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 : داستان خالصه

.. دارد یاریبس یها زخم اش گذشته از که یپسر

 ...ها بهیغر از هم و آشناست یها ادم از هم که ییزخمها

 تریقو و یقو و کندیم سر ها زخم نیباا سال یسالها او

 ستا شده حقش در که ییهایبد تمام و گردد باز تا شودیم

 سالم جان روزگارش بد اتفاقات تمام از او.. کند جبران را

 ار کردن یبد و بودن بد, است افتهی نجات و برده در به

 شتهگذ یآدمها تمام از حقش گرفتن دنبال به و گرفته ادی

 .است اش

 لدنبا اهدافش به دنیرس خم و چیپ در را َرستار داستان

 .دیکن

 عاشقانه و یسیپل.  ییمعما.  یاجتماع:  ژانر



 

Romanzo_o 3 

 

 

 

. 

 

 ندیبیم یوقت و کشدیم رونیب نیماش از یکی یکی دهارایخر

 نیب را نگاهش ببرد ییتنها به باهم تواندینم را همه

 یشمال آواز یصدا که میرح مش تا چرخاندیم درختان

 . کند دایپ را است دهیچیپ باغ کل در اش

 و شودیم اش متوجه میرح مش باالخره و زندیم شیصدا

 درخت زرد یبرگها دنیچ مشغول باآن که یچیق عیسر

 را شیقدمها رادمان سمت به و گذاردیم نیزم را بود مویل
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 دیببخش,  نیاومد خوش یلیخ آقا سالم- کندیم تند

 نیاورد فیتشر که نشدم متوجه

 هب هارا سهیک و کندیم نگاهش مهربان یول زندینم لبخند

 دهدیم دستش

 .داخل میببر نارویا کن کمک ینباش خسته-

 پله سمت به و ردیگیم را ها سهیک از تا چند میرح مش

 .وفتدیم راه به عمارت یها

 نیزم یرو از را مانده یباق یها سهیک خواهدیم که نیهم

 ندییدو و صدا و سر با که شودیم یموجود متوجه بردارد

 ادوت از میرح مش با برخورد از بعد و کندیم یط را ها پله

 !خوردیم نیزم محکم مانده یباق پله

 که همانطور و شودیم بلند شیجا از ییپرو با هم بعد و

 میرح مش به رو زندیم لنگ و است گرفته را شیپا کی

 دیگویم
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 وفتمیم ها پله از من یگینم زیعز میرح مش آخه د-

 سچکیه گهید بشم فلج اگر یگینم! ؟ بشم فلج ممکنه

 اخه ِد ره؟یبگ منو ادیب که زنهینم رو خونه نیا در زنگ

 ! کن نگاه جلوتو کمی برم قربونت

 به تعجب با و بود شده گرد شیچشمها میرح مش

 تکان تاسف با را سرش رادمان,  کردیم نگاه دخترک

 شیهوا به سر کوچک خواهر سمت به ینگران با و دهدیم

 رودیم

 یایم ها پله از ینطوریا گذاشتن دنبالت مگه دختر -

 گفت و کرد اش یوارس دقت با بعدهم ن؟؟ییپا

 نشد؟ که تیزیچ نمیبب-

 زانیآو رادمان گردن از را خودش و شودیم لوس کایرون

 دیگویم یچاپلوس با و کندیم
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 یداداش رفت ادمی دردم دمید رو تو یول کردیم درد-

 شیرفتنها صدقه قربان به و..  یاورد صفا! یاومد خوش

 کندیم اضافه

 و شب تو یدلتنگ از ما یگینم بگردم دورت من اخه-

 !دونه هی یکی بشم فدات م؟یندار روز

 اخه؟ داره بو و رنگ تو بدون خونه نیا مگه

 بیج از و زندیم شیموها یرو یا بوسه یبامهربان رادمان

 , بود شیرو یرنگ قرمز ربان که یکوچک جعبه کتش

 زبان نیا از شتریب تا ردیگیم سمتش به کشد یم رونیب

 !نکند لوستر را خودش و زدینر

 و شور با و زندیم برق شیچشمها جعبه دنید با کایرون

 !قاپدیم رادمان دست از را آن شوق

 ته دیچسب زبونم شد خشک دهنم یدادیم زودتر بابا-

 !ختمیر زبون بسکه حلقم
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 یسع بود شیزانو یرو دستش کی که همانطور هم بعد

 کند باز را جعبه کرد

 افتاده اش یشانیپ یرو که رنگش یمشک یموها رادمان

 دیگویم و بردیم باال دستش با را بودند

 

 

 دوم

. 

 بپوش درست لباس کهیت تا دو گنیم بهت یوقت-. 

 بیاس کمتر زانوت الاقل یافتاد که نهیهم واسه توخونه

 نهیبب

 , کرد اشاره بود شده قرمز و زخم که شیزانو به هم بعد
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 مشزخ یرو مبادا که برد باالتر یکم را شلوارکش کایرون

 , دیایب بود شده سوزشش ی متوجه تازه که

 مهیرح مش نیا ریتقص همش..  که نشده یزیچ بابا-

 !که کنهینم نگاه جلوشو

 غر غر لب ریز و کندیم باز را کادو یرو ربان یسخت به

 کندیم

 و سفت نقدریا که توشه سلطان خرم انگشتر انگار-

 ..شده بسته سخت

, نزند لبخند روزش و حال به کندیم یسع رادمان

 کندیم نگاهش یسوال و کندیم تنگ را شیچشمها

 مر اسب مثه یوقت م؟یرح مش ای ینکرد نگاه جلوتو تو-

 !کن نجاشمیا فکر نییپا یایم ها پله از کرده
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 در را شیچشمها دور کی و دهدیم جلو را شیلبها کایرون

 دیگویم و چرخاندیم کاسه

 یه خواهرته میرح مش نیهم بعدم به نیا از پس باشه-

 !شوازتیپ اومدم بدو بدو بگو خرو منه! ریبگ طرفشو

 یسع ها پله از لنگان لنگان است قهر مثال که یطور بعد

 ..برود باال کرد

 کایرون..  نه,  کشدیم گردنش پشت یدست رادمان

 !چوقتیه.. شدینم بزرگ چوقتیه

 و عیسر یحرکت با و رودیم دنبالش به را اش رفته ریمس

 یغرال اندام و زیر ی جسه که کایرون ینیب شیپ قابل ریغ

 به عمارت سمت به و انداخت اش شانه یرو را داشت

 ..نکرد یتوجه کاهمیرون یدادها و غیج به و افتاد راه
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 همراه به ندیبیم را مادرش شدنشان داخل محض به

 را اسپند, دست در ینیس با سرش پشت که خانم عصمت

 !زدیریم زغالها یرو و دیگویم یزیچ و چرخاندیم

 قربان که همانطور مادرش و گذاردیم نیزم یرو را کایرون

 در را پسرش تنها و دیآ یم سمتش به رودیم اش صدقه

 .ردیگیم آغوش

  و ردیگیم آغوشش در باعشق

 روزها نیا در چقدر فهمدیم و کشدیم بو را مادرش

 ..است بوده دلتنگش

 من آصالن یاومد خوش, مادر یاومد خوش-

..  ندیآ یم سراغشان به هم خانه اهل ی هیبق کم کم

 نم یروسر ی گوشه با که مادربزرگش بعدهم و پدرش

 دست و همه به دهدیم سالم..  ردیگیم را چشمانش

 .. بوسد یم را مادربزرگش دست بعدهم و مادرش
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 هاتن دنید از زندیم لبخند و ردیگیم آغوش در را او پدرