نبا یعل

 
 یزیچ هی میخوا یما م دیرفت.. :شببا یبه سببمت در م الیکه همراه با ناز آهو
 ...یباش دیکه تو نبا میبخر

 
 اون ورت... یچ پر از پرسش : یبا لحن یعل

 
کرد : از همون ها که تو هم  یها  رو پا  م نیکه داشبببت پوت یدر حال آهو

 مطمئنا.. یکشوهات دار یتو
 

شد...بعد انگار که دو زار هیچند ثان یعل سر شیمتوجه ن شه... حوله  عیافتاده با
باعث خنده  یا  رو برداشببت به سببمت اتارش رفت..عکس العمل با مزه عل

 شد.. ی...و ررمز شدن نازمیبلند آهو و مر
 

 ....ی_آبروم رو برد
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بود از دسبببت  یبه خود  نگاه کرد..شببباک نهیاز حموم در اومد...تو آ الیناز
 در به در بشه.. یجور نیپدر  که باعث شده بود ا

 
 تا ورت شام.. میبد ییصفا هیبه صورتت هم  ای_ب

 
وله گ هیدختر  نیو خود  رو سپرد به دست آهو...ا دیرو تخت دراز کش الیناز

 بود.. یمحبت و دوست
 

خورد :  یم ییچا میسبباعت خواب تو آشببپز خونه با مر 3 کیبعد از نزد یعل
 ندن؟ یسوت یسفار  کرد میمر

 
 راحت.. التی_آره خ

 
 اد؟ی ی_حاد کجا هستن؟ چرا صداشون در نم

 
 انگار بچه ان... یگ یم یجور هی_
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 ستن؟ی_ن

 
 ..ایگو ومدهیبه نخر تو بچه ن ادیشون که ز یکی_واد 

 
هم  نشینگاه کرد : چرا، بچه اسبببت... هم میمر طونهیشبب یبه چشببما یعل

 ترسناکه..
 

 _ترسناک چرا؟
 

 ..امینباشم...نتونم پا به پا  ب یترسم برا  کاف یترسم...م ی_م
 

 داره که پا به پا  ماین ایمثل مهران  ییبه پا به پا نداره...دوسببتا یازی_اون ن
سانیب شتباه کنه ن تشیمثل تو که حما ی..به ک شه و نراره که ا شتش با  ازیکنه..پ

 داره...
 

 منم همون دوستان... یاز دردا یکی_د...
 

 یدر همه نم یعنی..افکار  هم روشبببه...یخوا یرو م ی...اگه نازای_کوتاه ب
 ..یسوا کن یتون
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 شنوه... یکم آروم تر م هی_
 

چرا پدرت تو  یدون ی_نه در اتارشببون بسببته اسبببت...بعد با نجوا گفت : م
 عشقش شکست خورد؟ چون خواست عوضش کنه..

 
 ره رو مخم.. یکارا  م ی_بعض

 
نازنی_بب باز ی.. ئاتر  له...ت جه چون خوشبببگ با  یم یمرکز تو نه...و  ک

 معرفته...درسته؟
 

 _خوب آره...
 

 ..یشد نا ی..تو هم جرب همهنی..همیبد رییرو ت  نایا یتون ی_تو نم
 

شببد : دوسببت ندارم  رهیخ وانشیداخل ل یبه چا ی..علگهید نهی_خوب درد ا
 داشته باشه.. یا گهیکه من بهش دارم رو کس د یاحساس

 
 ..یحسود یلی_خ

 
 دونم... ی_م
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 به یکه اون چه احساس نهیبه اون دارن مهم ا یچه احساس گرانید ستی_مهم ن

 تو داره...
 

 با سرو صدا وارد آشپز خونه شدن.. ها دختر
 

 ... ادی یاز  خوشم نم چی_ه
 

 دنیکرد اومد تو آشببپز خونه با د یبحث م الیکه داشببت با ناز یدر حال آهو
 : به آرا دادا ...ساعت خواب.. یو عل میمر

 
 نشست.. یپشت سر  رو صندل الیناز

 
شده بود...بلوز  نیکرد به نخر  چند ینگاه الیبه ناز یعل شگل   قهیبرابر خو

رو  فشیظر کلیتنگ که ه یمشببک نیبود با ج دهیپوشبب یتنگ ررمز یاسببک
ها ینشببون م شببتریب ما یداد..مو  تا کمر  ر شیییخر باز  تهیمواج و  بود  خ

 داشت... یمختصر شیدور  و آرا
 

 ؟یخور یم یی_چا
 

 جواب داد.. میسئوال مر نیبا سر به ا الیناز
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 خو  گرشت؟ دی_خر

 
 ...میدیخند یلی...خیلی: آره خ آهو

 
 خانوم؟ یناز ی_تو چرا انقدر ساکت

 
گاه یناز ما  رو م یکه داشبببت تو یبه عل ین خت :  یچشبب ندا ند ا خو
 زنگ بزنم؟ مهیمن به مادرم و فه شهی..میعل

 
 تو اتارت... ای..نجایا ارمیرو ب ی_البته...گوش

 
 نداره اتارم.. ی_اگه اشکال

 
 لبه تخت نشسته بود.. الیرو آورد..ناز یگوش یعل

 
 شده خانوم کوچولو؟ یزی_چ

 
گفت..هر چند  یبهش کوچولو م یعل یداشبببت ورت یاحسببباس خوب یناز

 داد... یم صیعروسکم رو ترج
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 _نه...

 
 یزیچ یانگار کس ی..دلخوریزن ینشست... : مشکوک م گهیلبه تخت د یعل

 افتاده؟ یاتفار رونیگفته؟ ب
 

سببال تو  20با تو هم  ییواد به خدا من ربل از آشببنا ؟ینی_تو چرا انقدر بد ب
 کردم.. دیکردم..درس خوندم..خر یتهران زندگ نیهم

 
 _خوب آخه اون مورع من نبودم..

 
جمله و البته  نیا یمورع ادا یلحن محکم عل یدلش ضببعف رفت برا الیناز
له... : چ یمعن لتینشبببده خ یزیجم حت.. دل تنگ ا مادرم..هنوز  یم برارا

 که افتاده رو هضم نکردم... یاتفار
 

ش یعل شد تا از اتاق ب یگو سمتش گرفت و بلند  ضم ن رونیرو به   یمبره : ه
 ..یکن ی...عادت میکن

 
 گه؟؟ید یگ یبشه بهم م ی: هر چ دیچرخ یدر به سمت ناز دم

 
 زد : رول دادمم بهت... یلبخند الیناز
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 ...در رو بست...میشام بخور ای_بعد از تلفنت ب

 
 یم یناهار خور زیآشببپز خونه و م نیو آهو ب مینشببسببته بودن...مر زیم پشببت

کرده بود... : با پدر  صحبت  یسر  رو تو گو  عل دی.. سعومدنیرفتن و م
 رفته... یحاج شی...تا مرز سکته رفت...داغونه..پمیکرد

 
 نجاست؟یا ی_گفت

 
 ستینگاه نکن دروغ ن یخواهر تو..اوون جور خانومه من و مادر و شی_گفتم پ

 که...
 

 گه؟یچ نرم د نجای_من ا
 

با  خوشببش نم پدره مطمئن  با  ادی_خوب  جا  هیمرد جوون  هیدختر  
 بچه داشته... هی ای...خواهر ثر یرو...عل نایباشه...حاد ول کن ا

 
چه  نهیدونم...مهم ا ی_م  یها هی...هم سببباهیچ تشج*ن*س*یکه..اوون ب
 ...شهیحامله م ادیدونستن...چون از زندان که م ینم مشونیرد
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 باشه.. الیناز یهم سن و ساد دی_پس با
 

 ...قای_در
 

 ...بابا دلم برا  تنگ شده..برمای_من امشظ زنم رو م
 

 _چه ردر...
 

س یم نمی...ببدید میتو رو هم خواه ؟؟ی_ها چ خانوم رو از  یناز نیا یشه ک
 ...رهیتو ررض بگ

 
 حرفش رو خورد.. یبراق شد جواب بده که با اومدن ناز یعل

 
 کرده... هیزد که گر یگراشت..چشما  داد م زیرو رو م یگوش الیناز

 
 با پرسش نگاهش کرد... یعل

 
م به ه ی... سببالمنهیبود تا بشبب دهیکشبب رونیرو ب یکنار عل یکه صببندل الیناز

برم مهران رو  دی... دل تنگ مامانم بودم...فردا باسبببتین یزیداد : چ دیسببع
 ..دهی..نا مرد جواب تلفنامو نمنمیبب
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 شماره خونه من رو نداره که.. ییدونه که تو ی_خوب نم
 

 ترسه مزاحم باشه... یسالست مگه م 14_دختر 
 

 ؟یکار  دار یبنده خدا رو چ نیدونم تو ا ی: نم دیخند یعل
 

صدا الیو ناز یزد... عل یلبخند الیناز شون رو بلند کردن...که  یپر یبا  سر
ون دکتر گفت تک د؟یمعترض : چرا بلند شد ی.. علومدیم زیداشت به سمت م

 ..دینخور
 

..اومدم یومدینشببسببت : مادر فدات شببه تو که تو اتاق من ن یرو صببندل یپر
 باشم... شتونیپ
 

 یهمگ..دیگراشت : خوب کرد یپر یظرف سوپ و مرغ آب پز رو جلو میمر
 ..دییبفرما

 
 شد... یتو سکوت خورده م بایتقر شام

 
 همش دیسادد رو خواست برداره که سع یرو ی: آم جون لبو...و بعد لبو یعل

 رو تو بشقابش گراشت : من مهمونم...
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رو  شیدسببت شیرو سبببادد تو پ یلبو ها الیخواسبببت جواب بده که ناز یعل

قاب عل ما خودمون  ی: ولش کن عل یگراشبببت تو بشبب نده.. جان محلش 
 ...میدار

 
با سبببادگ نیا الیناز به بشببقابش گرم  یجمله رو  کامل گفت و سببر  رو 

 لظ آهو ریز یو رربون صببدره ها میو مر یپر نیداره ب یکرد...متوجه نگاه معن
را با  یکه عل نیو ا یمات مونده بود از حس خوب توجه ناز یهم نشبببد..عل

 خود  ما حساب کرده..
 

نده گفت که باعث خ ییخفه شو دیلظ به پوزخند سع ریو بلند کرد و زر سر 
 و با پرسش دیخنده از جا پر یخبر با صدا یاز همه جا ب الیبلند همه شد..ناز

رو نگاه کرد.. : ولشببون کن تو غرات رو بخور... بعد تو دلش گفت..من  یعل
 بشم... تیجیاوون گ یفدا

 
 
 
 
 

تا فکر تو م ز  بود..خوابش نم یجا  وول م تو به آهو  یخورد..هزار  برد..
 د..بو زونیرفته بود و دست و پا  از تخت آو یقینگاه کرد که به خواب عم
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ش وانیل هیشد بره  بلند شلوار  رو باد ک شلوار آهو رودیآب بخوره..  ...بلوز 
 ...یرلمبه صورت یبود با خرسا یبود برا  بزرگ بود...طوس دهیپوش

 
 به سمت آشپزخونه رفت... نیورجپا
 

 ..ستین ایدن نیتو آشپزخونه متفکر نشسته و معلومه تو ا یکه عل دید متعجظ
 

 ...ی_عل
 

 یازن یبه سببر تا پا یدختر...بعد نگاه میسببر  رو بلند کرد : ترسببوند یعل
 ...دیانداخت و خند

 
:  دینشببسببت خند یکه داشببت م یکرد و در حال یهم به خود  نگاه الیناز

 نه؟ پمیخو  ت
 

 ...یییییییلی_آره خ
 

 زد : بد جنس... یعل یدونه به بازو هی الی_ناز
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 ؟یدزم دار یزیچ ؟یداری_چرا ب
 

 ؟یدیدارم...تو چرا نخواب الی_جام عوض شده...هزارتا فکر و خ
 

 یوابه خ دیشه...با یدرست نم یزیچ الی...با فکر و خدمیخواب ادیز ی_عصر
 بده.. صیکه توض

 
 ..ادن نه...دونمی_نم

 
 ؟یخم شد : پس ک یبه سمت ناز زیرو م یعل

 
به کشبب الیناز ناخنش شببروع کرد  ها دهیبا  جا  نی: ا زیرو م یفرضبب یخط

 مزاحمتم؟؟
 

 ...یبچه ا یلیبلند شد :خ یصندل یشد به سرعت از رو یعصبان یعل
 

من..من  دی..ببخشببیکنم عل یرو گرفت : خواهش م یمچ دسبببت عل الیناز
 اعصاب ندارم..

 
دفعه من  1000 نینشببسببت : ا ینگاه کرد..با دلخور یمخلوم ناز افهیبه ر یعل

ه ..همینیب ی..نمیسببتیکس هم ن چی...مزاحم هیینجایتو ا سببتمیناراحت ن
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کردم.. ادن چند نفر دارن  یخونه زندگ نیخوشببحالن...من سبببالها تنها تو ا
شن...اوون م ینفس م نجایا شده ب بایبار تقر نیلاو یبرا زیک نگرانه  ...منودپر 

 ..ینیبب ظیخوام آس یخودتم..نم
 

م یناز ب ض :  مرسببب یبا  نم.. مرسبببیدو ت ی.. نق یکه هسببب ع من  ...
شتوانه ام..دروغ گفته...من د ی..دنباله بهانه ام...علدونمیشدم...م  گهیپدرم..پ

 اعتماد کنم... یبه ک
 

 ،نا خود الیناز هیشببد با گر یمنقلظ م ی...علدیرو گونه ا  چک یاشببک رطره
گاه دسببتش رو به سببمت صببورت ناز  انیا زیبرد و اشببکش رو پاک کرد : نر یآ

 رو...
 

 رهیحرکت داد و نوازشببش کرد..به چشببما  خ الیرو رو صببورت ناز دسببتش
 شد..

 
 تنهام... یلیمن خ ی_عل

 
شده بود ه الیسر  رو جلو آورد...ناز یعل سخ   یکرد...عل ینم یحرکت چیم

ناز الیناز یشببونیبه پ یه طودنب*و*سبببخم شبببد و  ته بود  الیزد... گر گرف
 بود... زمیپنوتی...ه



 339 تو یدست ها یبه سبز

 
سبوند..ته دلش م الیناز یشونیرو به پ شیشونیپ یعل ست که ا یچ کار  نیدون

ست خود  نبود :  نیبه ا یاما به ردر ستین صیصح شت که د دختر عالره دا
رت نم ینکن..خواهش م هیگر طا  شبببتیدم پ ی...رول مارمی یکنم..من 

 مسئله حل شه.... نیباشم..کمکت کنم که ا
 

 نگاه پر نفوذ.. نیلحنه محکم و ا نیدلش ررص شد از ا الیناز
 

ش یعل ست ناز دیسر  رو عقظ ک رو گرفت و بلند  کرد : حاد برو  الی..د
 هم فکر نکن..فردا هم روز خداست... زیچ چیاستراحت کن به ه

 
انداخت..تخت آهو مرتظ شبببده  یکنار  نگاه....به تخت دیکشبب ازهیخم

شش رو ت صدا زیبود..گو  شظید ادیکش اومد... شتری..بدیشن ینم ییکرد.. 
ستش رو آروم به پ ش شیشونیافتاد..د  یز عطر علپر ا شینیزد...ب یلبخند دیک

 شد...
 

شون م بلند شواهد ن سمت هال رفت.. سش رو عوض کرد و آروم به   یشد..لبا
:  ادداشببتی هیبود با  یصبببحانه مفصببل زیم ی...روسببتیخونه ن یداد که کسبب

بالو...م با عل زویخوا نه مر رمیم یجمع نکردم..من  که برمیخو برا  دیخر می..
نکنما...اونو خفت  دارتیگفت ب ی..مامان خونسببت..علنیسببفره هفت سبب

 بود.. دهیکش یصورت در حال زبون دراز هی...بعد نک
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 مهینشست...فه یون رو کرد...رو صندلخونه ش یزد..دلش هوا یلبخند الیناز

شده م یگفته بود برا  یلیگرده..خ یو بعد دوباره بر م ششیپ ادیدو روز هم که 
 ..شییبا معرفته خدا

 
ست...خوب حاد  کیلقمه کوچ هی ش شت ظرف ها رو جمع کرد و دهنش گرا

 کار کنم؟؟.... یچ
 

 ..در زد و وارد شد..ومدیورق خوردن کتاب م یرد شد..صدا یکناره اتاق پر از
 

 _اجازه هست؟
 

شت و لبخند نکشیع یپر شمش بر دا تو  ایزد : ب یپر مهر به ناز یرو از رو چ
 ؟یشد داریدخترم...ب

 
 ...دمیخواب ادیکم ز هی_
 

 گل من... ستین ظی_تو سن شما عج
 

 و جراب بود... یدوست داشتن اریزن بس نیاعتراف کرد که ا الیناز
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 ...مهی_آهو با مر

 
 گراشته..من رو نبردن... اداشتی_ بله برام 

 
 کنه... داریباها  کرد که حق نداره تو رو ب یصبص برخورد جد ی_عل

 
 ..ادهیلطفش به من ز یانداخت : عل نییسر  رو پا الیناز

 
 ...ادهیزد تو دلش گفت...مهر  به تو ز یلبخند یپر

 
 ...یزن سر کن رهیبا من پ ی: حاد مجبوریپر

 
 ینم رزنیپ نجایکرد : من که ا ینگاه یو اندام رو فرم پر بایبه صبورت ز الیناز

 ..نمیب
 

و ادامه  دیکش یسالشه...بعد آه پر حسرت 32شدم..پسر بزرگم  ریپ گهی_چرا د
نداشببته باشببم و من رو مادر خود   یاگه تو بزرگ کردنش سببهم یداد : حت
 ندونه...
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س از سببرنوشببتش خبر ک چیگراشببت : ه یدسببتش رو رو دسببت پر الیناز
 یاتفار نیکردم که همچ یفکر م یلحخه ا یحت ایدونسببتم  ینداره..مگه من م

 ...وفتهیبرام ب
 

 یخوب م یلی...من خیکن ی..مطمئنم حلش میهست یو رو ی_تو دختر منطق
 با من حرف بزنه.. یعل یدونم که تو اونشظ باعث شد

 
 خواست...هل دزم بود.. ینبودم..خود  هم م ی_نه من کاره ا

 
 سببتین یدوسببت داشببتم..اما دوسببت داشببتن کاف یلیرو خ ی_من پدر عل

به کار من نداشت  یبود..اما کار یسر شناس و مومن هی... پدر من بازارشهیهم
ساب ست و ح ساله  یو من آزاد بودم..حجاب در شتم.. شگاه بودو  3هم ندا دان

س شق ح صاد..که عا شته ارت  چیبه من نبود..ه هیشب ز یچ چیشدم...ه نیر
تا باهم  دمی..و چه ها کشنتمیتا بب دمیکه چه ها کش می...بگررمینداشت یتیخسن

رو برام  زی...دانشبگاهها بسبته شبد..درسبم نصبفه موند..همه چمیازدواج کرد
 یرم...مب رونیتونستم ب ی. .از خونه نمیقیممنوع کرد..دوستام..لباسام...موس

 از من مهم تر بود... زیرفت جبهه نبود..همه چ
 

 کرد.. : انگار ینگاه الیرو صورت ناز یاشکا  رو پاک کرد ....به اشکا یپر
رو به هم نداد تا  یدرد...عل یعنیگرشببته  ادیخونم..ولش کن  یدارم روضببه م
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 ینگم تا بدو یرو م نای... ادمیکشبب یدونه من چ ی..پدر آهو فقط مرهیانتقام بگ
کر هم اشتباه کرد که ف نیحساشتباه کردم.. شهیاز ر ..منمیکن یهمه ما اشتباه م

 ...شهیکرد با ضرب و زور م یم
 

طور.. اشببتباه  نیلحخه مرگش نبودم...مادرم رو هم هم یعارم کرد...حت پدرم
 ...یبخواه..ببخش...نگرار افسوس بخور صینکن..توض

 
 _آخه..

 
 ...یمدت که گرشت..آروم تر که شد هیدونم.. ی_ادن زوده م

 
شببه  یم یشبباک یکرد.. : پاک کن اونا رو...عل الیناز یبه اشببکا ینگاه بعد

 اشکا دوباره در اومده.. نیبفهمه ا
 

 ..ستیهام ن ینجوریکرد : ا یکه داشت اشکا  رو پاک م یدر حال الیناز
 

 حرف هاست.. نیاز ا شتریب یلیلظ گفت..خ ریز یپر
 

 د؟؟؟؟یگفت یزی_جانم..چ
 

 کنم... یناراحتت م میزن رهیساعت دارم ... با خاطرات پ 2 گمی_نه نه..م
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شدم..حاد برم برا هیچه حرف نی_ا سبک  شدم.. شحال   هیناها رمون  یمن خو
 درست کنم.. یزیچ

 
ا من و از پ یرلب یماریب نیتونم..ا یشرمنده من نم ی..تو مهمونزمیعز ی_مرس

 انداخته..
 

ونم...بعد به سببمت آشببپز خونه خوام شببام غول رو بشببک یبابا انگار م ی_ا
 رفت...

 
 ..دیادن برگشت دینکرد ی_کار خوب

 
رم از  ی....ادن مامتهیر رونیانقدر طول بکشببه که..ب میخواسببت ی: ما نم آهو

 ..ارمی یدلش در م
 

 یساعته رفته..از صبص همش از من پرستار می...خوابه فکر کنم...ن نی: بشیپر
 کرده..ناهار درست کرده...شام هم درست کرده..

 
 ..ادی یخوب از آشپزخونه م یگم بو ها ی: م میمر
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 : ناراحته؟ یعل
 

صبص همش با لبخند داره کار انجام م یپر هم  یده...کل ی: نه بابا بنده خدا از 
شگاهش و تئاتر رو تعر ش یم فیمنو خندونده..خاطرات دان و  طنتا یکرد از 

 ...هیگوله انر  هی...دمیخند یکل فشینحوه تعر
 

 هی...ملس یبو هیخنک... مینسبب هی شببتریب الیناز یعل یزد...برا یلبخند یعل
ساس م  یعنی الیدونه ناز ینم قیدر یلیکس خ چیکرد ه یمنبع آرامش بود..اح

رو از چشببم  یلیل دیبا دیشببن یکه م دیخند یاومد که چه ردر م اد ی...یچ
 ..حاد مصداق خود  بود...دیمجنون د

 
دکلته  راهنیداد..پ یبودند نشببون م دهیرو که خر ییزهایهنوز داشبببت چ آهو

 رو در آورد تا سر زانو... یررمز رنگ
 

 ..دیبا خودت خر یبرات..چشما تو نبرده بود کهیکوچ نی: مادر جان ا یپر
 

 نه؟ ادی ی...به پوستش مالستی..ماله نازیکه مام ستی_ماله من ن
 

 جان... یخوشگله...نه عل یلی: خ یپر
 

 دونم... یاز  نخر خواسته بودن جا خورد : خوب...نم نکهیاز ا یعل
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 ...شهیحال نی...آخه ادیپرس یهم نخر م یبا خنده بلند : از ک میمر

 
 جان.. می_چشه پسرم مر

 
جد یعل ها دایکه  لرت م یپر یاز پسببرم گفتن  شبببد : من فقط  یغرق 

کرده..چرا با پارچه فروشبببا خوب تا  یلباس رو طراح نیکه ا یموندم..کسبب
 لباس؟؟؟ نیسانت پارچه داره ا 30نکرده...

 
با صبببدا میمر بد سببل یوآهو   تی...اصببال حالقهیبلند اعتراض کردن ..برو 

 ...ستین
 

جان  یکنه..عل یداره اسببتراحت م یبا خنده : خوب ...سببباکت...ناز یپر
 رسه ؟ یم یک دی....سع

 
 بودن.. تیرسه.. مامور یم گهیربع د هی_تو راهه تا 

 
 ...نیشام رو بچ زی_پاشو آهو..م
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ناز یکه متوجه شبببد د رفتیبه سببمت اتارش م یعل تاق   یشبببدکم یدر ا
گاه جلو رفت و از د ست  یبازبود..نا خود آ شا  کرد که چه آروم دو در...تما

 ضببربان دنشیتو خود  جمع شببده بود و خواب بود. با د نیمثل جن یداشببتن
 عیرو سبب دیترسبب یکم یتو جا  عل الیرلبش باد رفت....با تکون خوردن ناز

 ...دیرو به سمت پشت در کش خود 
 
 
 
 
 

تو  ایدر هیکرد و از خورشبببت بادمجون  یبه به و چه چه م یبا لودگ دیسببع
ساخته بود...کارا  آهو و ناز شقابش  نداخت و باعث غر  یرو به خنده م الیب

 .... شدیم میمر یغر ها
 

 خورد... ینسبتا تو سکوت غرا م یعل
 

 ...ومدهیخوششون ن یلیکه معلومه خ یهستند دوستان دی: اما سع الیناز
 

سکوت ناگهان همه چرا منو  ه؟یرو از فکر در آورد... :چ یعل یسکوت کردن..
 د؟یکن ینگاه م
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 اشاره کرد .... الیبا چشم و ابرو به ناز میمر
 

 ؟ی: تو چرا انقدر ساکت الیناز
 

 یمسببئله ا هی..امروز سببره کار دی؟ تو فکر بودم..ببخشبب یچی_من...خوب ه
بود...دستت درد نکنه...بعد بلند شد و  یآب خورد ..غرات عال یبود..بعد کم

 به سمت اتارش رفت...
 

صورت بهت زده ناز میمر سع الیبه  سمت  با  که دیچرخ دینگاه کرد و بعد به 
 کرد.. نیچرا همچ نیرت داد : ابلند لقمه گنده تو دهنش رو رو یصدا

 
 ...ستین یزی: چ دیسع

 
 : از من ناراحته؟ الیناز

 
 _البته که نه...

 
 ؟ی_پس چ
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بگه..اما از شببما ناراحت  دی...خود  باگمی...اگه هم بدونم نمدونمی_من نم
 دم.. یرول م ستین
 

 تو اتارش بود.. یشده بود..عل ریفکر  در گ الیناز
 

ا داشببتن ب یهم تو اتاق پر یتشببکر کردن و زود رفتن...آهو و پر دیو سببع میمر
بود..به  9/30سببباعت رو نگاه کرد تازه  الیکردن..ناز یپدر آهو صببحبت م

 رفت... یسمت اتاق عل
 

غرق شبببده بود و با درت  تور ی...تو مانواریپشبببت به در رو به د بایتقر یعل
 کرد... یرو مطالعه م یزیداشت چ

 
خت... به ینخر الیناز ندا تارش ا خت دو نفره رهوه ا هیا  یبا رو تخت یت

 هم یبزرگ رو به رو یچوب دو تا مبل چرم وارهای..کف پارکت و ودیشببکالت
لوکس  یاشببرکت سیرئ هی..اتارش شبببیبزرگ چوب زیکنار پنجره..کتابخونه...م

 بود..
 

ه که درت کرد متوج یرفت تو و در رو بست..کم ینبود..ناز الیمتوجه ناز یعل
ش یشد که تو گو  عل ست...پاورچ یگو سمتش رفت و کنار  ررار  نیه به 

 گرفت و بعد دستش رو تو موها  فرو کرد..
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رو گرفت انقدر حرکتش خشببن و  الیدسببت ناز عیباد...سببر دیمتر پر هی یعل
 .. دیترس الیبود که ناز یناگهان

 
 ...دمیترس ؟یکن یکار م ی: چ یعل

 
 .؟..هیجور نی..تو چرا عکس العمالت ایگرفت_مگه دزد 

 
 کرد و بعد رها  کرد... یکه تو دستش بود نگاه الیبه مچ دست ناز یعل

 
عد  یکرد یجور نی_چرا ا تاد..هراسببون چشببم  یزیچ ادیدختر.؟..ب اف

 اسلحه ا  رو کجا گراشته..جلو چشم که نبود... ومدی ینم اد یگردوند..
 

 روت.. زمیخواستم آب بر ی_خوب کردم...تازه م
 

شما یعل ضعف رفت... : که م الیناز طونهیش یبه چ  ینگاه کرد و دلش برا  
 زیرو م وانی... بعد دست برد و لینقشه داشت یعنی.. یزیرو من آب بر یخواست

به سببمت  دیدو یکوتاه غیاحسببباس خطر کرد و با ج الیرو برداشبببت..ناز
س یبا گام ها یدر..عل ستش  کنه بازبتونه در رو  نکهیبل از او ر دیبلند بهش ر د
 هی....فاصببله شببون ردر دیچرخ یبه سببمت عل الیدر گراشببت...ناز یرو رو 

ست عل هینفس بود..  ستش هم ل هیدر بود تو  یرو  الیسر ناز یباد ید  وانید
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 یبیکه برق عج یعل ینگاه کرد و بعد به چشببما یباز عل قهیبه  الیآب...ناز
...به الی..پر عطر تن نازدیکش یقینفس عم ی...علازیداشت..پر خواستن..پر ن

بره کوچولو بود نگاه کرد... و بعد  هی هیکه حاد شببب الیمعصببوم ناز یچشببما
ستش رو از رو شت و آروم موها ید رو ؛رو کنار  الیصورت ناز یرو یدر بردا

به مردمک  الیز...نادیچرخ یو لبا  م الیناز یچشما نیزد...چشمش مدام ب
 نگاه کرد ... یعل یلرزونه چشما

 
سش رو ب یعل ش رونینف شت گردنش ک ستش رو پ وجه مت الی.... ناز دیداد..د

 یبیشد...خود  هم از خود  چندان مطمئن نبود...حس عج یعل یکالفگ
 ...یداشت...آهسته گفت: عل

 
 _جانم...

 
مده بودم  یعنی...زهیبود... :چ دهیجانم بهش چسببب نیردر ا چه من او

 رفت.. رونیو از در ب دیولش کن...و بعد چرخ یچیبگم...ه
 

 یهابود نگاه کرد...لب ستادهیا شیچند لحخه پ نیتا هم الیکه ناز ییبه جا یعل
 یتو وانیرفتن...به ل یچشببمش کنار نم یاز جلو بایز یو اوون چشببما الیناز

ا ه رو باز کرد..ام...پنجردینفس سر کش هیکرد وآب داخلش رو  یدستش نگاه
هایکدوم از ا چیه نده ا یداغ ن که احسببباس م یسببوزان  نیرو از ب کرد یرو 

 خواسته... یم یچ دمینپرس یداد..حت رونینبرد...نفسش رو ب
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ش یرو الیناز ست دهیتخت دراز ک ش یبود...د ست عل دیبه موها  ک  یهنوز د

ساس م یرو رو ش یقیکرد...نفس عم یموها  اح ساس  ی..غلطدیک زد..اح
 ده... یرو م یعل یکرد همه جا بو یم
 
 
 
 
 

 ؟یزنده ا ی...دختر مطمئنالی..نازالی_ناز
 

کرد رو بکنه...سر  رو از  یم دار یکه داشت ب یخواست کله کس یم دلش
 بالش در آورد :آهو ولم کن... رهیز
 

ش داری..اگه بالی_ناز  هگید ...پسگهید یش ینم داریآب رو کلته...ب وانی..لین
 خودته... ریتقص

 
با  دیاحساس کرد رو  از بدنش جدا شد..چشما  رو باز کرد آهو رو د الیناز

آب نصببفه در دسببت...بلند شببد صبباف  وانیل هیدهن گشبباد شببده از خنده با 
 ...یمرد گهینشست : تو د
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تاق ب دیکشبب ی یج آهو نازدیدو رونیو از ا بالش.. : وا الی.. به دن  سبببایهم 

 ...مینداشت یخرک ی...شوخنمیبب
 

له هم وارد سبببالن شبببدن..آهو ج به با ناز دیکشبب یم غیدن هد الیو   یم دیت
هندونه وسببط سببالن با  نیکرد و ع ریبه فر  گ یناز ی..پادنیکرد...مورع دو

 صورت افتاد و آه از نهاد  بلند شد...
 

ضع یدرد  گرفته بود هم ورت دایشد هم صور م ننیزم تیو  یخوردنش رو ت
 ..دیترک یکرد داشت از خنده م

 
با  الی...نازگفتیم میچاره شببد یخدا ب یبود آ سببتادهینگران باد سببر  ا آهو

 جلو.. ادیب دیترس یتونست بلند شه و آهو م یرهقه ازجا  نم
 

از بازو  گرفت و مثل پر کاه از جا   یمتوجه شبببد دسببت یلحخه ا الیناز
 بلند  کرد...

 
ه مواجه شد...که به زور خنده ا  رو نگ یررمز عل افهیکه با ر هیک نهیبب برگشت

 داشته بود...
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ست عل الیناز ش رونیب یبازو  رو از د شفته ا  رو از جلو یو موها دیک  یآ
 ؟یینجایا یصورتش کنار زد... : از ک

 
 تونست خود  رو نگه داره : از اولش... یوارعا نم گهیکه د یعل

 
بود...دسببت و پا  رو چک کرد که درد  دهی..خجالت کشببدیکشبب یپوف الیناز

 نه؟.. ایکنه  یم
 

 ؟ی_ درد دار
 

لرزه..خنده هم  یصدات داره م یدار یجان بخند چرا خودت رو نگه م ی_عل
 ..گهیسالن د یپهن شدم رو سنگا یرال نیداره که من ع

 
 نیا  ع افهینگاه کنه...ر الیناز یکرد به چشما یسر  رو خم کرد و سع یعل

 من دلخوره؟ یه بود آهسته گفت : خانوم کوچولوبچه ها شد
 

 ...تیمالک میاون م یرفت برا یدلش ضعف م الیناز
 

 ناز بکشم... ستمی_من که ربال هم گفتم بلد ن
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 زد.. یسر  رو بلند کرد و لبخند الیناز
 

 پر از عشوه و ناز بود.. ز یدختر همه چ نیاعتراف کرد که ا گهیبار د یعل
 

به پشببت گردنش  یدسببت یبودن..که با سببرفه آهو عل گهیلحخه مات همد چند
 گرفت... الیو نگاهش رو از ناز دیکش

 
 ...نجامای: منم ا آهو

 
 ..دمیرس ینشده بودم حسابت رو م نی_تو اصال حرف نزن که اگه پخش زم

 
 خواست به سمتش بره.. الی..نازدنیدوباره شروع کرد به خند آهو

 
برم سر  من میصبحانه بخور میچرا ؟...بر دییپسر بچه ها نیع گهی: بسه د یعل

 ..دی...و بلند خنددینزن یزیگردم دست به چ یتا من بر م دیرول بد یکار..ول
 

 یکه همچنان م ی..دنباله علی..خودتمیو اهو غرغر کنان...ما مگه بچه ا الیناز
 به آشپز خونه رفتن... دیخند
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 ...میکوچه ا کیم روز مونده ما هنوز اندر خ 4 دی: تا ع دیسع
 

رو زدن..بهم  یبود : حرکت اصببل سببتادهیکنار پنجره ا ظیدسبببت به ج یعل
رو خوندم..جالبه که تو  دهایمتن تمامه تهد روزیآرومشببون.. د یزندگ ختنیر

 نهیآرامش رو نب یرو گهیکنن که د یم یشده که کار نیبه ا دیتهد یریهمش ام
 ...ستین زایچ نیبه مرگ و ا دیتهد یعنی..فیرد نیتو هم ییزهایو چ

 
انواده آبرو کردن خو یب شببتریچندتا برگه تو دسببتش رو جا به جا کرد : ب دیسببع

 است...
 

 _که خوب ردم اول رو برداشتن...
 

 یبه چهره مضببطربه عل دیامن تره... سببع گهید یادن جا  از هر جا الی_ناز
 ؟ینگاه کرد : استرس دار

 
 ...ستیدوتا ن یکی_درد من که 

 
 ؟؟یراجع بهش حرف بزن ی_دوست دار
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چشببم دوخت... : از ثبت  زیرو م ینشببسببت به نوشببته ها ز یپشببت م یعل

 نشد؟ یاحوال خبر
 

ضوع.... عل رییت  نیجا نخورد از ا دیسع ست جواب نم یدلش نم یمو  یخوا
 ..یراحت نیداد..به هم

 
 ...ختستیبهم ر زیهمه چ دهی_دم ع

 
ته بو یعل لظ خود  برگشبب را به  حالکه  خودم  دی..سببعسبببتین مید : من 
 ...بگو دست بجنبونن..شهیم یکه چ یدون ی..بعد مرمایم
 

 ؟یرو بهش داد لشی_ موبا
 

 _امروز گراشتم رو تختش..
 

ماسبببا یجور نی_ا ند ت نه تو رو هم داشببت یبهتره..هرچ  یکنترل م میخو
 ...دادی..حال ممیکرد

 
 ...گهیرو از پدر  گرفتم د لشیخاطر موبا نیخود...به هم ی_ب
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 بلند شد .. : خودشه.. لشیموبا زنگ
 

 _الو..
 

 ...یخوب یلیخ شهیتو هم ی..مرسی... علییییییییی_وا
 

 شد؟؟ ی_سالمتون چ
 

 _خوب سالم..
 

 سالم ....از پدرت گرفتم... کی_عل
 

 ازم گرفت ؟ یناراحت شد : سراغ یکم الیناز
 

 ناراحت بود... یلی...خرهیشه نگ ی_مگه م
 

 _خوب منم ناراحتم...
 

 نکنم... حتتینص گهیکه به خودم رول دادم د فیدونم..ح ی_م
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 ..ی..حاد ماه شدنی_آفر
 

 _بر پرو...بزار به کارم برسم...
 
 
 
 
 

شام...آهو وناز بعد صدا یتو اتاق پر الیاز  ت هف یک نکهیسر ا یادیز یسر و 
ته بودن...پر نهیرو بچ نیسبب نداخ تا ب نیا نیمونده بود ب چارهیب یراه ا چه دو

تاق  یپشبببت در سببر یتخس...عل به ا تاسببف تکون داد و  نه  به نشبببا
 کرد... یو رو م ریرفت...گزارشات رو ز

 
دن ز یم د یرو که داشتن د طونیدوتا چشم درشت ش یباز بود....عل مهین در

شخ شمات اوون جور الیداد.. با خنده گفت : ناز صیت  وت ایب شهیچپ م یچ
 ..یگ یم یچ نمیبب
 

و بشه....با تعجظ اومد تو... : ت دهیتونست بکنه که د یفکرشم نم یحت الیناز
 ؟یدیمن رو د یچه طور

 
 !!گهید مینی_ما ا
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گاها نی_ع  به جونه خودم.. ییکار آ

 
کارا  یرو ول کن..امروز چ نای...حاد اگهید دمتیجا خورد.. :نه خوب د یعل

 ؟یکرد
 

با فه یکه کم الیناز دو روز  یحرف زدم...فردا برا مهیاز بهت در اومده بود : 
 با معرفته نه؟ یلیگرده...خ یبعد دوباره بر م نهیتهران من رو بب ادیم
 

 ...ومدی یدختر خوشش نم نی....اصال از ایلیمتفکر : آره خ یعل
 

 خواهش کنم.؟ هیشه ازت  ی: م دیکش یم یعل زیانگشتش رو به م الیناز
 

 از فکر در اومد .... یکم یعل
 

برم منت  دیده..با یخونه مهران جواب تلفن هام رو نم یشببه من رو ببر ی_م
 ...یکش

 
خود  هم جالظ بود که اون تنها  یصببورت مهربونه مهران افتاد..برا ادی یعل

 م؟یرو  حساس نبود.. :ادن بر یبود که عل الیدوست ناز
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 ازم دلخور باشه... ارهی یطارت نم گهیرما..دلم د ی_اگه سختته من با آ انس م

 
 ...میرم نباشه...برو حاضر شو که بر یحرف خودم م گهی_د

 
از  ...عاشقتم...بعد به دویعل ی: مرس دیو دستا  رو بهم کوب دیباد پر الیناز

 اتاق خارج شد..
 

 یاگه دم دست یکلمه عاشقتم رو هضم کنه..حت نیریداشت طعم ش یسع یعل
 عروسکم... میراض نمیشده باشه...به هم انیب یا گهیو به منخور د

 
وجهش به گشت... ت یم لیفا هینشسته بود و دنباله  دیسع وتریپشت کامپ یعل
 ...باز  کرد...الیافتاد از مکالمات ناز یدیجد یصوت لیفا
 

 ؟یی: خوب چرا هنوز اوونجا مهیفه
 

 _کجا برم؟
 

 مهران.. شیدونم...برو پ ی_چه م
 

 خواد بره شمال.. ی...میدیدم ع ی_خل شد



wWw.Roman4u.iR  362 

 

 
 هومن رو بفرستم ببرتت خونشون.. یخوا ی_خوب م

 
 تا پسر تو حالت خوبه؟ 4 ی_هومن؟؟؟؟ برم خونه مجرد

 
 یدون یخوره خله...م یپسببره به دردت نم نی!! ا؟یکه چ ی..اونجا بمونی_ناز

 چند سالشه؟
 

گه چ32_ به من خهی..خوب م قدر یلی... مادر  ان  لطف داره..خواهر  و 
 گلن...

 
شن به تو چه..ا سره ماله دوره دا نیبار ا 100 نی_با ستیپ سورها ...به درد تو نا

 سوزه.. یات باها  م ندهیخوره...آ ینم
 

کار داره...انگار ادن با دسته  ی...اون بنده خدا با من چ یگ یم یدار ی_تو چ
 گل نشسته وسط سالنمون...

 
با بچه ها  یمهمون میر یدنبالت..باهم م امی...فردا شببظ میشبب ی_تو آدم نم

 کنم..اون پسره هم هست که بهت گفته بودم... یآشنات م
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 اما... ادی ینم ادمی_
 

 ..یمهمون یایتهران..پس تو هم با من م امی_اما نداره من به خاطر تو دارم م
 

 _باشه..
 

بان یعل رو اعصبببابش  مهی...فهادیز یلیبود خ یصبببدا رو رطع کرد....عصبب
 قتیحق از یینشببانه ها مهیبدجنسببانه فه یتو حرفا نکهیبه خاطر ا شببتری..ببود

 هم بود...
 

 ؟یکن یچه م ی: عل دیسع
 

 بشنوم؟ یتصادف دیرو من با لی_چرا فا
 

 بکنه... دتیکه نا ام یبشنو ییزای_چون دوست نداشتم چ
 

 یکه از شبب ل من متنفره و به تازگ ی..من به دختردیهسببتم سببع دی_من نا ام
 بگم؟ یپدر  هم دروغ گفته و به من پناه آورده چ دهیفهم

 
 ...ی_اگر احساست رو بهش نشون بد
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 همش حرفه... نای_ا
 

 ...ادی یخوشم نم مهیدختره فه نی_از ا
 

 تا با اوون پسره آشنا بشه؟ یره مهمون یباها  م الی_به نخرت ناز
 

به خاطر  ینره مهمو یاوون م یرو ناراحت کرد : عل دیسببع یدلخوره عل لحنه
 وسط گراشته... مهیکه فه یمعرفت

 
 
 
 
 

 ی..آهو برادیطول نکشبب شببتریو آهو چند لحخه ب یبه پر مهیکردن فه یمعرف
 راحت باشه اتاق رو ترک کرد.. الیناز نکهیا
 

 ..هیشالش رو در آورد : خونه لوکس مهیفه
 

 _آره منم توجهم جلظ شد....
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ساعت  یتو هنوز حموم هم نرفت الی_ناز ش 7 دیما با 3که   ی..مهمونمیاونجا با
 شه... یشروع م

 
سامی_من ن ضا یرو نم ی..ک شظ هم  صف  سم که...ن ست بر گردم  عیشنا ا

 خونه مردم...
 

و گردم ت یآپارتمانه من...فردا ظهر که من بر م میر یبر نگرد...م نجای_خوب ا
 امشظ دست رو بند کردم.. دی..هر چند شانجایا ایهم ب

 
 _آخه؟؟

 
 ..لباس هم برات آوردم..نجای_آخه نداره..پاشو برو حموم من منتخرم ا

 
نبود....همش چهره بد اخالق  یبلند شببد و به حمام رفت..ذلش راضبب الیناز
 جلو چشمش بود.. یعل

 
  برا  آورده بود..موها ییبایرنگ ز یدکلته مشک راهنیپ مهیاومد....فه رونیب

گل د شیکردن.. آرا ل*م*ترو  که خ یرنگ یودخوشبب از  شببتریب یلیکرد 
 رو از آهو گرفت... یپاشنه بلند ررمز یبود...کفشا شهیهم

 
 موند... یمادر  م شیپ دیبا یمخالف کرد کس ادیآهو هم گفتن که ب به
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 ..رهیزنگ نزد بگه داره م هی ی: حتیعل
 

 رو حس کرد...چه حالل زاده ... : الو.. لشیموبا برهیمورع و همون
 

 جان...سالم.. ی_الو عل
 

 ؟یباشه : سالم..خوب یکرد تا عاد یکه تمام تالشش رو م یبا لحن یعل
 

 ..رونیب میبا هم بر نجایاومده ا مهی..فهیگم عل ی..می_مرس
 

 : کجا؟ دیدلش لرز یعل
 

 ..مهیفه یاز دوستا یکی_خوب خونه 
 

 رو کنترل کرد : دخترن.. تشیعصبان یدروغ نبود..عل خوب
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 دونم فکر کنم... ی_نم

 
 ؟؟یگرد یآدم شکست خورده رو داشت : شظ که بر م هیاحساس  یعل

 
 ..مهیرم خونه فه یشد م ری_اگر که د

 
 دنبالت... امیبود بگو م یخواد هر ساعت ی_نم

 
 ..امیعراب وجدان داشت... : خودمون م الیناز

 
 خونه با  شظ..... یول ی_هر جور راحت

 
 دنبالش... ادیاصرار نکرده بود که ب یب ضش گرفت..عل الیناز

 
 
 
 
 

شه....عل ابونیاز خ یمحکم ترمز کرد تا گربه ا دیسع چه  نیزد : ا ادیفر یرد ب
 کردن؟؟؟ یطرز رانندگ
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 ...یآتشفشان خامو  نباش یجور نیبره برادر من تا ا یزاشت ی_خوب نم

 
به من دروغ  یگن....ورت یرو نم نیمگه همه هم گهیزارم. د ی_دارم آزاد  م

 گه.... یم
 

ده..به تا برگر سببنیوا رهیکه م ییکنن...پشبببت در جا بشی.به بچه ها بگو تعق
سوت ییخدا سره..اگه دوباره  ش دهییبدن..از زا یکه اوون باد  شیشدن پ  ونمون

 کنم... یم
 
 
 
 
 

 پالتو مهیو فه الی...نازدید یداد..چشم چشم رو نم یدود و ادکلن م یبو خونه
 لیکه صببباحظ خونه بود تحو یهاشببون رو دم در..به دختر جوان مو شببراب

و  رو کر بود گ یبرر تاریاز درام و گ یبیکه ترک یبیعج یقیموس یدادن...صدا
 بود.. دهیچیکرد...صداها در هم پ یم
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ضا رو گرفته بود..ناز یبیدود عج یبو ها  یجور مهمون نیمعرب بود..از ا الیف
 ...ومدی یخوشش نم

 
 کرد... یم یمعرف مهیو فه ومدیم کشونینزد یبار کس کیچند ورت  هر

 
سر شون نزد یرد بلند با مزه ا پ زد.. :  الیناز یبا آرنج به پهلو مهیشد.فه کیبه

 ...یا کهیچه ت ینیب یخودشه...حاد م
 

شم...تو هم با مرد سالم من آر ستش رو دراز کرد :  ش الیناز دیجوان د  ..تویبا
 ...یفوق العاده بود متیدیجشنواره تئاتر د

 
 زد و دست آر  رو فشرد... یلبخند الیناز

 
ش شاره کرد که ب ست ا سر یرو بایتقر الی...نازننی_آر  با د شد...   مبل ولو 

جاسبببت منو آورد نیبرد : ا مهیرو دم گو  فه تا آدم  یتو گفت ؟یجا ک ند چ
 ...ادی یم شیحش یبو نجایدور هم ا مینیش یم یحساب

 
 ...الیناز ای..امل نبودادی_خوب ب

 
 رفت... مهیبه فه یچشم غره ا الیناز
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چرا  نکهی...و اسیسببفر  به پار نیکرد از آخر یم یداشببت روده دراز آر 
ناز جلظ کردن  یدونسبببت صببحبت از هنر برا یم الیفرانسبببه مهد هنر....

شه...نگاهها ستش  قهیگاه آر  به  یگاه و ب یخود شت...د ست ندا ا  رو دو
 ا  گراشت... نهیرو رو رفسه س

 
 ...یهست ی_تو دختر خوشگل

 
 ...گهید یمعن یلبخند ب هیهم  باز

 
 پوکر.... ابدی: خوب بچه ها ب ستادیصاحظ خونه وسط سالن ا دختر

 
 داد موافقتشون رو اعالم کردن... یها با داد و ب بچه

 
ها. نیشببروع شبببد ب یباز  یقیخاص...موسبب ی...اوون بوپسببرها و دختر 
 ...دیترک یداشت م الی...م ز نازظیعج

 
سش به بازدید یرو نم مهیسالن رفت..فه یسمت انتها به ه بچ ی...آر  حوا

 راحت بشه... شیتا از دست اوون سر دید متیفرصت رو غن الیها بود...و ناز
 



 371 تو یدست ها یبه سبز

باز کرد....دختر مو بلوند در تاق رو   ایتخت بود...معلوم نبود خواب  یرو یا
ز زد...پنجره رو با یتو اتاق داشببت حالش رو بهم م دهیچیگند پ ی... بودارهیب

حاصل از  یها ادیبچه ها...و فر یخنده ها ی...صدادیکش یقیکرد و نفس عم
 ..ومدی یم قشونیتشو

 
ش ستیبود که ا مونیپ ساعتش نگاه کرد  نجا شما10به  شک ی..اوون چ  هی یم

 رفتن... یچشمش کنار نم یم از جلولحخه ه
 

 ...دیاز جا پر الیاتاق باز شد...ناز در
 

 تو اتاق؟ حوصله ات سر رفت؟ ی_خوشگله چرا اومد
 

 در رو هم پشت سر  بست... آر 
 

 د؟یشه در رو نبند ی_اگه م
 

 _چرا اون ورت؟
 

 خفه است... یاتاق کم ی_خوب..خوب ...فضا
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ساس خوب الیناز شت...دخترک رو ییتنها نیاز ا یاح تخت با مرده فرق  یندا
 نداشت... یچندان

 
خواد من و تو رو  یمدت هاسببت م مهیاومد... : فه الیآروم به سببمت ناز آر 

 ..یخوشگل تر کیکنم که از نزد یکنه...اعتراف م یبه هم معرف
 

خورد..ب ض کرده  واریرفت تا به د یردم به عقظ م هی الیهر ردم آر ..ناز با
 کرد... یم ریگ یتیمورع نیبار بود که تو همچ نیدوم نیبود..ا

 
سر  رو عقظ  الیرو لمس کنه...ناز الیدستش رو دراز کرد تا صورت ناز آر 

 ..دیکش
 

صورتش م نفس  من حرف دیستیعقظ تر هم با یخورد... : اگر کم یآر  به 
 ..شنومیهاتون رو م

 
س یعقظ رفت : فکر نم یکم آر   یتگفته بود دختر راح مهی...فهیکردم به تر
 ...یهست

 
 رو بکنه... مهیخواست کله فه یدلش م الیناز

 



 373 تو یدست ها یبه سبز

 ؟یکه تا حاد رابطه نداشت یبگ یخوا ی_نم
 
 .... دیکش یوارعا خجالت م الیبود...ناز یچه حرف مسخره ا نیا
 

 ..یدختر تو چه ردر امل ؟؟؟یکن یم ی_شوخ
 

 .برا  گرفته بود.. مهیهبود ف یچه لقمه ا نیشد..ا یم یداشت عصبان الیناز
 

 جا برم... نیخوام از ا یهم م دیاملم...اگه اجازه بد دای_آره من شد
 

 ...ادی یتجربه ها خوشم نم ی_خودم حاضرم رات بندازما..هرچند از ب
 

 برم... دیکنم بگرار ی... : خواهش مختیر یوارعا داشت اشک م گهید الیناز
 

من رو  ای هیشببون چ شببهیاند نایچه خبره؟ ا نجایا یدون ینم یجد ی_تو جد
 سر کار؟؟؟ یگراشت

 
 ..هیکردم دور هم ی_من فکر م

 
...بعد دسببتش رو آروم ی...دختر تو وارعا خنگدیبعد بلند خند ؟؟؟ی_دور هم

 چندشش شد..صورتش رو جمع کرد... الی...نازدیکش الیبه کمر ناز
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زنگ زد :  الیناز یگوشببا کرد که یآر  خنده بلند الیعکس العمل ناز نیا از
 ؟؟یدیاشوووو.....خرگو  کوچولو ..ترس افهیر
 

جا کارت رو تموم کنم...چون معلوم وارعا  نیکه هم دمیکه انقدر نکشبب فیح
 اطرافت چه خبره.. یدون ینم

 
 رفت... رونیفرستاد و از اتاق ب ب*و*سو برا   دیرو کش الیلپ ناز بعد

 
 کنه... هیخواست گر ینشست..دلش م نیزم یسست شد رو الیناز یپاها

 
 ؟کجا بود؟ مهیپالتو  کجاست ...فه یریو یریدونست تو اوون ه ینم وارعا

 
سالن رس رونیاتاق اومد ب از شتن پوکر باز ییدختر ها شتری..بدیبه   یم یکه دا

به  ادهایکردن و چند تا از پسببرها بلو زهاشببون رو در آورده بودن..پس اوون فر
 عقل..... آم یب مهیسر لباس بود... : آم فه یخاطر شرط بند

 
 ی...از دسببت خود  عصببباننجاسببتیتو ا یعقل..آخه جا یب ی الیناز آم

 بود....
 



 375 تو یدست ها یبه سبز

 
 
 
 

 ؟یخور ینم یچیچرا ه ی_عل
 

 زد... : ساعت چنده؟ یکرد لبخند یبه آهو که داشت نگران نگاهش م یعل
 

_10/45... 
 

ش یعل صورتش ک شو رو  ست گفته  دروغ الینگران...ناز یلی...نگران بود..خدید
 شد بگه.. یبود.. : رول داده بود هر چ

 
 ؟؟ی_ک

 
 ولش کن... یچیپرت کرد : ه زیرو م بایراشقش رو تقر یعل

 
سف یبه رامت برادر  نگاه کرد با اون ت آهو شلوار گرم کن دیشرت   چسبون و 
 داشت.. دیکه نوار سف یتوس

 
 چکاپ.. میبر دی..مامان رو فردا با ی_عل
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 با هم... میر یخسته : فردا م یبا صدا یعل

 
ست حرف آهو صدا یخوا  لیجان ..موبا ینخر  رو جلظ کرد : عل ییبزنه که 

 تو؟؟؟؟
 

 به سمت کونسول پرواز کرد... زیاز پشت م بایتقر یعل
 
 
 
 
 

 گفت؟؟؟؟ یم یچ کهیاوون مرت مهیو برگشت : فه ستادیتو راهرو ا الیناز
 

سسی_ه س س س س سا یخوا ی!!! داد نزن مس  ایها ما مور خبر کنن...ب هیهم
 رو بهت بگه... نایتو...من از  تورع نداشتم ا میبرگرد

 
سر  جا به جا کرد و به فه الیناز  راهنینگاه کرد که تو اوون پ مهیشالش رو تو 

 رم خونه.. یگرشته رو نداشت... : من م ییبایررمز اصال به نخر  ز
 



 377 تو یدست ها یبه سبز

 ...میکن صیبمون تفر ی_خل شد
 

تا چ الیناز ته کرد  بازو بسبب بار  ند  گه...حرفش رو رورت  یزیدهنش رو چ ب
 رفتن کرد... نییداد...از پله ها شروع به پا

 
 کنه... یداره صدا  م مهیکه فه دیشن یم
 

صحبت  داریبود و داشت با سرا ستادهیبا سگش ا ی...خانوم مسندیرس یدب به
رو جمع  ییمشت دختر هرجا هیشه..هر شظ هر شظ.. یکه نم نیکرد : ا یم
 نمونش.... هی نمی: آهان ا دیچرخ الیکنه خونه ا ..بعد به سمت ناز یم
 

در  رو لشیموبا یفکر چی...بدون هاطیح یتو دیاشکا  رو رها کرد دو الیناز
فته بود گ یبخش نانیاطم یکه بهش با صدا یآورد و تماس گرفت...به تنها کس

 ت هستم........من پشت
 
 
 
 
 

دکمه سبز رو فشار داد  یبدون از دست دادن لحخه ا الیشماره ناز دنیبا د یعل
 ...الی: ناز
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 دنبالم.. یایشه ب یم ی: علیب ض دار یبا صدا الیناز

 
 
 
 
 

 : آدرس... ختیرلبش ر یعل
 

......_ 
 

 اونجام... گهید قهیدر 10_
 

 ادیمنتخر فر دیدونسببت که با یخوب م یلیخ ایبود..ناز یشبباک یعل یصببدا
 باشه..لبه باغچه نشست... یعل یها

 
 ام.. دهیدر همون ساختمون سف ی: من جلو یعل

 
 ...دیدو بایبه سمت در تقر الیسرد بود ..ناز یعل لحن

 



 379 تو یدست ها یبه سبز

ش در شد...عل نیما سوار  سالم کرد...نه حت یرو باز کرد و  اه نگ الیبه ناز ینه 
 از جا  کنده شد... نیدو ماشگاز دا الیکرد...با سوار شدن ناز

 
به عل الیناز با  یب ض کرده بود.. که  شببرت و گرمکن اومده  یت هینگاه کرد 

 ؟یخور یسرما م یدینپوش یزیبود... : چرا چ
 

 بپوشم... یزی..حوصله نکردم چی_خواب بودم که زنگ زد
 

گه داشبببت..ا الیناز به زور ن ها  رو  مه سببرد نیاشبببک  رو تورع  یه
 طور جواب نده.. نیبکشه..اما ا ادیفر یداد عل یم صینداشت...ترج

 
ست چ الیناز ش یبگه..که عل یزیخوا شد و پخش ما کرد...تو  ادیرو ز نیخم 

 بود... یمحکم یدهن
 
 
 
 
 

اشببباره کرد که تو بره و در رو  الیباز کرد و بادسبببت به ناز دیدر رو با کل یعل
 بست...
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 ف به سمت اتارش رفت...حر یب یبود که عل ستادهیهنوز مات ا الیناز
 
شک رو گونه ناز هی شا  رو در آورد و به اتاق رفت... آهو دیچک الیرطره ا ..کف

 بود... دهیمادر  خواب شینبود..احتماد پ
 

به موها   یرو در آورد و نشببسبببت رو لبه تخت...دسبببت محکم پالتو 
 ...دیکش

 
 ...اوردیساعت همون طور نشسته بود اما دلش طارت ن مین
 

شن بود..د یسمت اتاق عل به سر  رو داخل  یرفت..چراغ رو در باز بود...
بود دست راستشو رو چشما  گراشته بود و  دهیرو تختش دراز کش یکرد ..عل
 ..دیکش یم یمنخم ینفس ها

 
 ...ستمیتو خواب ن ایو خواست بره... : ب دیکش یکرد خوابه آه فکر

 
سمت تخت عل الیناز بود و  دهینان همون طور خواباما همچ یرفت ...عل یبه 

 داشت : همه دختر بودن؟ یدستش رو بر نم
 

 سکوت کرد و جواب نداد.. الیناز



 381 تو یدست ها یبه سبز

 
 _با شمام؟

 
 با ب ض : نه... الیناز

 
 ...یدروغ گفت یعنی_
 

شکال یعل ظیسرد و عج لحن شت  یتنش رو لرزوند : من ...خوب...چه ا دا
 پسر هم باشه...

 
 ...یکن یو فرار م یترس یشه که م یم نی_اشکالش ا

 
 رم.. یم شهیکه پسر باشه هم ی_من مهمون

 
 ...یودب دهید اوشمیتو که س ی....ولمانیمهران،پاشا و ن یدیکه تو د یی_پسرها

 
 که .... یدون ی_تو از کجا م

 
 دادلباسات... یم شیحش یبو  یشد نی_سوار ماش
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 : تو از ختیرو گفت و دوباره اشک ر نی...ایدار یچرا دستت رو بر نم ی_عل
 ادن... یدیکجا من رو پشت در د

 
 ؟؟یفهم یکنم..م ی_من بوت رو احساس م

 
 من..من متاسفم... یبا هق هق : عل الیناز

 
 شد... شتریب الیهق ناز هق

 
 برو بخواب.. الیبا لحن خسته : ناز یعل

 
 من..من... ی_عل

 
..چند روز تحمل کن یکن یکار م یکه چ سبتی_گفتم برو بخواب. برام مهم ن

 د...کر الیرو گفت و پشتش رو به ناز نیبدم...ا لتی...سالم به مادرت تحو
 

 دلش شکست...خورد شدن غرور  رو احساس کرد... الیناز
 

 در رو بست... و به سمت اتارش رفت... الیناز
 



 383 تو یدست ها یبه سبز

شدن در عل با سته  شد و رو یب سر  رو ب یپا  ست... ش ستا  نیتخت ن  د
 ادی...ادینگاه نکرده بود تا مجبور نشببه از موضببعش کوتاه ب الی...به نازگرفت.

شکا  که م شه بره تو اتاق... حرف خ یافتاد م یا ست بلند  زده  یبد یلیخوا
هت عل نت ب تاق...مح ی....دلش میبود...لع به ا نه   کمخواسبببت بر  گردو

 تشین...عصباوفتادیو گزار  همکارا که م شیحش یبو ادیش کنه... اما ب*غ*ل
 شد... یچند برابر م

 
 
 
 
 

 بال؟؟ یاومد یک شظید ؟؟یخور ینم یچی..چرا هی_ناز
 

 ...دمیرس یدونم ک ینم قی: در یحوصلگ یبا ب یناز
 
 
 
 
 

ست که پر یم الیدر اومد..ناز یصدا صر بر  یرو برا یدون چک آپ بردن . ع
 ...رونیبود از اتاق ب ومدهینا هار هم نم یبرا یحت یگردن...عل یم
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 ب ض کرد...تو خونه خود  هم به خاطر من معربه... الیناز

 
ند با رونیشبببد و از پنجره ب بل گاه کرد.... اد خو ینم یحت گهیبرم...د دیرو ن

 ...برم خونه خودمون...خونه عمه برم بهتره...نتمیبب
 

سا یکم ست کرد...و شه  سهیک یرو تو لشیشام در بزرگ.جمع کرده بود و گو
 یم تنگ یلیطره اشک رو کونه ا  رو پاک کرد...دلش خاتاق گراشته بود... ر
شه....حتومدی یدنبالش نم یشد..مطمئن بود عل  زنگ ی...جام که مطمئن با

 زنه... یهم بهم نم
 

 رابلمه رو کم کرد... ریبود..ز 7/30 ساعت
 

ود رو آهو نوشته ب یکه برا یادداشتیرو صاف کرد....به اتاق رفت تا  شیروسر
 تختش....... یبگراره رو

 
 وسط سالن جا خورد... یعل دنیسمت سالن رفت که با د به
 

 ؟؟؟؟ینگاه کرد : کجا به سالمت الیبا تعجظ به ناز یعل
 



 385 تو یدست ها یبه سبز

 کرد و به سمت اتاق رفت.. یاخم الیناز
 

 سببهیک دنیوارد اتارش شببد..با د ینداشببت...پشببت ناز یاحسبباس خوب یعل
 ه؟؟؟ی: اون چ ختیدلش ر الیدست ناز

 
......_ 

 
 _با توام؟؟؟؟

 
ارم : د ومدی یاز موضعش کوتاه م دیچشما  رو بست نبا یعل ادیاز فر الیناز

 ....رمیم
 

 یعنی...آب دهنش رو رورت داد : دیترسبب یکه از  م دیرو شببن یهمون یعل
 ؟؟یچ

 
 ...ادیمونم تا مامانم ب ی_نترس جام مطمئنه...سالم م

 
شتش رو به د یعل شت : هم شویشونیزد و پ واریم رو از بر خوردم  نیرو  گرا

 نه؟؟؟ یگرفت
 

 ؟؟؟ییاعتنا یاز ب ریهم بود..به غ یا گهید زی_چ
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سمت ناز یعل ش سهیاومد و ک الیبه  ستش ک شه اتاق پرت  دیرو از د و به گو

رو تو دسببتش گرفت :  الیناز یجا افتادن...بازو ها هیکرد..هر کدوم از لباسببا 
 به اوون راه... یدتو زدخو ایمنو؟؟؟؟  یفهم یوارعا نم

 
عرب ی_عل نت...تو آدم  تمی...مسببئولیداد نزن...تو خونه خودت م تاده گرد اف

 م... ستی..برات هم که مهم نیهست یریپر تیمسئول
 

 رو ، یداغ عل یرو نتونسببت ادامه بده ..لبها  رفل شببده بودن...لبها حرفش
س یرو شونت و ولع  ساس کرد که با خ  یلبها  رو م یرینا پر یریلبها  اح

 یبازوها یبود..عل یعل ی...جا خورده بود...بازوها  تو دسببتادنیب*و*سبب
 دنشیب*و*سرو رها کرد دستش رو پشت گردنش گراشت و خشونت  الیناز

ا کرد..ام یرو احسبباس م نیا ینفس کم آورده بود..عل الیشببتر کرد ...نازیرو ب
 شت جدا شه...که مدتها بود حسرتش رو دا ییخواست از اوون لبها یدلش نم

 
چسبببوند..هر دو نفس  الیناز یشببونیرو به پ شیشببونیرو جدا کرد...پ لبها 
 ...زدنینفس م

 



 387 تو یدست ها یبه سبز

رو ابرها بود با دسبببت به  یو ولع جا خورده بود و عل یهمه داغ نیاز ا الیناز
شاره کرد: تو جات هم نهیس ست...هر چند هرجا هم که بر نیخود  ا  یجا

 ...کنم عروسکم یت م دایمن با بوت پ
 
 یو.. نمکه افتاده بود ر یکرد اتفار یبه شدت متعجظ بود...باور نم الیناز افهیر

 داشته باشه... دیبا یدونست چه عکس العمل
 

شما به هم بودن نگاه کرد.... بعد  سیخ یکه حاد کم یعل یمردمک لرزان چ
لبها  گرفت و  نیرو ب الیخم شببد لظ ناز یانداخت...عل ریسببر  رو به ز

 ...یحرفها باش نیباهو  تر از ا یلیکردم خ یرها کرد... : فکر م عیسر
 

پا ینم یچیه الیناز  هی مثل شیپ قهیبود...تمام چند در نییگفت... سببر  
سع یزیخواب بود...چ ساب حس ها یم یکه تو دلش بود و   گهید یکرد به ح

س یبهش م یکه از عل یبگراره...حاد با موج  ادیخود  رو پ یرنگ وارع دیر
 کرد... یم
 

 ....نمیمن و نگاه کن بب ؟؟؟یگرفت نیی_سرت رو چرا پا
 

 سر  رو باد گرفت.... الیناز
 

 ....دینبا دیپر از نواز  بهش زد : وارعا....شا یلبخند یعل
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 ....یآهسته : خرابش نکن عل الیناز

 
دسببتش دور کمر  بود  هیرو محکم در آغو  گرفت... الی....نازدیخند یعل
رو  لتی...وسببانمینب گهی.... : ددیکشبب الیناز یدسببتش رو آروم رو موها هیو 

 ......ایبر یفتی...راه بیجمع کن
 

س الیناز ضور عل ینف ش یپر از آرامش به خاطر ح : حرفات ناراحتم کرده  دیک
 بود...

 
 یکارا شبببهیازت عرر بخوام...مگه م دی_ من رربونه اوون لحنه لوسبببت...با

 عروسکم برام مهم نباشه....
 

رد احسبباس ک گهیبار د یفرو کرد...عل یتو آغو  عل شببتریخود  رو ب الیناز
 شد.... یش گم مب*غ*لبود...تو  فیدختر چه ردر ظر نیا
 

 کوشن؟ نای..مامانت ای_راست
 

ناز یه اب*و*سببب یعل طظ دکتر  کی..نزددیزد.. : خونه سببع الیبه سببر  م
 ... دیدار دمیکه درو ببرم  یه....اومدم جنابعال



 389 تو یدست ها یبه سبز

 
 _من...

 
ام ...شدیخونه سع میباشه؟ حاد خاضر شو بر میراجع بهش حرف نزن گهی_د

 ....مییاونجا
 

 خارج شد : من شام درست کردم... یبا اکراه از آغو  عل الیناز
 

ست ناز یعل ستش رو بو الید ...بر خورد نفس ها  به  دییرو بلند کرد کف د
 بخنده.. الیباعث شد ناز الیدست ناز

 
 ؟یی_آم آم رلقلک

 
 با لبخند جوابش رو داد... الیناز

 
 ...دمی_خوب به نفعت نشد من فهم

 
 کرد.... یاخم مصنوع الیناز

 
 ناز بکشم... یدهیحاد با گهی_کار من در اومد د
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 ......یستی_خوب مجبور ن
 

صدا یعل به خودم ربط داره...حاد  گهی: اخم نکن....اونش د دیبلند خند یبا 
 ...ناهار فردا یبرا خچالیبزارم تو  یرو که پخت ییهم برو حاضر شو تا من غرا

 
شه...همه چ یدلش م الیناز ست مطمئن  مقدمه  یب الیانقدر از نخر ناز زیخوا

ناگهان ناز یو  باور  نکرده بود.... : چرا گفت الیبود..که   ی.....فکر م یهنوز 
 من باهوشم؟ یکرد

 
 ...یستیادن مطمئن شدم که ن گهی_د

 
 
 
 
 

ما ی...داشبببت پرواز مختیر یا گهیغرا رو تو ظرف د یعل  یکرد...چشبب
لرزوند...اما ته دلش استرس  یدلش رو م الیتن ناز یمتعجظ...طعم لظ و بو

شت...با یبد شق تو یبهش م دیدا ستش دارم؟....را ستش رو ت یگفتم دو و د
 دیکه فهم یگراشببت...نه...ورت نکیرها کرد....دسببتش رو به لبه سبب نکیسبب

 ش لم رو باز خواست که تو صورتم نگاه کنه اوون مورع....



 391 تو یدست ها یبه سبز

 
 رو رو رلبش گراشت که حاد ضربانش کند شده بود.... دستش

 
کار  یبعد  دوباره خواسببت تو صببورتم نگاه کنه...اگه نخواسببت من چ اگه

 کنم؟؟؟
 

گه  رمیم ی...مدیکشبب یقیعم نفس تو  یحت یجور نیبخواد ا گهید یکیا
 ..یلظ : لعنت ری... زرتشیآغوشش بگ

 
 ؟ هیلعنت ی_ چ

 
...خوب مگه مرده باشببم دیرو تو چارچوب در د نشیزتریبر گشببت و عز یعل

 بشه.... یا گهیبزارم مال کس د
 

 م؟؟؟ی....بر ستین یزی_ چ
 

 ..ی_عل
 

 ...ی_جان عل
 

 ...دهیکم پر هیپر حس شد... : چرا رنگت  یاز لحن پر از حسرت عل الیناز
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 ...گرسببنمه فکرفنیرو تو دسببتش گرفت.... : چه ردر ظر الیناز یدسببتا یعل

 ادن همش رو خورده... دیکه سع میکنم...بدو بر
 

ات کرد...اصال اتفار یسر  گراشته بود و سقف رو نگاه م ریدستش رو ز یعل
 ونست باور کنه...ت یاوون روز رو نم

 
شده  الیناز نکهیا حاد سخت تر  شه و خود  رو کنترل کنه به مراتظ از ربل  با

 بود...
 

 به در از جا  بلند شد ... یتقه ا با
 

 ...میشه حرف بزن یجان م ی_عل
 

 ....ومدمیمن م دیگفت یتو....م دیی_بفرما
 

ش شرمنده  شتری..من بیزن یکه مودبانه حرف م یجور نیمادر جان....ا نی_ب
 .... شمیم
 



 393 تو یدست ها یبه سبز

پا یعل ردر م نییسببر  رو  خت..هرچه  ندا  ی..اثرمیرد نهیگشبببت از ک یا
 یبود که رفع شدنش زمان م ییها یها و دلخور ینبود...هر چند دل شکستگ

 برد...
 

ها گا ناز یب ی_امروز ن به   تیدونم من تو زندگ ی....مدمیرو د یتاب ترت 
 ...یجان خوب فکر کرد یکه بتونم نخر بدم...اما عل ستینقشم انقدر ن

 
 فکر کرد؟؟؟ شهیم طیشرا نی_تو ا

 
 ؟یرو پاک کرد : پس عاشق شد سشیخ یچشما یپر

 
رو  یعل یدسبببت برد و موها یکرد....پر یرو نگاه م یهمچنان رو تخت یعل

 برا ... یبد صیتوض یخوا ینواز  کرد... : نم
 

از  ری...امروز فردا بامیکه از  دار یدارکهسببت که با م ی_هنوز زوده..کسبب
شا یکه کم المی... خمیحرفش کن شیزندگ شد... سارتش رو پ دیراحت   دایج

 کردم....
 

 ...یرو مشخص کن فتیمونم..تا تو تکل یم نجای_من ا
 

 شه؟؟ ی...اما ...خوب...ناراحت نمیزد : مرس یلبخند یعل
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دونم که  ی....خوب مینه؟ حق هم دار یاریاسببمش رو ب یخوا ینم ی_حت

خواسببت خدا  یعنیکنم... دایمن باعث شببد که من به خونت راه پ یضببیمر
 دلتنگه.... دایآهو شد یشه...برا یبود...اما ناراحت نم

 
 خواد فعال بره؟؟؟؟ ی: آهو که نم یبا نگران یعل

 
خواد  ی: رربونه رلظ مهربونت نه...نم دیب*و*سببرو  یخم شببد سببر عل یپر

 ...یعنیدانشگاه باشه.... دیابره....مهر اما ب
 

 ....هیبه هر حا ل رفتن یعنی_
 

....کا  خواهرت با خودت هم خون یزاشتم عل ی_کا  پا رو خواسته هام م
 بود...کا ...

 
ها..چ یا نی_ا هم خون  ریغ ایده...آهو هم خون  ینم رییرو ت  یزیکا  

 ...رفتمیخواهر منه....من اون رو راحت تر از شما پر
 

 ریگفت..پدر جون گ یدونم....امروز زن عموت م یدونم گل پسببرم..م ی_م
 ...یریداده..دختر اعخم جون رو بگ



 395 تو یدست ها یبه سبز

 
 ی..چند ساله...بستین روزیرصه امروز و د نینشنوه..ا الی!!!! نازسسسسی_ه

 چاره دختر رو منتر من کردن...
 

 شه... یبه حالت م ی..وانهیرو بب الی_پدر جون ناز
 

 نم..چه کنم ...دست من که نبوده...دو ی: م دیخند یعل
 

لت بشببم....عل نه د ندار ی...می_رربو قدر ربولم  تتیکه نصبب یدونم ان  ح
 کنم..اما..اما...اشتباهات پدرت رو نکن...دست و بالش رو نبند...

 
 _فعال که اوون دست و باله منو بسته....

 
 ...ادی ی_آره..بر خالف اوون ظاهر شکننده...از پست بر م

 
 منم...... سمیگفته.؟؟؟ رئ یکرد : ک یاخم مصنوع یعل
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 ...ومدی: از  از اولم بدم م دیسع
 

ترم  نیعضببو گروهشببون هم هسببت...از اول ا نیتر دیطور...جد نی_منم هم
 شناسنش.... یم
 

 سراغش؟؟؟ میبر ی_خوب..ک
 

 ....میکه دار ییزایچ ستیمحکمه پسند ن ادی_هنوز زوده...ز
 

 شه؟؟؟ یبگرره خطرناک تر نم یهر چ ؟؟یستی_نگرانش ن
 

 یراحت تره...بدتر زمان المیکشببه...خ یخودم نفس م شی_تا تو خونه منه...پ
اک تر خطرن رونیب ادی..بمیارائه نداشببته باشبب یبرا یچیو ه میشببه که لو بر یم
 ....شهیم
 

 _حق با تو...
 

 حق با منه..من حالل مشکالتم.... شهی_هم
 



 397 تو یدست ها یبه سبز

دسببت مادر گرام..خواهر  یخوا یم ؟یدار یچه برنامه ا لیسببال تحو ی_برا
بت شبببد...خ یبر یریرو بگ اریو  زیدل انگ پدر جون... خو حس  یلیخونه 

 ..پنچرت کردم...یردرت گرفته بود
 

 نبود.. ادمی....اصال  ی_وا
 

 ...ننیخوان شما رو بب یم یریدر اومد... : رربان جناب ام یصدا
 

 ...دیکن شونیی_راهنما
 

 نکشه... ختیبه چار م یا  خوب حرف بزن..روز خواستگار_باه
 

 شنوه ادغ..... ی.... مدی_سع
 

 و دغر از در اتاق تو اومد.... دهیتک یریام
 

ش ول چ الیناز سالن م س دنیبا آهو تو  ش الیبودن...ناز نیسفره هفت  تک بال
س یها  یبود و رو ارگانزا دهیرو رو  چ نیساتن کرم رنگ دوخته بود و هفت 

 یخوشببگل بود..آهو فقط به به م یلیخ یلیخ زی...همه چدیچ یم یزرشببک
 خوند.. یگفت و آواز م
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 ...لتیموبا ی_ناز
 

 شونه و گوشش گراشت... : الو... نیرو ب یگوش الیناز
 

 سالم... الی_ناز
 

 یضاینه؟ ول کن اوون مر یکن یهم کارت رو ول نم دی....تو دم ع ی_سالم عل
 بخت برگشته رو...

 
شه ازت خواهش  یخونه...م رسمیکم کم دارم م گهیزد.. : د یلبخند تلخ یعل

 م؟یبر ییجا یکنم حاضر ش
 

 شده.؟؟. یزی..چینگرانم کرد ی_عل
 

خونه ام..تک  گهید قهیدر 10...من تا میخوام حرف بزن یمن...م ی_نه کوچولو
 با .... نییزنم پا یم
 
 
 
 



 399 تو یدست ها یبه سبز

 
 یو تو چشببما  نگران دیبه سببمتش چرخ یرو بسببت..عل نیدر ماشبب الیناز

 ... : عروسک سالمت کو؟دید
 

 شده؟ یزیچ ی_خوب سالم...عل
 

تاد : ا یعل نه...م یراه اف با.. مت  یبا دوسببتش  یلیکه خ ییجا هیخوام ببر
 ...یدار

 
 کار بود آخه... یراحت شد : خونه کل الشیخ یکم الیناز

 
 رفت... الیتو دلش رربون صدره لحنه خانه دار ناز یعل

 
 
 
 
 

 گاه خودمه... یکه مخف نجای_اااا ، ا
 

 رو.... میبر میخوا یکه م ییجا ی_گفتم که دوست دار
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حلقه  الیدسببتش رو دور شببونه ناز یلرز کرد..عل یکم الیشببدن...ناز ادهیپ
 نشستن... شیکرد...با هم به سمت باد رفتن و رو تخت سنگ دفعه پ

 
 زل زد.... یمنتخر به عل ی... و با چشمادیکش قیچند تا نفس عم الیناز

 
تو  یاما ورت الی..ناززدیبهش زل م یناز یرفت ورت یضببربان رلبش باد م یعل

 کرد... یو آرامش م تیکرد..احساس امن ینگاه م یعل یچشما
 

 من...سرحال نبود... شی_پدرت امروز اومده بود پ
 

 استش رو بگو...تو رو خدا ر یشده؟؟؟....عل یزی: چ ختیدلش ر الیناز
 

 یچی...هیکن یعروسببکم..چرا هل م شببمیپ ایرو گرفت :ب الیدسببت ناز یعل
 دخترکش تنگ شده بود... ینبود....دلش برا

 
 گه؟؟؟ید یگ ی_راست م

 
 ؟؟؟ی_تو به من شک دار

 
 کرد : نه.... اهیس یبه اوون چشما ینگاه الیناز



 401 تو یدست ها یبه سبز

 
 دیبا یروز کیکرد  یفکر م یخواسبببت خود  رو بزنه..ورت یدلش م یعل

موضببوع رو از  نیکرد فعال ا یاعتماد رو بشببکنه...سببع نیبکنه که ا یاعتراف
در خونه بهم  یجلو یروز هیداشتن... :  یذهنش دور کنه..ادن مسئله مهم تر

 ادته؟یبه خاطر من  یگفت
 

 بود... اد ی خوب
 

سرما ی_ناز شه...فرد شیزندگ هیپدرت کم آورده...تنها  شه... دختر  اخانواده ا
 ..با پدرت حرف بزن....لهیسال تحو

 
 لیپدر  دل تنگ بود...اون هم دوست داشت سال تحو یبه شدت برا الیناز

 تو خونه ا  باشه...
 

 ...میاز دستش عصبان یلی... خجمیگ یدونم عل ی_ نم
 

 ..یکن یم یلج باز ی_دار
 

ست عل الیناز ستش رو از د ست د شد خوا شه ...اما عل رونیب یبراق  ا ب یبک
شت : ناز سمت...ورت ینم الیردرت نگهش دا بچه ها لج  نیع نمیب یم یشنا

 یی الیکه تنها نباشببه...ناز شببشیپ رهیزنگ مهران م هیکه با  ییالی...نازیکن یم
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 زهیرو از تنش بر لهسببا 20داد که زهر  ادیجا  نیمرد تنها هم هیبه  یروز هیکه 
کنه...تو هم مثل هر  غیدر رو از پدر  صیتوضبب هینبود که  یجور نیا رونیب

 پدرته.. شیجات خونت..پ یا گهیدختر خانوم د
 

 خونتم نه؟؟؟؟؟ یشد... : معرب سیخ یناز یچشما
 

صبان یعل ست ناز یع شد فر یشد..د  نیزد : بس کن..ا ادیرو رها کرد و بلند 
 بگم آخه... ی....من چهیجمله مزخرف چ

 
 شم...تو منو بفهم... ی: من دارم له م دیرو تو موها  کش دستش

 
 یکه عل یزیچ دنیشن یکودکانه بود...برا یلج باز هیبلند شد...حرفش  الیناز

 یخواسببت بگه...دسببتش رو رو بازو ینم ایاوون حس رو نداشببت.. ایانگار 
 ...دیاز دهنم پر دیگراشت :ببخش یعل

 
ست ناز یعل شد : تو اگه فقط  یبه د  هی طذره...فق هینگاه کرد..لحنش آروم تر 

.. آم یدونسببت یکنم رو م یحس م ایکه من آرزو  رو دارم  ییزایذره از چ
 ....یچه برسه بگ دیرس یحرف به ذهنتم نم نیآم....ا یناز

 



 403 تو یدست ها یبه سبز

شتنیمرد تنها نیخود  اعتراف کرد ا شیپ الیناز ست دا رو  ی..بد اخالره..دو
ستش رو دور کمر عل یلیخ ست داره..د حلقه کرد و خود  رو تو آغو   یدو
حلقه کرد... محکم نگهش  الیمحکم دستش رو دور ناز یپنهان کرد...عل یعل

 حفظ کنه... زیخواست اوون رو از همه چ یداشت..انگار م
 

 خوام... یفرو کرد و بو  کرد... : من عرر م یعل نهیسر  رو تو س الیناز
 

عرر خواه له  نیخواد کوچولو...فقط ا ینم ی_ تکرار نکن...  گهیرو دجم
 کنه... یم میعصبان

 
 ؟؟یایسر  رو باد گرفت : تو هم با من م الیناز

 
 ؟؟؟یریم یعنیشگفت زده نگاهش کرد :  یعل

 
 ؟؟؟یای ی_آره... تو هم م

 
اگه ...چیکه ه ی...اگه موندن شدنمیشیم نی..پشت در تو ماشامی ی_من تو نم
 ....یباهام که رو جفت چشمام جا دار یبر گرد یهم خواست
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 یرو باز کنه...برگشببت به عل یدسببتش گرفت تا در ورود یرو تو دیکل الیناز
با دسبت اشباره کرد که بره  نیماشب یاز تو ینگاه کرد...اضبطراب داشبت..عل

 تو...
 

ستش م صیپله ها باد رفت ترج از کرده  نی..بارها تمردیلرز یداد زنگ بزنه...د
کار کنه...همه ا  اما  یج ایبگه.... یرع مواجه شببدن با پدر  چبود که مو

دارم که تو  مانیدونم وا یبود : من م یاومد عل sms یرفته بود...صبببدا اد ی
ناز یعارل یلیخ به  الیپرنسببس..... ند یآوردن عل ادیبا  زد و دسبببت  یلبخ

زنگ گراشببت....چند لحخه پر اضببطراب رو تا باز شببدن در  یلرزانش رو رو
 ...دی..در باز شد و در کمال تعجظ چهره عمه ا  رو ددیکش

 
 متعجظ و اخم آلود نگاهش کرد... یا  با چهره ا عمه

 
 ...دیینجایدونستم شما ا ی_سالم عمه جان..نم

 
 ...یستین نجایدونستم تو ا ی_سالم...واد من هم نم

 
 یداد ؛ تمام کارها یشببناخت..بهش فرصببت م یعمه ا  رو خوب م الیناز
نازکر به رو  م الیده و نکرده  کفش ها  رو در آورد و وارد  الی...نازاوردیرو 

برا   شببهیکه هم ی..خونه ادیرسبب یخونه شببد..چه ردر سببرد و دور به نخر م



 405 تو یدست ها یبه سبز

 ختنشست اندا یرو  م شهیکه پدر  هم یبه مبل یمحل آرامش بود..نگاه
..پدر  با ومدیدور م اریبود...اون روزها که حاد به نخر  بسبب یکه حاد خال

به نخر  مرد خونه و  ییسببرپا یها ییو روزنامه و دمپا نکیاون ع ردر  چه 
 ...ومدیخانواده م

 
و بد اخالق وسط  نهیزد...به سمت عمه   که همچنان دست به س یخند پوز

 بود برگشت : پدرم کجاست؟؟؟ ستادهیسالن ا
 

 _برات مهمه؟؟؟؟
 

 نبودم.... نجای_اگه مهم نبود من ا
 

احترامش  شهیعمه ا  هم یها یجا و بد خلق یب یبا وجود دخالت ها الیناز
و  سببهیدونسببت که بخواد وا یم نیرو داشببت اما ادن خود  رو محق تر از ا

 حرف بخوره...
 

...تو ادن چند روزه نیجور نیچرا ا دینسبببل جد یدخترا نیدونم ا ی_من نم
 ت...م کجاسبد بخت یبابا یگ یم چیه قاتیخونه دوست رف یرفت یگراشت
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صبان یلیخ یلیخ الیناز ست یع شت و د سته مبل گرا شالش رو رو د به  یبود..
ها  کشبب جالبدیمو عادت  خانوم جواب  یکه از عل ی.. مه  ته بود... : ع گرف

 جمله است... هیسئوال من 
 

 ا  با لحن دلخور : تو اتاق تو... عمه
 

 قی...چند نفس عدیبدون تشببکر پله ها رو باد رفت ...به اتارش رسبب الیناز
 به در زد.... یو تقه ا دیکش

 
کرد..در رو باز کرد و وارد  افتیخسببته پدر  در یکه با صببدا یاجازه ورود با

که لبه تخت نشببسببته بود و  یداد...اما مرد یپدر  رو م پیپ یشببد..اتاق بو
داشببت...نا آشببنا بود..انگار اوون پدر مقتدر و  ب*غ*لرو به  یراب عکسبب

مرد شببکسببته پدر  بود...چند رطره اشببک از گونه  نیعا امحکمش نبود...وار
 : بابا چتون شده؟؟ دیا  چک

 
گاهش م یطور پدر  باور نم ین گار حضببور  رو  که ان ند  یکرد  کرد بل

رو پاک کرد... : خوشببگلم....کجا  الیگونه ناز یشبببد..جلو اومد و با ناباور
 ؟؟یبود

 



 407 تو یدست ها یبه سبز

 ریسببراز الیناز یهابود که اشببک یدر هم پدر کاف افهیپر حسببرت و ر لحن
ا حق بود..حق بود که تو ب نی..ایی: عسل بابا دیبشن...پدر  در آغوشش کش

که برم برا؟؟یکار رو بکن نیمن ا نت  ی... طه بهیمرد غر هیبرگشببت  رو واسبب
 کنم...؟؟؟

 
صبان یلیبا هق هق : خ الیناز ستم...ا یعنیبودم... یع شما ب نیه ا حق بود که 

 ....د؟؟یکار رو بکن نیمن..با مامان...با اوون زن ...با بچه ا  ا
 

ست یریام ش الیناز یبه موها ید سر  رو م یصندل یو رو دیک ست... ش  ونین
ناز فت و  تا  گر  یدون ی: نم دیپدر  رو د هیبار گر نیاول یبرا الیدسبب

ش سارم از چه ر یدون یشبانه ام رو..نم یها ب*و*سرو..کا میمونیپ شرم  در 
 هچزنم... یپام حرف م دنییجا دارم با دخترم راجع به ل ز نینشببسببتم ا نکهیا

 با مادرت رو به رو شم؟؟؟؟ یطور
 

بد کرد رهیهق هقش رو بگ یتونسبببت جلو ینم الیناز با...داغونمون  ی:  با
 داشتم...تو....نتونست ادامه بده... نانی....من به تو اطمیکرد

 
که م ی_م به من  نت  نگ شبببده...بمون  یدونم..لع ما دلم برات ت دونم...ا

 جا با .. نیخونه..هم
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گفت که حاد به شببدت  یم یبه مرد دیبا یاشببکها  رو پاک کرد...چ الیناز
 داشت.... ازیبهش ن

 
 
 
 
 

ش یتو ساعتش نگاه کرد..نزد یعل نیما شته بود...کا  کی کیبه   ساعت گر
لش ..اما ته دومدیم اد یو لحن ملتمسش  یرین امداغو افهیر یکنه..ورت یآشت

نفس بکشببه که نفس اوون  ییرو برگردونه خونه...جا الیدوسببت داشببت ناز
بده..لمسببش  با آهو گو   به کل کل ها   بود...دسبببت پختش رو بخوره..

تو اوون خونه بدون تو  یمن چه طور ی...لعنتدیبه صبورتش کشب یکنه...دسبت
 ...همه جا عطر تنته...ارم؟؟؟یدووم ب

 
 
 
 
 

سمت گوش الیناز ش شینیرفت..ب شیبه   یوشبا زنگ اول گ ی...علدیرو باد ک
 رو برداشت.. : جانم عروسک...



 409 تو یدست ها یبه سبز

 
 ...مونمیجان برو خونه من م ی_عل

 
دونسببت که منطق  یرو بشببنوه اما خوب م نیته دلش دوسببت نداشببت ا یعل

نه م میدونسببتم تو تصببم ی...من منیکرد : آفر یرو حکم م نیهم  یعارال
 ...یریگ
 

 زنم.. ینکردم...بهشون زنگ م یجون خداحافخ ی_از آهو و پر
 

 یخوا ینم یعنی...یایرراره ن گهی...انگار دیگ یم نیدلش گرفت : همچ یعل
 دما... یبهت م یدیخونه...ع یایب یدنید دیع
 

 ...امیباشه م ادیکه ز یکرد : به شرط یخنده تلخ الیناز
 

 ....ستیبچه خوب ن یبرا ادیدم...هر چند پوله ز ی_رول م
 

 !!!!!ییییی_ااااا!!!!!عل
 

 _جانم...؟؟؟
 

 ...گهینکن د تیکرد با لحن مخصوص خود  : اذ یم یاحساس سبک الیناز
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باز کرد...احسببباس داغ ید یعل  یکار م یچ نیکرد :بب یم یپنجره رو 
ها   شی..پبه سببر و صببورت بزن. یآب هی...برو...برو ایکن با ..تن پدرت 

 نرار...باشه؟
 

 ...زیبابت همه چ یمرس ی...علاشهی_
 
 
 
 
 

سمت خونه م یعل سترس  نیرفت...از هم یتو اتوبان به  شم...ا ادن دل تنگ
 دارم...

 
 ...دیزنگ خورد...سع تلفنش

 
 ... ی_عل

 
 ؟؟؟ی_بله؟؟ چرا انقدر هول

 



 411 تو یدست ها یبه سبز

 از ثبت احوال اومد... یخواست یکه م ییزایاداره....چ ای_ب
 

 _باشه..اومدم...
 

 متفکر : خوب!!!!؟؟؟ افهیبا ر دیسع
 

ض یعل ست گرفته بود...با خودکار دور بع جاها  رو خط  یکاغر ها رو تو د
 ....دیکش یم
 

ش یم رییرو که ت  شونیلی: فام دیسع سباب ک شمال...در یم یدن....ا  کنن 
 ...شناخته. یکس اونارو نم چیکه ه ییجا قتیحق

 
 ...ستیاز شوهر  ن یشه....جالبه اثر یشمال فارغ م ای_خواهر ثر

 
ماهه باردار بوده  6زنش  یگراشببت.... : ورت یعل یرو جلو ی..کاغردیسببع

صادف م ش یت سافر ک سابقه  یم یکنه...تو جاده چالوس م کرده... به خاطر 
 دایبوده که پ یتنها شبب ل نیکرده بودن..ا لیخود  و خانومش با وجود تحصبب

 کردن....
 

 ...فوت خواهره...شوهره...زهی_غم انگ
 



wWw.Roman4u.iR  412 

 

 مدرک... نی...اما مهمترمیزد ی..ماجرا همونه که حدس مقای_در
 

....از  e maillها ...رد  نایرو جا به جا کرد... : ا یدسببت عل یتو یکاغرها
 که... یبه نام مسعود مقصود ی..پسروتریکامپ

 
 ....دهی_اسمش جد

 
 جانی...صبص ایاز دوستان نه.....سرگرد احمد یبعض یما آره....اما برا ی_برا

 ی...هرچند منییبود.... پسره تازه آزاد شده... تو کار مواده..اما خورد و دسته پا
 ینخر داره...چون فکر م ریگفت سببازمان هم دنبالشببه و رفت و آمدها  رو ز

 حرف هاست..... نیکنه ماجرا گنده تر از ا
 

 د......_جالظ ش
 

به  دیها رو فرسببتادن...شببا نی...ایدر اومد : رربان...سببرگرد احمد یصببدا
 دردتون بخوره...

 
 ررار گرفت... پرونده رو باز کردن.... یعل زیپشت م دیسع

 



 413 تو یدست ها یبه سبز

سعود در هنگام ورورد به  چند ساختمون..و بعد چندتا عکس  هیتا عکس از م
 کرد... یرو تا سر حد مرگ عصبان یکه عل

 
 کار کنم؟؟؟؟؟ یچ الیناز نی: من از دست ا ادیبه فر کینزد ییصدا با
 

 یداشببتن از پله ها مهیو فه الیعکس رو نگاه کرد : ناز گهیبار د کی دیسببع
 رفتن... یهمون ساختمون باد م

 
د...تمام بو دهیاز جا  بلند شد : اوون شظ گفت برم دنبالش ترس یعصب یعل

 داد... یم شیحش یلباس ها  بو
 

بار حرف مهمونیلعنت ند   شیرو پ مهیو فه ی..اون شبببظ و فردا  چ
 ...فقط نگام کرد و بحث رو عوض کرد....دمیکش

 
 شه... یعوض نم یچیتو ه تتیبا عصبان ی_عل

 
ها چه خبر  یجور مهمون نیتو ا یدون ی..تو رو خدا...تو که د ارل مدی_سببع

 نهیبه بعد بب نیآزاد  بزار..دسببت و پا  رو نبند...از ا دیگ یم یشببه...ه یم
 بره!!!! ییزارم تنها جا یم
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 یمثل خوره داشببت م ز  رو م یزیچ هیگرفت.... زیدسببتش رو به لبه م یعل
 لرزوند... یفکر کردن بهش پشتش رو م یکه حت یزیخورد..چ

 
 ات... افهیشد ر یطور نیا یکن یفکر م یدار ی....به چی_عل

 
 باشه؟؟؟ وفتادهیبرا  ن ی..اتفاردیلرزون : سع یبا صدا یعل

 
 کننده بود... وانهیملتمس و پر از ترس بود...مطر  کردنش هم د لحنش

 
و  وفتهیبرا  ب ی....اتفاریگراشت : احمق نشو عل یدستش رو پشت عل دیسع

 ..انگار نه انگار؟؟؟یعاد یاز فردا  برگرده به زندگ
 

دونم دارم  یبود.... : نم دهیرسبب یبه نخر  منطق دیکه انگار جواب سببع یعل
بادتر رفت :  ی...هر لحخه.... بعد صدا  کمقهی...نگرانشم..هر درشمیخل م

 یخورده باشببه...دسببتش رو رلم م الی...دسببتش به نازیاگه فقط دسببت کسبب
 کنم...

 
سسی_ه س س س س س س س س شد ی.....علس  یچی...همی...تو اداره ایخل 

 کرد... دی..چه بامینیبب میفکر کن اینشده...ب
 



 415 تو یدست ها یبه سبز

 
 
 
 

صورتش نگاه کرد..پخوا پدر  ست و رفت  ریب بود...به  شده بود...در رو ب
ست یعل یسالن...دلش برا یتو شده بود...د ش یتنگ  بخند و ل دیبه لبها  ک

زد تو گو  پسببره من مثل گاو  یبود م یزد..منم به خدا پرو روئم...هر دختر
 نگا  کردم تازه لرت هم بردم...خوب دوستش دارم...

 
ته بود کمرو تو سبببالن چ نگاهش کنه......طبق  دیخر یرخوند..عمه ا  رف

ناز خار  ته بود..ا الیانت گه چ نیطرف برادر  رو گرف حاد م  یکه مرده..
شده بود...دوست داشت  یعصبان الیکه وا داده....ناز استیثر ریشده...تقص

 ستاده...یا که کرده نه یو پشت کار دهیپدرشه که ترس ریفقره...تقص ریبگه رص
 

 ...الستیمادر ناز ریبود نگفته بود تقص یشکر  بار یباز جا
 

ست شه بره  خوا سم فه رهیدو  بگ هیبلند  ش یرو رو مهیکه ا ..بعد .دید شیگو
س چیه یاز مهمون ست فه یتما شتن...جواب نداد...از د  دایشد مهیبا هم ندا
ر خود  فک شیکرده بود که اوون پ شیمعرف یبود که به آر  طور یعصبببان

 کرد و رفت حموم.... یراحت الوصوله...اخم الیزکرده بود نا
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شک کرد و کم موها  شت به بهانه ا شیهم آرا یرو خ ست دا به  یکرد...دو
بار زنگ زده بود...با  10تر از  شیب مهیرو برداشت فه شیزنگ بزنه...گوش یعل

 شد.... یخامو  روشن م یزهم اسمش داشت رو گوش
 

 مهم یلیبرا  خ یدسببتش رفت به سببمت دکمه سبببز ..حرمت دوسببت الیناز
 بود....

 
 ...الی_الو..ناز

 
 ...می_سالم فه

 
جا ند روزه؟؟؟ م یی_سببالم و درد....ک نگ  یدون یتو چ بار ز ند  امروز چ

 مکه؟؟؟؟ یحاج یحاج یزدم..من به خاطر تو اومدم تهران بعد تو رفت
 

 ...یعنیخوب من... می_فه
 

 د ارل... میکن یخونه ام خداحافخ ایرم...ب ی_ هنوز تهرانم ....اما امشظ م
 

 داشت..دوست نداشت بره... یحس هی الیناز
 



 417 تو یدست ها یبه سبز

 ...می_پدرم تنهاست فه
 

گه آشببت پدرت؟؟؟؟؟ م نداد ؟؟؟؟یکرد ی_  بهیغر ؟؟؟؟؟؟یچرا خبر 
 شدم؟؟؟؟

 
صبان الیصدا  دلخور بود ناز مهیفه ست خود  ع  نیا مهیشد که فه یاز د

شدن.... : ا شته  شته..خود  هم متنفر بود از حس کنار گرا چه  نیحس رو دا
 کنم... یم فیساعته برگشتم...مفصل برات تعر 4-3..من تازه  هیحرف

 
 ادیپسر م هیکه  ییلحنش هنوز دل خور بود : نه بابا..تو هم از اوون دخترا مهیفه

 زارن... یدخترشون رو کنار م ی...دوستاشونیتو زندگ
 

ضعف ناز نیا خوب شد الیجمله نقطه  س ی..من و نمایبود : خل  ..من یشنا
 مهمترن.... زمیرفقام از همه چ

 
 هامون ی...دلخورمیدو ساعت حرف بزن هیجا.. نیا ای..پاشو بهیجور نی_اگه ا

 رفع شه...
 

 _آخه...
 

 آخه... ی_آخه ب
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 یپدر  م شیپ یخود  حسببباب کرد...عمه ا  چند سببباعت شیپ الیناز

 ...وفتهی ینم یکه اتفار یخداحافخ هیگردم... یساعته بر م 3-2مونه... 
 

 اوون جام.... گهیساعت د 1_باشه ....
 
 
 
 
 

 دوباره زنگ زد.. الی....نازومدی یصدا م مهیپشت در آپارتمان فه از
 

 یس بدح الیبود... ناز دهیباز کرد...لباس بنفش پوشبب الیناز یدر رو برا مهیفه
 داشت...دوست داشت بر گرده ...

 
به پرنسببس..خو  اومدب*غ*لجلو اومد و  مهیفه به  .... بعد با یش کرد : 

 رو به داخل پرت کرد... الیناز بایدست تقر
 

 ...ومدیخاص م یگفتگو...خنده و همون بو یاز اتاق خوابه صدا یکی از
 



 419 تو یدست ها یبه سبز

 مهمون یبودمبل نشببسببت... : نگفته  نی...رو اولاوردیمانتو  رو در ن الیناز
 ؟؟یدار

 
 ...ستنیتو اومدن....مهمون ن یپا شی_پ

 
 من برم...بابام میکن یجا خداحافط نیهم ایخواسببت بره... : ب یدلش م الیناز
 خونه تنهاست.... ضهیمر

 
 یدل خور م یاتاق برد : بر یکیو به سمت اوون  دیرو کش ادیدست ناز مهیفه

 مانتوت رو در آر.. میبر ای... حاد بمیرهوه با هم بزن هیشم...
 

اشببت د نهیآ یکه جلو الیداده بود و به ناز هیتک نهیدسببت به سبب واریبه د مهیفه
 کرد نگاه کرد ک دلم برات تنگ شده بود خله... یموها  رو مرتظ م

 
تو  ایداد... : ک یفضبا بهش اسبترس م نینگاه و ا نیبو..ا نیمعرب بود ا الیناز

 اتارن...
 

 ؟؟؟؟یکار دار ی_تو با اونا چ
 

 ؟؟؟یکن یکار م یچ یدار یدون یبو...تو م نیا می_فه
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 نداره... یتیادن اهم گهید زایچ نیبابا .....ا الیخ ی_ب
 

ست جواب بده که در ن الیناز شد...ناز مهیخوا  یباور نم الیباز اتاق کامل باز 
 کنه؟؟؟؟ یجا چه م نیا نیا میلرزون : فه یکرد.. با صدا

 
ما مرد به خرگو  کوچولو.....خو   ریررمز و لحن غ ییبا چشبب به  مال :  نر

 ....یاومد
 

 دهنش خشک شده بود..... الیناز
 

سمت فه ینگاه الیناز سئوال به  شما  پر از ک مهیپر از  بود  یا نهیکرد که چ
 کنه؟؟؟؟ یکار م یچ نجایا نی...امی: فه دیفهم ینم الیکه ناز

 
 زشته کوچولو.... نی: ا دیخند آر 

 
که  یبا نفرت نگاهش کرد : به من نگو کوچولو.....دوسببت نداشببت لقب الیناز
 بشنوه.... یا گهیداد رو از دهن کس د یبهش م یعل

 
 ؟؟؟؟یش یم ی_خوب....خوب...چرا عصبان

 



 421 تو یدست ها یبه سبز

ناز آر  ناز کینزد الیبه  ها تن یچرا نگفت میعقظ رفت : فه یکم الیشبببد..
 شختنی...صدا  پر از ب ض بود..تا اشک ر؟یستین
 

 مونده بود.... یتا نفس بار چند
 

..خواست ازت بابت اوون دی...گفت نصف شظ عیش ی: چرا دلخور م مهیفه
 رفت.. رونیحرف از اتاق ب نیبا گفتن ا مهیشظ عرر بخواد... فه

 
سر  بره که آر  جلو  ا الیناز شت  ست پ شما الی...نازستادیخوا  یبه چ

گاه کرد..آب دهنش رو رورت داد...ترسبب مار بود..ن که خ بود...من  دهیآر  
 احمق دوباره خودم رو تو درد سر انداختم...

 
.حاد .رفتمیترسش رو نشون بده : خوب عررت رو پر دیاحساس کرد نبا الیناز

 خوام برم خونه.... یبرو کنار م
 

شتباه فهم زی_آخخخ!!! عز شظ بهت  یدیمن ا ..من اومدم عرر بخوام که اون 
 جراب یبه اندازه کاف یفکر کرد یگفت ناراحت شببد مینداشببتم...فه یکار
 ...ینبود

 
 دهیخوب فهم یلیخ الی...ناز ؟؟؟؟؟یگیم هیچ اتیچرند نیزد : ا ادیفر الیناز

 نداره... یبود که آر  حالت عاد
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خود  رو عقظ  الینازرو لمس کنه... الیدسببتش رو جلو آورد گردن ناز آر 

 ...دیکش
 

ر  آ ی..برایباز نیرفت ا یعقظ م الیکار رو تکرار کرد و هر بار ناز نیا آر 
 ..دیخند یجالظ شده بود..چون هر بار م

 
 .....ی_نخند عوض

 
 _آم آم فحش بده....

 
سوم ا ی...براواریخورد به د الیناز شروع کرد به  نیبار  اتفاق برا  افتاده بود...
 ...هیگر

 
 دیچیرو دور دستش پ الیناز یفاصله ا  رو کم کرد.....موها آر 

 
سر ناز یبد درد : ولم کن...تو رو خدا ولم کن...به خدا که اعتقاد  دیچیپ الیتو 
 ...ستمیکاره ن نی...بابا من ا؟یدار
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ص تمیاما نفس ها  ر آر  سر  رو دیشن ینم یچیکرده بود ه دایپ یخا ...
 ...الیازگردن ن یگراشت تو گود

 
 کرد : ولم کن.... ادیشروع به فر الیناز

 
 نیرو ب الیناز یحرفها بود...پاها نیاز ا شتریزد اما ردرت آر  ب یو پا م دست

 سر  تو دستا  رفل کرده بود... یپاها  گرفته بود و دستا  رو باد
 

با  الیرو نگاه کنه..ناز الیناز یسببر  رو باد آورد تا چشببما یلحخه ا آر 
 ...ختیردرت آب دهانش رو رو آر  ر

 
بر خورد  متیبود باهات با مال نیعروسبببک...رصبببدم ا ینکرد ی_کار خوب

 ...یکنم...اما حاد شانست رو از دست داد
 

 کثافت... مهیزد : فه ادیدونست فر یکار رو تموم شده م الیناز
 

.... رهیداد بم یم صیترج الیبرده بود....ناز الیناز قهیسبر  رو تو گردن و  آر 
 ......ییییزد :عل ادیفر

 
 ....دید یرو م یعل یمدت فکر چشما نیکرد....تمام ا هیگر
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 خود بود.... یاز خود ب آر 
 

چند زن رو  یها غیشببده در ج یچند مرد راط ادیفر یصببدا الیناز یا لحخه
 خورد...کنار رفتن آر .... واریکه به د یباز شدن در با شتاب ی....صدادیشن

 
 یسبببز پو ....صبببدا ایکت شببلوار پو   ییدر مه بود....مردها زیچ همه

 شد.... دهیچیکه دور  پ یی...پتوادیفر
 
 
 
 
 

 یتماس م الیکرد...با ناز یداشت..مدام ساعتش رو نگاه م یدل شوره بد یعل
 گرفت...دستگاهش خامو  بود...

 
کرد :  یم رو نگاه رونیکرد...از پنجره ب بشیج یگفت..دسببتها  رو تو یپوف

 عروسک من... ییکجا
 

 دونست.... یرو متعلق به خود  م الیناز یداشت ورت یاحساس خوب یعل
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 کرد.... ینگاه م یبا دهان باز به حاج دیسع
 

...برو بهش بگو... هم مراربا آمار دادن .....هم دینگام نکن سببع ی_اون جور
 خبرمون کرد... یسرگرد احمد

 
 دیدون ی...مدی...رحم داشته باشدیخوا یاز من م یچ دیدون یم ی_آخه..حاج

خدا  نکهیا یعنی نی...و اهیو شببخصبب ی..ناموسببیعل یماجرا ادن برا نیکه ا
 بهمون رحم کنه....

 
 
 
 
 

 یپا اوون پا کردن ورت تلف کردن بود...عل نی...استادیتو چار چوب در ا دیسع
ه کرد.... نگا دیخورد..به رنگ زرد و چهره مضببطرب سببع یم ییداشببت چا

 ؟؟؟؟؟یشد یشکل نیچرا ا دی:سع دیترس
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فا یدر رو بسبببت..هر چند م دیسببع نداره : عل یا دهیدونسبببت  جان  یهم 
 ....زهیچ

 
 ه؟یچ دیزد : بنال سع ادی......فره؟؟؟؟یاومد : چ دیبه سمت سع یعل

 
 مهیخونه فه ختنیو بچه ها خبر دادن که ر ی....ادن سببرگرد احمدای_هول نکن

 کردن.... ر یو دستگ
 

ماهم م جیگ یعل تا میکار رو بکن نیهم میخواسببت یبود : خوب  ..ادن دو 
 ..بهیانقدر عج شیپرونده داره...چ

 
سر د اتی_خوب ...تو اون عمل ستگ گهی..چند تا دختر پ شدن ..که  ریهم...د

... 
 

 کنه...... : همه یسکته م یبگه..عل عیاحساس کرد که اگر جمله رو سر دیسع
 بوده... یکردن و دو مورد هم مورد اخالر یداشتن مواد مصرف م

 
فه شبببد : سببع یعل فت رو جو دیکال بد  نینزن... ا دهیجو دهیحر که 

 م؟؟؟ینبود نیشه ..مگه ما دنبال هم یتر م نی..پرونده ا  سنگستین
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م تو اوون ه الیانداخت : ناز نیی... سببر  رو پامینبود زیچ هی_آره اما دنبال 
 خونه بوده....

 
سع یکه عل یادیفر شن دیزد رو  ستکان چا دهیهرگز ن ه رو ب یبود ...هم زمان ا
 ؟؟؟؟ییییییییییییی ییییییییییزد :چ وارید
 

 ...ستین یزیرفت که حاد کبود بود.... :چ یبه سمت عل دیسع
 

 کنه...خدااااااااا اااا!!!! یدونستم....بدبختم م یدونستم ...م ی_م
 
 
 
 
 

ش یتو سام آور نیما سر سرعت  سع یم یرانندگ یبا  س دیکرد... د..با بو دهیتر
صندل ست  سب ید ش دهیرو چ شت..عل دنیبود...جرات نفس ک  یبه ردر یندا

 نکرده بود... دایجرات حرف زدن پ یحاج یبود که حت یعصبان
 

 ...یریرو مورع دستگ یناز تینگن وضع یکرد به عل یدعا م دیسع
 

 ...ی_عل
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کشببتمش...همون  یهمون لحخه م دیشببو...با ادهیپ ایدهنت رو ببند  دی_سببع

ار ک نیبسببتم...هم ینداختمش تو اتاق در رو  م یم دی... بادمیمورع که فهم
شببم...من خاک بر سببر ....بعد از  یدارم خفه م ی..وایکنم....وا یرو هم م
احمق  رکردم....من ..احمقم...انقد یتو خونه حبسش م دیها ..با یخودسر

 زد :دختره خود سر.... ادیکه بردم گراشتمش خونه پدر ....... و بعد فر
 

 دون.... ینداره..چه م یریتقص الیناز ی_عل
 

 کشمش... ی_م
 

از مثل طوفان وارد اتاق ب ینتونست عل یول رهیرو بگ یکرد جلو عل یسع دیسع
رد م قهی.... زیشببد...بدون در نخر گرفتن همکارا  رفت به سببمت م ییجو

 یزد : تو دسببت به ک ادیکرد و گرفت و فر یکه با وحشببت بهش نگاه م یجوان
 ....کثافت... ؟؟؟یزد

 
ورت به ص ینشون بده..مشت محکم یبتونه عکس العمل یکه کس نیاز ا ربل

مت د به سبب  رونیو لبش ب ینیپرت شبببد.و خون از ب واریآر  زد...آر  
سه یم یزد.....عل سمتش بره که  ست دوباره به  ا گرفته بودنش...ام ینفر خوا

 کردن که هر لحخه ممکنه از دستشون در بره یاحساس م
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 ..شیکش یولش کن...م یزد : عل ادیفر دیسع

 
 چشمش بود.... یجلو مارستانیرو تخت ب الیفقط چهره ناز یعل

 
شان ب یعل هیو بق دیسع شان ک سع رونیرو ک شاره کرد ک دیبردن... ست ا ه با د

 تنهاشون بزارن...
 

 کاراست؟؟؟؟ نیادن ورت ا ؟؟؟؟؟یعل یکن یکار م ی: چ دیسع
 

صال نم یعل سع دیشن یا شده  یرو  ا یگه...دن یم یچ دیکه  سر  خراب 
 دهید مارسببتانیرو تخت ب دهیرنگ پر ی الیوارد اتاق شببده بود و ناز یبود ورت

مد فار یسببع یبود...اح که ات گار  با آرامش ان تادهین یکرده بود   یلع یبرا وف
 چه طور از حال رفته.... الیخونه...ناز یتو ختنیبده که چه طور ر صیتوض

 
بود...از اوون لحخه تمام  دهیرسب مارسبتانیلرزان و وحشبت به ب یبا پاها یعل

 زد.... یعضالتش منقبض بود....فشار خونش باد بود...سر  نبض م
 

 ...بود. دهیرس اهیبه نخر  س ایبود ....دن دهیهو  د یرو ب الیناز یورت
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 یبرا یا گهیمسببئله د یراحت بهش گفته بود که جز چندتا کبود یلیخ دکتر
 ....وفتادهیاتفاق ن الیناز

 
رو گفت و بلند  نیا ادیاومد....چرا نکشببتمشببشببش؟؟؟؟...با فر اد ی دوباره

 ...نییییییییییییی....بشیعل نی: بش دیبه سمتش دو دیشد...سع
 

 زده بود.. ادیبار فر نیاول ینگاه کرد که برا دیبه سع یعل
 

 شده... یچ مینی...بب نی: بش دیسع
 

سره رو م نی..من استیشد  مهم ن ی_چ شم...بعد م یپ شنو میر یک  میب
 شده!!!! یچ

 
کشببم..مگه راجع به مگس  یکشببم..م یم یگ یم یه ی_ادن دو سبباعته دار

 ....یزن یحرف م
 

 رفت... ییبه سمت اتاق باز جو دیبدون توجه به سع یعل
 
 اتاق بود... یجلو یبار حاج نیا
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 ..ستی...حالم خوب نیرد بشم حاج دی_لطفا بزار
 

ستا یحاج صدا یبه د ش یلرزون... اه نگ یو رنگ کبود عل ادیاز فر یدورگه نا
به تو ایعل ریکرد : ام جامیندار یاجیجا احت نی... با یی...برو اون   دیکه 

 ...یباش
 

شم..ا نیا دیمن با گهید نی_د..هم شم....بعد  نیجا با ضلف رو بک سره ...م پ
 ....مهیبرم سراغ فه

 
 الیناز شیپ دیگراشت : د..نه... د... تو ادن با یدستش رو رو شونه عل یحاج

...اون یدوز یو زمان رو به هم م نیزم یکه به خاطر  دار یاون شی....پیباش
 ...یداره...عل اجیبه تو احت

 
کتیرو ن یعل نار د م تا  گرفت :  نینشببسبببت ...سببر  رو ب واریک دسبب

خشم رو چه  نیکار کنم...بگو ا یترکه.... تو بگو من چ ی...سرم داره میحاج
شه...تو ا ادی یمن دلم نم ی....حاجرونیب زمیبر یطور مدت مثل  نیسرد  ب

شمام از  مراربت نکردم که  ست ادیب یکیچ شق من د سهم من...به ع ...به 
 ...نهبز
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گه نم....ی_داد نزن عل قت نیگ یم گه عشبب ته..م ...برو سبببتی..سببهم
دم  ی..بهت رول میسببر  با ...بزار نفسببش رو حس کن ی..بادمارسببتانیب

 ....یش یآروم م
 

 _آخه...
 

 ..ستیراهش ن نی...اینگهش دار یخوا ی_آخه نداره که ....اگه م
 
 
 
 
 

 15هو  بود... یب الیسبباعت بود که ناز 15 قیبه سبباعتش نگاه کرد...در یعل
نگاهش کرده بود...با هر  واریداده به د هیتک ای..یصببندل یرو ایسبباعت بود که 

 بار ناله کردنش..با هر بار تکون خوردنش مرده بود و زنده شده بود....
 

ته آمده بودن و برگش میبود.... آهو و مر یحالش بد شده بود...بستر الیناز پدر
سع یبودن..پر سال تحو یخبر دیتنها بود.....از  شت...  شده بود...به لیندا

شکایمزخرف نیهم ستارا و پز ش ی.....پر ستار کیک ستند پر ره هفت سف یتو ا
 بودن.... دهیچ نیس
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ثل  جهیسببر گ الیناز ها م  یناروس تو سببر  م هیداشبببت...صبببدا
داد...باز هم چشما   ینم صیرو تشخ یزی...چشما  رو باز کرد چدنیچیپ

آر ....ب ض  ینفس ها یو گرما شیحشبب یرو بسببت ...من کجام؟؟....بو
 کرد...

 
 فاصله چشما  رو باز کرد.... بال

 
به رو واریبه د یعل خت تک یرو  ها  در هم پ هیت بود و  دهیچیداده بود...مو

زل  الیبود... دسببتا  رو پشببتش رالب کرده بود و به ناز دهیصببورتش رنگ پر
 زده بود...

 
شما دنیبا د یعل سته و پر ی..کمالیباز ناز یچ ود ب شونیجلو اومد..انقدر خ

 داشته باشه... یچه حس دیدونست ادن با یکه نم
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پا انیکه از جر دیفهم یعل دنیبا د الیناز  نییخبر داره...سببر  رو 
 یتونست تو چشما یاشک نداشت..نم یداشت...ول یانداخت...ب ض بزرگ

 ...دیکش یاه کنه..خجالت منگ یعل
 

؟؟؟ ... آره؟؟؟؟؟؟؟؟یبد بختم کن یخواست ی: م ستادیا الیسر ناز یباد  یعل
بات کن یخواسببت یم قدر ب یبهم اث بت  یکه نم رتمیغ یان تونم ازت مرار

 کنم....آره؟؟؟
 

..پرسببتار خود  رو به داخل انداخت.... به یعل ادیفر یصببداها دنیشببن با
 یب نی.اآرا... دیی...بفرمارونینگاه کرد : آرا بفرما ب دهیرنگ پر انیگر یالیناز

 چاره تازه به هو  اومده...هنوز داغونه...
 

 رفت... رونیدر اتاق رو باز کرد و ب دیکش یپوف یعل
 

 پا  زد... ریز یبه بطر یلگد یرفتم...اه ه ه....عل تند
 
شدم خدا. اطیح یخود  رو تو یساعت کی سته  شمعطل کرد...خ  مونی....پ

 نکهی...شببکر اگهیشببکر کردنته د یکه کرده بود... به جا یشببد از اعتراضبب
 کرد... یفکر  هم خلش م یشد ...حت یم شیزیچ هی...اگه شتهیسالمه..پ
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رت رلبش  نیبود...نگران..نگران...در ا الیناز نگران ند و گار کیچ  بار هم ان
 نداشت...داغون شدم... یعاد تمیر
 
 
 
 
 

 حرکت کرد... الیسمت اتاق ناز به
 

 ...نشسته بود مهیبه بالشتش زده بود و ن هیتک الیدر رو باز کرد... ناز ید
 

 ...یشد ...سر  رو باد گرفت : عل یمتوجه حضور عل الیناز
 

...در رو پشببت سببر  بسببت و به دیدلش لرز یپر از التماس بود...عل لحنش
ست ناز الیسمت تخت ناز ساعت  الیرفت د ستا  گرفت.... بعد از  رو تو د

 داد... رونیها نفس حبس شده ا  رو ب
 

 ...ی...عروسک علی_جان دل عل
 

گن بابام  یرو نواز  کرد : م یبا انگشببت شببصببتش پشببت دسببت عل الیناز
 شش؟؟؟؟یپ یبر یکردن..منو م شی...بستر ستیحالش خوب ن
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رو نواز  کرد... : پدرت حالش خوبه  الیناز یدسببتش موها یکیبا اون  یعل

 ..من بهش سر زدم...یکوچولو....دکترت گفته فعال استراحت کن
 

 _همش درد سرم نه..کا  نبودم...
 

 ؟؟؟؟ینیب یتو منو م الینبودم...؟؟؟؟ ناز یچ یعنیشد :  یعصبان یعل
 

که برات  10بار  نیکه ا نمیب ی...میچند ورت دغر شد نیکه ا نمتیب ی_آره م
 دردسر درست کردم....

 
 ....یکن یدر دل گفت..بار دهم که عاشقم م یعل

 
.... دیب*و*س یرو محکم و طودن شیشونیزد...و خم شد پ الیبه ناز یلبخند

 ...یاز نبودن حرف بزن یورت حق ندار چی: ه
 

داد..... پاها  رو دراز کرد و سببز  رو به عقظ  هیتک یصببندل یبه پشببت یعل
 برد.....

 
 ش چه طوره؟: حالدیسع
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ار ک نیا مهینداره که چرا فه یلیتحل چیا  داغونه.... ه هیافتضببا ..... روح-

 رو کرده...نگران در  هم هست.....
 

 اوون حالش چطوره؟-
 

. ادوفتیدختر  م یکه داشت برا یدونه اتفار یداره.... م دیعراب وجدان شد -
 حاصل اشتباهات اونه.... قتیدر حق

 
 ؟یحرف بزن الیبا ناز یخول یم یک -
 

..... ؟ی..... علمی.... داغونم..... چه طور برا  بگم کترسببمی.... مدونمینم-
 .......؟یعل ریام
 

 به فکر خودت با  استراحت کن کمی یچند ورت داغون شد نیا -
 

ند تلخ یعل حت و ارامش خ یلبخ فا  نیدور تر از ا یلیزد...... اسببترا حر
 اداره؟ امیب یبودن.... : چرا گفت

 
 .....یتو مسوول پرونده ا یکن ییبازجو مهیخوام خودت از فه یم
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 ....ستادیبلند شد و ا یعل
 

خدا عل- نه بشبببه برا ینم اینکن یرو ادهیز یتو رو  ها  که تو لشیوک یخوام ب
 ...هیخصومتت شخص

 
 ......هیورته شخص یلیمن خصومتم خ -
 

شد.... فه یعل شت م مهیدر رو باز کرد و وارد  سر   زیداغون پ سته بود  ش ن
صدا نییپا سر  رو باد گرفت....  ییپا یبود.....  ساس کرد  خه لح هیرو اح

 احساس کرد خوابه.....
 

گراشت و نشست.... دستها   زیرو جلو م یصندل مهیتوجه نگاه فه یب یعل
 خانوم در خدمتم..... مهیگراشت : خوب فه زیم یرو رو

 
 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا -
 

 گرفت.... مهیفه یدر اورد و جلو بشیتو نه شما..... بعد کارتش رو از ج -
 

شت رالظ ته مهیفه ساس عل یکرد به چهره مقتدر و ب یم یدا  نگاه کرد : یاح
 دونه؟ یهم م الیناز



 439 تو یدست ها یبه سبز

 
ما ربط- به شبب تان م یاونش  بل زبون بود ینداره.... دوسبب دو  نیا یگن بل

 شظ......
 

 .....دیساده رو بزرگش کرد یمهمون هینبوده که  یزیچ -
 

 نداره.... یمن ربط رهیندارم...به دا یکار یمن به مهمون-
 

 بود... دهیترس مهی.... فهدیهست یپس دنبال چ -
 

رو  الیناز یکه دسببت و پا ی...همون ادمناسببورمیگو  کن ....من همون دا-
 بست.... یرفت م شیپ یبرا

 
 بهت گفته؟ یرو ناز نایا -
 

 خودم گو  کردم..... نه من-
 

 ترسوند.... یم شتریرو ب مهیفه یعل یخونسرد
 

 نه؟ استیاسم خالت ثر-
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 داره؟ یخوب باشه چه ربط-
 

صندل یعل شد : با من باز یتو   یلیخ یطور نینکن خانوم ... هم یجا به جا 
دلم نسببوزه....ار  هم  دیهم نبود یا دهیچی.... سببازمان پیورتم رو تلف کرد

شته ه رو داد ص الیبهش که برا ناز یاعتراف کرده تو اوون نو سته.... تو ا رار بفر
 ....یاشنا  کن الیبا ناز یداشت

 
ا ب دیکرد : حقش بود..... با یداشت مسخره ا  م یشد... عل یعصبان مهیفه

 شد..... یشکم پر در به در م
 

 ......یشد : درست حرف بزن عوض یعصبا ن یعل
 

سیشد یرتیغ هیچ- سر  س نکهیا یبهش گفتم برا او ی..؟ خاک بر  تش به د
 تا مجبورت بشه... نتونست احمق.... یسره کن کیکار  رو  دیبا یاریب
 

 کرد که نکشتش.... یخود  رو کنترل م یلیخ یعل
 

رو  یپسببر چی... هی.... همه فکر  تو بودیتو بود...همه جا بود ریتقصبب -
سخت المیکرد.... هرچند ادن خ یربول نم ست  شک ه ش یبرا  م یراحته... 

 ....ندازهیش لت رو بفهمه....بفهمه سر کار بوده...تفم تو روت نم



 441 تو یدست ها یبه سبز

 
 ...میکرد ریرو هم دستگ مادرت

 
 د؟یکار دار یبا استرس : با اوون چ مهیفه

 
به خالت رو اوون بهت داده...تو اصببال رو حتم  ی_خوب...برگه ها مر بوط 

شته نازخبر  شگاه الیندا شه ها مال اونه...افهمهی...مادرت متهیهم دان  نی...نق
 نفرت رو اوون به وجود اورده...

 
شا که انقدر تو ناز الی_از همتون متنفرم..از ناز شن...از پا ره غر الیکه همه دور

 ...از تو...نهیب یکس رو نم چیکه ه
 

 ار  احمق که انقدر دست دست کرد... از
 

ها   یعل ند نم فی...حفیرو مشبببت کرد :حدسببت  یکه دسبببت رو زن بل
 کنم...وگرنه...

 
 اومد... رونیاز اتاق ب یعل
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 ...یدیپوش ی اکت رو م نیا یکرد یکا  لج نم الی: ناز آهو
 

پدر   یدونسببت چرا ول یبود...نم دهیداغون بود....صبببص پدر  رو د الیناز
 ...هویکجا رفته بود  یاوون رو ببخشه...عل الیکرده بود که ناز هیبند گر کی
 
 
 
 
 

 ؟؟؟یری_خانوم ام
 

 د؟یداشت یبود... : امر ستادهیبرگشت که پشتش ا یانسالیبه سمت مرد م الیناز
 

سد شد ی_من ا ستم...رفتم باد دکترتون گفتن مرخص   لیکمت ی...ما برادیه
... و بعد با دسببت به دیای...لطفا همراه ما بمیدار ازیشببما ن تیپرونده به شببکا

 اشاره کرد... ابونیاوون ور خ سیپل نیماش
 

 اد؟یب گهیورت د هیشه  ی..نمستیحالشون خوب ن شونی: ا آهو



 443 تو یدست ها یبه سبز

 
 به حقشون برسن... عتریشه اگر هر چه سر یحالشون بهتر م شونی_مطمئنا ا

 
 _آخه...

 
نداره..من م  ماجراهرچه زودتر تموم بشبببه...تو برو من نیرم...ا ی_اشببکال 

 ..امیخودم م
 

سع شیزنگ زد.. گوش یبه عل آهو شماره  شت...مر دیخامو  بود...  میرو ندا
 کنه... یکله من رو م یدر دستر  نبود...عل

 
 
 
 
 

 ؟؟؟یشد یختیر نی_خوب تو چرا ا
 

 خورد... : استرس دارم... یرو جرعه جرعه م شییچا یعل
 

 حالت بهتر باشه..همشون تو زندانن.... دی_ادن که با
 



wWw.Roman4u.iR  444 

 

حاد شببروع م دیکشبب یپوف یعل کار من از  ناز ی:   یداغون م الیشبببه..
 ...ندازهیتفم تو روت نم گهی...ددیچیپ یشه....همش اون جمله تو سر  م

 
 _اوونم دوستت داره...

 
 ه؟؟یدونم حسش به من چ ی_من ...اصال نم

 
 ه؟ی_حس تو چ

 
 شهرم.. یگرفته...من که رسوا تی_شوخ

 
 
 
 
 

که  ییبرگه ها ریدوسبببت داشبببت هر چه زودتر از اون جا فرار کنه...ز الیناز
 کرد.. یداد رو امضا م یبهش م یخانوم جوان نخام

 



 445 تو یدست ها یبه سبز

 فیتعر گهیباره د کی_جناب سببرگرد بردبار مخالف بودن شببما ماجرا رو 
 نیا می..اما مجبور بودمیخاطر ما دوباره از شببما سببئوال نکرد نی..به همدیکن

 ...مینپرونده رو تکمبل ک
 

بار ک نیدونسبببت ا ینم الیناز خار داره  نی...و چرا اهیبرد خانوم از  انت
 بشناستش...

 
 کالفه بود.... یلیخ الی_تموم شد؟؟؟....ناز

 
 
 
 
 

 بره... یخواست به دفتر احمد یم یعل
 

 رمیدارم..بعد ...م کیکار کوچ هی یرم دفتر احمد ی..من م دی: سببع یعل
 ...نمیرو بب یرم ناز ی...بعد مرمیدو  بگ هیخونه 

 
بد یعل چه سببر یداشبببت..م یاسببترس   الیناز شیپ عتریخواسبببت هر 

با تا آروم بگ یتنش رو حس م دعطریبره.... بدجور اسببرهیکرد   یکرد رمی... 
 عروسکم...
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 تونم برم ؟؟؟ ی_من م
 

 چند لحخه لطفا....و از در اتاق خارج شد.. هی_
 

 داد... یتکون م داشت..پاها  رو جهیسر گ یکم الیناز
 

 یباور نم دید یرو که م یزیسر  رو بلند کرد...چ الیبه در خورد..ناز یا تقه
 بود... یکرد ....تو چار چوب در عل

 
 کرد.. یکار م یجا چ نیا الیبرداشت...ناز یخشک شد...ردم یعل

 
 دنبالم؟؟؟ یاومد نجا؟یزد : آهو بهت گفت من رو آوردن ا یلبخند الیناز

 
سببالم  یعل دنیخواسببت جواب بده که زن جوان وارد اتاق شببد...با د یعل

 داد : جناب سرگرد بردبار...من هم دنبال شما بودم... ینخام



 447 تو یدست ها یبه سبز

 
 
 
 
 

 یزدن...نفس نم ی..گوشببا  زنگ منهیب ینم یچیکرد ه یاحسبباس م الیناز
و  گل یزد..دسببتش رو رو یبال بال م ژنیذره اکسبب هی یتونسببت بکشببه...برا

 پا  افتاد... یاز رو فشیگراشت...ک
 
 
 
 
 

 چیه گهید دیچرخ الیجمله از دهان زن به سببمت ناز نیبا خارج شببدن ا یعل
کنه از اوون جا  ب*غ*لرو محکم  الیخواسببت ناز ی...فقط مدیشببن ینم زیچ

 که نتونه فرار کنه... ییخارج کنه..ببره جا
 

ما ناز دنیبا د ا باور  نا  به  زیبه خود  حالش از همه چ الینگاه  به هم خورد 
ناز مت  فت : من برات توضبب الیسبب  یم صیکه دسببتش دور گلو  بود ر

 کنم... یدم....خواهش م
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 الیمتوجه شد...شروع به حرکت دادن ناز یتونست نفس بکشه..عل ینم الیناز
 ...اریزد : برو آب ب ادی..تو رو خدا ..تو رو خدا نفس بکش...فرالیکرد : ناز

 
تاق ب زن ناز الیناز یبازو ها ی. عل..دیدو رونیاز ا  الیرو گرفت فشبببار داد : 

 کنم... ی....تو رو خدا..التماست م
 

صورت ناز وانیل یشد... عل یهر لحخه کبودتر م الیناز  الیآب رو گرفت و به 
 ...دیپاش

 
 کرد... دنیشروع به نفس کش یبا آه بلند الیناز

 
 فیاردام کرد و ک عتریسببر یبرداره..عل نیرو از رو زم فشیخم شببد ک الیناز
 رو به دستش داد... الیناز

 
 ینم زیچ چی..هدیشببن ینم یچیکرد تو خال  فرو رفته...ه یاحسبباس م الیناز

 ...حالت تهوع داشت...دید
 

 ....من...الی: ناز یعل
 



 449 تو یدست ها یبه سبز

 شد...تو اون چشمها نه رهیت یبه نخر عل ایانداخت..که دن یبه عل ینگاه الیناز
 بود... ینبود...ته زیچ چیپاسخ ...ه یبرا یخشم بود ..نه انتخار

 
 ....یبر من وا ی: وا دیبه موها  کش یدست یعل

 
 بود... ستادهیاما همانطور مجسمه وار وسط اتاق ا الیناز

 
 اما همون ب ض رو هم نداشت... الیب ض داشت....ناز یعل

 
 ...میحرف بزن دیبا الی: ناز یعل

 
فت...تلو تلو م دیچرخ الیناز مت در ر به سبب که  یو  خورد...وارد راهرو 

 کجاست... ومدی ینم اد ی هیشد..چند ثان
 

بد  اومد...با دو ردم بلند خود   شتریب زیصحنه از همه چ نیا دنیبا د یعل
 ش رو گرفت...ب*غ*ل ریرسوند...ز الیرو به ناز

 
شون نداد..مثل  یعکس العمل چیه الیناز سک ..مثل  هین سمه ب هیعرو  یمج

 شد... یم دهیکش یعل یجون..پا به پا
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رو سوار کرد...سر  رو باد گرفت و چند تا  الیرو باز کرد..ناز نیدر ماش یعل
پا دیکشبب قینفس عم ها   ...سببوار شبببد و حرکت زنینر نییتا اشبببک 

 .. دیترس ی...مدیترس یدونست...م یکرد..کجا؟..اصال نم
 
 بگه... یزیکرد چ یجرات نمکرد.. ینگاه م الیبه ناز یرکیز ریز
 

 بود... یاز اطرافش نداشت شک بزرگ یدرک درست الیناز
 

 داریصببدا انگار از خواب ب نیبا ا الیاومد... ناز سببانین هیبوق ممتد  یصببدا
ساس کرد ا یبه عل یشد....نگاه سه...جناب  یآدم رو نم نیانداخت اح شنا

 یخورد...مانتو  رو رو یجمله مدام تو گوشببش زنگ م نیسببرگرد بردبار...ا
 رو جلوتر آورد... شیو رو سر دیپا  کش

 
با ا ینم گهیب ضببش رو د یعل بده... ناز نیتونسبببت رورت   الیحرکت 

از لرز  دستا  محکم دور فرمون مشت کرد..بند  یریجلوگ یشکست...برا
 ...آره؟؟؟م؟؟یبشکن یخوا یلرزون : م یشن با صدا دیانگشتش سف یها

 
ما : ش یشگیکه انگار مال خود  نبود..بدون اون طراوت هم ییبا صدا الیناز

 ؟؟یهست یک
 



 451 تو یدست ها یبه سبز

 ....یتو فقط عل ی_ برا
 

 ؟؟؟ می_من ک
 

شکا  جار یعل شت تا ا ست گهیشن...د یگرا شت... : همه ه  یطارت ندا
 من....

 
 یاز ته دل و لحنش انقدر ملتمس بود..که دل خود  هم برا یبه ردر کالمش

 خود  سوخت...
 

دختر بچه..احمق سبباده ام..که  هی: اشببتباه نکن...من  یبا لحن آرومتر الیناز
:  دیا  کوب نهی.... بعد با دسببت محکم به سببدیهمتون ازم سببو  اسببتفاده کرد

دنبالتون دم  دیسببگ محتاج محبت هر کدومتون لبخند زد نی...نادون که عهی
..چشببما  ومدیدرد  م یا ..عل نهیبه سبب الیتکون دادم...با هر بار زدن ناز

ست..اما حرفا  به ردر یرو م  یسوزاننده بود که انگار آب جو  رو  م یب
 ....یحرفا رو راجع به عروسک من بزن نی..ای... : تو حق ندارختنیر
 

عروسببک احمق تو دل  هیزد : عروسببک..عروسببک..درسببته  یپوزخند الیناز
 برو...

 
 !!!....یرحم یب یلی_خ
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 .....بود یلیس هیمثل  الیکلمه ناز هر

 
 دونستن؟؟؟؟ یم ای_ک

 
شار داد.....باور  نم یعل شما  رو ف ست چ لحخه  نیشد....تو ا یبا کف د

 کار بود : پدرت..استاد.. نیصدارت بهتر
 

 گه؟؟؟ی_د
 

 کار آخه گل من ؟؟؟ یچ یخوا ی_م
 

 گه؟؟ی: گفتم د ومدیگل من خوشش ن نیاز ا الیناز
 

 ..مادرم....می_آهو..مر
 

 _مهران؟
 

 _اون؟؟؟...نه...
 



 453 تو یدست ها یبه سبز

 باشه... دهیمن نخند ینفر بوده که به سادگ هی_خوبه..پس 
 

 نکن.... یطور نیا الیشه : تو رو خدا ناز یاحساس کرد داره له م یعل
 

ج الیناز جر شبببد :  ف ن م مظ  ب ثل  چ یم نم؟؟؟؟... ک ن کار  یکار 
 خوره... ی...حالم از همتون به هم مدیی...همتون دروغ گواینکنم..لعنت

 
 یحرکت به ردر نی..ادیکشبب یکوچه فرع هیرو تو  نیماشبب یترمز دسببت یعل

 به جلو پرت شد.. یکم الیبود که ناز یناگهان
 

 با ب ض : از من.؟؟؟؟.. یعل
 

 ... من و ببر خونه...شتری_از همه...از تو ب
 

خواسببت نگهش  یخواسببت لمسببش کنه..م یدسببتش رو دراز کرد م یعل
 شد... یم وونهیداره...داشت د

 
 ... دیدستش رو کش الیناز

 
 ژنشیبو د....اکسبب ژنیاومده از آب بود...بال بال اکسبب رونیب یماه نیع یعل

 بود... الیعطر تن ناز
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ما من رو برسببون نازرمی......من خودم م؟؟؟؟ی_اصببال چرا شبب  یم الی....

 راه افتاد.... یشه که عل ادهیخواست پ
 

 شما گفتن ها..... نیبود از ا متنفر
 

 مگه تموم نشده؟؟؟؟... تتونی_مامور
 

 ..... الی_ناز
 

 که سر سفرت نشستم و نگه دارم.... یینگو....بزار حرمت روزا یچی_ه
 
 
 
 
 

گاه ناز ن که  فت  الیکرد  گاه کردن بهش ر بدون ن باز کرد و  چه طور در رو 
 فرمون گراشت.. : خدا!!!!! یسر  رو رو یتو...عل

 



 455 تو یدست ها یبه سبز

ست رانندگ ینم ش یتون ست بود..ما ست  نیکنه..انگار م رو پارک کرد...در ب
 گرفت....

 
 فوت کرده.... شیزیلظ گفت : بنده خدا حتما عز ریز یتاکس راننده

 
 
 
 
 

سط هال با  یکرد...زنگ زد... آهو در رو باز کرد...پر ینم دایرو پ دیکل یعل و
تادهیا میمر به عل یبود....آهو ب سبب با؟؟... یی: کجایتوجه  با بار زنگ  10تو 

 در به در دنبالته..نگرا... دمیکنه...سع تیرو بردن....شکا الیزدم..ناز
 

 دیرو د یبه سببمت پشببت ...عل دیچرخ می..گفتن مادر  و مرننننننیبا ه آهو
 شده...؟؟؟ ی...چیییی... : علواریداده به د هیتک

 
 شد یرفت : چبه سمتش  ینشست...پر نیسر خورد و رو زم وارید یرو یعل

 جان؟...تو رو خدا حرف بزن... یه عل
 

 سر در گم: از دستش دادم مامان.... یبا اشک و لحن یعل
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..چه ردر دلش مادر  رو ییپله ها نشست...همه جا پر بود از تنها یرو الیناز
 ش جمع کرد...ب*غ*ل یپله نشست...پاها  رو تو یخواست....رو یم
 

زانوها  گراشت...شروع کرد  یکار کنم؟؟؟؟.....سر  رو رو یمن چ حاد
 کردن.... هیبه گر

 
 
 
 
 

شد و ل یپر ست عل وانیخم  سکافه رو به د سع ین  یرو به رو  رو دیداد....
با  میرکرد و م یم نیف نیکرد...آهو هنوز ف یمبل نشسته بود ..متفکر نگاهش م

 کرد... یم یگوشه شالش باز
 

 یبا موها یرو انداخته بود تو حمام...حاد عل یاومده بود..به زور عل دیسببع
 به فنجونش زل زده بود.... سیخ

 
 ...ارمی_مادر فدات شه...نسکافت رو بخور...برات غرا ب
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شدن لظ بود.. : آهو دار شتریکرد لظ خند بزنه که ب یسع یعل  یر یم یکج 
 رو اعصابم...

 
 اونجا... ادیبزاشتم  یم دیمنه..نبا رهی_تقص

 
ناز یکم یعل ند.. ما نسببوزو فه ا  و خورد...داغ بود..ا کا قدر  الیاز نسبب ان

که د فاق  نیزود...ا ای ریرو احسببباس نکنه... : د یدرد گهیسببوزونده بود  ات
 ...وفتادیم
 

 ؟؟؟یستین یازم عصبان یعنینشست :  یعل یپا یجلوتر اومد..جلو یکم آهو
 

 جواب بود... نیبهتر نی...ادیب*و*سسر آهو رو  یخم شد رو یعل
 

 رد شد...تخت الیدر اتاق آهو و ناز یشد و به سمت اتارش رفت...از جلو بلند
ته بودم  یرو جمع نکرده بودن...رو الیناز کا  نزاشبب خت نشببسبببت... ت

 ...کا  نگهت داشته بودم...یبر
 

 یجور نی...کا  ایتخت رو به رو... : عل یاومد تو اتاق.... نشست رو دیسع
 ...دیفهم ینم

 
 کرد... ینگاهم م خیکوه  نی_ازم متنفره...ع
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 ...یاریبه دستش ب یتا بتون یتال  کن دیبا ؟؟؟یاوردی_کم که ن

 
 کنه بهم... یاعتماد نم گهی_د

 
 دارم.... مانی...من بهت ای_عل

 
 داشتم... مانی_کا  خودم هم به خودم انقدر ا

 
 
 
 
 

باس اوون ز یدو  آب سبببرد رو رو الیناز ل با  کرد.... باز   ریخود  
 یداد...از تو یحس زنده بودن بهش م نی...نفسببش تند وتند شببد...اسببتادیا

 زنه... ینم گهیاحساس کرده بود رلبش د یعل نیماش
 
 چشما  جمع بشه.... یباعث شد اشک تو یعل ادی
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 ادن خونه تنهاست؟؟؟ یعنی_
 

 : حتما..ررار بود با ما باشه دیکش یبشقاب غرا م یکه داشت تو یدر حال میمر
 ...الیچاره ناز ی...بگهید
 

 ...داغون شد داداشم...یعل ریچاره ام ی_ب
 

 کس رو نداره... چی.....اون ادن هایستی_تو هم کم خواهر شوهر ن
 
 
 
 
 

رو برده بود خونه پدر ...شببال  الیناز یاز ورت دیتختش دراز کشبب یرو یعل
داشت..در  آورد و بو  کرد...خانوم  یتختش نگه م ریرو ز الیسبز رنگ ناز

 محتاج شالت بشم مگه نه؟؟؟ شهیهم یبرا یخوا یکوچولو نم
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 دنیرفت د یم دینگاه کرد...با شی...به گوشببدیتختش دراز کشبب یرو الیناز
با با هم  با باشببم..از فه دیپدر ...از   یهم...از آر  هم...از عل مهیمتنفر 

 هم.... یهم....از عل
 
.نگران ..ینگران افتاد...پس تو نگران من نبود شهیهم اهیاوون دو تا چشم س ادی

 ...؟؟؟یبود یتو نگران چ مهی...فهیبود تتیمامور
 

رو برداشبت به عمه ا  زنگ زد ....عمه ا  گفته بود که اسبتراحت  شیگوشب
 که فردا خونه اند... نیکنه..پدر  هم خوابه و ا

 
کنار در رفت....از  سیخ یبا همون حوله و موها الیزنگ در اومد...ناز یصدا

زنه  یخواسببت در رو باز کنه ..چند بار زنگ م ینگاه کرد ...آهو....نم توریمان
 ...رهیم
 

 ...یچند بار زنگ زد.. و بعد زنگ رطع شد....خوب پس رفت آهو
 

 نگاه کرد...آهو.... یچشم یزنگ در اومد..از تو یلحخه بعد صدا چند
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ناز یواز جل خواسبببت نار بره... آهو :  باز یدونم خونه ا یم الیدر ک ..در رو 

 ...یتا در رو باز کن نمیش یم نجایگم...وگرنه من انقدر ا یکن...باز کن بهت م
 

ست...ناز یپادر یجلو در رو آهو ش ست ...اول فکر  یرفت رو الین ش مبل ن
شت....به  یساعت می..نستیکرد که برا  مهم ن شت...عراب وجدان دا گر

رنگ  دنیسبمت در رفت و در رو باز کرد.. با باز شبدن در..آهو بلند شبد..با د
ناز یب الیناز دهیپر مد تو .. عارف او ناز ب*غ*لرو محکم  الیت ما  الیکرد... ا
دونست که  یدونست چش شده..فقط م ینشون نداد..نم یعکس العمل چیه

 حرفاست... نیدلخور تر از ا
 

 ...نمیهمون جا بش دیکردم تا صبص با ی_فکر م
 

 ؟؟؟؟ی_چرا اومد
 

دستش رو باد آورد... : برات  یتو سهیشالش رو رو دسته مبل گراشت و ک آهو
 غرا آوردم...

 
من  یدیخود زحمت کشبب یزد و به سببمت پله ها رفت... : ب یپوزخند الیناز

 خورم... یغرا نم
 



wWw.Roman4u.iR  462 

 

 
 
 
 

ش الیناز یپتو رو کامل رو آهو ستشودیک ست و رفت داخل د .. با .یی..در رو ب
 رو برداشت... یگوش یبوق اول عل

 
 جان.... ی_سالم عل

 
 گه؟؟یهم م یزیخورده؟؟؟ چ یزی_سالم..حالش چه طوره؟؟ چ

 
...بپرس..به زور راهم داد خونه...به زور بهش شام و ررص دادم..به یکی یکی_

 زور لباس تنش کردم و با درد سر خوابوندمش...
 

 بده؟؟؟ یلیلش خ_حا
 

 _خماره..انگار تو فضاست...
 

 نگفت؟؟؟ یزی...ررصش رو خورد.. : از من چدیکش ریرلبش ت یعل
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 !!!یچی_نه ه
 

 ....ستیازم متنفر هم ن یبالش گراشت..حت یسر  رو رو یعل
 

شته بود...پدر   یصدا شظ از اوون ماجرا گر صابش بود...دو در اتاق رو اع
 سر حال نبود... ادیبرگشته بود خونه...ز

 
 حرف بزنه... الیبود با ناز خواسته

 
که حوصببله ا  رو نداشببت... فقط به پدر  گفته بود  یزیزدن تنها چ حرف

 کنه.. فیمادر  تعر یرو برا زیبالفاصله همه چ
 
 
 
 
 

سر  تقر یتو شده بود.. ست نهیس یها یکینزد بایتختش جمع  ا  ا  بود..د
 دور زانوها ...
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باره قه ا دو ها تو سببر  م یت مه صبببدا باز  ی.... د دیچیپ یبه در....ه در 
 : تو دیبرادر زاده ا  کش یبایز یبه موها یشد...عمه ا  آروم اومد تو...دست

 ؟؟؟یمشکل فقط اشتباه پدرته؟؟؟ مطمئن ال؟؟؟یچته ناز
 

 اد؟؟؟یم یسر  رو بلند کرد : مامانم ک الیناز
 

 یرسه..اون ب یاست : امشظ م دهیفا یحرف زدن ب یکه اصرار برا دیفهم عمه
ا ج نیشک کرد که ا یچاره هم رلبش تو دهنشه..سفر بهش زهر شد..از بس ه

 یبخور...اوون دوست بنده خدات هم که داشت م یزیچ رونیب ایچه خبره... ب
 ...یومدین رونیهم کال از اتاق ب روزیگفت که د یرفت م

 
 ...یکن یم وونهیپدرت رو د یدار

 
 شه تنها بمونم... یباز هم برادر گرامش بود... : عمه جان م ....خوب مشکل

 
 اومد... رونیاز اتاق ب یبا دلخور عمه
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..پدر  اومد خونه..عمه ا  اومد..امشببظ هم یشبب یم یچرا عصبببان ی_عل

 نبود من اون جا باشم... زیجا نیاز ا شتریب گهی..دادیمادر  م
 

دو  نیبود ... تو ا دهی..صببورتش رنگ پردیکوب زیم یرو رو وانیل یعصببب یعل
 آهو خو  بود... یروز باز دلش به خبرها

 
 
 
 
 

 ...دیا  فرستاد...محکم در آغوشش کش هیعطر تن مادر  رو به ر الیناز
 

ناز ختهیدر هم ر یموها یتیگ  الیدخترکش رو نواز  کرد..تعجظ کرده بود..
 بود... دهیبه شدت خسته و رنگ پر

 
ود به ب دهیدر آغوشش گرفته بود به نخر  رس یاز اوون هم بدتر..ورت شوهر 

رو از  الی....سر نازدیرس یم یعاد ریشدت دغر شده...اوضاع خونه به نخر غ
 ..مامانم....چتونه شما دوتا؟؟؟ یا  جدا کرد... : ناز نهیس
 

 !!!!ی_مامان دق کردم...کا  بود
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شوهر  که حاد رو یتیگ س یرو به  ش سرو من مبل ن رو  مدونی یکیته بود : خ
 داده بودم؟؟؟ لتیتحو یجور نیا
 

نده بود...چ نیب الیناز مه چ یم دیبا یحرف زدن و نزدن مو فت..ه به  زیگ
 بود... ختهیشدت بهم ر

 
م رو انجا دهای....مگه نگفتم خرسببتین نیها..چرا هفت سبب دهی: مثال ع یتیگ

 ؟؟؟ی...تو سرما خوردی... خسرو..خواهرت گفته بود سرما خورددیبد
 

 بودم.... مارستانی_ب
 

 : خاک بر سرم چرا؟؟؟؟؟ دیبه صورتش کوب یتیگ
 

 تو اتارت؟؟؟ یشه بر یم الی: ناز خسرو
 

 که من خبر نداشته باشم... هیدیپر از تمسخر : دسته گل جد یبا نگاه الیناز
 

 : با پدرت درست حرف بزن....یتیگ
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شت پنجره رفت...خود  رو در  یآروم از پله ها باد رفت...تو الیناز اتارش پ
آروم گرفته  یدو روز چه ردر محتاج آغو  بود...ادن کم نیآغو  گرفت...ا

 شظ زل زد.... یکیبود....به تار
 

 یرو دنبال م گهیسبباعت هم د ی...عقربه هاومدی ینم نییاز پا ییصببدا چیه
 ...دیتختش دراز کش ینبود...رو یزیچ چیکردن...سه ساعت گرشته بود... ه

 
 
 
 
 

پف  ییسببر  رو بلند کرد..مادر  با چشببما الیبه در خورد ....ناز یا تقه
ناز تاق شبببد... خت نشببسبببت :  یتیتکون نخورد...گ الیکرده..وارد ا به ت ل

 دخترکم....
 
 هیبلند شببروع به گر یکرد..هر دو با صبببدا ب*غ*لرو  الیرو گفت . ناز نیا

 کردن...
 

 ؟؟؟؟یمامان میکار کن ید چ_حا
 

 دونستم.... یرو م ایاشک ها  رو پاک کرد...: من ثر یتیگ
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 ؟؟؟؟یییییییییی_چ

 
 _داد نزن...

 
 ؟؟؟؟یچ یعنی... : خبر داشتم ستادی..وسط اتاق ادیتخت پر یاز رو الیناز

 
 بودم.... دهیگرمه....فهم گهید یسر  جا دونستمی....من منی_بب

 
 ؟؟؟ی_چه طور سکوت کرد

 
 داشت.... اجینوزاد داشتم که به من و پدر  هم زمان احت هی_
 

با..هم تو رو ب الیناز با ته بود... :  خت  یگر گرف بدب چاره کرد..هم اوون زن 
 کرد... یرو...عوارظ کار  هم داشت من رو بدبخت م

 
 بخشمش.... یمسئله هر گز نم نی_بابت ا

 
..با هم میکه دار ییتو همون آپارتمان کوچولو می....برمی_مامان جمع کن بر

 ...یمرد چی....بدون همیکن یم یزندگ
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 سر خورده است... دایو شد ماری...پدرت بالیفکر کنم ناز دی_با

 
 ش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یدیبخش یعنی_
 

م بخوام اگر من ه یفکر کنم...حت دینگفتم....گفتم با نوی_گفتم داد نزن..من ا
 مونه.... یطور م نی...پدرته...تا ابد هم همیتنها  بزار یبرم تو حق ندار

 
 
 
 
 

گراشبببت....دارم دق م ریدسببتش رو ز یعل کنم....نفس کم  یسببر  
سک...هر جا م یم وونهیآوردم...دارم د شم  یرم...هر جا نفس م یشم عرو ک
 طعم نداره برام... یزیچ چیعطر تنته....ه

 
به سببمت  شیگوشبب بار  دکمه سبببز رفت و بر رو برداشبببت... دسببتش ده 

 شده بود؟؟ ریگشت....هنوز زود بود؟؟؟..نکنه د
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سم عل یناز ش یرو یبه ا شن م شیگو  نیشد نگاه کرد...ب یکه خامو  و رو
 برداشتن و بر نداشتن بود....

 
ش بعد سه روز که فکر کرده بود..که زجر ک  دیبود... حاد با دهیسه روز...بعد 

 گفتن....؟؟؟؟ یم دیبا یگفت .؟؟؟... چ یم یچ
 

ش شه ا یگو پرت کرد.... کنار پنجره رفت...باز   یرو خامو  کرد...و به گو
نازدینفس کشبب قیتازه رو عم یکرد و هوا مدت  نیکه تو ا ییالی...مرد اوون 

 رو باور کرد... دیگفت یهرچ
 

 .......: سالم پرنسس....دیچیپ یشاد مهران تو گوش یصدا
 

 ....؟؟؟یی_سالم و درد...معلومه کجا
 

نه ناز لح ته؟؟؟..ول کن ایدلخور  جظ کرد : چ بد  نی..مهران رو متع چه  پا
 بختمو......
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 ایم زنده ا ینیبب یبزن دیزنگ نبا هی ؟؟؟ی_مهران اعصاب ندارما...... کجا بود
 هم که آنتن نداره... تیمرده...گوش

 
 چه خبره... دایشمال ع یدون یشده؟؟؟ تو که م یخره؟؟؟ چ ی_ب ض کرد

 
 ؟؟ی_تهران

 
 کنم؟؟؟ یمن اشتباه م ای یکن یم هی_البته پرنسس امروز اومدم........گر

 
 شم؟؟؟یپ یای_مهران م

 
 ؟؟؟؟ی_خونتون

 
 ؟؟؟یای_آره...م

 
 اونجام.... ی_چشم به هم بزن
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 یمنتخر بود...منتخره چ الیدر خونه ناز ینشببسببته بود...جلو نیتو ماشبب یعل
ست.... یخود  هم نم شوند..انگار ا یاون رو به اونجا م ییروین هیدونن  نیک

سش کنه...... نگاه یم شتریجا ب ست ح ه به طبقه باد انداخت...به پنجر یتون
ناز تاق  باالیا رت  یب یلیزدن....خ یبا هم حرف م دی... فا  نیاز ا ترطا حر

 بود....
 

 رونیشبال بود.... به ب هیاومد....درو   رونیاز در ب الیخونه باز شبد....ناز در
ش شما  پف کرده بود....علدیسرک ک  شیجا خورد..دلتنگ نشیدیاز د ی...چ

 برابر شد....محو  بود .... نیچند
 

 ارویاومد و به د رونیآروم از چار چوب در ب الیزد...ناز یرلبش تند تند م یعل
 داد...... هیتک

 
 واریداده به د هیبود..... که تک الیمسخ ناز ی..به نخر  دغر تر شده بود.... عل

 و موها  رو مرتظ کرد... شیروسر یبود....... دستش رو برد تو ستادهیا
 

شببد که دکمه پاز رو بزنه....  یها م لمیف یخواسببت...مثل تو یدلش م یعل
ش یمتماد قیدرا شا  کنه... ناز نهیب ست الیتما ش ید  یب ی..عل..دیبه لبها  ک

ها بود.....طعم رت طعم همون لب به نخر یطا  یرو ب یا گهید زی  هر چکه 
 کرد..... یطعم م
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خورد و دوباره به سمت سر کوچه  یتکون الیبود .... که ناز الیناز یتماشا محو

هم رفت....چرا  یتو یعل ینگاه کرد....اخم ها شیو به گوشبب دیسببرک کشبب
 ؟؟شده؟؟ یزیبود....؟؟؟....نکنه چ ی.....انگار منتخر کسستاده؟؟؟یا نجایا
 

ه خود  که ب یبشه....بر خالف رول ادهیدر رفت تا پ رهیبه سمت دستگ دستش
 دیدر........که مهران رو د یجلو سادهیوا افهیرخت و ر نیدا ده بود .........با ا

 رهیرو دسببتگ یاومد.... دسببت عل الیشببد..به سببمت ناز ادهیپ نشیکه از ماشبب
کرد...  ب*غ*لبه سببمتش رفت و محکم مهران رو  الیخشببک شببد.......ناز

 ....دیپشت گردنش کش یجا خورد....دست یعل
 

 و باها  همراه شد به سمت خونه.... دیکش الیپشت ناز یدست مهران
 
 
 
 
 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یداغون ی.... :چته نازستادنیا اطیح یتو
 

 یوشخ ینشستن.....بو مکتین یمهران رو دعوت به نشستن کرد.... رو الیناز
 ...ومدیباغچه م یتو یاز گل ها
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 کرد.... ب*غ*لآورد و زانوها  رو  مکتین یپاها  رو رو الیناز

 
فه ؟؟؟یشبببد یشبببکل نی_تو چرا ا به  میبه  نگ زدم راجع  کار  هیز

 ...ییشکل نیرو بر نداشت..........تو ا شی...گوشیعروسک
 

 ...یکردم شمال یفکر م ی_صبص که زنگ زد
 

شت نی..ارانیا ادیرراره ب مییهفته....دا هی_بودم... سالمیشد که بر گ  13تا  ...ام
 رو ول کن تو چته.... نای...حاد امینموند

 
...اشکش دیکه رس ی....به علازیتا پ ریکردن....از س فیشروع کرد به تعر الیناز

س شیشد...از دلتنگ ریسراز شم  شون اعتما اهیگفت....از اوون دو تا چ د که به
تا نه پر از  یکرده بود....از اوون عطر گرم....از اوون دسبب محکم و اوون لح

 در هم.... یصالبت...اون اخما
 

نسببت به  ضبشیانقدر از حس ضبد و نق یگو  کرد و گو  کرد...ناز مهران
که مهران متعجظ از فه یحرف م یو درموندگ یبا خسببتگ یعل . ... مهیزد 
دونسببت  ی.....نمومدهیداشببته م الیکه سببر ناز یی....از بال شم*ی*ا*ن*تاز

 م تر بچسبه... و عکس لعمل نشون بده...کار رو محک یکجا
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زل زده به در  نیماشبب یسبباعت شببده بود..تو 3به سبباعتش نگاه کرد... یعل
باز  یگراشته بود...که صدا نیفرمون ماش ینشسته بود....خدا...سر  رو رو

 دستش به اسلحه ا  رفت.. عیشدن در اومد...سر  رو بلند کرد و سر
 

سلبه مهران که  ینابائر با شانه ت ستا  رو به ن  ادی... باد برده بود نگاه کرد مید
 افتاد...اخما  تو هم رفت... الیکردن ناز *غ*لب

 
 خان؟؟ ی_سالمتون کو عل

 
 ؟؟؟یکن یکار م یچ نجای_ا

 
با...ر ی_ا نه  یجان..دسببتت رو از رو صببریبا اسببلحه ات بردار..منصببفا

 ..هم عضله...یرلنبمه...تو هم اسلحه دار کلیه نی..من سالحم فقط استین
 

ستش رو رو یعل ش یخنده ا  گرفته بود...د شت.... : تو ما  من نیپا  گرا
 ؟؟؟یکار دار یچ



wWw.Roman4u.iR  476 

 

 
دفا که تصا یبگ یخوا ی...نمیدیرفتم تو ...تو هم منو د ی...داشتم مدمتی_د

 ....؟؟؟ییجا نیا
 

 ...ستین ی_نه...تصادف
 

 هست....؟؟؟؟ ی...باز هم خطر؟؟؟ییالی_مرارظ ناز
 

 ...هیمراربت خصوص نی_ا
 

چه  دونه ینم یعنیداد : داغونه.... هیتک یصببندل یزد و به پشببت یلبخند مهران
 خود  رو جمع و جور کنه...حسش رو گم کرده..... دیطور با

 
 بدم... صی_اگه فقط بزاره توض

 
 بوده... تتی_که تمام توجهاتت به خاطر مامور

 
 گه..؟؟؟؟ یمزخرفات رو م نیا یهم رفت : ک یاخما  تو یعل
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فاصببلمون  با  با نت هم ن 30_ تایسبببا کس هم  چی..دادا  داد نزن.... هسبب
 حس رو داره.... نیخود  ا ینگه..ناز

 
 خود..... ی_ب

 
که  نی_بب پدر   جه کن...فقط تو و  پدر ...تو به از تو و  حالش خرا قدر  ان
ر ه یآشبب ال..که برا کهیاوون مرت ای...هاوردیداشببته سببر  م مهیکه فه ییبال

 کنه... یه رو تو درجه دوم حس مب*و*سکا یدختر
 

 ...میتونستم بگم ک یرلبش فشرده شد : من نم یعل
 

 یذره ا الیناز دی....شببانس آوردسببتیدو تا ن یکیکه درد  نهیا ی_آخه بدبخت
 ....دیمدت بهش فرصت بد هیبود....... الینداره....وگرنه واو یلجباز

 
 بدم... صی....بزاره من توضگهیروز گرشته..بسه د 4_ادن 

 
ه ......به تالیناز یزد..خوشببحال شببد برا یلبخند یطارت یهمه ب نیبه ا مهران

 کرد.... یفکر اساس هی دیکرد... : با ینگاه یدر هم عل شیر
 

 آخه؟؟؟؟ ید یم ریاومدن ندارم چرا گ رونیحس ب مهران
 



wWw.Roman4u.iR  478 

 

ناز ی_ا با  ته اسبببت چپ هی الیبا نه چ یدیهف از درو  یخوایم یتو خو
 ...امیده بگو منم ب ی..حاجت موارید
 

 ؟؟؟یخوا یشفا م هی_چ
 

 بال خودمون... یناز یش یکم کم م ی_دار
 

 ...نجایا ای_مهران خوب تو ب
 

ا هم پاش دیشا رونیب میشام بر یای...میکن یخوشگل م یش ی_راه نداره..پا م
 اومد...

 
 معرفت رو که نگو.... ی_اون ب

 
 
 
 
 

ساعت غر زده بود ...بهانه آورده بود که نره...حوصله نداشت....دلش تنگ  دو
تادیا نهیبود...ر  لبش رو برداشبببت...جلو آ ناز نی...اسبب  ی الیمنم.؟؟؟..
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رفتن به خونه  یافتاد که برا یروز ادیگراشببت... زیم یسببرخو .... ر  رو رو
ضر م ستاد حا سشد..چه ردر دو یا ستش  دهیر به نخر  ر ا   قهی بهبود..د

س یکه عل یا قهیرفت..همون  سا ص تیبا ح سته بود....لعنت یخا  ..همشیب
مد در آورد..جلویچشببمم یجلو مانتو  رو از ک ند شبببد   شینیب ی...بل

رو باز کرد  ز یده....کشو م یتو رو م یبو یکنم همه چ یگرفت...احساس م
نه ا  بود.... بال ر  گو ...بر   مهیاز خود  و فه دیعکس د هی...دن

شت..موج ست...رطره  یدا ش از نفرت همه وجود  رو گرفت....لبه تخت ن
نه ا  ر یاشبببک رو یا به تو رفختیگو بود دسبببت  نیگفتم..ا قی...من 

 گوشه... هیمزدم...عکس رو با خشونت پاره کرد و پرت کرد 
 

پدر  حرف نم میزندگ با  مادر   تاق  یتو هواسبببت.. مان مزد...تو ا  یمه
 کرد..پدر  داغون بود... یم یدگیخونه رس یموند...فقط به کارا

 
از  یاز همه اسببت...حت شببتریداغونم...که درد دروغ تو ب یمن...ومن...عل و

 پدرم..
 

 حتی...نصرونیب رهی..در زده بود به مادر  گفته بود شام ماوردیرو در ن نیماش
سر تکون داه بو دهیشن شان و پبود..گو  نکرده بود... شت پا ک  ادهید...حاد دا

 رفت... یبه سمت محل ررارشون م
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ستش رو به خاک زد...خاک ز از شد د شد..خم  بوته تازه  هی ریکنار باغچه رد 
 کاشت شده شمشاد...

 
جز  یچیه گهیمن که د ؟؟؟یشبنو یاحسباس منو م یقی..تو موسبزیعز خاک

 شنوم... یدروغ نم
 

 ها هم دل دارید نی...به همومدیم نیآرام با ماش ی..پا به پا  علابونیور خ اون
شبببد...هر بار داغون  یطارت تر م ی..هر چند هر بار بدنشیخو  بود..به د

سبک بار یکه داره وزن کم م شدیم شده بود اون  در راه  یکنه..و حاد متوجه 
 ...ستین گهیکرد..د یم دایرو ش یکه عل الیرفتن ناز

 
سکم شت ی..اگه فقط معرو شم... شتیپ یزا ش یت کنم...اگه مب*غ*لبا  یتزا

 ....شدینم یطور نیحرف بزنم...ا
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ستوران هم الیناز ا پر از عکس ب واریتند عود..در و د یشد..با بو یشگیوارد ر
ن پنجره ...مهران او کینزد یشگیهم زی...رفت سمت می اپن تید یقیموس هی

 جا بود...پاشا هم بود...
 

 یفایکرد..تعر یرو نگاه م یبه پا  بلند شبببدن..پاشبببا با دهان باز ناز هردو
 هم نبود... تینصف وارع یمهران از حال خراب ناز

 
 با مهران دست داد... الیناز

 
 پاشا.... یمعرفت یب یلی_خ

 
شا ست ناز پا شد د ستش گرفت و  الیخم  سرو تو د  ی.... : من فکر مدیب*و*

 کردم حالت خوبه پرنسس....
 

به گونه پاشا زد : هنوزم رگ خواب  یدست الی..ناز دیکش الیناز یرو برا یصندل
 ....شتهیمن پ

 
 ...ستیمن ن شهیدلت پ دهی_چه فا
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بود...به زور داشببت  یدسببتش رو دور فرمون مشببت کرده بود..عصبببان یعل
شا ومدی یخونش در نم یزد یکرد...کارد م یخود  رو کنترل م ضور پا ...ح

با هر لبخند گهیاز هر زمان د ناک تر بود... پاشبببا اون طور  یبرا  خطر  که 
 ...شدیم یعصبان شتریب یزد...عل یم الیعاشقانه به ناز

 
 
 
 
 

 ...یداد یبهت زنگ زدم پاشا....جوابم رو نم یلی_خ
 

ته بودم ا ی_برا مدد اعصببباب رف و دوچرخه  نمی..من بودم و دوربیگرد رانیت
 ...جانهیپر از ه تیفقط تو زندگ یام....فکر کرد

 
 بود البته... یمن منف جانی_ه
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من به  دیکن یشببد : تا شببما چاق سببالمت یکه داشببت بلند م یدر حال مهران
سر بزنم....بعد وارد اتارکدیحم ست مهران(  ستوران..دو صاحظ ر شت  ی) پ

 دخل شد...
 

ندل پاشبببا با دیرو جلوتر کشبب شیصبب  میبر میخوا یتور خوب م هی... : 
 ..برات خوبه...میرو بردار بر نتی..دوربیکردستان..عکاس

 
 حرفاست.... نیخراب تر از ا می_اوضاع زندگ

 
.. میباش شتیرو تحمل نکن..بزار پ زایچ نیا ییگم...تنها یخاطر م نی_به هم

سمت..بافته مو ستش رو آروم به  سر رونیب ید ا برد...اما ب الیناز یاومده از رو
 ... : دستت رو بکش کنار...هر دو جا خوردن یبم و عصبان یصدا هی
 

م نگاه کرد...که خ یعل یشبونیررمز..رگ متورم پ یبرگشبت..به چشبما الیناز
 یار مک یجا چ نی: تو ا الیپاشببا رو گرفته بود ناز یصببندل یشببده بود و پشببت

 ؟؟؟یکن
 

 ...میحرف بزن رونیب ای..بستیبحث ن نیا ی_فعال جا
 

 ..من حوصله ندارم...میندار یکرد : حرف یپشتش رو به عل الیناز
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 ...یآرا رو دار نیا یاز کوره در رفت.. : چه طور حوصله ناز و نواز  ها یعل
 

 نداره... ی_درست حرف بزن..به تو ربط
 

شد : ا شتریب یعل شو بیکن ینم نییرو تو تع نشیخم  ...نزار آبرو رونیب ای...پا
 بشه... یزیر
 

 نداره.. یازیدختر به تو ن نی....ایعل رونی: برو ب پاشا
 

 ...میحرف بزن دیبا یایرو گرفت : با من م الیناز یبازو یعل
 

ستش رو ب الیناز ست د شه..چند تا م رونیخوا شده بود  زیبک شون جلظ  توجه
شت از ا ی... عل صب نیدا ست ناز یشد...م یم یکش مکش ع رو از  الیخوا

 یکرد...حضبور مجدد پاشبا نشبانه خوب یاوونجا دور کنه...احسباس خطر م
 نبود...

 
نگ هم یبه عل الیناز گاه کرد..دلتنگش بود..دلت که ادن بو   نین ادکلن 

 نگاه... نیلحن..هم نی..همومدیم
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شت سلحه ا  ب یشد که کت عل یکم کم نرم م دا زد...دل  رونیکنار رفت..ا
...کتش رو دیرو گرفت...به اسببلحه رسبب الیرد نگاه ناز ی...علختیر الیناز

 ...یعنت...لیدرست کرد..لعنت
 

 ....امینم ییخود  رو جمع و جور کرد... : من با شما جا الیناز
 

نت ب نیا یعل با خشببو  یا گهیمنو مجبور نکن..جور د نی: بب یشببتریبار 
 تونم..پس درست بلند شو... یکه م یدون یببرمت..م

 
ست عل یم الیناز شد ک یشوخ یدون شا هم  فشینداره..بلند  شت..پا رو بردا

 ...یبلند شد : ناز
 

 با دست اشاره کرد که نگران نبا .. الیناز
 

ر د ی....از رسببتوران خارج شببدن....علوفتهیاشبباره کرد که راه ب الیبه ناز یعل
 رو باز کرد.. نیماش

 
 جا حرف بزن... نی..هممیبر یینداره جا یلی_دل
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بان یعل بان نیبود...ا یعصبب بل کنترل م ریداشبببت غ بایتقر تیعصبب  یرا
ش یتو بایقررو ت الیشد...ناز ست و با  نیما ش شت فرمون ن گاز  هیانداخت..پ

 از جا  کنده شد. بایتقر نیماش
 

 یتهسب ی....تو کنمی.. نگه دار ببیر یم یبه سبمتش : کجا دار دیچرخ الیناز
 اصال.....

 
به چه حقمیجمله رو تکرار نکن...من عل نی_انقدر ا  یبه تو دسبببت م ی....

شمش اگه  یخدا..م یزنه...ها....ها...به خداوند ستش  گهیبار د هیک بخواد د
 به تو بخوره...

 
 زد.... یم ادیفر یعل

 
نداره  یکنم...به تو هم ربط یبخوام م یزد..... : من هر کار یپوزخند الیناز

 جناب سرگرد...
 

 .به تو فکر کنه... یحق نداره حت ی...کسی....تو مال منیکن یخود م ی_تو ب
 

تو ..سببتمی...من ملک نی: من و نخندون..عل دیخندبلند  یعصببب یلیخ الیناز
 ...یستین یچیه میهم تو زندگ
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ترمز... شببانس  یجمله نابود شببد...محکم زد رو  نیاحسبباس کرد با ا یعل

 یزی...چیچ یمزخرفات بعن نیزد : ا ادیکس نبود... فر چیآوردن تو کوچه ه
 ...یهست الیو تو هم همون ناز مینکرده...من همون عل رییت 

 
ناز الیناز نازالمیب ض کرد : من اون   یمسببخره ام م یدار ال؟؟؟؟ی..همون 
 ...یشم عل یدارم خفه م ؟؟؟؟یکن

 
م تو اس الم؟؟؟ی..من همون نازدهیرس نجامیدست به گلو  اشاره کرد : به ا با

 ه؟؟؟یچ تیوارع
 

 سکوت کرد.. یعل
 

 _با توام....
 

 ....یعل ری_ام
 

 کنن.... یصدات م ی_چ
 

ش ل من  نای...اهیچ یبرا نای...حاد ایعل ریهم ام ی...گاهی_عل شرطه؟؟؟...
 شرطه.؟؟؟..
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 کردم... ی...شرطه..من با اسمت زندگی_آره ...لعنت

 
امشببظ  الیرو لمس کنه..ناز الی...دسببتش رو دراز کرد تا نازدیدلش لرز یعل

 نموندن.... یداد..بو یم یخستگ یدلخور بود..حرفا  بو دایشد
 

 ...اشکش رو پاک کرد...دیخود  رو عقظ کش عیسر الیناز
 

ناز بد تنب یجور نیا الی_ با من... .. بزار حرف یدر نخر گرفت یهینکن 
 ..بزار لمست کنم...میبزن

 
جا نه.. یدرد م یکه لمس کرد یی_هر  بازو  هیک بام.. ته اسبببت..ل هف

جا هام..هر  نه...رلبم درد م یدرد م یکه لمس کرد ییهام..مو نه  یک ک
 ....یعل ری...ام دی...ببخشیعل

 
کار رو بامن..نکن...چرا انقدر  نیدسببتا  گرفت :نکن ا نیسببر  رو ب یعل

 ....؟؟یتلخ
 

 چرا؟؟؟ یپرس ی_تازه م
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 _عروسکم...
 

 ....ستمیزد : من عروسک تو ن ادیفر الیناز
 

 ...ی_هست
 

 ....ستمی_ن
 

ر کم ت الیناز جمله رو هر چه ردر بلند تر تکرار کنه نیکرد ا یاحسبباس م یعل
 ....یمن یکنه : تو خانوم کوچولو یلج م

 
 کنم... یبخوام م یدختر آزادم که هر کار هی..من ستمی_ن

 
سر بچگ الیجمله ها رو ناز نیا شت  یگفت...دلتنگ عل یم یاز  بود ...تازه دا
ته اسبببت و از طرف دیفهم یم ردر بهش وابسبب چه  هم از  دلخور  یکه 

 بود...سر در گم بود... ضیبود...احساساتش ضد و نق
 

س شهیبود به ر یا شهیت یعل یجمله ها برا نیا اما سا  نیکه ا یتموم اوون اح
ار  در هم کن افهیبا ر الیکنه...حاد ناز جادیا الیچند ورته خواسببته بود تو ناز

 زد... یتعهد بودن حرف م ینشسته بود و از ب
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صب یعل ست پاچه بود...ع ه زد .... : من به تو اجاز یبود...رلبش تند تند م ید
 ...یرو خراب کن یدم...همه چ ینم

 
شم میبار من..هر ....کار 1000 نی_ا شته با ست دا صال م ی..دو  رمیکنم....ا
 شم دوست دختر پاشا.... یم
 

ساس خفگ هی یعل شد...ناز یلحخه اح ر از نگاه پ الیکرد...رگ گردنش متورم 
شد کرد.....  ینم شی..اما کار زده بود یخود ی...حرف بدیترس یاز خشم عل

رو با ردرت به جلو آورد لظ ها  رو محکم  الیخم شد..با دست سر ناز یعل
شت....ناز الیناز یرو لبها ست و پا م الیگرا س ید سه  ست به رف  نهیزد... با د

از ترس از دسببت دادن  یناشبب یاما با التهاب خاصبب ی...علاوردیفشببار م یعل
ضور  ناز ی..دلتنگ س یرو م الیو اثبات ح س..دیب*و* شدت  یه اب*و* به 

شن که ب  الیبرد...ناز یهم از  نم یلرت چیاعمال ردرت بود و ه یبرا شتریخ
..طعم خون رو رهیگ یخود شده..لبش رو گاز م یاز خود ب یاحساس کرد..عل

ا  گرفته بود.... بعد از چند لحخه که به نخر  هیکرد..گر یداشببت احسبباس م
مد..عل الیناز ها آو عت  ناز دنیبا د یسبببا به خود   الیاشبببک  تازه  گار  ان

 یزد...به چشببما یکه داشببت نفس نفس م یرو رها کرد..در حال الیاومد..ناز
شما الیدلخور ناز شونت یزیکه انگار چ یینگاه کرد...چ سته بود..عل و  یشک

 بود.... مونیهول کرد...پش
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... از خود  متنفر شببد...دسببتش رو جلو برد تا لظ دیرو د الیلظ ناز خون
 کار یب ض کرد..چ یو رفت عقظ...عل دیترسبب الیرو لمس کنه..ناز الیناز

 الیزده بود.....: ناز ظیکسببش رو آسبب نیزتری...عزشیکرده بود...همه زندگ
 ..الی....نازیکرد وونمیمتاسفم...د

 
 ....وونی.... حنمتیخوام بب یورت نم چیه گهی_د

 
 ب*غ*لرو  الیشده بودم....خواست ناز وونهی...غلط کردم....به خدا دالیاز_ن

 کنه که...
 

 یلع نکهی....و ربل از ادنی....و شببروع کرد به دودیپر رونیب نیاز ماشبب الیناز
س دیبتونه به خود  بجنبه..پر شت از خ یتو تاک  ید...علش یرد م ابونیکه دا

خورده بود باد  یآب هر چ یجو یکنار جدول نشببسبببت....خم شبببد و تو
 آورد....

 
 
 
 
 

...دوره شببهر رو زده بود...سبباعت دیداغون و سببر در گم...به خونه رسبب الیناز
با کل اهیبه نخر  سبب ای...داغون بود...دن12شبببده بود  باز  دیبود... در رو 



wWw.Roman4u.iR  492 

 

 بود...مادر  پاها  رو تکون ستادهیوسط سالن ا یبرزخ افهیکرد...پدر  با ر
 نی..امنیبب سایرفت : وا یتوجه بهشون داشت به سمت پله ها م داد...بدون یم

 خونه صاحظ نداره؟؟؟
 

شت که اتاق ن الی_ناز و  راجع به لظ داغون دیبود وگرنه با کیتار مهیشانس دا
تونم برم تو  یبودم...حاد م ییداد... : جا یم صیسببرخش توضبب یچشببما

 اتارم.؟؟؟؟...
 

 ؟؟؟؟... ی...کجا بودیای یادن م که ی....تو مگه ولیپر رو شد یلی_خ
 

 هیگشبببت تا خود  رو تخل یم ییحرفا بود..دنبال جا نیداغون تر از ا الیناز
 ....دیبرد یجونتون رو م ایبوده که شما...ثر ییکنه... : هرجا بودم..بهتر از جا

 
ناز نیتموم شبببدن ا با له.. طرف صببورتش  کیاحسببباس کرد.. الیجم

رو بهش زده.... : از همتون  یلیسب نیشبد....مادر  ا یسبوخت...باور  نم
 متنفرم...

 
 ...دیرو گفت و به سمت اتارش دو نیا
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شت در اومده بود...کل پدر   یتو رفل چرخوند..م گهیبار د هیرو  دیچند بار پ
 تخت پرت کرد... یخواست مطمئن بشه که در رفله..شالش رو رو

 
 یبود.. نفس نفس م یاتاق کرد...عصببب یدور خود  تو دنیبه چرخ شببروع

ها یجون یزد...چراغ رو هم روشببن نکرده بود...نور ب چه تو  یاز دمپ کو
 ...ومدیم
 

 ییخوام؟؟؟....داره چه بال یم ی..چنجامیکرد...من چرا ا یزوق زوق م لبش
 25از آدم ها تو  یلیافتاد...خ د یاز اسببات یکیحرف  ادی....اد؟؟؟؟یسببرم م

 ...شنیبه خاک سپرده م یسالگ 75تو  یول رنیم یم یسالگ
 

 ....ستیهم زنده ن یلیکرد خ یچند ورت احساس م نیاتفارات ا با
 

ست... لبه ش شروع به راه رفتن تو یعل ریام ادیتخت ن اتاق  یکه افتاد..دوباره 
 کرد....

 
 ....هیک قتیاحمق در حق نیدونست ا ی....نماحمق

 
تو هم  یبرا اینداشببت...دن یاترب یواریگشببت...سبباعت د یسبباعت م دنبال

 نه؟؟؟؟ ستادهیا
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تمام  نیکرد..ب یتخت خال یرو رو فشیافتاد...ک شیگوشبب ادی....تازه میگوشبب
گوشببب ها  ت پر پ یچرت و  پدر   کیکرد... دایرو  ماس از  ت مه  ل عا

دونست  ینبود...نم یتماس هم از عل هی یحت ی...مادر ...مهران..پاشا....ول
 چرا دلش گرفت..

 
 ....1:30زنده ام...ساعت  ایمردم  نهینخواسته بب یحت

 
 ؟؟؟؟ییییییییییی: کجا ی... با زنگ اول مهران با نگرانزدیبه مهران زنگ م دیبا
 

 خوردم..... ی_داد نزن مهران به اندازه کاف
 

 ...ارمی یاسمتم نم گهیبار دومه...سه بشه...د نیمنو...ا ی_کشت
 

 ؟؟؟یکن ی_مهران رفارتو در حقم تموم م
 

 من چاکرتم هستم.. یترسوند .... : ناز یناز لحن
 

 جا برم... نیاز ا دی_با
 

 ؟؟؟یییییییییییی_چ
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 نه؟؟؟ ای یبر یجا م نی_هوار نکش..من و از ا

 
 ؟؟؟؟ی_خل شد

 
 دارم با خودم خلوت کنم..تنها باشم.... اجیدارم...احت اجی_مهران احت

 
 ...مامانم عاشقته...یخونه ما...خونه ته باغ مال تو..تا هر ورت خواست ای_ب

 
 _مهران..دورتر..دورتر از خونه ته باغتون....

 
 ....میترسون یم ی_دار

 
 کنم.... یپشت سرم هم نگاه نم گهید رمیم ای...یکن یکمکم م ای نی_بب

 
 
 
 
 

 ه بود...بود رو جمع کرد دهیبه ذهنش رس یرو جمع کرد..هر چ چمدونش
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 نهیآ یرو که نوشببته بود ...رو یبود...نامه ا 5رو نگاه کرد...سبباعت  سبباعتش
 گراشت...

 
کنار مبل عکس سه نفره شون  یاومد....رو عسل نییپنجه پا آروم از پله ها پا رو

 ...ومدی یاشکش هم در نم یرو برداشت...مسخره بود که حت
 

 به خونه یاجمال ی...در رو باز کرد...نگاهرفتیم رونیب عتریهرچه سببر دیبا
خت...برا  عج ندا که حت ظیا خه هم احسببباس نم کی یبود  که  یلح کرد 

 کار  غلطه...
 
 
 
 
 

شه.. داریسرا نکهیا یبرا ست به  100متوجهش ن تا رو  بکار برد..تا آخر تون
سه...مهران متفکر و کم صب یسر کوچه بر ش یع  بود..در رو باز کرد : نیتو ما

 ...سالم
 

 جوابش رو نداد... مهران
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 ...یش ی...بد خواب مای_من که گفتم ن
 

صمیگ ی_چرت م سخره م یمای..ت ...تو همون ینگاه کرد نهی...تو آیریگ یم
 ...؟؟؟ییالیناز

 
ش الیناز ست برد..چراغ ما شن کرد... : نگاه کن به من...خوب نگاه  نید رو رو

 کن...
 

شت رو یبه جا مهران سمت یظ ورم کرده و کمگونه و ل یپنج انگ وده کب یتا ر
 ....؟؟؟؟هیچ ناینگاه کرد ...با تعجظ : ا الیناز

 
نه ا  اشببباره کرد ..ا یکه دارم م دمید نهیرو تو آ نای_من هم به گو  نیرم...

خواد دختر  به  یشببکسببت خورده..حاد م شیشبباهکار مادرمه که تو زندگ
بوده احترام بزاره...و بعد به  شببشیپ اجیبه خاطر احت شیکه تمام زندگ یمرد

دلش رو  فحر سببتیکه کم آورده..که بلد ن یمرد هیهد نمیلبش اشبباره کرد..ا
 خواد بگه هست.... یم ییبزنه...که دروغ گفته و حاد با زور گو

 
 ...یکن یو ول م تیزندگ یبگم..دار یدونم چ ی_من...نم

 
 شم... یکنم..دور م ی_ول نم
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 حواست هست؟؟؟.... یه اسال 20دختر بچه  هی_تو 
 

پاشبببا..چند روز اونجا م رم  یمونم بعد  هم م ی_مهران منو بزار دم خونه 
 ...یباها  کردستان عکاس

 
نفر که  هیسببپرمت دسببت  یبرمت...م ی...میمنطق شببد ی....بی_بچه شببد

ماد دارم...دلم نم یلیبهش خ ...بمون و یکار رو بکن نیخواسبببت ا یاعت
 بجنگ...مواجه شو..

 
 _جونش رو ندارم...

 
 
 
 
 

باز کرد..کش و روسبب ید الیناز ما  رو  مد...هوا بو یچشبب  ینم م یاو
سنگ سر   ساعتش نگاه کرد... نیداد...هنوز  لحخه فرامو   هی....10بود..به 

 مهران بود..اما خود مهران نبود... نی...تو ماشدیکرده بود کجاست...چرخ
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س بلند شون خیشد  شمال بودن...ررار ست... ش بود...اما مهران  نیهم هم ن
 شد و سر چرخوند... ادهینبود.... پ

 
ناز هی یکه از تو دیدور مهران رو د از به سببمت  اومد :  الیم ازه در اومد ...

 ساعت خواب حاج خانوم...
 

 _شرمنده...حالم خراب بود...
 

 کنه... ی...معده ام تعجظ میکن یم ی_سوار شو پرنسس...عرر خواه
 

 م؟؟؟؟ییداره آخه ....کجا یسوار شد : چه ربط با خنده الیناز
 

 خودمون.... یالیبرمت و ی_متل رو....م
 

 که... یجور نی_آخه...ا
 

سرانی_بب ست...نکنه فکر کردمیدار داری.. اونجا  ها زارم تن یم ی..خانومش ه
 ....یباش

 
 کنم.... یکرد : جبران م ب*غ*لو مهران رو محکم  دیپر الیناز
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شو همون ناز شو..ب سان  ساتی_دزم نکرده....ان سا سس لوس اح ...من ی..پرن
 ...میراض

 
با  یکوچولو یالیو هیلوکس... یها الیبود پر از و ابونیخ هیمهران تو  یالیو

شد از تما م پنجره ها و تراس  یفاصله داشت و م قهیدر 3 ادهیمزه که با ساحل پ
 ینشون م نیبود و ا نیطراف پر از ماشا یالهای... دور همه ودیرو د ایدر  الیو

مه ا عادت ه که طبق  مان یعنی یرعها مسبببافرت وا یرانیداد  با رب یز  لهیکه 
 ....یبر

 
 کرد نگاه کرد... یمتر م یکه داشت اطراف رو با کنجکاو الیبه ناز مهران

 
 ....خوشگله...یلی_خ

 
 ناراحت بود و نگاهش پر از استرس... الیناز یصدا

 
 کا ر کرده... یچ دیفهم یتازه داشت م الیکرد..ناز یاحساس م مهران

 
 ...ستیکه کارت درست ن یدیاگه فهم میگرد یادن بر م نیهم الی_ناز
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دور شبببدن  نیبه ا اجی: مهران من احت دیخسببته ا  رو مال یچشببما الیناز
 ...یکرد میکه همراه یدارم....مرس

 
 هم نکردم... یا ژهی.کار و...ی_من نه تشکر دزم دارم نه معررت خواه

 
 .....الیکرد داخل و تشیرو به دست گرفت و با دست هدا الیچمدون ناز بعد

 
 
 
 
 

 _نرگس خانوم......نرگس خانوم....
 

شپز خونه ب نرگس  ین بادس یخانوم تپل هیانتخار  الیاومد...ناز رونیخانوم از آ
سبباله رو  36-35خانوم دغر با مزه که حدود  هیبا مزه داشببت...اما به جا  

 ... ومدیکه لبخند زنان به سمتشون م دید
 

.صبص تهران.. دیسالم کرد : آرا مهران شما که تازه رفت ییخانوم با خوشرو نرگس
 من تعجظ کردم... دیایم دیکه گفت
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هم همون مهمونمون که صبص گفتم با  نیاشاره کرد : ا الیبا دست به ناز مهران
 جا با شما باشه.... نیا ی....رراره چند روزادیمن م

 
 به مهران نگاه کرد .. طنتیبا ش نرگس

 
 کرد ینگاه نکن نرگس خانوم... اگه دوسببت دخترم بود که غلط م ی_اون جور

شهر غر ادیب ستمه که رف ییتنها الیو هیتو  ظیتو   یهر چ قیچند روز بمونه..دو
 چشم.. یبگ دیبگه...فقط با

 
 گرام کجاست؟؟؟ یمبل ولو شد ... : شو یرو بعد

 
اضره ح یشه... چا یم دا یرو پر کنه...رفته بازار..ادنا پ خچالی دی_شما گفت

 ارم؟؟یب
 

 _دستت درد نکنه....
 

برگشببت سببمت مهران : که اگه دوسببت  الیرفتن نرگس به آشببپز خونه ناز با
 کردم آره؟؟؟ یدخترت بودم غلط م

 
 راطع گفت : آره.... مهران
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 از لحنه مهران جا خورد: مهران!!!!!! الیناز

 
 ....یبمون نجایبزاره تو ا دیهم نبا یعل ؟؟یخور ی_چرا جا م

 
داخت ان نییتو دلش تکون خورد..سر  رو پا یزیچ یاسم عل دنیبا شن الیناز

 با من نداره... ینسبت چی: اون ه
 

 نگاه کنه : وارعا؟؟؟؟ الیناز یسر  رو خم کرد تا تو چشما مهران
 

 ... : مامانمه....دیزنگ تلفن از جا پر دنیبا شن مهران
 

 _سالم خوشگله من....
 

...._ 
 

 چارم.... یب یکن از اون بابا ی_نگو بانو ..نگو...کم دلبر
 

 بلند شد و به سمت در رفت.... مهران
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 یکار م یدارن چ نایادن مامان ا یعنیمبل نشببسبببت... یبا ب ض رو الیناز
 کنن؟؟ نگرانم شدن.؟؟؟

 
 ؟؟؟ی...تو چ دیلبها  کش یداد...دستش رو رو هیمبل تک یرو به پشت سر 

 ؟؟؟؟یتو در چه حال
 
 
 
 
 

تها  دس نیزانوها  بود...سر  ب یلبه تختش نشسته بود...آرنجش رو یعل
ها باس  ها ..همون ل باسبب ها ...ل به مو نگ زده بود   شبببظید یکه چ

 3بود....ساعت  دهیلحخه هم نخواب کی یغون بود....حتبود....خسته بود...دا
 بود.... دهیبود..چرخ دهیصبص بر گشته بود خونه....دور خود  چرخ

 
 کار کردم یبالشببتش در آورد...بو کرد... چ ریرو از ز الیشببد....شببال ناز بلند

 گفت.... ادیرو با فر نیمن؟؟؟؟؟؟ ا
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ار بود ب نیسوم نیود... از صبص اب الیزنگ خورد...نگاه کرد..پدر ناز لشیموبا
 ینشبببانه خوب نیرفت...ا یگرفت.... دسببتش به زدن دکمه نم یکه تماس م

 ....ستادیبلند شد و ا یدوباره رطع کرد..عل یرینبود....ام
 

با دخترم ا یم ی...بزار هر چرمیتماس بگ دیبا ر رو کا نیخواد بگه..بگه چرا 
نفس  یکار کردم...عل یرو  شبببده بگه منه احمق چ الیناز یعنی.... یکرد
ماره رو آورد...خوب م دیکشبب قیعم گم.. مخلصببشببم  یگم....م ی...شبب

به دوردونت بگم  سببتمیکنم جبران شببه....که من بلد ن یم یهسببتم...هر کار
 ....عاشقشم

 
حرفاست....  نیبد تر از ا یلیخ زیکنه همه چ یدونست چرا احساس م ینم اما

 ی... : الو..عل دیچیپ یتو گوشبب یریپر از اسببترس ام یوق صبببداب نیبا اول
 جان..باز رهر کرده اومده اونجا؟؟؟؟؟

 
ست به لبه م یعل سع هیتک زیبا د  دیشن یرو که م یزیکنه چ لیکرد تحل یداد..
 ؟؟؟؟ی: ک

 
 گه؟؟؟؟ید الی_ناز

 
 ست؟؟؟یلرزان : مگه خونه ن یبا صدا یعل
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 .....گراشته رفته....ستین ی..علستی!!!!....نه نای_خدا
 

مزه  یب یشوخ هی هیبه نخر  شب زیزدن نداشت...همه چ یبرا یحرف چیه یعل
 اونجا.. امیبود.... : من م

 
 
 
 
 

س ...راب عکدیکوب واریبود رو محکم به د ز یم یکه رو ی....کتابی....لعنت
تاد رو با انیزم یاف ها آهو برا نی.... تاق پهلو یصبببدا  دیپر ییبار دهم تو ا
باز بود....عل یباد..پر تاق  به آهو نگاه کرد..در ا با اسببترس  خسببته و  یهم 

 ا؟؟؟؟: دادا  کج دیداغون...به سمت در رفت.... آهو از جا پر
 

 _گراشته رفته.....تنهام گراشته....
 

 نکن.... یاون غرا باز با
 

شقاب م الیناز شقش رو تو ب شت را ست د یدا چونه  ریا  ز گهیچرخوند..د
 ...ا  بود
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 ....گهی_بخور د

 
 _به نخرت مامانم نگرانمه...

 
 دونه دختر  کجاست... یبال در آورده که نم ی_نه از خوشحال

 
 ؟؟؟یکن ی_مسخره ام م

 
اوون دفعه  افهی..اگه رختهیهم همه جا رو بهم ر ی_نکنم؟؟؟...من مطمئنم عل

 ...یجا نبود نی...ادن ایبود دهیا  رو د
 

 ندارم... ی_من با اون کار
 

 متزلزل بو د و پر از شک... لحنش
 

 ...حاد هم غرات رو بخور....پرنسسی_با خودت صادق با  ناز
 

 ؟؟؟یگرد ی_بر م
 

 ؟؟؟یتنها باش ی... دوست ندارادیم میی_بله...گفتم که دا
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 ..گهید نجامی_خواستم تنها باشم که ا

 
 یینجایکه تو ا ینرگس خانوم تا زمان نیگراشت : بب زیم یراشقش رو رو مهران

 هست... یهمه چ خچالیخوابه...تو  یم الیشبا تو و
 

 _زحم...
 

 ؟ی..پول دزم دارستیتعارف ن یبرا نایا نی_بب
 

 _نه تو کارتم پول دارم...
 

 یتهرانم..راه نم یبر گرد یبگو... خواسببت یخواسببت ی_به هر صببورت هر چ
 مایآخر هفته با پاشبا و ن دیدنبالت...شبا امیم یزن یتو جاده ها...زنگ م یوفتی

 ....میبهت سر زد میاومد
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 یگراشببت...مادر  رو الیسببالن خونه ناز یلرزون پا  رو تو یبا پاها یعل
سته بود و گر ش سمتش اومد.. : تو هم  یم هیمبل ن کرد..پدر  با رنگ زرد به 

 کجاست؟؟؟ یدون ینم
 

ست... تموم طول راه آرزو کرده بود که  یصندل نیاول یرو یعل ش  یشوخ هین
 هم نبود... هیآتل یمزه باشه...تو یب
 

 ؟...چرا؟؟یکن یکار م نیرفته.؟؟؟..)چرا با من ا یخامو  بود... : ک شیگوش
 

 دلخور بود و خسته... صدا 
 

شد...ک رید شظیدونم...د ی_نم رفته رو  یاومد خونه با مادر  و من بحثش 
 دونم... ینم

 
سمت عل یکاغر ست خط دخترونه ا یگرفت ..عل یرو به  نگاه کرد که  یبه د

سف هیرو  شته بود : احت دیصفحه  شتم تنها ب اجیبا خودکار بنفش نو شم..با دا ا
 ...دیخودم خلوت کنم..جام امنه..نگرانم نباش

 
کاغر رو مچاله کرد و بلند  یبود...عل یدهن کج هی...مثل دینگرانم نباش جمله
 شد..
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 _کجا پسرم....
 

 _دنبالش....
 

 تموم شده اما.. تتیدونم مامور ی_م
 

 یررب یو خسته عل سیخ یتو چشما یرینگاه کرد... ام یریبه صورت ام یعل
 ...دید قیعم ینگران هیاز 

 
 
 
 
 

بعد از ظهر  7نشببسببته بود....سببباعت  نیماشبب یدر خونه مهران تو یجلو
شته بود...به طرز احمقانه ا ریهمه تهران رو ز شیبود...نثل دفعه پ تازه  یپا گرا

 بود بگه..رد تلفنها شون رو بزنن.... دهیبه ذهنش رس شیساعت پ کی
 

در حاله  نیماش یتو یخورد...بهش گفته بودم..هر دو گش یخونش رو م خون
ش الیشهرک اکباتانه..منتخر مهران و ناز یها یکیحرکت نزد ش نیتو ما سته ن

 ضرب گرفته بود... نیبود..با پاها  کف ماش
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 نیاز ماش یکوچه..عل یتو دیچیمهران پ نیکه ماش 7:30رو نگاه کرد  ساعتش

 ...دیپر رونیب
 

 رو باز کرد : نیدر ماش یگشت که عل یهنوز داشت دنباله رفل فرمون م مهران
 کجاستتتتتتتتتتتت؟؟؟؟؟

 
 رهرمان....سالم... ی_به به..عل

 
 گم کجاست؟؟؟ ی_بهت م

 
 ...ستیجا ن نیکه ا ینیب ی_م

 
 تو... نهیتو ماش شیگوش گنالی_س

 
 رو در آورد و الیناز یگوش بشیسد..دست کرد و از تو ج ادهیپ نیاز ماش مهران
 دست منه... یداد : گوش یبه عل

 
 نیشببد : بب یتحمل نداشببت..داشببت له م گهیداد...د هیتک نیبه ماشبب یعل

که م کنم...پس بگو  یم دا یکه پ یدون ی..ممیمن ک یدون یمهران..تو 
 باها  حرف بزنم... دی..باارمشیکجاست..برم ب
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 ؟؟؟؟یحرف زد شظی_همون طور که د

 
 واریمهران نگاه کرد ...نگاهش رو گرفت و به د یو عصبببان یجد افهیبه ر یعل

 رو به رو دوخت... : من..خوب...
 

 _من بهت گفتم مهلت بده نگفتم؟؟؟
 

 ...رونیب شی_چرا با پاشا برد
 

اگه  ی...؟؟؟مسبخره اسبت...نازیکن یم ی: تو به پاشبا حسبود دیخند مهران
شببناختش...به خاطر پاشببا اون کار و  یخواسببت که زود تر از تو م یاونو م

 ؟؟یکرد
 

 ...یفهم ی_تو من و نم
 

که دوسببت دخترم با دوسببتم دو درم کرد و  یفهمم....من ینم یگ ی_راسببت م
شام تکرار شتم بهش نزدم...از کجا  هی ین حتشده و م یبهم گفت که نواز انگ

 ؟؟یچ یعنیتونم بفهمم حسادت تا م ز استخوان  یم
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از  میراضبب یکن یکالفه بود....شببروع به راه رفتن دور خود  کرد : فکر م یعل
 ...مونمیکه کردم..مثل سگ پش یکار

 
 ...ی_رسمش نبود عل

 
ردر یعل که حت یبه  حاضببر بود التماس کنه : بگو کجاسبببت  ینگران بود 

م خوا یم یکنم...ول دا یتونم پ یم نکهی..و امیمن ک یدون یمهرن...تو که م
 ...یخودت بگ

 
 ده؟؟؟یتهد هینگاهش کرد.. :  نهی_مهران دست به س

 
ش یکالفه پوف یعل سر  رو ب دیک ست و  ش ستا  گرفت نیکار جدول ن :  د

 مهران ....
 

 _شماله....
 

ساس  یعل شده بود...از جا   یکرد داره خفه ماح شه...گو  ها  هم داغ 
 کنه؟؟؟؟ تنهاست؟؟؟؟ یکار م یاونجا چ ؟؟؟ییییییییی:چ دیپر

 
 به استراحت داشت.... اجیجا  امنه...احت ستی_نه تنها ن
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 نه؟؟؟ یکن یم ی: شوخ دیبه موها  کش یدست یعل
 

 _نه....
 

 گردونم... یامشظ بر  م نی_بگو کجاست؟؟ هم
 

 _بزار با خود  خلوت کنه...دست از سر  بردار...
 

 _تو خونه ا  خلوت کنه...
 

 ...هی_از پدر  هم شاک
 

 خونه من... ادی_ب
 

 گرفته... تی_شوخ
 

 گم بگو کجاست... یمهران رو گرفت : بهت م قهی یعل
 

 دادا .... ستایا  بود گرفت : افسار ن قهی یرو که رو یدست عل مهران
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 ....دیدستش رو کش یعل
 

تنها باشبببه...فکر کنه..خود  دلش برات  کمی...اما بزار یدونم کالفه ا ی_م
آب  وانیل هیتو  میبر ایب نیدنبالش...بب یگم بر یشبببه..به مورعش م یتنگ م

 ....یکن یسکته م یبخور دار
 

ها  رو تو الیناز ها  تک یپا به زانو  هیشببکمش جمع کرد...سببر  رو 
گرشبت...دلش طارت  یروز از اومدنش م 3خسبته... یلیداد...خسبته ام..خ

به گوشبب اوردهین نگ زده بود  خابرات ز ته بود از م  ی...فقط میعل یبود..رف
و  یپر از خستگ ییبود..الو دهیکه شن یزیخواست صدا  رو بشنوه...تنها چ

 بود... یتاب یپر از ب ییهانفس 
 

ست ا یشد... نم رهیخ ایدر به  هیبود که گرفته بود... یدرمون یچه درد ب نیدون
 ...یحس فرار و سرکش هیهمراه با  قیعم یدلتنگ

 
بودند..چشببم در چشببم نگاه  سببتادهیکه کنار هم ا یدختر و پسببر جوون به

ها نیدور شبببدن...ا نیکرد ا یکرد...فکر م ما  یحالش رو بهتر م ییتن نه..ا ک
 حوصله تر شده بود... یخسته تر و ب

 
ال به نرگس زد : دستت ط ی  بر گشت...لبخندشونه ا یپتو رو هیاحساس  با

 نرگس خاتون...
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 ...ارهیآرا مهران دمار از روزگارمون در م ی...سرما بخورهی_شمال سرما  موذ

 
 تکه.... ای_مهران تو دن

 
 تو..شام حاضره ها.... دیاری ینم فی...تشرقای_در

 
 
 
 
 

 سرد نشه... تونینگاه کرد : چا یتیخسته گ یبه چشما یعل
 

 _دستتون درد نکنه...
 

 نیکرد ا یاومده بود...احسبباس م الیروز هر شببظ به خونه ناز 3 نیدر ا یعل
 جا رابل لمس تر بود... نیکنه...انگار ا یحسش م شتریجا ب
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 رهیخ یبه نقطه ا الیکرد... تو عکس ناز واریبه د الیاز ناز یبه عکس تک ینگاه
ها  رو تکون م باد مو ب یبود.. به  من از  یکوچولو طونیاز شببخورد....خو

 ....ینفسات محرومم نکرد یصدا
 

گاه یریام جا   ین ما از  به رو  کرد : شبب ته و در هم رو  به مرد خسبب
 د؟؟؟یمطمئن

 
 تکان داد... دییاز مهران مطمئن بود سر  رو به نشانه تا یعل

 
 
 
 
 

اصببرار داشببت  دیراه رفته بود...سببع یو خمار الیتو خ بایروز تقر 4 نیا تو
ال اصبب بایکه تقر نیرد کنه و خونه بخوابه و اسببتراحت کنه..حدس ا یمرخصبب

 یدسببتشببون بود...نم یهم سببخت نبود...اما پرونده مهم یلیخوابه خ ینم
 تونست بره...

 
ستگ نی...تو با استیرل دو رل ن هیش ل ما  ی_عل  هشیو حواس پرت هم یخ

 ؟؟یکن یکار م یچ یهست دار تیحال یتو خطر
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 غر نزن... دی_سع
 

 سببر خودت ییزارم ..بال یداد : نم هیتک یعل زیکالفه دسببتش رو به م دیسببع
 ...ار ی.. برو ور  دار کشون کشون بیاریب
 

 .ده. یجواب نم الی..زور به نازدیجا به جا شد : سع یصندل یکالفه تو یعل
 

 _پس برو خونه استراحت کن...
 

غرق کرده بود تا اسببترس  زد...خود  رو تو کار دنیخود  رو به نشببن یعل
شکل الی..نازنکهیا س یجا  خوبه؟ م شه مختص تشیاذ ینداره؟ ک  نکرده؟..ب

سع ییشبها شبها یداره بخوابه و نم یکه  واب که خ یتابانه تو یکه ب ییشه...
 میکرد و اوون نسب یملس رو احسباس م ی...اوون بو یخواب یب قتینه در حق

 رفت دختر... یبود...خلمون کرد الیاطراف ناز شهیخنک که هم
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سبز الیبه ناز نرگس شقاب ررمه  شک نگاه م ینگاه کرد که ب رد... : ک یرو با ا
 تنگ شده بود؟؟ یررمه سبز یدلتون برا

 
 کنه... یدرست م یخوب ررمه سبز یلی_مامانم خ

 
 انزیم نیو به دسببتش داد : اون هم به هم ختیر الیناز یآب برا یوانیل نرگس

 د؟؟؟یینجای..خوب چرا ادینگه...شما که طارتش رو نداردلت
 

عا نم ی_نم مه شببون دلخورم...شببباک یدونم...وار ما دلم میدونم...از ه ...ا
 براشون تنگه به خصوص...به خصوص...

 
 ده نه؟؟؟ یآزار م شتری_اوون به خصوصه ب

 
 ...شترهیبه خصوص دروغ بگه درد  ب ی_آره...ورت

 
ما زندگ یشبببده...نم یدونم چ ی_من نم بدم...ا با  یتونم هم نخر  چرخش 

 چرخه یگو  کردن به آدم ها و بخشش م
 

 چرا من نراشتم حرف بزنه.؟... یغرا به دهنش گراشت...راست یراشق الیناز
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کرد  یوف...پدیبه لبها  کش یافتاد..دست نیتو ماش انهیه وحشب*و*ساوون  ادی
روز...مانتو   5روز... 5و با دسببتت درد نکنه به اتارش رفت... با امروز شببد 

پوشببب برادیرو  ها یصبببدا ی..دلش  فس  ل ین ما  یع بود...ا نگ  ت هم 
 ونششد تا چمد یم نیمانع از ا ی..و عدم اعتماد از عالره علیغرور...دلخور

 رو جمع کنه و بره تهران....
 

ش دراز سقف خ دهیک ستش  یبود...برا رهیبود .... به  ناهار اومده بود خونه...د
سع یزد..آهو غر م یغر م یسر  بود...پر ریز زد...رلبش غر  یغر م دیزد...
سر  م یم صداها تو  سکوت بود ....اونم با نگاه  می...فقط مردنیچیپ یزد...

 قتیا  در حق تهخس ینا مرتبش به چشما یبه صورت و موها شیپر از نگران
 زد.... یغر م

 
 
 
 
 

شت..بار دوم بود که م الیناز سترس دا ست زنگ برنه..دلش برا یا ون او یخوا
شماره گرفت و هر بار ربل از زنگ  یصدا شده بود...دوبار  محکم و بم تنگ 

خسببته  یزنگ اول رو که خورد...زنگ دوم صببدا نباریکرد..ا یخوردن رطع م
 :....الو...الو.... دیچیپ یتو گوش یعل
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ته تر ا یلیخ صبببدا  عه پخسبب بود...ب ض کرد...خواسبببت رطع  شیز دف

ثان ند  نه...چ که عل هیک ها یبود  تا نفس  رو  الیناز یهم سببکوت کرده بود 
 سخت نبود.... دنشی...فهمالستیدونست که ناز یبشنوه..م

 
 کنم... یرطع نکن...خواهش م الی_ناز

 
 خشک شد... الیتو دست ناز یگوش

 
برار حرف بزنم..داغونم..کم آوردم مییدونم تو ی_م .... کم ؟؟یفهم ی...

...دستا  رو کرد زیم یگراشت..گراشت رو فونیآ یتلفن رو رو یآوردم...عل
ها  ... : ا ید کار نیمو با عجز  ؟؟؟یام کرد هیتنب ؟؟یبود کرد یچه  ...

کارت  یچ...با حس نکردنت؟؟؟..مگه دنتی... با ند؟؟یطور نیادامه داد : ا
بزن تو صببورتم..فحش  ایاوون چشببما... ب دنیند هیبد هیبودم..؟؟...تنبکرده 

 نکن...تحملش رو ندارم...به خدا ندارم... غیبده...اما خودت او ازم در
 

ست یکه م ییبود؟؟...به خدا حقم ست من بود؟؟؟ مگه من  یپر نبود...مگه د
ت ...نشبببد..نتونسببتم...مقاومفهیوظ هی...یبود تیمامور هیخواسببتم... یم

 شدم.... رتیشدم...اس ریکردم..نشد...اس
 

 نکنه... هیدهنش که گر یب ض کرد...دستش رو گراشت جلو الیناز
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ه ...بمونمی_خسته شدم...همش اضطراب..همش استرس...بابا منم آدمم...پش

.از .سادمیگرفتارت شدم؟؟؟... نه...تا آخر  پا  وا نکهی...از امونمیخدا پش
سخره رو کردم...گفت نکهیا به  ستمیبه خدا..ن ستمی...نوونیبهم ح یاوون کار م

... یمیزندگ یجابگم ک ید ی...فرصببت نمسببتمی..فقط بلد نبودم...بلد نیعل
 ...تمیزندگ یدونم کجا ینم

 
معرفت  یب یناز بکشم...ربول..ول ستمیسال ازت بزرگترم...خشنم...بلد ن 12

هر جا تو که لمس کردم درد  یگ یکشم...م ی..بازم مدمیکش ادیناز تو رو که ز
کنه..چون دنبال عطر تو تمام  یکشببم درد م یکه م یکنه...من هر نفسبب یم

 ...ستی...آرامشتم نیستی... تو نستیبدنم..ن یسلول ها
 

شک م الیب ض کرد..ناز یعل سک...ب ای: بر گرد ب ختیر یا صال ن ایعرو  یما
ه ک یتوهم نیجا با ...بزار حسببت کنم...بزار د ارل ا نیا ایسببراغت...ب امی

بو نیزدم...ا جا  مه  ه م یکه  خ یتو رو  ل یلیده.. ما لیهم   ایخو
 انگرانتم...م دمتیکه د ی...از روز اولسببتینباشببه...نگرانتم...دسببت خودم ن

 من...من مجبور یمن استثنام...خواستن یدرست...ول میبهت ضربه زد یهمگ
 ؟؟؟؟یکن یم هیبشه.. گر نیود ابودم...چون ررار نب

 
 هق هقش بلند شد... یصدا الیناز
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 ..رو رطع کرد. ی...لعنت به من... و بعد گوش؟؟؟یکن یم هیزد : گر ادیفر یعل

 
کار کردم  یکرد...چ ینشببسببت...هق هق م نیبه دسببت تو کاب یگوشبب الیناز

رفت خونه...سببالنه  یم دیکار کنم ؟؟؟؟ بلند شببد با ی...چ؟؟؟یباهات عل
...به خانوم شخونیگراشت رو پ یتومن 10اسکناس  هیدر رفت... یسالنه جلو

 ...الینداد...راه افتاد به سمت و یتیخانوم گفتن...مرد هم اهم
 
 
 
 
 

و با  بود دهیکوب وار یرو به د شیگوشبب یکه عل یداخل اتار دنیو آهو پر یپر
 بود..وسط اتاق... ستادهیصورت ررمز..ا

 
کارت کنم..مامان  یکرد : چ یرو به عل یرو برداشت..پر لیموبا یتکه ها وآه

 آخه؟؟؟در یریآروم بگ کمیجان 
 

 نیا ایسالن : ب یگل گاو زبون اومد تو  وانیل هیبا  یمبل نشست..پر یرو یعل
 ....میو بخور...اخم و تخم ندار
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 داغ حلقه کرد... وانیدستش رو دور ل یعل
 

 ...توختنیتو خودت ر نی..ایتاب یب نی...ایعل یاری یدووم نم یجور نی_ا
 هفته سر جمع حرف زدنت چه ردر بوده؟؟؟ هی کینزد نیا
 

 یتلفن فکر کرد...پوزخند یپا شببشیسبباعت پ میورفه حرف زدن ن یبه ب یعل
 داد.... هیمبل تک یزد و به پشت

 
 یدسببتش بود به سببمت عل لیموبا ی...گوشببرونیبا اخم از اتاق اومد ب آهو

سایدراز  کرد : ب ش می...  شتریدونم که ب یخودم م یکارتت رو انداختم تو گو
 ...یدار اجیاز من بهش احت

 
نگران  ؟؟؟یدر هم آهو نگاه کرد : حاد تو چرا انقدر دلخور یبه اخما یعل

 ؟یتیگوش
 

نگام  ی... اون جوری...غرا نداری...شبببا خواب ندارمی_من و مامان نگرانت
 شما.... یم ی...شاکینکن عل

 
 ....دیزد... : شما دخترا هم فقط ناز کن یبعد از مدت ها لبخند یعل

 



 525 تو یدست ها یبه سبز

 
 
 
 

ند نم الیناز تراس  یرو یصببندل ی... روومدی یتو شبببک بود...اشببکا  ب
 گوشه... هینشست...شالش رو پرتاب کرد 

 
به رنگ و رو نرگس زرد و زار  نگاه کرد :  یکه متوجه اومدنش شبببده بود..

 خانوم؟؟؟ الیشده ناز یزیچ
 

 ینعیگه کم آوردم.... یکنم...م یم تشیبدم نه؟؟؟؟ دارم اذ یلی_نرگس..من خ
شده نه؟؟؟...من ه سته  صدا  ا چیازم خ سر در گم نیورت تو  حس  یهمه 

 نکرده بودم...
 

حلقه کرد : چرا بر  الیناز یآروم کنار  نشببسببت..دسببتش رو دور بازو نرگس
 شش؟؟؟یپ یگرد ینم

 
 کردم... یدونم...به خدا راط ی_نم
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هقش بلند تر شد..نرگس کمکش کرد که آروم بلند بشه...به سمت تختش  هق
 یتون ی...میکم اسببتراحت کن هی... : دیکرد...پتو رو رو  کشبب شییراهنما

 ....یریگ یدرست م یمای..اون مورع تصمیفکرت رو جمع کن
 

ده ...بنیدیند یحساب مدت شوهرتم درست و نی..ای_شما هم تو دردسر افتاد
 ...ادی یاصال خونه نم بایمن راحت باشم تقر نکهیا یخدا برا

 
به...م جا  خو با ... حت اوون ن نارا خودمون  شیمادر ...پ شیپ رهی_

 بچه ننه است.. یلیباشه...خ
 

 تنگ شده... یلیمامانم خ ی_دلم برا
 

 ...ستین دنشونیامکان د گهیانگار د گهیم یجور هی...نشی_خوب برو بب
 
 
 
 
 

 کالم.... کی یعل یاینم تو
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 ارشده؟؟؟؟ یجا ک نی...ا دینگاه کرد : سع دیسع نیخشمگ یبه چشما یعل
 

 تیمامور نی...ایدی...رنگ و روت رو دسببتین می_من ارشببد ...مرشببد حال
 خطرناکه...

 
 کیمن شبب لم بوت سببتیآخه ن ؟؟؟؟یگ ی: نه بابا....راسببت میبا لودگ یعل
 ...ستین می..حالهیدار

 
ل ع گ ی_ عده درد دار یلود م نه... غو مت دا کن...جسببب ..فشبببارت ین

 ....یبادست...روحت داغونه...تمرکز ندار
 

 از کارم جدا کنم.... مویخصوص ی_من بلدم زندگ
 

 ؟؟؟؟یابرو  رو باد انداخت : مطمئن هی دیسع
 

 _باز من به تو رو دادم....
 

لظ خشبببن ربل یبه عل دیسبببع را ته بود ن شیکه تو  گاه کرد : برگشببب
 گم.... یبازم م ی...ولمیکه ما عادت دار یاون عل نهی..انهی...بابا..ایآخ
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جا من ارشدم...پرونده هم از اول دست من  نیبشه..ا یآور ادیگم... ی_منم م
 ....امی...منم مدیمدت دور بودم...دم در آورد نیبوده...ا

 
 
 
 
 

...تو دلش دیصبببص...با اسببترس از خواب پر 1:20به سبباعت نگاه کرد  الیناز
تار جا  مه  ند شبببد...ه تار کیآشببوب بود...بل ها یکیبود....از   ینم ییو تن

 اضطراب از کجا بود؟؟؟ نی...پس ادیترس
 

رو  شیخواب یهوا داخل بشبه...ب ی...در  رو باز کرد تا کمسبتادیپنجره ا کنار
ساب ا شت به ح که  یچنگ نیبود...اما...ا دهیورت بود که خواب یلیخ نکهیگرا

 بود؟؟؟ ینشانه چ نیزدن...ا یبه دلش م
 

 شال دور خود  هی.... ختیر ریش وانیل هی خچالی ی...از تونییطبقه پا رفت
رو اسببتشببمام کرد....با خود  خلوت  ایدر یتراس...بو یو رفت رو دیچیپ

جا خ مه  مابود...امشبببظ آسببمو کیتار یلیکرده بود...ه نگ چشبب  ین ر
 رابل نفوذ.... ری...غقی...عماهی...سهیعل
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 .....ادی ی....خوابم نم2:45نگاه کرد  شیساعت مچ به
 
 یک دیکرد...ترس رهی..چشما  رو خدیچیپ اطیکه تو ح ینیلحخه نور ماش کی
 یه روک نیماش یکایدست یورت شظ....بلند شد..صدا نیتونست باشه ا یم

 ...مدویبلند تر هم به نخر م یلیکرد تو اون سکوت خ یها حرکت م زهیسنگ ر
 

 تو خونه؟؟؟ دیپر ی...مزدیم غیکرد...ج یکار م یچ دیبا
 

شببد...تو  ادهیاز  پ یخامو  شببد و مرد نیخواسببت تکون بخوره...ماشبب تا
 بده... صیتونست تشخ ینم یکیاوون تار

 
 یکار م یجا چ نیورت شظ ا نی:آرا ا دیبلند شوهر نرگس رو شن یهو صدا هی

 .؟؟..دیکن
 

ش یانقدر تعجظ کرده بود که کم الیناز را..و کنه منخور از آ لیتا تحل دیطول ک
 ..مهرانه...هیاوون سا

 
به سببمت تراس اومد...شببوهر نرگس چراغ ها رو رو شببن کرد...هر دو  مهران

 یجا چ نیخشبک شبده وسبط تراس نگاه کردن... : خانوم ا الیمتعجظ به ناز
 د؟؟؟یکن یکار م
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سه...  الیناز سته مهران نگاه کرد و تازه به خود  اومد تا بپر به چهره درهم و خ
 شده؟؟؟ یزی: مهران...چ

 
 ؟؟؟یداریاز پله ها باد اومد : تو چرا ب مهران

 
 یکار م یجا چ نیمورع ا نیرو ول کن....تو ا نایبودم...ا دهیخواب یلی_خ

 ؟؟؟یکن
 

ست مهران ش ید شت انجام م ی..کاردیبه دور لبش ک سترس دا  یکه هر ورت ا
 داد...

 
 ؟؟؟یش ی_جون به لظ بشم راحت م

 
 ...فکر کن اومدم بهت سر بزنم...یناز ؟؟یلرز ی_تو چرا م

 
 ساعت؟؟؟ نیا افه؟؟؟یر نی..با ایآورد ری_بچه گ

 
ساس م الیناز ضربان رلبش رو  یاح  شیزی: مامانم چ دی.... با ترد1000کرد 

 شده؟؟....بابام....
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هران ها م هول  الیناز یبازو بن.... خو خدا  به  بن.. خو نه  فت :  گر رو 
 تهران... مینکن....اومدم برگر

 
ست مهران ب الیناز ضرب از د ش رونیبازو ها  رو با   ی: مو  و گربه باز دیک

 بر سرم شده... ینکن...بگو چه خاک
 

 ...ی...علستاین یچیه نی...ببیکرد.... : ناز ی..من من م مهران
 

 ...د حرف بزن...؟؟؟؟؟یبند دلش پاره شد.... با ب ض : عل الیناز
 

 ...نشیبب میبر ی...ولستایمهم ن یعنیحال نداره... کمی_
 

 ی...جمله حال ندار..تو ذهنش مدیشببن ی..نمدیفهم ینم یچیه گهید الیناز
 رفت... یاهی..چشما  سدیچیپ
 

 و هوا نگهش داشت.... نیزم نیگفت و ب یبلند الی...نازمهران
 

با گونه ا  کم کم به هو  اومد...دسببت و  یزیبا احسبباس بر خورد چ الیناز
صورتش بودن و برا   ییپا  کرخت بودن و هنگ کرده بود...به کله ها که تو 

 نبودن نگاه کرد... صیرابل تشخ
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 ....الی_پرنسس....ناز
 

فه ا  م یتکرار ب نیاز ا ییرها یبرا الیناز که داشبببت کال فه اسببمش   یور
 حال باد آورد... یکرد..دستش رو ب

 
 شببتریرو ب الیرو که دل ناز ینیریشبب عیباد آورد و ما یرو کم الیسببر ناز نرگس

 ...ختیکرد تو حلقش ر یآشوب م
 

 چشمانش رو باز کرد... ید شتریب یکم الیناز عیما نیرفتن ا نییپا با
 

 به خدا.... یداد یسکتم م یداشت ؟؟ی_پرنسس خوب
 

آوردن صببدا  به کار برد... : مهران ...تو رو  رونیب یتمام توانش رو برا الیناز
 شده؟؟ شیزیچ یخدا عل

 
 ...مشینیبب می...اومدم دنبالت برکهیکسالت کوچ هی ستین شیزی_چ

 
 خواست بلند شه... الیناز

 
 ال؟؟یناز یکن یکار م ی_چ
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 ...فتهیگرفت تا ن زیجواب نداد..بلند شد..دستش رو به لبه م الیناز

 
 بازو  رو گرفت... ریز عیسر نرگس

 
 ...الیناز میر ی..نمیبکن یکار ها رو بخوا نی_ا

 
ا ب الی...نازنهیمبل بشبب یرو گفت و کتش رو در آورد ..خواسببت رو نیا مهران

 شه.... یمهران..عرابم نده ..حالم داره خراب م میب ض: پاشو بر
 
 
 
 
 
 4فکر نشببسببته بود..مهران..سبباکت و مت الیناز نیماشبب یسبباعت بعد تو کی

 ...دییپا یجاده رو م یچشم
 

 هی یخوردن..اگه دوستشون ندار یگراشته برا ییزایپات نرگس چ نییپا ی_ناز
 ...یبخور یزیجا نگه دارم چ

 
 زنده است؟؟؟ ی_مهران ....عل
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 الیصببدا مال ناز نیبود...انگار ا یجور خاصبب الیجا خورد...لحن ناز مهران

 ...ستین
 

 ه؟؟؟؟یچه سئوال نی_معلومه که زنده است...ا
 

 چشه؟؟ یگ ی_پس چرا؟؟..پس چرا نم
 

ست نم سع ی_منم در ستش  سم...دو  دیدونم...بهش زنگ زدم حالش زو بپر
نبال ...منم اومدم دمارستانهیکسالت داره ب یبرداشت..گفت..گفت کم یگوش
 تو...

 
نگفته بود اما همه  کنه...دروغ میچ نیتر از اوون بود که سبب جیگ یناز خوب

 رو هم نگفته بود... زیچ
 

ه گرفت یمنه...چرا دل مون رهی: تقصبب بشیو عج صیبا همون لحنه صببر الیناز
 بودم...چرا نگفتم...نگفتم...

 
با یگش..هرچ ینبا ...به خود  م یجور نیتو رو خدا... ا الی_ناز  دیکه 

 ...یکن بخواب یرو...ادنم سع یبگ
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راطه من همش  نیخوام..تو تمام ا یباز کرد : نم شببتریچشببما  رو ب الیناز

 چشمام باز باشه... دیخواب بودم...ادن با
 
 
 
 
 

 شیپ مینشبسبته بود...مر مکتیرفت...آهو رو ن یپشبت در اتاق ر ه م دیسبع
 سرم بود.... ریبود که ز یپر

 
 شد؟؟ ی: چ دیبه سمتش پر بایتقر دیاومد...سع رونیاز اتاق ب دکتر

 
 ظی... کتفش آسمیرو جا به جا کرد :...گلوله رو در آورد نکشیخونسرد ع دکتر

 ...ستین شیزی..خوابه...چمیشه...ادنم مسکن زد ی..که رفع م دهید
 

 ولو شد.. مکتین یرو دیکه کش یبا آه دیسع
 

 ..اوضاع معده ا  خرابه...چه کرده با خود ...؟؟؟ی_ول
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 هیبا سببر سببخت الیپارک کرد...تمام طول راه..ناز ابونیرو کنار خ نیماشبب مهران
 فروغ و سر در گم.. یبود...رنگش مثل گچ بود و چشما  ب داریتمام...ب

 
فت :  رهیدسببتگ یدسببتش رو رو الیناز بازو  رو گر گراشبببت ...مهران 

نازنیبب ت از تصببورت به شببتریب یلیآدم خ نیرو بزار کنار...ا ی...بچگی...
 ..؟؟یدون یمو که  نیوابسته است...ا

 
نداد.عجله داشببت...مضببطرب تر از اوون بود که بخواد  یباز هم جواب الیناز
 ...دیدو مارستانیشد..به سمت ب ادهیگو  کنه...پ حتینص نهیبش

 
 
 
 
 

تند  یکه به سببمتشببون با ردم ها دیرو د یاز ته راهرو...دختر جوان دیسببع
که رو به  دیهراسون رو د یالینداد...اما بعد ناز صی...اول درست تشخومدیم

 کو ؟؟ ی: عل ستادهیرو  ا



 537 تو یدست ها یبه سبز

 
ستق سئوالش صر میم سع صیو  ش یحرف چیه یب دیبود... سمت در اتاق ا اره به 

 کرد..
 

 خود  رو تو اتاق پرت کرد... بایدر و باز کرد و تقر الیناز
 

بود...آه از نهاد  بلند شببد...به سببمتش  دهیتخت خواب یکه رو یعل دنید با
فت...پ ناز نراهیر نداشبببت... که حبس بود ب الیبه تن   رونینفسببش رو 

تاد...رفسبببه سبب پا یعل نهیفرسبب  یکه نفس م یعنی نیرفت...ا یم نییباد 
پلک و  یبود...دسببتش رو آرام رو یهم راضبب نی..پس زنده بود...به همدیکشبب

 ؟؟؟یدیخواب ی.... : علدیکش یبلند عل یمژه ها
 

گه تو چته؟؟ چرا  یکس نم چیرو نواز  کرد...چرا ه یعل یشببد...موها خم
 کتفت بسته است...نکنه..نکنه...

 
به  دیکشیگرفت..خجالت م نییسر  رو پا الیاومد تو..ناز دیباز شد...سع در

 چشه؟؟...تصاد... ینگاه کنه...ب ضش رو رورت داد : عل دیسع
 

نداشبببت...گفتم ن ند روز بود تو هوا بود..تمر کز  نکرد...تو در ..گو  ای_چ
 ..گلوله خورد...یریگ
 



wWw.Roman4u.iR  538 

 

گرفت...چند بار گلوله رو با خود   یگفت..دسبتش رو به لبه صبندل ینی...ه
 رفت.... یاهیتکرار کرد...چشما  س

 
ه از راهرو ب یبود...نور کم رنگ کیتار بایرو که باز کرد...همه جا تقر چشما 

تاق م یتو یمنخم ینفس ها ی...صبببداومدیداخل م ...چشببما  رو ومدیا
کرد دوباره  یبود...سع دهیتخت همراه خواب یچرخوند...آهو بود که کنار  رو

بلند ...گلو آورد تو  یب ض گنده ا یعل ادی..ی...علنجاستیچرا ا ادیب اد ی
ت رف یم دیسر ...با ی..شالش رو گراشت رودیشد...آرام...مانتو  رو پوش

باز هم گیعل شیپ   بد  اومد که انقدر رفت....از خود یم جی...سببر  
چند ورت  نیباشببه..اما طبق معمول ا یعل شیشببده..که مثال اومده پ فیضببع

 مراربش باشن... دیخانواده...که با نیشده بار دو  ا
 

کدوم بوده...اتارش سببه تا  یاتاق عل ارهیب ادیکرد به  یراهرو اومد و سببع یتو
 یتو یوشبختانه کس..خدیاتاق فاصله داشت...در رو آروم باز کرد....سرک کش

 اتاق نبود....
 

 تختش دراز یمنخم رو ی..که هنوز با همون نفس هایعل شیپ دیپر کشبب دلش
 نشست... یصندل یبود...رفت کنار  ....رو دهیکش
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 یرو به دسببتش گرفت و اجازه داد تا اشببکا  روان بشببن...ب یعل یدسببتا
...: دستات رو دیب*و*سرو  ی...خم شد و دست علختیصدا..فقط اشک ر

 ...یدوست دارم عل یلیخ
 

 یطور نیبا پشبببت دسببتش کرد : چرا ا یعل یشبببانیبه نواز  پ شببروع
منه  ریمن بود نه....آره تقص رهیشد؟؟؟....تو چرا حواست نبود آخه؟؟؟...تقص

ستیکم آورد یکه ....گفت ش یعل یبه موها ی...منم کم آورده بودم...د .... دیک
 ی...حتی...نواز  شببدی..مراربت شببدیکر کنسببخته...سببخته که ف یلی: خ

س دم که با تو بو ی...من از تک تک لحخاتفهیوظ هی...به خاطر یشد دهیب*و*
مایلرت بردم عل به من احسببباس زن بودن...احسببباس ح  تی...چون تو 

 ....یداد یشدن...احساس آرامش م
 

 رو یشببال لعنت نی..ای...کا  دوباره با همون اخما بگیعل یشبب داریب کا 
 12 یمن به تو دچارم.... به تو یفهمم...عل یدرسببت سببر کن...ادن دارم م

که  یی...جراب...من به توی..خشببن...دوسببت داشببتنیسببال بزرگتر..تنها
 من برات مهم هستم دچارم... یبگ یبلد یا گهیرشنگتر از هر کس د

 
ست علدیاز جا  پر الیدر ناز یصدا با ست د  رو ول کنه که با لبخند ی..خوا

 انداخت.... نییپرستار جوون بخش سر  رو پا
 

 ؟؟؟یجا باش نیا دینبا یدون ی_م
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 دونم...اما... ی_م

 
 دونم.... یتو رو هم من م ی_اما 

 
 کرد... قیتزر یزیسرمش چ یشد و تو کینزد یآروم به عل پرستار

 
 _تو کماست؟؟؟؟

 
با چشببما پرسببتار با خنده ا یاول  به زور کنترلش م یگرد و بعد  کرد  یکه 

 نه؟؟؟ ینیب یم لمیف یلی:کما؟؟؟.....خ
 

 تو کما؟؟؟ رهیخوره م یبه کتفش گلوله م یگل دختر..ک آخه
 

 شه؟؟ ینم داری_پس چرا ب
 

ار شه...رنگ به رخس یم داریکم کم ب گهیبخوابه ....تا فردا د میزن ی_مسکن م
 نه؟؟؟؟ زهی....حواست به خودت باشه...برات عزایندار

 
 ....یلیکرد : خ یه رامت درشت و مردانه علب ینگاه الیناز
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با آرامش بیزی_تو هم برا  عز به سببر شبببظ  یشببتری..مطمئنم... نسبببت 

 ...دهیخواب
 
 
 
 
 

 ....دهیخواب ینگاه کرد...بعد اصال متوجه نشد که ک یساعت ها به عل الیناز
 

موها  سر  رو آروم تکون داد....گردنش  یرو یدست یاحساس نواز  ها با
نرگس  ادیلحخه زمان و مکان رو فرامو  کرد...خوابم م هیخشببک شببده بود..

 خانوم....
 

رو  الیناز ی...باز هم موهاالیلحن کودکانه ناز یدلش ضببعف رفت برا یعل
 عیآورده باشببه..سببر ادیانگار که تازه زمان و مکان رو به  الینواز  کرد...ناز

ا ...که بدیمنتخر د اهیرو باز کرد و سر  رو باد آورد....دو تا چشم سچشما  
 کردن... یداشتن نگاهش م یتاب یب
 

 .....یرو لمس کرد... : عل یشد..دستش رو جلو برد و صورت عل ینم باور 
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 ....یبا لرت نگاهش کرد : جان دل عل یعل
 

ت شروع کرد...سر و صور یزیکلمه بدون در نخر گرفتن چ نیا دنیبا شن الیناز
و هوا نگه  نیزم نیرو ب الیبا دسببت سببالمش ناز ی...علدنیب*و*سببرو  یعل

جمع شدن صورت  دنیبا د الیشد.... ناز الیناز یه هاب*و*سداشت و غرق 
 ....یعل دیعقظ رفت... : ببخش یبه خود  اومد..کم یعل

 
 ؟؟؟یجا بود نیا شظیدرد داشت : عروسکم..تمام د یکه هنوز کم یعل

 
 با سر جواب داد... الیناز

 
 کردم... یحست م یداریتو خواب و ب شظی_د

 
 ....دمیترس یلیمن خ ی_عل

 
 ...یستادیجلو چرا انقدر دور ا ای...شلوغش کردن...بستین یزی_چ

 
خت عل الیناز به ت ما کینزد یآروم  رو  یعل یشبببد..خم شبببد و چشبب

س ست د ی...علدیب*و* سر  رو تو  الیناز یا  موها گهیبا د رو عقظ زد...
ناز ها  دود  یتاب ی...حسببش کرد...بدیکشبب قیکرد و نفس عم الیگردن 
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ستگ ش یشدن..خ سدیها  انگار که از اول نبودن...نفس ک  شژنی..انگار اک
 هفته طارت آوردم... هی نی... : من چه طور ادبو دهیتازه بهش رس

 
نجوا  یگو  عل کرد...دم یگردنش احسبباس م یرو رو ینفس داغ عل الیناز

 من و ببخش.... یگونه : عل
 

رت...ه چیه گهی_کوچولو.....د رت ا چیو رت  نیو طا کار رو نکن...من 
 شم... یندارم...داغون م

 
 دم... ی... : رول مدیکش یآروم نوک دماغش رو به گردن عل الیناز

 
 
 
 
 

 یگاه من یبود و داشت چپ چپ به عل ستادهیا نهیگوشه اتاق دست به س دیسع
شتن ب میو مر یکرد...آهو و پر صدره م یهم دا لبه  الیرفتن...ناز یورفه رربون 

شون م سته بود و نگاه ش رو  الیناز یرکیز ریتمام مدت ز یکرد...عل یپنجره ن
 نرفته... هخواست مطمئن بشه که هست...ک یکرد...انگار م ینگاه م
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شمش سع یبه اخما چ صر وا نیافتاد : تو چرا ع دیدر هم   یدار یادیبخت الن
 ...؟؟؟یکن یمن و نگاه م

 
 تا حاد نصف عمرم رفت...مسخره... روزی_کوفت...از د

 
 نمردم... یناراحت هی_چ

 
 ...خودسر...ی..ببند..که خسته ام کردی_ببند...عل

 
پرسببتار وارد  هیخواسببت جواب بده که در اتاق باز شببد و دو تا پزشببک و  یعل

 اتاق شدن...
 

 ما هم نسبتا بهتره... ضیکه مر نمیب ی....منجایچه خبره ا_به به...
 

ستار صبص رو گزار  م پر شت موارد   کرد و گه گاه یداد... و دکتر گو  م یدا
 یبه پزشببک جوون نگاه م یکرد...که داشببت با اخم ترسببناک ینگاه م یبه عل

شجو  رو گرفت...به دختر کوچولو شگل ب یکرد...رد نگاه دان س یخو  یحوا
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ته بود و غرق عل دیرسبب لظ پنجره نشببسبب نده ا یکه  با  یبود...خ کرد و 
 رو ییزهایداشت کردن چ ادی..دانشجو  رو متوجه خود  کرد..بعد از سرفه

 همچنان پر از اخم بود... یرفتن...عل رونیاز اتاق ب یپرونده و گفتن نکات
 

اوون  . :دو تا نبود.. نیمتوجه ا یکنار  رفت... کس الیرو صدا کرد..ناز الیناز
سرت کن...من و با ا یلعنت ست  ست چالق با ا نیرو در  ریجماعت در گ نید

 نکن...
 

نبود...همه  ازیهم ن یلی..با خنده گفت : خهیچ انیدونسببت جر یکه نم الیناز
 گفته بودم... یزیچ هیخواسته هام اجرا بشه..حاد من 

 
 خندان نگاه کرد.... یالیبا تعجظ به ناز یعل

 
 کمیهم رفته بودن تا  میو مر دیو به زور برده بود خونه....سببع..مادر  رآهو

 ....یعل شیبه اصرار خود  مونده بود پ الیاستراحت کنن...ناز
 

زد...سر  رو بلند  یرو ورق م یکنار تخت داشت مجله ا یصندل یرو الیناز
به عل ند یکرد و  که بهش زل زده بود...لبخ گاه کرد  گام  یجور نیزد : ا ین ن

 نکن..
 

 ؟؟ی_چه جور
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 ...گهید یجور نی_هم

 
با اوون مجله ور  یسببباعت دار هیبه من توجه کن..ادن  یبا من ی_تو هم ورت

 ...یریم
 

ته بود از لحن حسببود عل الیناز نده ا  گرف حت  ی... : میخ خوام اسببترا
 کله حرف بزنم... هیتونم  یتا صبص م یشناس ی..وگرنه منو که میکن

 
 _خوب با من حرف بزن...

 
 دوسبت ینشببسببت و دسببتش رو گرفت : از چ یبلند شببد لبه تخت عل الیناز
 برات حرف بزنم.... یدار

 
 یه اب*و*سببکه رو  بود... الیناز یدسببتش رو بلند کرد و به انگشببتا یعل

 زد : از خودت.... یطودن
 

 ...جناب سرگرد...یدون یو بم منو م ری_تو که همه ز
 

 ...نی...هممیتو فقط عل یمن برا نیاخم کرد : بب یکم یعل
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 شه چند تا سئوال بپرسم.... ی_باشه..بابا...بد اخالق..م

 
 زد : بپرس وروجک... الیناز ینیو با انگشت اشار  به ب دیخند یعل

 
 ..چه طور بگم...یعنی..یکنیم یکه تو  زندگ ی...اون خونه انی_بب

 
 ؟لوکسه..درسته؟؟ یادیدر مقابل ش لم ز یبگ یخوا ی..مدمی_فهم

 
 تکون داد... دییشرم سر  رو به نشانه تا یبا کم الیناز

 
داشت و نداشت رو به نام  ی...ربل از فوتش..هرچمی_خوب ...پدر بزرگ مادر

خه هم بود...م بل مالح را که  مادرم  یمن زد... باه  خواسبببت جبران اشببت
 باشه..مثال...

 
 ؟؟؟یدوست دار یلی_تو ش لت رو خ

 
شتم..انتخابش نم ست ندا و دادم....ت یادامه ا  نم ایکردم.. ی_البته...اگه دو

 دونم... یم یبا ش ل من مشکل دار
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با من مشببکل  شببتریشببما ب ی...دوسببتایدید یعنی...یدون ی_خودت که م
 دارن...

 
 ....ستمی_من از اونا ن

 
 ...یهم ندار ی_واد دست کم

 
 ...یکن یکرد... : ربول کن مراعات نم یاخم ساختگ یعل

 
 که بکنم... ی_ربول کن..من خوشگلم..هر کار

 
 ...گهید نهیلظ : درد منم هم ریز یعل

 
رو تو دسببتش گرفت... :من  الیاز ناز ییدسببتش رو باد آورد و رشببته مو یعل

 کنم... یکه دارم رو فدا م یهرچ نایبابت ا
 

 تلفن.... یپا ادتهی  شد: سر  رو خم کرد پر از حس نواز الیناز
 

 ...ستادمی..و پا  اادمهیگفتم رو  ی_من هرچ
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 ...یمیزندگ یکجا یدون ینم ی_گفت
 

 کرد... یمنتخر نگاهش م یبا چشما یعل
 

 ...دمی..اما بادخره فهمدی_طول کش
 

 _خوب؟؟؟
 

.. هر ییجا نیرو گرفت و رو رلبش گراشببت... : درسببت ا یدسببت عل الیناز
 که نبض داره... ییجا

 
ساس کرد جر یعل شد..پر از حس...اح پر از حس بهش منتقل  یداغ انیداغ 
دن زنه....کنترل کر یا  م نهیبه رفسه س الیکه رلظ ناز یشه از هر ضربه ا یم

 شد... یخود  داشت برا  سخت م
 

 بعد از چند لحخه یشد..عل یعل دنینفس کش تمیمتوجه عوض شدن ر الیناز
... : دیکشبب رونیب الیدسببت ناز ری..دسببتش رو از زیتاب ی..با ببه خود  اومد

 کار رو نکن.... نیا گهید
 

 جا خورد : ناراحتت کردم؟؟؟ الیناز
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 الیناز یمتعجظ و شبباک یرو پاک کرد و به چشببما شیشببونیپ یعرق رو یعل
نه..مثل ا ناراحت؟؟؟؟...  ه ..چیتا تو بفهم میکار دار یلیخ نکهینگاه کرد : 

 ....یمن دار یرو یریتاث
 

 کنم.... یم تی_فعال که فقط شاک
 

ناز فات چ نی...ا ال؟؟؟؟ی_ با رو اون جور؟؟؟یگ یم هیمزخر  ی...اون ل
 بابا.. ینکن... ا

 
 یشببد داشببت پوسببت لبش رو م یکه ناراحت م یطبق معمول هر بار الیناز

 کند....
 

 ... و بعد با دست به کنار  اشاره کرد...نمیجلو بب ای: بیعل
 

 ...یش یشم..هم تو دلخور م ی..هم جا نمامی یم_ن
 

و  دیکشبب قیچشببما  رو بسببت و با دسببت فشببار داد...چند تا نفس عم یعل
 یلیگنده ام ..اما تو هم خ یلی...درسته من خیش یچشما  رو باز کرد : جا م

با مر نی..ببشببمیپ ای...بییکوچولو بده... نن ک یبرخورد رو م نیا ضیحالم 
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..به تمیندگمن تو مرکز ز ی... تو که گفتیآخه؟؟..مگه ررار نبود برام حرف بزن
 ر ؟؟یز یزد یزود نیا
 

نه ملتمس عل الیناز ند یبه لح جا یلبخ اشببباره کرده بود  یکه عل ییزد و 
 نشست...

 
و  ارزیچ ی...وارعا بعضییکوچولو یلی_از من ناراحت نشو...عروسکم...تو خ

ناطیدون ینم ثل م  جرب م سی...تو م کارت..هر یکن یمن و  ...هر 
 حرفت...منم آدمم...خوب برام سخته...

 
ندگدیرو فهم یتازه منخور عل الیناز مام طول ز لت  شی..در ت جا قدر خ ان

 انداخت و خواست که بلند شه... نییبود...سر  رو پا دهینکش
 

قدرم ب گهیدونم و تو...د ی...من می_تکون بخور به ن یان فی...رسببتمیجن  ها
 شو...سرت و بلند کن...

 
 سر  رو بلند کرد... الیناز

 
 ..حاد بهم بگو...شمال چه خبر بود....نی_آفر
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شد که عل یبه راحت الیناز شروع  یمتوجه  ضوعه...پس  دنبال عوض کردن مو
ها..نرگس و همه  ی...از شببلوغایکردن...از در فیتعر زیکرد از همه چ بچه 

 ...زیچ
 

شما  شد ک نیسنگ کم کم چ  با ی..اما خوابش برد....علیشدن...متوجه ن
س سختاریتال  ب سر  رو ؛  الیناز ی...و به  رو کنار خود  جا به جا کرد...

 نیجن هیمثل  الیتو تخت جا به جا شد...ناز یخود  گراشت و کم یرو بازو
باد  وردستش  یبود....عل یعل نهیجمع شد...صورتش رو به س دیبه پهلو خواب

 رو نواز  کرد...کم کم خود  هم خوابش برد... الیناز ید و موهاآور
 
 
 
 
 

شد...از د مار یچک کردن حال ب یبرا دکتر ستار وارد اتاق   هی ندیهمراه با پر
که معلوم بود در کمال  ی..و علیعل ب*غ*لجمع شبببده تو  یدختر کوچولو

زد...رو به پرسببتار که اوون هم خنده ا  گرفته بود :  ی..لبخنددهیآرامش خواب
 کرد... دییمونن..پرستار هم با سر تا یمثل شعر م

 
 نداره... یاجیما به ما احت ضیمر نی...امی_بر
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جا  دهیکه خواب یسببفت یجا یسببر  رو رو یکم الیناز به  جا  بود 

شد  یم داریچند لحخه اول که از خواب ب شهیکرد...چشما  رو باز کرد...هم
 یبازو یچشببم ا  رو به هم فشببار داد و دوباره باز کرد...رو یبود..کم جیگ

ند یعل لرت بود از نزد یخواب بود...لبخ به هم  یکیزد...غرق  که ادن 
 ...ندداشت

 
کار  نیزد..ا یلب ریغر ز یحرکت داد...عل یصببورت عل یرو آروم رو دسببتش

ست آورد و خوا یبه سمت لظ عل طنتیرو دوباره تکرار کرد..انگشتش رو با ش
 ادی  بدرد نکهیاز ا شببتریگرفت...ب یانگشببتش رو گاز کوچک یدور کنه که عل

 ...دیترس
 

شتش رو ب یکرد عل یم فکر ش رنیخوابه..انگ شت دیک س یو م زد :  یلع نهیبه 
 ؟؟؟؟؟یکن یکار م یچ

 
شما  رو کامل باز کرد و خند یعل ش دیچ ش عوارب یپا دیبا یکن یم طنتی: 

 نخواهد بود مطمئنا... نیبعد ها گفتم که جوابم ا یو برا نی..ایسیهم وا
 

 ...یعل یادب یب یلی: خ دیپر نییاز تخت پا عیرفت و سر یچشم غره ا الینازز
 

 نگفتم.... یزیواد...من که چ یزد : تو منحرف یرهقه ا یعل
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که  ادیکرده بود خواست به سمت علس ب دایدادن پ یکه احساس بد سوت الیناز

 گفت... ینیگوشه اتاق خورد و ه یچشمش به صندل
 

 ؟؟؟؟یشد یرو گرفت... : چ الیو رد نگاه ناز دیترس یعل
 

 ....میمر فیک نی_ا
 

 ه؟؟؟ی...خوب باشه...مگه چدمیبابا...ترس ی_..ا
 

 م؟؟؟یبود یچه طور شیپ قهیحواست هست ما چند در یعل ه؟؟؟؟ی_مگه چ
 

 مگه؟؟؟ میبود یابرو  رو باد برد : چه جور هیزد و  یطانیلبخند ش یعل
 

بد  یلی: از من انقدر حرف نکش بد جنس...خ دیخجالت کشبب یکم الیناز
 شد...

 
 ...نمیجلو بب ایآخه....ب یشد یانقدر..خجالت یشو..تو از ک افهی_ر

 
 _آبروم رفت...
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 ه؟؟؟؟یآبرو ی_بودن با من ب

 
 ..بهینگاه کرد ..هول کرد : عل یعل یلند کرد و به چهره جدسببر  رو ب الیناز

 ...یعنیخدا..منخورم..
 

سع الیبه ناز یعل سمون و ر یکه  شت آ رو به هم ببافه تا حرف بزنه  سمونیدا
خواسببتم..از اوون حال و هوا در  یکردم...خانوم کوچولو..م ی: شببوخ دیخند

 ...یایب
 

 بابا.... ی...ایعل یبد یلیاخم کرد : خ الیناز
 

 تونم بلند شم... یمن...من که نم ی..خواستنارمیجلو از دلت در ب ای_ب
 

اتاق  یصببندل نیباد انداخت و رو دور تر ج*ن*س*یابرو  رو با بد الیناز
 نشست... : نچ...جام خوبه....

 
شه...ا شه..با شه...بعدا اعتراض نکن ادتیرو  نای_با داره  که عوض یزی...چایبا

 گله نداره...
 

 بود.... الیسر خو  ناز ی..خنده هایعل ابجو
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هم با  میزد....مر یحرف م یبا عل نیهمچنان تو لک بود و سببر سببنگ دیسببع
ها گاه  گاه و ب یرکیز ریز ین که معن یو  به شیگاهش  ..مچتونو گرفتم بود..

 زد.... یدوتاشون لبخند م
 

خه ا الیناز ند لح تاق ب یچ ن رونیاز ا نگ بز به مهران ز تا  مد   یه..ورتاو
ر ت یا  جد افهیر یکم یاومدن..و عل رونیاز اتاق ب میو مر دیبرگشببت..سببع

 شده بود...
 

 با مهران؟؟؟ ی_صحبت کرد
 

 هم سالم رسوند... یلی_بله..خ
 

 ...یاری یگم...اصال نه تو  نم یم یزیچ هی...ی_ناز
 

 شده؟؟؟ یزی_چ
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با سببع پدرت آشببت یر ی..ممیو مر دی_ادن  با  ...اون یکن یم یخونتون....

 نگام نکن... یجور
 

س ح نیدونست ا ی..اما نممونیدلتنگشون بود و پش دایخود  هم شد الیناز
 رم... ی: نم ادیاز کجا م یسرکش لج باز

 
..دستشون رو یر یشه...م یحرفم دو تا نم یدون ی...منو خل نکن..م الی_ناز

 ...یکن یم ی..آشتیب*و*س یم
 
 
 
 
 
بار تکرار  20همون جمله را بدون کم و اضافه  یربع چانه زده بودن...و عل کی

 ...برداشت یرو با حرص از رو صندل فشیکم آورده بود...ک الیکرده بود و ناز
 

 یدونم که م یم یزیچ هینرو عروسببک...دل خور نبا ...حتما  ی_اون جور
 ....یگم بر

 
 دم خوشحال بشم... ی..رول م ی_اگه به منم بگ
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با ب دی_تو  پدرت  بدم...حاد تو  یکار هیتا من بتونم  یاشببتو خونه  و انجام 

 ...ضمیمن مر نیدلخور نبا ...بب یبرو...ول
 

 ....ایبودن سو  استفاده کرد ضیمر نیزد : تو هم از ا یلبخند الیناز
 

 شم... یاوون لبخندتم م یبخند که من فدا یجور نی..همنی_آفر
 

سقف خ یسر  رو رو الیناز شت...به  شش گرا شد...تازه از حموم در  رهیبال
 بود.... ختهیبالشش..ر یرو رو سشیخ مهین یاومده بود و موها

 
هاب روز نده بود...ورت یپر از الت گررو که اوون دو  یبه ظهر فکر م یرو  کرد 

 یبود..تو دلش رربون صببدره عل دهیخواب یزیسبباعت رو چه ردر فارغ از هر چ
 رفت... یکه منبع آرامشش بود م

 
 یبا اخم نشببسببته بود..ول یلیکرده بود..پدر  اولش خ هیرگ یلیخ مادر 

رف از ط یکسبالت عل لیکه گفته بودن به دل دیو سبع میبعد  با وسباطت مر
سر   هیکرده بود..پدر  با گر یکه از پدر  عرر خواه الیاوون اومدن و ناز

 بود... دهیب*و*سرو 
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ساس م الیناز شت اح  نیکرد که چه ردر رهر بودن با خانواده ا  تو ا یتازه دا
 از رو دوشش برداشته شده... یهفته بهش فشار آورده...چون انگار بار هی
 

 بالشتش تنگ شده بود.... یبرا دلش
 

قه ا در با ت تارش  با  یا مادر   تاق  ریشبب وانیل هیباز شبببد.. کائو وارد ا کا
 ها ... یشد...درست مثل کودک

 
رو از دسبببت مادر   وانیداد...ل هیتخت نشببسبببت و به تاج تخت تک یرو

 گرفت...
 

 اتاق ازم نیشبببظ تو هم هیبه گونه دخترکش زد... :  یه طودنب*و*سببب یتیگ
کرده..بازهم تو رو تنها  تیکه هر چه ردر هم که پدرت من و اذ یتشببکر کرد
 یکه چرا پدرت رو ترک نم یهسببت یدونم چرا ادن شبباک ینم ینزاشببتم..ول

 کنم....
 

به من  یضببربه بد مهیبودم مادر...مسببئله فه ی_من فقط به شببدت عصبببان
درشببت  زویانقدر اتفارات ر هی..چون تو حاشبباوردمیخودم ن یزده..من به رو

 ...ومدهیسرم م ییداشته چه بال قتیرفت..در حق ادمیافتاد که من 
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هت ره..اون بمشاو یبر دیفردا..با رمیگ ی_من فدات بشم....برات ورت دکتر م
 یکی ای...هرچند..گویراحت تر حل کن یبحران رو کم نیکنه...تا ا یکمک م

 کنه... یتا مشاور داره بهتر عمل م 100هست که از 
 

 انداخت.... نییسر  رو پا دیخجالت کش الیناز
 

 _پس حدسم درست بوده...
 

 یجمع شد..دخترکش رو محکم تو آغو  گرفت : ک یتیگ یچشما یتو اشک
 اومد تو رو از ما گرفت.. یکی ی..کیتو انقدر بزرگ شد

 
 مامان... یکن یبزرگش م ی_چرا دار

 
و خونه که افتاد باز ت یروزا بود که هر اتفار نیزد.. : من بابت هم یلبخند یتیگ

 پدرت موندم....
 

 _بابا ادن کجاست؟؟؟
 

 خوابه... یبهش دادن..شظ ها زود م یرو ی_تو اتارشه..داروها
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 مامان؟؟؟؟ شیدی_تو بخش
 

 یلیسبباله که شببوهرمه..من خ 30 کهیچون نزد شببشببمیدونم...من پ ی_نم
 رو ندارم.... یبودم که اومدم تو خونش..جز اوون کس کیکوچ

 
 
 
 
 

 ؟ یکه تو فکر بود نگاه کرد : درد دار یبه عل دیسع
 

 _نه..
 

ما امسبببال ع ؟؟یخواب ی_پس چرا نم که  دیتا منم بخوابم...از دسبببت تو 
 یزندگ گهیکه با تو آشنا شدم..کال د یسالگ 18کنم از  ی...دارم فکر ممینداشت

 نداشتم...
 

 تان؟؟؟مارسیب یبه تو گفت بمون یبکپ....اصال ک ریدم...بگ ی_جوابتو نم
 

 _خودم...
 



wWw.Roman4u.iR  562 

 

 انسان رفتار کن... نی..عی_پس حاد که داوطلظ شد
 

 ...ومدهیبه تو ن یخوبتخت همراه مرتظ کرد.. :  ی..بالشتش رو ؛ رودیسع
 

اسم  ندیرو برداشت..با د شیگوش زیم یاز رو لشیموبا برهیبا احساس و یعل
پت و پهن الیناز ند.. که از د یلبخ ..بچرم رمیدور نموند : من م دیسببع دیزد 

 ...دیدادا ..تو و حاج خانومت راحت باش
 

 _سالم عروسک...
 

 ؟؟یجان بهتر ی_سالم عل
 

 ..اوضاع خونه خوبه؟؟؟ی_بهترم..تو خوب
 

 گزار  کار نداده... دی_نگو که سع
 

 از دستشا... ی: شکار دیخند یعل
 

 از خشم پدرم کم کرد... یلی_نه بابا بنده خدا..خ
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 یپدرت بدمت...ول لیبود که خودم تحو نیا حمی_خوب کرد..هر چند ترج
 هیتنب هیدادم به دم پدرت... یبه نفعت شببد..چون من دم م شببتریب یجور نیا

 من محفوظه... شیپ هتیرو شاخت بود...هر چند هنوز تنب یحساب
 

 رما... یزارم دوباره م یخود..مگه من بچه ام..م ی_ب
 

راط هی یعل باره  با لحن ترسببناک یلحخه دو ناز یکرد... باها   الیکه  وارعا 
 نیامتحان کن بب گهیبار د هی...ی: تو جراتش رو ندار ومدیحساب کار دستش م

 دی...باید یسبباعت گزار  کار بهم م کیبه بعد...هر  نیه..از اشبب یم یچ
 ..ییبدونم کجا شهیهم

 
 بود... یبا مزه ا ی_شوخ

 
 ..هی_تو فکر کن شوخ

 
 ...ییییییی_عجبا...عل

 
 ...ی_جان دل عل

 
 حکم اعتراض دارم... نی_من به ا
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 ...ستی_وارد ن
 

 رابطه فکر کنم... نیاز اول به ا دی_اصال من با
 

شد که چرت گفته...اما کار یشوخ  ینم شیکرده بود...اما خود  هم متوجه 
 شد کرد...

 
 ....یلی_هر جور که ما

 
 رطع کرد.... یرو گفت و گوش نیا یعل

 
...بحثشببون شبببده یراحت نیشبببد به هم یخشبببک شبببد..باور  نم الیناز

از من گرشببت....سببکسببکه ا  گررته  یعل یشببوخ یشببوخ یعنیباشببه...
مه چ نه رسبببه ن زیبود..ه قا هاندیخر  احم نت بر د باز  یکه ب ی..لع مورع 

 شود....
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ادن دو روز بود که با هم رهر بودن و  یشوخ یشد که شوخ یباور  نم الیناز
 خنده دار بود... یلیکردن...خ یصحبت نم

 
از خود  اصال انتخار نداشت با هم  الیکه ناز یدو سر غرور و البته لج باز هر

بار یتماس نم  یکه عل نیبا آهو صببحبت کرده بود...ا یگرفتن.... دو سبببه 
 گهیروز د 10اسببتراحت کنه و تا  دیحالش خوبه..مرخص شببده...تو خونه با

 کنن... یدستش رو باز م
 

 رو... ییهو هی یریدل گ نیاوردن ا یخودشون نم یبه رو الیآهو و نه ناز نه
 

ها  نیرفت به پالتو...تمر یم داشببت ریهفته اخ 3بعد از تمام اتفارات  الیناز
 ...دیرس یم بهشتیاجرا به ارد دیرو شروع کرده بودن...با

 
.تو رو .فتهیکه ب یهر اتفار ادی یبود..خوشببم م ی: پرنسببس..تمرکزت عال ماین

 ...یکن یصحنه فرامو  م
 

رلپ از رهوه ا  رو  هیو  دیکشبب اطیکف ح کی..پاها  رو به سببرام الیناز
 کنم وجود دارم... یکه حس م ییخورد... : صحنه...تنها جا

 
 شدنه... قیشدن...هنر مند تشنه تشو دهی: هنرمند و د مهران
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زده  شقیتشو یبرا یکه دست رهیم یم یزمان قتیهنرمند در حق گهی: آره د پاشا
 نشه....

 
 ندازه.... یم مهیفه ادیجا منو  نی: ا الیناز

 
 : دختره آش ال... ماین
 

 ....یگم شانس آورد یزد : باز هم م گار یبه س یپک محکم مهران
 

 بود؟؟ یکه به تو داشت چ یا نهیک نیا شهی...ردمی: آخرشم من نفهم پاشا
 

س ینگاه الیناز سر عجز به مهران انداخت...مهران ته  سطل  گار یاز  رو تو 
 دین با..که ممیبرسبب نیتمر هیبه بق میبود..بر ضیکنار باغچه خامو  کرد : مر

 خونه باشم.... 7
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خت نشببسبببت...شبببد یعل به ت ناز دایل نگ  دونسبببت  یبود...م الیدل ت
 نیبفهمه به پا داره..زم یدونست که ناز یکجاست...گزار  رو گرفته بود....م

 یدسببت خود  نبود..اسببترس داشببت..تا ورت ی...ولزهیر یو زمان رو بهم م
 موند... یم یاضطراب ها بار نی..امدوی ینم یخونه عل الیناز

 
دزم بود....دزم بود  یکرد که بهش زنگ نزنه...ول یزور خود  رو کنترل م به

 رو بشناسه... یعل یخط ررمزها الیتا ناز
 
 
 
 
 

 با هم از سالن خارج شدن.... الیتموم شده بود....مهران و ناز نیتمر
 

 ؟؟یآورد نی_ماش
 

 دهیتو مردم..چند ورت بود گوشببه عزلت گز امیب ی_نه... دوسببت داشببتم کم
 بودم..

 
 جوان... لسوفیبرسونمت..ف ای_ب
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نه...م بایعل شیخوام برم پ ی_ ها  حرف بزنم...نم دی.. خوام دل  یبا
 طول بکشه... نیاز ا شتریب مونیخور

 
باره دارنی_آفر حاد ب یشبب یم ی..دو نه عل ایپرنسببس خودمون...  یتا خو

 برسونمت...
 

 ...ستین رتی_نه...تو مس
 

 _بپر باد ناز نکن....
 
 
 
 
 

هم  یلیاومده..خ یمتوجه نشببد ک قی..اما دردیزنگ در رو شببن یصببدا یعل
 به در خورد و در باز شد... یتقه ا نکهینکرد..تا ا یتوجه
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سف یتو اوون پانچو نخ الیناز دنید از شلوار تنگ ررمز دینازک  شال ررمز... ...

 بود جا خورد... ستادهیفرشته ا هی نیکه حاد تو چار چوب در..ع
 

شنه داره  یکه متوجه نگاه عل الیناز شده بود که چه ردر متعجظ و ت به خود  
 کنه : سالم... ینگاهش م

 
 _سالم...

 
 تو... امیب یکن ی_دعوتم نم

 
 تو... ایاز شوک در اومده بود... : چرا..چرا...ب یکه تازه کم یعل

 
هم رو  یوارد شد و در رو پشت سر  بست.... و رو مبل نشست.... عل الیناز

 مبل رو به رو نشست...
 

 ....نمتیجا بب نی_انتخار نداشتم..ا
 

 مزه بود.... یب یلیرهره دو روزه به نخرم..خ نی... امی_اومدم حرف بزن
 

 بود... یجد یلیخ الیکرد....ناز یاحساس نا آروم یکم یعل
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 ...یبه فکر داشت ازیکه ن یتو بود نیا ی_به نخر منم...ول

 
 ...یکرد یم نییتع نیروان یکه داشت یتو بود نی_ا

 
چشببمات تنگ شببده بود  ینگاه کرد : دلم برا الیناز یجد یبه چشببما یعل

 عروسکم....
 

 ...ینی..من رو ببیچه ردر مشتاق بود دمی_د
 

ناز تی_اذ به خودت م یلیتو خ الینکن..  یخوب احسببباس من رو نسبببت 
 ...که نفسم به نفست بنده...یزیچه ردر عز یدون ی...میدون

 
 ..من به تو چه ردر وابسته ام...یدون ی_ تو هم م

 
 چه ردر بهم بر خورد.... یدون ی..میبود زد ی_پس اون حرف چ

 
 ...میبه هم نزد یما راجع به رابطمون...انتخاراتمون از رابطه...حرف ی_عل

 
 م......من سرا پا گوشمی_خوب بزن
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 ...میمن دختر آزاد ی_عل

 
 دونم... ی_م

 
 ..یرو عوض کن نیا یخوا یم ی_ول

 
 نرو؟؟؟؟...گفتم روابطت رو رطع کن؟؟ یی_من گفتم..جا

 
 _خوب نه...

 
 ؟؟؟ی_پس چ

 
 ؟؟ییهر ساعت بگو کجا یچ یعنی_
 

که  ی...سببخته؟؟؟...سببختته به منییخوام بدونم کجا ی_من نگرانتم...فقط م
... به خصببوص ؟؟؟یر یکجا م یبگ یی..که همه فکرم توییتو میهمه زندگ

به من وارد کرد نت رو  بار...شببوک نبود به حال دو  تا  نازیکه  من بچه  ی...
شق اول و آخرم 32...ستمین سع یم تتی...اذیسالمه..تو ع کن  یکنم؟؟...

 ...یایکنار ب
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 ...یی_زور گو
 

 کنم.... یانکار نم نوی_آره..زور گو و حسودم...ا
 

 متفاوته... یلیخ امونی_دن
 

نت : م..منخورت  ینم یخوب یحرفا بو نی...اختیرلبش ر یعل با لک داد... 
 ه؟؟؟؟یچ

 
 ...ی..عرر نخواستیکرد نیکه اون شظ تو ماش ی_تو هنوز بابت کار

 
بدتر به  کل توسببط تو تنب نی_من  که دار هیشبب نت...تو   یم یشبببدم..نبود

بینیب ر عوا چه  نت.. بود ن عرر  یبرا ی.. با  گه  ما ا ما..ا ته...ا من داشببب
بابتش ه یتیمنو..خر تیخر یکن ی..فرامو  میخواه رت  چیکه خودم  و

عرر م یخودم رو نم باشبببه  فاوت بودن دن نیا یخوام...ول یبخشببم..  ایمت
 ه؟؟؟یها..منخورت چ

 
 دم... یمن به کارم تو تئاتر ادامه م ی_عل

 
 ؟؟؟یبه من بگ یخوا یم یتو چته؟؟ چ ی_خوب بده.....ناز
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 یلیخوام بگم...خ ینشست.... : م یاز جا  بلند شد..رو دسته مبل عل الیناز

 ...میکم کم حلش کن دیاختالفا هست...با نیا ی..ولیلی....خیزیبرام عز
 

حل مدیکشبب یاز سببر آسببودگ یکه نفسبب یعل حل ممیکن ی... :   ی.. 
ماد کن..ن کمی..کمیشبببه....فقط... به من بگو...رهر  ازیبه من اعت هات رو 

 نکن...با هام حرف بزن...
 

 ..یبار که تو رهر بود نی_ا
 

شما خانوم یلبخند ی_عل شت شی..پا پیکرد یزد : بله که  شتبیگزا اهم رو ...ا
بات کرد گهیبار د هی..یجبران کرد دوسبببت  یلی...که خدا من رو خیبهم اث

 رو بهم داده.... یفرشته ا نیداشته که همچ
 

 ...الی_ناز
 

 _جانم....
 

صورت ناز یعل ست که بخوا یزیچ گهیرو نگاه کرد... : د الینواز  گونه   یه
 ؟؟؟؟یبه من بگ
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 _بله...
 

 _خوب بگو..
 

 ...یترسم... دلخور بش ی_آخه م
 

ست..موها یعل  یرو کنار زد... : من از تو دلخور نم الیصورت ناز یتو یبا د
 دارم...برات بگم.... یحیشم...بگو ..که اگر توج

 
 _آخه....

 
پا  نشببوندتش.... : من دوسبببت دارم  یرو گرفت..رو الیدسبببت ناز یعل

باور کن نمی.....چرا...از کالیناز که تو خ یدونم...فقط م ی...  یلیدونم...
سم...نگرانم...چون م یزیعز یلیخ سا سبت بهت..ح خوام حفخت  یبرام...ن

بدون تو زندگ یدونم....نم یکنم....چون م که من  یتونم  ردر   توکنم....اون 
 ...یرو دوست دارم..تو منو دوست ندار

 
 ...ستین یطور نیحرفش : ا یتو دیپر الیناز
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شتش رو رو یعل شت : برام مهم ن الیلظ ناز یانگ ...من انقدر بهت ستیگرا
کببه  یدار زیببعببالببمببه چبب کیببکببنببه...تببو  رابببتیببعشبببق دارم..کببه سببب

 یلیخ نی..عالره ات بی...تئاتر..مجسببمه هات..خانوادت...بسببتنیعاشببقشبب
س زایچ شقام..تمام ن میتق  که ییها زیهام...تمام چ ازیشده...اما من...تما م ع
 ...در تو خالصه شده...ستیبوده ن یم دیبا
 

سم...م یخاطر م نیهم به سم از روز یتر ش یتر سخت میکه نبا  ی...بهت 
که خرمیگ قدم.. ند..معت خت نم یلی...هر چ هت سبب با ارمیگ یهم ب که   نی...

 ...ادهی...دبد هم پیبود رونیلباسا ب
 

 ..مهران منو آورد....ریاخم کرد : نه خ الیناز
 

سک..از ا ستش درد نکنه...اما عرو شممیاگه رهرم بود یبه بعد...حت نی_د ا ...
دنبالت...چشببمم  امیورت هم بود..خودم م ری..و اگر دییکجا یگ یبه من م
 کور....

 
غرق در لرت  ی...علدیب*و*س یرو محکم و طودن یخم شد گونه عل الیناز

 چشما  رو بست....
 

 کنه؟؟؟ ی_هنوز دستت درد م
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 ؟نرفته؟ ادتیرول هات رو که  الیشه... ناز ی...درد  کم منمیب ی_تو رو که م
 

 با عالمت سئوال نگاهش کرد ..... الیناز
 

 یهر جا رفت ی...و بگیکن تیرعا کمی...یشبببد به من بگ یکه...هر چ نی_ ا
 رو...

 
دم....دوسببتام هم تو  ی...من تئاترم رو ادامه مید ینم ری_تو هم به لباسببام گ

 ...ینگام کن یجور نیهم دیهم با شهیهستن...هم میزندگ
 

دم..هر روز  ی: من بهت رول م دیب*و*سببرو  الیخم شبببد دسبببت ناز یعل
 نگات کنم... روزیعاشقانه تر از د

 
 بلند شد .... یعل یپا یاز رو الیناز

 
 ؟؟؟ی: چرا بلند شد یعل

 
با نه...داره د دی_ که نم یم رمیکم کم برم خو من رو  یتون یشبببه...تو هم 

 ..پس زنگ بزن ..آ انس....یبرسون
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 بگم ببرنت... نی_بش
 

 رم... ینم ییجا سی_من با پل
 

 چپ چپ نگا  کرد... یعل
 

 ...ادی ینگاه نکن...خوشم نم یبه من اون جور ی_عل
 

 یم شونیکی....با یحرف بزن یجور نی_منم دوست ندارم..راجع به همکارام ا
 راحت تره... المیخ یجور نیفرستمت..بهشون عادت کن...ا

 
 شه کل کل کرد... ی_باشه..باشه...با تو که نم

 
فرسببتمت  یئن..مآدم مطم هیزد.. : شببام بمون...آخر شببظ با  یلبخند یعل

 که خودم..در خدمت..خانوم کوچولوم باشم... گهیروز د 11-10خونه...تا 
 

 یخواسببت یکار م ی...چیعل ی...خونه..مامانم منتخرمه...راسببتی_نه..مرسبب
 رفتم خونه پدرم...؟؟؟ یحتما م دیکه من با یبکن

 
 ..ستیگم...هر چند حدسش سخت ن یزد : به مورعش بهت م یلبخند یعل
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 شام بودن... زی...و پدر  سر میتی..گالیناز
 

 ....ی_مامان
 

 _جانم...
 

 د؟؟؟یخر می_فردا با هم بر
 

 در نخرته؟؟ یخاص زیانداخت : البته گل من..چ الیبه ناز ینگاه یتیگ
 

کار با هم  ته  ند ور نه...فقط چ نداد ی_ جام  رت  یبرا کمی..میان خودمون و
 د؟؟؟یای... بابا شما هم ممیبزار

 
رو  یتیو گ الیررار گرفته... با تعجظ ناز الیکرد..مخاطظ ناز یباور نم خسببرو

 نگاه کرد ... : البته دخترم...
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... :آم جون..پس ؛ فردا هر دو تاتون در خدمت دیدسببتا  رو بهم کوب الیناز
 من گفتم.... باشه؟؟ ی...هر چدیمن

 
ند خسببرو ناز یتی..گدیخ ها.. مدت  عد از  ثل  الیهم...ب حال بود...م سببر 

 چند سال.... نیربل...مثل تموم ا
 
 
 
 
 

 _پس ...فردا روز خانواده است...
 

 یکه داده بود به عل یبالشببتش رو مرتظ کرد...زنگ زده بود...طبق رول الیناز
 برنامه ا  رو بگه...

 
 _بله....

 
 _پس کار منم..بعد ها در اومده...

 
 ه؟؟ی_منخورت چ
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 هم مرارظ خودت با ... یلیگل من..بهت خو  بگرره فردا...خ یچی_ه
 

 ...رونیرم ب یرم..با پدر و مادرم م یجنگ نم ی_عل
 

ند یعل باشبب ی: م دیخ که ن ها  نیا یدونم عروسبببک..جلو چشببمم  دلهره 
 هست...عادت کن...

 
 ...هیمحبتت هم دستور ی_تو هم که حت

 
 .بود دستش رو باز کرده بود.. ی.دو سه روزیعل

 
به  یجد یلیخ افهیر یهم مهمانشببون بودن.... عل میو مر دیشببظ..سببع اون

 خود  گرفته بود ...
 

 برادر... زهی..عزیکن یرو حل م یمسائل مهم مملکت ی_دار
 

گاه یعل ندان سببع ین به پر دیبه چهره خ عد رو  خت...ب ندا مادر  یا کرد : 
 ...دیریبگ الیتماس با مادر ناز هیهفته  نیجون...آخر ا
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باد آورد...مر آهو جظ  با تع حال میسببر  رو  تا  رو بهم  یاز خوشبب دسبب
 راشقش رو تو بشقابش رها کرد.... دیزد...سع

 
 شه.... ی: مادرت رربونت بره...باورم نم یحد یب یبا شاد یپر

 
 ...دیکن یبابا..شما ها چرا انقدر تعجظ م ی_ا

 
خوان ازدواج  یگفتن تا آخر عمرشببون نم یبودن که م ییکسببا هی: آخه  دیسببع

 ...هیچ گهیکنن..که زن د
 

حرف رو زد و از  نی....اادی ینم ادمیکنم  یفکر م ی...من که هر چ؟؟؟؟ی_ک
از اوون  دیپدر ...اول با شیرم پ یبلند شبببد... : البته ؛ من فردا م زیسببر م

 کنم.... یخواستگار دونشی یکی..تا از بتونم از رمیاجازه بگ
 

 ؟؟ی: دادا  از خود  در خواست ازدواج کرد آهو
 

 ....گهید یخواستگار میر ی_نه...خوب م
 

 خواد زنت بشه؟ یاصال م نی...از  بپرس..ببانوسهی_مگه عهد در
 

 ه؟؟؟یبا تعجظ برگشت به سمت آهو : منخورت چ یعل
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 یرابطه داره ازدواج م ایدوسببته.. یدونم....مگه آدم با هر ک ی_خوب ..چه م

 ..کنه..
 

رو  الینسبببت به حرف آهو نداشببت..ناز یدگاهید چیبه فکر فرو رفت..ه یعل
ست یم ست که ناز ی...مدیپر ستش داره.. با الیدون  کردن یازدواج م دیهم دو
 کردن....؟؟؟ یکار م ی..خوب پس چگهید
 
 
 
 
 

 آهو؟؟؟ یکن یم تشی: چرا اذ یپر
 

ا ...حاد شما بالیبکنه از ناز یازدواج درست و حساب شنهادیپ هی دی_ خوب با
 ؟؟؟یکن یمادر  صحبت م

 
 ...کایآمر میگرد ی..برمیعل رهی_البته...سر و سامون بگ

 
 دلتنگته.... دای_آره بابا هم شد
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 ....ادی_کم کم داره صدا  در م

 
به که آدم برادر داشببته باشببه..اونم مثل  یلیشببه..خ ی_دلم برا  تنگ م خو

 ....یعل
 

 اشکش رو پاک کرد.... یپر
 
 
 
 
 

زده بود  زنگ شیگرفته بود متعجظ شده بود..به گوش یکه عل یاز تماس یریام
 مالرات بگراره... یورت برا هیو از  خواهش کرده بود..

 
 لی...همراه با تحوسببتادیدر وزارت خونه ا یکتش رو صبباف کرد...جلو یعل

 رشه....منتخ یریکرد که ام دی..کارتش رو نشون داد و تاکیاسلحه ا  به نگهبان
 

 ..کرد تیهدا یریرو به دفتر ام یکرد..عل یکه کش چادر  رو مرتظ م یمنش
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خجالت  دایشببد یدسببت داد....عل یجلو اومد و با عل ز یاز پشببت م یریام
 یجلو  باز یسبخت بود...با فنجان چا یلی...برا  حرف زدن خدیکشب یم
 کرد... یم
 

شت م یریام سرم...؟؟؟  یاه کرد : اتفارنگ یبه عل ز یاز پ نگران  مکیافتاده پ
 شدم..

 
 ....هیمن کامال خصوص لی..نه..دلدی_راستش رو بخوا

 
ضبببدو  یحدس زده بود موضببوع از چه رراره..احسببباس ها بایکه تقر یریام
شدت..ا یضینق شت..هم به  سئول...مودب و جد نیدا سر م ست  یپ رو دو

ها چه  به اوون ب ناز ظیغر ظیعج یداشبببت و   یم حشیترج الیدور 
چشم  نیبه دختر  به ا یدوست نداشت..کس یا گهیداد..هم..مثل هر پدر د

 نگاه کنه....
 

 _من منتخرم....
 

 ه...سخت یلیبابا..خ یرو پاک کرد.... : خوب..من..ا شیشانیپ یعرق رو یعل
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 ن..از تونجایعالره مندم...امروز اومدم ا الی.... : من به نازدیکشبب یقیعم نفس
 تا باها  ازدواج کنم... رمیاجازه بگ

 
داد و  ونریاز دوشش برداشته شده بود..نفسش رو با صدا ب یکه انگار بار یعل
 ...دیرو سر کش شیچا

 
 کوچکتره.... یلیجوانه...و از شما هم خ یلی_دختر من هنوز خ

 
که ل یدونم...م ی_م ما من حق شببتریب یلیخ ارتشیدونم  نه..ا تایاز م  بهش ق

سطح یعالره گرر هی نیعالره دارم...ا شبختش مستیهم ن یو   ی...من خو
 کنم..

 
 کم نداشته.... یزی_اوون خونه من هم چ

 
خواد..دختر  ی..دلم میمثل هر مرد ی...ولیریام یندارم...آرا یشببک نی_تو ا

 کنه.... یمورد عالره ام..تو خونه ام زندگ
 

 یستگارخوا یبرا یکه حت یو لحنه دستور نگاه پر نفوذ نیمرد با ا نیبه ا یریام
 نگاه کرد.... دیکش یهم از لحنه سختش دست نم

 
 ...شیگرده به حالت ربل یشوکه است..تازه تازه داره بر م الیچند ورته..ناز نی_ا
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شعار نمیریام ی_آرا  یکنم...فقط م یچنان م ایکنم  یم نیدم که چن ی...من 

شم..بهش  شهیتونم بهتون رول بدم که هم شته با ستش دا شم....دو مراربش با
دونم  ی..میچ یعنیدونم خانواده  یاحترام بزارم...و همراهش باشببم...من م

ناز یدونم چرا دلم م یکنم...م یچرا دارم ازدواج م ندگ الیخواد..  میزن ز
 باشه....

 
 انه؟؟؟ی_خود  هم در جر

 
ازدواج  یتون تقاضبباگرفتم تا از دختر خانوم یاجازه م دی_من اول از شببما با

 وارمدیعالره من به خوشه..که البته ام زانیدونه..م یکه م یزیکنم...اون تنها چ
 که بدونه....

 
 خوشش اومده بود.... یلیخ یاز ادب عل یریام
 

خورم..که حرمتش  یدسببت من امانت بوده..اما رسببم م الیدونم که ناز ی_م
 من حفظ شده... شیپ شهیهم

 
شناسمت...پدرت  یدونم...م یانداخت : م یبه عل یبخش نانینگاه اطم یریام

 ...اما...مشکلش...دیورت پا  نل ز چی....هشناسمیرو هم م
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ست با مادرم زندگ ی_من م ش یدونم چرا پدرم نتون شما مطمئن با ن م دیکنه...

 الیهم دارم..که ناز ییکنم...هر چند خط ررمزها یاشببتباه پدرم رو تکرار نم
 تیرو اذ الی...نازییزهایدونم چه چ یشببون..من هم مدونت یخوب م یلیخ
 کنم.... یکنم از  دور یم یکنه ..که سع یم
 

بهش زنگ زده بود و گفته بود..شببظ  یر  لبش رو پر رنگ تر کرد...عل الیناز
 برن... رونیشام با هم ب

 
زد به سببمت در رفت...بعد از مدت ها کفش پاشببنه بلند  یکه عل یتک زنگ با

 یمانتو  رو محکم کرد و بافت بلند موها  رو رو یبود..گره جلو دهیپوشبب
 شونه راستش انداخت....

 
که  ینشست و با لبخند به سمت عل الیاز داخل در رو برا  باز کرد...ناز یعل

 انداخت... یکرد...نخر ینگاهش م یتاب یداشت با ب
 

 _سالم..خانوم کوچولو...
 

 _سالم...
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 یدستش رو پشت صندل یپر کرد.... عل یشامه ا  رو با ادکلن گرم عل الیناز
 دنده عقظ رفت و از پارک در اومد.... یگراشت کم الیناز

 
 ؟؟یعل ریام میر ی_کجا م

 
 ؟؟؟یعل ریام یگ ی... : چرا مالیبرگشت به سمت ناز یعل

 
 _چون اسم کاملت خوشگل تره...

 
ناز یعل ها  بر دا یرو از رو الیدسبببت  تا  گرفت  نیشبببت...بپا انگشبب
 ....ستی..عروسک من نیبهش زد : به خوشگل یه طودنب*و*س...

 
 ؟؟؟ میریکجا م یکردن : نگفت یکه تو دلش رند آب م الیناز

 
خوشببگل رو بهت نشببون  یجا هیخوام ببرمت  یصبببر داشببته با ..م کمی_

 بدم...
 

 وارد جاده کرج شد.... یعل
 

 م؟؟؟یر یم رونیاز شهر ب می_دار
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 خوام بدزدمت... ی_م

 
 نیاز ته دل بخنده.. : از ا الیتابش باعث شبببد ناز یو نگاه ب یمرموز عل لحن

 آخه... یعرضه ها هم ندار
 

 ؟؟؟یکن یفکر م یجور نیا یابرو  رو باد انداخت : جد هی یعل
 

 رهقه زد.. : مطمئنم... الیناز
 

 یجور نیا شبهیهم سبتیکنم...ررار ن یکه من خودم رو کنترل م نی_نبا ...ا
 باشه...

 
 رو خشک کرد... الیخنده ناز یبدجنس عل لحن

 
 نی....عروسبک...چرا اافشبوی: ر دیبلند خند الیدر هم ناز افهیبه ر یبار عل نیا

 ..؟؟یشد یشکل
 

زمزمه کرد :  یخم کرد و با لحن آروم الیبه سببمت ناز یسببر  رو اندک بعد
کار هی..یحت که من  خانوم کوچولوم  لیرو بر خالف م یلحخه هم فکر نکن 

 انجم بدم....
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 ادهینگه داشببت.. : پ یرنگ یتوسبب یدر آهن یجاده چالوس..جلو یابتدا یعل
 ...میدیشو...رس

 
ستش در آهن یتو دیبا کل یشد...عل ادهیآروم در رو باز کرد...و پ الیناز رو  ید

 کرد.... شتیگراشت و به داخل هدا الیباز کرد...دستش رو پشت کمر ناز
 

از   مشببخص  یزیهم چ یلیخ یکیتار لیشبببد که به دل یوارد باغ الیناز
 عالمه پله... کیبود با  ینبود..اما باغ چند طبقه ا

 
ها  ..با کمک اوون پلهدیچسب یعل یسختش بود..به بازو یاون کفش ها کم با

 یاومدن...بعد از گرشببتن از چند پله به محوطه گرد بزرگ نییرو با آرامش پا
 ...دنیرس

 
سر   ینیشبد..دسبتش رو جلو دهنش گرفت و ه یباور  نم الیناز گفت...

رخشان د اهیبا اوون دو تا چشم س یرو با شتاب به پشت بر گردوند به سمت عل
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جا  نیا یکردن :ع..عل یکه پر از خواسببتن...پر از التهاب داشببتن نگاهش م
 چ..چه خبره؟؟؟

 
 ؟؟؟ی...خواستن یبم..گرم...زمزمه وار : دوستش دار ییبا صدا یعل

 
 نهیانداخت...سر  رو تو س یبر گشت..دستا  رو محکم دور کمر عل الیناز
تر بود...دسببتش رو  ایگو یعل یبرا یحرکت از هر جواب نیفشببار داد...ا یعل
ش نفس ی..گرماالیآورد..دم گو  ناز نیی... سر  رو پادیکش الیکمر ناز یرو

 خورد : همش به خاطر تو.... یم الیگو  نازبه پشت 
 

 شببده تو دهیبزرگ پوشبب زیسببر  رو بلند کرد...چرخوند و دوباره به م الیناز
شمع ها دیسف یارگانزا یتورها ه و بزرگ بود..نگا کیکوچ یکه اطرافش پر از 

 بگم... یدونم...چ یخوشگله...نم یلیکرد : خ
 

ه هیچی_ میچی.. ه با ... قط  ف بزار حسبببت  یطور نی.. کن.. گام  ن
 ....هیکنم..کاف

 
شد.... یرو الیناز سپاها  بلند  که از  یزد...حرارت یعل یبه گلو یه اب*و*

س یبهش م یبدن عل رو  الیناز یمحکم پهلوها یکم یرو لمس کرد...عل دیر
 ....مینیدور  کرد : بهتره بنش یفشار داد..از خود  کم
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گرشت..کنترل کردن خود   یم شتریمتوجه شده بود..که هرچه ردر که ب یعل
طا نکردن پ یبرا پا خ خت تر م یلیخ یلیخ الیناز شیدسبببت از   یسبب

صندل ش رونیب الیناز یرو برا یشد.... رده ک دیتا ک یلیها رو آهو خ نی...ادیک
 یرونشست.... الیناز یرو به رو یصندل یبود که انجام بده.... خود  هم رو

ها زیم ها ینقره ا یپر بود از ظرف پخش  زیکه رو م یسببرخ یدر دار..گل
 یمست کننده ا یدرخت ها و خاک..بو یهم بود که عطر  با بو میبودن..مر

 جا کجاست ؟؟؟ نیکرد... : ا یبه اطراف نگاه م یبا کنجکاو الیداشت..ناز
 

جا باغ من... مام نو جوان یی_ پدر بزرگم  میکه ت پدرم و  با  ها  ته  آخر هف
 مهمه... یلیجا برام خ نی...امیومدیم
 

 مطمئنا... ستی...کار خودت نه؟؟یکار ک زیم نیخوشگله...ا یلی_خ
 

 کرد : چرا اون ورت..مگه من چمه؟؟؟ یاخم مصنوع یعل
 

 ...ستیکار تو ن ی...ولستین تیچی_ه
 

 ...یکه تو دوستش داشته باش نهی..مهم ای_حاد کار هرک
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 زی: همه چ دیکشبب وانشیخم کرد..دسببتش رو به لبه ل یسببر  رو اندک الیناز
 دونم.... یمن هنوز مناسبتش رو نم یخوشگله....ول یلیخ

 
 گم.... ی....بزار بهت مهیچ ی_عجله ات برا

 
 
 
 
 

 پا افتاده ... شیرو تو آرامش..با صحبت از مسائل پ شامشون
 

 که هنوز کنجکاو بود : خوب؟؟؟؟ الیناز
 

گراشببت به  زیم یبا دسببتمال دور دهانش رو پاک کرد..دسببتمال رو رو یعل
اومد...دسببتش رو گرفت....بلند  کرد...دسببتش رو دور کمر  الیسببمت ناز

هل حاشبب الیناز قه کرد... : عروسبببک...من ا لد هم  یعنی...سببتمین هیحل ب
ارتم طاق ط گهیحرف هاست....اما من د نیاز ا شتریب یلیخ ارتتی...تو لستمین

 شده...
 

 پر از سئوال نگاهش کرد.... یبا نگاه الیناز
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 _با من از دواج کن....
 

تا چه حد  یعل نهیخواسببت بب یزل زد...م یعل یجا خورد...به چشببما الیناز
 ...هیجد

 
 نبودم.... یانقدر جد میورت تو زندگ چی_ه

 
دونسببت چرا...وارعا چرا...انگار به دهنش رفل زدن  یدل شببده بود.نم الیناز

 باز کنه....تونه لظ از لظ  یکه نم
 

شت نگاهش م الیکالفه و منتخر به ناز یعل سکوت دا اه کرد..نگ یکه هنوز در 
 کرد...

 
د لحخه چن نیآورد...استرس گرفته بود...به نخر  ا الیبه کمر ناز یفشار یعل

 ترشیبود...فشار دستش رو ب دهیهم روزها طول کش دیشا ایبه اندازه ساعت ها 
 کرد..

 
 ....؟؟؟؟یکه انگار تازه از شوک در اومده بود : عل الیناز

 
 طارت ندارم..بدون تو باشم.... گهی_با من ازدواج کن...من د
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 دستوره؟؟؟ هی نی_ا

 
 التماسه..... هی نی_ا

 
لبخند..که به وسعت تمام  نیا یدلش ضعف رفت برا یزد..عل یلبخند الیناز

 پر از استرس و التهاب بود... ی..به اندازه تمام روزهاشییتنها یروزها
 

 ...ی_جوابم رو نداد
 

 _بله....
 

 ؟؟؟ی_بله ...چ
 

 کنم.... ی_بله..باهات ازدواج م
 

 یلیداد...و محکم..خ رونیرو که از شدت استرس حبس کرده بود ب ینفس یعل
 ....دیرو در آغو  کش الیمحکم ناز یلیخ

 
 کنم..... یلظ ها  گرفت : خوشبختت م نیرو ب الیگو  ناز دله
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ما الیناز به چشبب باد آورد و  گاه کرد : ام یعل سیخ یسببر  رو آروم   رین
 ؟؟؟یعل

 
 _جانم؟؟

 
 موضوع رو بگم...؟؟ نیا یبه پدرم چه طور دی_حاد با

 
باهاشببون صببحبت  روزیگلم...من خودم د یبگ یزیچ سببتین یازی_شببما ن
 کردم...

 
 ؟؟یرو متورف کرد : چ دیکش یم یعل قهی یدستش که داشت رو الیناز

 
از  اجازه  دیکرد : خوب با الیو لحن پر از تعجظ ناز افهیبه ر یخنده ا یعل
 !!گهیگرفتم د یم
 

 باشه.... یجواب من بهت منف دی...شا یگ ی_تو نم
 

رسببوندم..تو در هر  یبه ذهنم هم نم یآورد : حت الیناز یبه پهلو یفشببار یعل
 ....یهست ی...سهم من از زندگی..مال منیصورت
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 گفت؟؟؟ یزد :حاد پدرم چ یلبخند الیناز
 

 یتمام و کمال و به درست دیخونتون...همه مراسم با میای_خوب ما، فردا شظ م
 به سرعت... تهی..المیکن یانجام بشه....بعد  عقد م

 
 _اون ورت..چرا به سرعت؟؟

 
 طارت ندارم... گهی_چون من د

 
ب یلبخند الیناز ه ب*و*سبببپاها  بلند شبببد و  یاره روپر از آرامش زد...دو

 زد.... یبه گونه عل یطودن
 
 
 
 
 

شک یبایاون کت و دامن ز یبه مادر  تو ینگاه یعل  یانداخت که پا رو یم
 یبرا  چشببم و ابرو م یبود که با لودگ دیپا انداخته بود و کنار دسببتش سببع

 آمد...
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نار گ یرو آهو بل ک ته بود و عل یتیم کت شببلوار ز ینشببسبب  یغالتو اوون 
نگ..احسببباس خفگ با عرق رو پ یم یر پاک م شیشبببانیکرد..مرت  یرو 

به نخر  خفقان آور و سببخت بود..به خصببوص که  زیهمه چ دایکرد...شببد
 بود... ومدهین رونیبودن که هنوز از اتارش ب الیمنتخر ناز یهمگ

 
 
 
 
 

تاق آخر یتو الیناز کم رنگش رو انجام داد..موها   شیآرا یروتو  ها نیا
تهیرو دور  ر ند نیآسببت راهنیبود...پ خ باد یبل نگ  یبا دامن  به ر زانو 

که اختالف رد فراوونش با  نیا یبود و برا دهیسبببز....به رنگ چشببما  پوشبب
 دهیوشببپبه رنگ لباسببش  یکفش پاشببنه بلند ادیکمتر به نخر ب یکم یعل ریام

 بود...
 

تر از  بایبه پله ها انداخت که عروسببکش..مورر و خجالت زده..ز ینگاه یعل
 با همه یستیبا رو در با یاومد..خجالت زده و کم نییاز  پا یا گهیهر زمان د

سالم کرد...پر ست داد و  ص ید شم گ یرو  رو با عالره خا دور  یتیکه از چ
 و رربان صدره ا  رفت.. دیب*و*سنموند 
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مام ها..رو عل ت ره  بان صبببد گاهش ر یاون رر تهیتو ن قد خ  الیناز میبود و ت
نگاه کرد که مورر و خجل رو به  یعل ریبه ام طنتیپر از شبب الیناز یکرد..ورت

 بود.... ستادهیرو  ا
 

 اریکنار  بود نشست...سبد گل بس یعسل یکه سبد گل رو یمبل یرو الیناز
رو که  الینگاه ناز یشده بود...عل نیتزئ بایز یلیکه خ ومیلیل یاز گل ها یبزرگ
 ..متوجه شد..گلها رو دوست داشته.....تشیلبخند از رضا دنیکرد با د ظیتعق

 
شد یمتفرره ا یصحبتها صاب عل دایکه  شد به ختیرو بهم ر یاع ..تموم که 

 ...دنیرس یصحبت اصل
 

کالفه است و  الیمتوجه شد ناز یحرف ها که شد..عل نیو ا هیاز مهر صحبت
 خوره... یتو جا  وول م

 
ناز ی: من هر چیعل ریام به  ندارم متعلق  خوب شببما  ی..ولالسبببتیدارم و 

ش ضم ندهیآ دیخوا یو م دیپدر شه...من آپارتمان نیدخترتون ت ه تو  که ررار یب
 هم به گردنم نباشه ... ینیزنم...که د یرو به نامش م میکن یزندگ

 
و  با چشببم ینگاه کرد...خواسببت اعتراض کنه که عل یبا دهان باز به عل الیناز

 ابرو..دعوت به سکوتش کرد...
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 الیکه ناز گهید یچند روز بعد گراشببتند...و صببحبت ها یعقد رو برا رراره
 نکرد... یاصال بهشون توجه

 
 یب یانهایکه برل ییبای...حلقه نشببون زیو مورر و جد کی..شببیعل ریام یورت
ست ناز یرینخ شت رو به د که  یسر  رو بلند کرد و به عل الیکرد...ناز الیدا

لظ و بدون  ریزد و ز یفیکرد چشببمک ظر یپر از عشببق و آرامش نگاهش م
 صدا گفت : دوست دارم....

 
 
 
 
 

 عروسکم؟؟؟ ی_حلقتو دوست داشت
 

بود..دسببتش رو باد آورد و به حلقه ا   دهیتختش دراز کشبب یکه رو الیناز
 که دستم کرد .. ینه به اندازه کس ...البتهیلیانداخت :خ ینگاه

 
ما رس گهیکه دستت کرد..چند روز د یکرد... : رربونت بره ..اون یخنده ا یعل
 ...رمیآرامش بگ یکم دیخانوم خودم...اون ورت من شا یشیم
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 ؟؟یداد هیمهر یرو برا شنهادی...تو چرا اون پیعل ری_ام
 

 باشه؟؟؟ یا گهید زیچ ی_چه طور کوچولو..دوست داشت
 

 من... ندهیآ یبرا نیتضم نیباشه..با تو بودن بهتر ادی_دوست نداشتم انقدر ز
 

سک من...من م الیاعتماد ناز نیاز ا یغرق در خوش یعل خوام پدرتم  ی: عرو
مه چ الشیخ باشبببه...وگرنه..من ه حت  پات ر زمیرا به  بازم مختمیرو   ی..
 تر از خانوم خونمه... زیعز ی...کزمیر
 

 ریذهنش آورد : خانوم خونه...خانوم خونه ام یجمله رو چند بار تو نیا الیناز
 کرد... یفکر غرق در لرتش م نی...ایعل

 
 دسببتش نگاه یبه حلقه تو ی...علشیمحضببر سببه روز پ یکرده بودن..تو عقد

دونست تا  یاز استرسش کم شده بود..اما هنوز هم م یزد..کم یکرد...لبخند
ناز یزمان  یها کم نم یها و دل نگران یدلتنگ نیتو خونه ا  نباشبببه ا الیکه 

 شه...
 

 با لبخند جواب داد : سالم... شیصفحه گوش یرو الیاسم ناز دنید با
 

 ..؟؟یانقدر بد اخالر یدار یبر م ی_تو چرا گوش
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 _من بد اخالرم؟؟

 
 دستش جا به جا کرد... یرو ..تو یگوش یعل

 
 ..سالم...هیچ نی.ا.یگلم هی...یجانم هی..گهی_بله د

 
 دارم... یو کوپال الیجا  نیتو اداره ام..من ا الیلبخند زد : ناز یعل

 
 هیزیجه میایب یرو ول کن...ما ک نایبود..جوابت..حاد ا ی: منطق دیخند الیناز

 تو خونت؟؟؟ مینیمن و بچ
 

...خانوم گل..اون هیچ گهید هیزی..جهی_ اود که خونت..نه..خونمون...در ثان
 نو... زیخونه تازه دکور شده..همه چ

 
 ...امیب یبه رول خود  من مفت ادی یدونم..اما بابام خوشش نم ی_م

 
ناز یعل پدرت هیحرف مزخرف چ نی...االیدلخور شبببد :  با  ...من خودم 

 کنم... یصحبت م
 



 603 تو یدست ها یبه سبز

 یدیکه پرونده جد یکرد و گو  سپرد به سرباز یخداحافخ یدر..عل یصدا با
 گراشت.... ز یم یرو رو

 
 
 
 
 

 گهیاز هر زمان د شیجلو خود  رو جا داد و به مهران که ب یرو صببندل الیناز
 ؟ه؟؟ی..خبریکرد کیبود نگاه کرد : به به رلنبه...ش دهیبه خود  رس یا
 

 شبببهیمن هم ای: اود که انقدر نگو رلنبه..ثان دیاخما  رو تو هم کشبب مهران
 آهو هم باهاته... ی... ثالثا مگه نگفتکمیش
 

شببد.. : داره  یابرو  رو داد باد..ماجرا به نخر  داشببت جالظ م هی الیناز
 ؟؟؟یندار یمنخور انای..مهران تو که احادیم
 

 شه..؟؟؟ یم ی_داشته باشم مگه چ
 

سر  سبز شده....  یاز شدت تعجظ احساس کرد..دو تا شام گنده رو الیناز
 گه؟؟ید یکن یم ی: مهران شوخ
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ه ..بدمشیکه تو بام د ینگاه کرد : نه...از همون شببب الیبه فک باز ناز انمهر
 اومد... ینینخرم.دختر..خوشگل و مت

 
کشببتت به خواهر  نخر  یم یعل ریمهران زد : ام یبا مشبببت به بازو الیناز

 ..یداشته باش
 

ضمن  مهران شه..در  شته با شم دا شازده به خواهر ما چ با اخم : چه طور اوون 
ما مبره خوا حاد  نه.. قد ک ما رم ع خانومشببون حرف  یبا آبج میخوا یهر 

 شه... یم یزی..حرف خون و خون رمیبزن
 
 
 
 
 

ست... : داغونم کرد مکتیکالفه رو ن مهران ش سا  ن سط پا ساعت هم دیو ..
 دین..انتخاب کگهیتخت د هی...دیهوا کن دیخوا ی..بابا فانتوم که نم 9 کینزد
 ..سر جدتون...میبر

 



 605 تو یدست ها یبه سبز

پسببر مهربون و آروم که حاد به غر غر افتاده بود نگاه کرد :  نیبا لبخند به ا آهو
تو ذهنمونه  یزی..خوب ما چدی...شببما که خودتون طراحگهید دینکن یبد خلق

 ...میکن ینم دایکه پ
 

ارعا بعد..و یبرا دیا  رو بگرار هیشه بق یزنم..اما م ینم ی_باشه..من که حرف
 کشم... ینم

 
دنبال  میوفتیبود...از فردا دوباره م جهینت یزد : باشببه...امروز ب یدلبخن الیناز

 کار...
 

 ...ییسر برم دستشو هی.من میبر نکهیکرد : خوب ربل از ا دییبا سر تا آهو
 

: چته؟؟ مهران..مخت رد  دیرو سببفت چسببب الیناز یرفتن آهو ..مهران بازو با
 داده... ها....

 
بوده از اوون شببوهر بد  کیهمه رفارت کردم برات...تا حاد دو بار نزد نی_ا

نه... کن ..من ورت داشببته  یکار هیاخالرت کتک بخورم...حاد ورت جبرا
 ...گهیهم داره حرف بزنم د یرتیدادا  غ هیپا که  زیگر یآهو نیباشم..با ا

 
 یسببتش مادن برات در نیصببورتش زد : باشببه...هم یبه پهنا یلبخند الیناز

 کنم..
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ناز با مدن آهو... به مهران کرد : مهران دادا  برات  الیاو مت  هیرو  زح

.تو و کنم.. ی..ورت نمیعروسبب گهید یدنباله کارا فتمیب دیدارم...من از فردا با
به دکوراسبب ی..کارادیآهو زحمت بکشبب به عهده  ونیمر بوط  اتاق خواب رو 

 کنم... ی...خواهش مدیریبگ
 

ب الیناز یخواسبببت بپره و رو یم مهران فهیه..اما رظ*و*سبببرو  به  یمتفکر ا
 خود  گرفت و به آهو نگاه کرد...

 
 : باشه آهو جونم؟؟؟ الیناز

 
..دکور کردنه  زیانگ جانیکار ه هی...هم ومدی ی...ربول کرد...بد  هم نمآهو

به نخر  جالظ م یاتاق عروس انجام م با مهران   یداد..هم ورت گرروندن 
 ...ومدی
 

 زد... یلبخند موذ الیناز
 
 
 
 



 607 تو یدست ها یبه سبز

 
 الیبود...و ناز 10اصرار کرده بود که شام با هم باشن..اما ساعت  یلیخ مهران

جظ از ا کهیمتع نه پ یچرا عل ن با آهو دم خو عد از  ادهیزنگ نزده.. شبببدن..ب
 یم کیانگار که پشبببت در کشبب یدر که زنگ زدن..پر ی...جلویخداحافخ

 شما ها؟؟؟ دییکشه..در رو باز کرد... : کجا
 

 ...دی..ببخشدی: طول کش آهو
 

کار نازشی..اسببفند رو آتیعل ریندارم...ام ی_من  تارشبببه   نکهی..و االی..تو ا
 ...هیعصبان

 
رنگش رو درست کرد... : خوب  یتاپ آب قهیمانتو و شالش رو در آورد.. الیناز

 زد... یزنگ م
 

 شانه ها  رو باد انداخت... یپر
 

 رو به در...سر  ز یرو باز کرد...که پشت م یاتاق عل در یترسان..د الیناز
 کرد... یرو مطالعه م یزیبود و داشت چ نییپا
 

 یاطاعت کرد..صبببدا الیتو..در رو ببند...ناز ای: ب اوردیسببر  رو باد ن یعل
 بود.. یعصبان دای..شدیعل
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سر  رو پاستادیا واریزده به د هیتک شروع کرد با پا نیی.. موها   نییگرفت و 
 کردن... یباز

 
 ؟؟؟یداشت فی_کجا تشر

 
 ...دی_خر

 
 با تمسخر : جدا؟؟؟..اون ورت من چرا خبر ندارم... یعل

 
:  دیترسبب یم دایشبببد یلحن عل نیآب دهنش رو رورت داد..از ا الیناز

 خوب..زنگ زدم..خامو  بود...
 

 موند.... ی..تا ابد که خامو  نمیزد ی_دوباره زنگ م
 

 کرد .. یم یعصبان شتریرو ب یعل نیو ا اوردی یسر  رو باد نم الیناز
 

 ...یزدیزنگ م می_خوب به گوش
 

 بار زنگ زدم..خامو  بود... 1000_



 609 تو یدست ها یبه سبز

 
 یرو در آورد...وا شیشببلوار  گوشبب ظیبا تعجظ دسببت کرد و از ج الیناز

 خامو  بود...
 

 شار  نداشته..من اصال متوجه نشدم... دی_ببخش
 

 ..دیکش ینفس م تیبا عصبان یعل
 

 نداره... ی..آهو گوشیزد ی_خوب به مهران زنگ م
 

سم تو کجا نیتو ا 3بار  ی_زنگ بزنم به مهران...؟؟؟.برا اون  ؟؟؟ییمدت بپر
برابر بود..بپرسببم..زن من  1000بار فشبببار  نی..اومدیدفعه ها بهم فشبببار م

 کو...؟؟
 

شت م یعل سمت ناز ز یاز پ شد.. ستا  رو  الیبلند  سر رفت...د دو طرف 
اما همچنان  الیچشببم دوخت..ناز الیباد سببر ناز واریزد...به د واریرو د الیناز

بار  100رو حدارل  نیبود... : دوسببت ندارم..دنباله زنم بگردم..ا ریسببر به ز
 باهام؟؟ یکن یگفتم..لج م

 
 _نچ..
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به نصبب یعل ته بود..شببروع کرد  نده ا  گرف ند  حتیخ عد از چ کردن...ب
ود حدس زده ب الیناز یحرکت یمدت..از ب نیآورد..تو ا نییو پا..سببر  رقهیدر

رو نگاه  نییزد..پا یطور که حرف م نی..همسببتیاصببال حواسببش ن الیکه ناز
 ندهخ یزل زده بود..عل یعل یبه لبها طونشیشبب یکه با چشببما الیکرد..به ناز

 کرده... یمدت داشته لبهام رو نگاه م نیا  گرفته بود...پس تمام ا
 

 خواست منفجر بشه... یخنده م از
 

 یخم شببد..ب یزل زده بود...عل یعل یحواس به لبها یادن هم ب یحت الیناز
 گراشت... الیناز یلبها یهوا..لبها  رو محکم رو

 
شد...بعد خود  رو به عل الیناز شما  گرد   تاب..پر از یسپرد که ب یاول چ

ساس..لبها  رو ب سر  یگرفت...عل یخو  م یلبها نیاح شت  ستش رو پ د
شت...م الیناز س یگرا ست.. گرما..از  نیلبها ..از ا نیشه از ا ینم رابیدون

 عطر ملس... نیا
 

فس که ن یزد و در حال الیناز ینیرو به ب شینینوک ب یاز چند لحخه...عل بعد
 من؟؟؟ ی..کوچولویخواست یو م نیزد : هم ینفس م

 



 611 تو یدست ها یبه سبز

ابرو  رو باد انداخت...سببر  رو جلو آورد...لبها  رو  طنتیبا شبب الیناز
کرد...دسببتش رو تو  دنشیب*و*سببگراشببت...شببروع به  یعل یلبها یرو

که داشببت..خانوم کوچولو  رو  یبا تمام احسبباسبب یکرد...عل یعل یموها
 رو دوست داشت... یموجود خواستن نیکرد...چه ردر ا یهمراه

 
که انگار نفس کم آورده  الیعشق.....ناز ه پر از التهاب..پر ازب*و*س هیاز  بعد

نگاه کرد : من  یخمار عل یجدا کرد...به چشما یعل یبود..خود  رو از لبها
 خواستم.... یرو م نیا
 

داغش  یشببده..با دسببتا 100کرد..درجه حرارت بدنش  یکه احسبباس م یعل
 خوام... یم ایمن چ یرو نواز  کرد... : اگه بدون الیکمر ناز

 
 گرسنه ام.... یلیخوام..خ یمن ادن شام م یکرد : ول یطونیخنده ش الیناز

 
نش به گرد یپ ایو پ زیر یه هاب*و*سفرو کرد و  الیسر  رو تو گردن ناز یعل

 ...یکن یکه تو وارعا از راه به درم م میوروجک..بر میزد... : بر
 

و آهبشببه.... کیبه اوون اتاق نزد یکس نراشببته بود عل چیچند روز..ه نیا تو
با مهران ، بگرر چه ردر چپ چپ نگاه  یهمراه نیبابت ا نکهیاز ا میهمراه 

ناز یم مل  به آهو و اگر از عکس الع  یم ریبهشببون گ دیترسبب ینم الیکرد 
گفته  الیکه مشببکوک بود...ناز دیرسبب یخوشببحال به نخر م یادیداد...آهو ز
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و ر یا گهی..اتارشببون باشببه..و اتاق دیعل ریام یبود...دوسببت نداره اتاق فعل
کار گرها م یدکور م مدند..خونه بو رنگ م یکرد...روزها   یداد و آهو نم یآ

 .....نهیزاشت تا تموم نشده اتاق رو بب
 

 سببتادهیکه وسببط سببالن ا دیخندان رو د یالیدر انداخت..ناز یرو که تو دیکل
 ..یباش: سالم..خسته ن دیب*و*سرو  یبود...جلو اومد و گونه عل

 
 ماهت..چه عجظ عروسک.. یزد از سر آرامش : سالم به رو یلبخند یعل

 
 ....نجامیا شهی_من که هم

 
 شنوم... ی_ادن دو روزه من فقط صدات رو م

 
 زم؟؟یبر یی_برات چا

 
ب یعل ب الیناز ینینوک  تا من  نیرو  فت... :  گر تا   نگشببب دو   هیا
 ...یشم..آماد  کن ی..ممنونت مرمیبگ

 
تاق سببر  رو ب یاز تو یعل  یکرد..بلوز  رو در آورده بود... : راسببت رونیا

 کجان؟؟؟ نایمامان ا



 613 تو یدست ها یبه سبز

 
همون طور که بهش زل زده  رهیچشببما  رو بگ یتونسببت از عل یکه نم الیناز

 ...دیبود : آهو و مامان رفتن خر
 

ندارما  تیسببرتق؟؟؟ امن یجور نیا یزل زد یکرد : به چ یخند ه بلند یعل
 ...شتیپ
 

 انگشتت بزنم... ی: انگار عسل یساختگ یبا دلخور الیناز
 

 ...یداد یرورتم م یزد : فعال که داشت یرهقه ا یعل
 

 رفت یرو که داشت به سمت حموم م یخنده عل یگفت که صدا یشیا الیناز
 بلند تر کرد...

 
 
 
 
 

بازو الیناز با کل یعل یکه دسببتش رو دور  ته بود  باز کرد :  دیگراشبب در رو 
چند روز ما....و بعد با لرت  نیا یحاصببل دسببترنج و هم فکر نمیا دییابفرم

 و شروع به نگاه کردن کرد... ستادیوسط اتاق ا
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بود...تخت  دیسببف زیبود..همه چ دیدسببت سببف کیشببد که  یوارد اتار یعل

ها چ یبزرگ چه بود..تن پار جا  پر از تور و  مه  که ه تاق بود   زیوسببط ا
تابلویرنگ که از امضبببا  فهم ییبایز ی..  کار خود دیبود پر از رنگ سبببز 
ها بودن هم مطمئنا کار خود  هیکه رو پا دیسف یسنگ ی..مجسمه هاالستیناز
 بودن... الیزنا
 

 بود..اتاق تماما پارچه بود و تور... دیساتن سف یتخت رو
 

 متعجظ نگاه کرد : چه طوره؟؟؟؟ یبه عل الیناز
 

 کم..چه طور بگم... هیدونم.. ی:نم... دیبه پشت گردنش کش یدست یعل
 

 ...هفیدخترونه و لط یلینگاه کرد ..و ادامه داد : خ الیباد رفته ناز یابروها به
 

 باشه... فیلط دمی...باگهی: خوب اتاق خوابه د دیبلند خند الیناز
 

دور تخت  ی....دسببتش رو به تورها و پارچه هادیکرد یرو ادهیز کمی_آخه..
 یرویاز من پ گهی...دنهیبب یکیاتاق...اگه  نیدارم تو ا یبی: من حس غر دیکشبب

 کنه... ینم



 615 تو یدست ها یبه سبز

 
 یگلو ری...انگشتش رو به زستادیا  ا نهیبه س نهیشد.س کینزد یبه عل الیناز
 نی...در ضمن..من تو انهیبب ستیررار ن یجا رو که کس نی: خوب ا دیکش یعل

 ..ستیکنم...بس ن یم یرویاتاق ازت پ
 

بار د شیبه عروسبببک خواسببتن یعل گاه کرد.. که ا گهین  نیاعتراف کرد 
شد ست ناز دایدختر.. شد...کف د سرو  الیدلبره...خم  : من نوکرتم  دیب*و*

 هستم....
 

رو  یگرفته بود...اعتراضببات عل ادیخوب  یلیزد...خوب...خ یلبخند الیناز
 رد کنه.... یلیسب ریچه طور ز

 
 
 
 
 

 تموم شد کار اتاق؟؟؟ یکرد... : ک کیرو به لبش نزد یفنجان چا یعل
 

 ...3شد  گهیرو جمع کردن د لشونی_امروز بعد از ظهر...کار گرا وسا
 

 ؟؟؟؟ی: با اون گردن کلفتا تنها بود دیاخما  رو در هم کش یعل
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 بعد از رفتن کار گرا رفتن.. نای_نه...مامان ا

 
 گه؟؟ید یگ ی_راست م

 
 ؟؟؟یچ یعنیدلخور نگاهش کرد :  الیناز

 
 ندارم... ی_دلخور نشو...منخور

 
 ...یحسود یلیرفت : خ یکه داشت به سمت آشپز خونه م الیناز

 
 ....آره....یتو باش ی_موضوع ورت

 
 
 
 
 

س دهیطول هفته دنباله کارها دو تمام ه ک ییهمون جا یتو باغ عل یبودن...عرو
 الیناز خواسته خود نیازدواج داده بود..ررار بود برگزار بشه..ا شنهادیپ الیبه ناز

 بود....



 617 تو یدست ها یبه سبز

 
رو نداشببتن...باغ ررار بود  ینفر..کسبب 100مهمون ها کم بود..به زور  تعداد

ناز شببگریبشبببه....آرا نیتزئ مادر  بود و خود  هم دعوت  الیکه دوسبببت 
ب بود  ررار  ل یتو ادیبود... ع ند یباغ.... عروس رو  باس  هر  دهیل بود..

شه..ناز یادیداده بود که اگر ز ماتومیچند..اولت  ادیب لوارشبا کت  دیبا الیباز با
بود... : تو که منو  دهیب*و*سببرو  یبود..گونه عل دهیخند الیتو مجلس...ناز

 ...یشناس یم
 

 ...یاریدونم...تقس خانوم..آخر  داد منو در م یکه م نهی_د..درد هم
 
 
 
 
 

و  ی..خو  رد و باد..جدی..پر از اسببترس..تو کت شببلوار مشببکیعل ریام
 یدن...حسش وصف ناشادیب نییپله ها منتخر عروسش بود که پا نییمورر...پا

 الی...نازیتاب یو ب یهمه اضببطراب..دلتنگ نیشببد..بعد از ا یبود...باور  نم
شظ...خاوم خونش م شت..گره کرواتش رو که دا یاز ام ست دا  شتشه...دو

 کرد و باز کنه... یخفه ا  م
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ضاآخر ر ینگاه اجمال الیناز آهو و  تیو به خود  انداخت...از لبخند پر از ر
که  دیرفت...فهم یمادر  که مدام رربون صدره ا  م سیخ یو چشما میمر

 خوب شد...
 

سمت عل آروم شما یاز پله ها به  شت با چ  نگاهش یرانیپر از ح ییرفت که دا
 هیمفهوم تک الیناز یبرا یعل ریمرد رو دوست داشت...ام نیکرد..چه ردر ا یم

 ینگاهش م ییدایطور با شبب نیا یکه عل یمطمئن بود تا زمان الیگاه بود...ناز
 خو  بخته.... یلیخ یلیکنه...خ

 
ست و هلهله ایصدا یعل ..کال دیشن یبود رو نم الیکه بابت اومدن ناز ی..د
نازدید ینم یزیچ چیه باس عروس سببفدید یرو م الی...فقط   دی..تو اون ل

 فیظر یبود . شونه ها یسر شانه تا سر شانه بعد هیا  از  قهیبلند که  نیآست
 کی..تاج. یبود...تور نداشت..موها  رو باز گراشته بود و به جا رونیب الیناز
شکل هد بند دور سر  گراشته بود...دامن لباس ساده..بود...و  دیمروار فیرد

سته گل بزرگ یو کوتاه فیدنباله ظر شت...د رو  دیسف دهیارک یاز گل ها یدا
 دستش گرفته بود... یتو

 



 619 تو یدست ها یبه سبز

 م...... : سالستادیبود ا سیکه چشما  خ یعل یپله ها ..رو به رو نییپا الیناز
 

 ....ییایدن ی..پرنیتر یگوشش : تو ..خواستن ریخم شد..ز یعل
 

 زد.... یلبخند الیناز
 
 
 
 
 

ا دوسببت ب مایبه جنوب رفته..ن یعکاسبب یبرا نکهیبود...به بهانه ا ومدهین پاشببا
سط بود....و مهران مثل  ستیانیکه پ د یدختر جد ش یباد هیبود و ت گارد پ
 آهو بود...

 
 ...یکن یمنو نگاه م ی..؟؟ همش نشستیش ی_تو خسته نم

 
نگات کنم که انقدر  نمیدم..همشون..هر چه زود تر برن.من بش یم صی_نه ترج
 ....یخوشگل

 
 زد... یلبه ع یندبود نگاه کرد..لبخ دیبه لباس عروسش که از دانتل سف الیناز
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پدر بزرگ و عمو در مام طول مراسببم.. گاهش هم حتیعل یت  ینم ی...ن
به عل کیکردن...تبر ند اوون هم پر از  یو سببالمشببون هم رو  بود..هر چ

 بود... یدلخور
 

: پدر بزرگت و عموت  یرو به عل الی...نازدنیکش یها که داشتن شام م مهمان
 ناراحتن؟؟؟

 
گرفت : حضور مادرم  الیرو که سر چنگال زده بود به سمت ناز یجوجه ا یعل
چند  نیا دنیکنه..از من دلخورن که چرا راهش دادم...و تازه فهم یم تشببونیاذ

 ورت خونه من بودن..
 

 ..ادی یجوجه رو رورت داد : از من هم خوششون نم الیناز
 

 ی...در ضببمن...کوچولو..فکر مسببتین یطور نیکرد : اصببال ا یاخم یعل
شه..بق شم که برات مهم نبا شته با ستت دا س هیکنم..من انقدر دو بهت  یچه ح

 دارن...



 621 تو یدست ها یبه سبز

 
داده  هیرو نواز  کرد : خدا..تو رو به من هد یبا پشببت دسببت گونه عل الیناز
 ....یعل ریام
 

به ... دیاوون همه پارچه و تور و ساتن سف نیشد...ب زیخ میبه پهلو..ن یعل ریام
رام.. ..آیپر هی...مثل دیخواب سببف راهنینگاه کرد که تو اوون پ شیتمام زندگ

ها یرو یبود..عل دهیخواب گاه  یصببورتش خم شبببد..مژه  ند  رو ن بل
 رهنهبه کتف ب ییاپیپ یه هاب*و*سبببمجعد  رو نواز  کرد و  یکرد..موها
 ا  زد...

 
تخت جا به  ی...تویه ها و هرم گرم..نفس علب*و*سبب نیبا احسبباس ا الیناز

 و چشما  رو به زور باز کرد... دیجا شد...چرخ
 

 یخسببته و خمار  داشببت نگاهش م ینگاه کردکه با چشببما یعل ریام به
 کرد....

 
 ریزد : صبببحت به خ الیبه چشببم ناز یطودن یه اب*و*سببخم شببد و  یعل

 عروسکم....
 

ستش رو رو گونه عل الیناز ش ید صبحت به خ دیک شمات انقدرری:   ...چرا چ
 ساعت چنده؟؟؟ ؟؟یدیخسته است..نخواب
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 است... 11نگاه کرد : ساعت  الیناز یبه چشما اقیبا اشت یعل

 
 ؟؟یایخواب به نخر م ی...تو چرا انقدر بمیدیخواب 4_ما که ساعت 

 
ها یعل تا  الیناز یمو  میخواب بودم..هر ن مهی...ن 7رو نواز  کرد : من 

شم که خواب ن یشدم..م یساعت..بلند م ستم..مطمئن با و ...که تستمیخوا
 کنم... ی...از اوون به بعد هم دارم تو خواب تماشات میدیکنارم خواب یوارع

 
ها  ی..بعد از تمام..عراب..نگرانیکه کنارم خواب بود ییکردم..به تو نگاهت

 من... یو التهابها
 

 یلیزد : خ یلبه لظ ع یه کوتاهب*و*سلبخند زد..سر  رو باد آورد و  الیناز
 من... یدوست دارم..مرد دوست داشتن

 
سبرد... الیگردن ناز یسر  رو تو یعل رو  الیدله گو  ناز دییو بو دیب*و*

 کردم..کوچولو؟؟؟ تتیاذ شظیگوشش زمزمه کرد : د ریو ز دیب*و*س
 

 بود :نه.. دهیخجالت کش یکه کم الیناز
 



 623 تو یدست ها یبه سبز

قدر کوچولو و ظر خه ان هت آسببدمیترسبب یکه همش م یفی_آ  ظی..ب
 بزنم....خانومم...

 
ستش رو ز ی...علدیخند الیناز ش الیکمر ناز رید شت..خود  دراز ک و  دیگرا
ود ب ختهیصورتش ر یموها  رو که تو الیشکمش نشوند...ناز یرو رو الیناز

 رو کنار زد...
 

از درد جمع شببد با  الیکشببمکش..صببورت ناز نیمتوجه شببد که تو ا یعل
 دکتر؟؟ میبر ؟؟یشد؟؟درد دار یاضطراب :چ

 
...؟؟ یکن یبابا چرا شببلوغ م یگراشببت : ا یدهان عل یدسببتش رو رو الیناز

 .گزگز کرد..دردم اومد...یپام خواب رفته بود..بلندم کرد
 

ناز یه اب*و*سببب یعل فدات بشببم..ترسبب الیبه کف دسبببت   دمیزد : 
 خوب...خانومم...

 
که رو الیناز ته بود یشببکم عل یهمون طور  ا  دراز  نهیسبب ی..رونشببسبب
..خانومم... نی..ادهیگراشت : اصطال  جد یعل یگلو  ری...سر  رو زدیکش

 ...یگفت یربال نم
 

 ...یخانوم من شد شظی_خوب...تو د
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 زد... نیشرمگ ی... و لخنددیب*و*سرو  یعل یگلو ریآروم ز الیناز

 
 گهید یخبرا هی..که بعد  ی_خوب پاشببو..گلم..پاشببو...صبببحانه بدم بخور

 ینفسش.عل یکه گرم یجا به جا شد..و در حال یعل نهیس یرو الیاست... ناز
 کرد : نه جام خوبه... یرو دگرگون م

 
ناز یغلط یعل گراشبببت و رو  خ یرو رو الیزد.. خت   نیزد... : ا مهیت

 ...یسیپا  وا دی..حاد بایکرد طنتی..؟؟؟ شاستیجور
 

 ...یعل یه هاب*و*سرگبار.. رینتونست اعتراض کنه..ز الیناز
 
 
 
 
 

بود...به عروسکش نگاه کرد..به همسر ...به  ستادهیتو چهار چوب در ا یعل
 دهیسال...هر روز صبص که چشم باز کرده بود...د 5 نیکه در تمام طول ا یکس

 عاشق شده بود... شتریبود ...شکر کرده بود...ب
 



 625 تو یدست ها یبه سبز

خت غلط الیناز فت..امروزپنجم یزد و عل یتو ت ره ا  ر  نیرربون صبببد
شون بود... شظ که ناز 5سالگرد ستش به ا یرو رو الیسال از اوون  اتاق  نید

 گرشت.... یآورده بود م
 

امسال تو  یخونه مهران و آهو دعوت بودن.. اصرار کرده بودن که مهمان امشظ
شه..هر چند عل شه..ت الیداد..با ناز یم صیترج یخونه اوون ها برگزار ب ا تنها با

کرد....از  ینم رابشیورت سبب چیکه ه یشببا کردنبازهم تماشببا  کنه...تما
ها هم  رت اعتراف نکر چیگرشبببت..ه یسبببال م 4ازدواج اون  ما  دهو بود..ا

سببپرده بود..که وارعا با مرام بود..هر  یخوشببحال بود که خواهر  رو به کسبب
 بهشون سخت گرفته بود.. یچند..اولش کل

 
و مهران همچنان  الیزدرسش رو ادامه نداد..دانشگاه رو دوست نداشت..نا آهو

 کردن... یم یتئاتر با هم همکار یتو
 

 کرد... یبهش افتخار م یبرد و عل یم زهیهر سال جا بایتقر الیناز
 

که  ی..اعتراف میعل ریشبببد...ام یشبببد؟؟..چرا م ینم دعواشببون کرد 
حسادت ها  نیخود ..بود..به خاطر حسادت ها ..هر چند ا ری..تقصشتریب

 کنترل شده تر شده بود... یکم
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مد بود..ام کایو آمر رانیا نیب یپر فت و آ با شببوهر یعل ریدر ر نان  ...همچ
شت..اول شکل دا س نیمادر  م  الیبود ..ناز دهیآهو و مهران د یبار تو عرو

س شار آورده بود که با هم حرف بزنن...آرا اریب شده ب شیدکتر..پ یف ود که ردم 
 مواجه شده بود... یعل ریبا عکس العمل تند ام

 
 بود... نیاز دعواهاشون هم بابت هم یبخش

 
ماه پ نیا تا ند  نه آهو دشیکه چ ه کرد یمحل یب بایبود  و تقر دهی..تو خو

 ن...بار دو روز رهر بود نیاول یتو خونه رشقرق به پا کرده بود . برا الیبود...ناز
 

 نیتر نیریبه شبب یعل ریفراوون از طرف ام یکه روز سببوم با منت کشبب یرهر
که حاصببلش شببکم بر آمده  ییبایز یشببده بود..آشببت یبه آشببت لیصببورت تبد

 ...ادیب ایبه دن گهید مهیماه و ن کیکه ررار بود  یبود و دختر بچه ا الیناز
 

سشد... کیبه تخت نزد یعل سر  زد...از  یه اب*و* شکم هم سال  کیبه 
 ساز بچه رو زده بود... الیبعد از ازدواجشون..ناز

 
 و دیی. اون عطر شببباتوت رو بودییرو به دسبببت گرفت و بو الیناز یمو یلع
خواسببت جلو  یهنوز کوچولو بود..نم یمقاومت کرده بود..ناز ی.....علدییبو
 گرفته بشه... شرفتشیپ



 627 تو یدست ها یبه سبز

 
 ...زمیعز ریچشمش رو باز کرد : صبحت به خ ید الیناز

 
سک منم به خ صبص عرو شو..مگه نمری_ ست ی..پا  دیبا ی...گفتهیآتل یبر یخوا

برسبببه ...شبببظ شبببام هم که خونه اوون دو تا  شببگاهینما یاوون تابلوت برا
 ...میدعوت

 
 دستا  رو از هم باز کرد.. الیناز

 
زانو  ریکنه...دسببتش رو انداخت ز ب*غ*لرو  الیکه ناز نیا یبه جا یعل ریام

 دستا  بلند  کرد... یو رو الیو کتف ناز
 

 شه.. یرت ناراحت مشدم...کم نی..سنگیعل ری_نکن..ام
 

تا آخر دیسببتین نیورت سببنگ چی_تو و دختر کوچولومون..ه ..من حاضببرم 
 ....دینینب یبیور و اون ور ببرم تا آس نیم..اب*غ*لعمرم..هر دو تا تون رو تو 

 
که  یدوسببتت دارم...مرسبب یلیانداخت : خ یدسببتش رو دور گردن عل الیناز

 ...سالگرد ازدواجمون مبارک..میتو زندگ یاومد
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به پیه طودنب*و*سببب یعل هاب  زد :  الیناز یشبببانی..پر از احسببباس و الت
 مادر... یهمسر...شد یاز تو که شد یخانومم..مرس

 ...انیپا
 بعد از ظهر 3ساعت  23/11/91 دوشنبه

  زیبا رمانبابت نوشتن این  عزیز beste با تشکر از 


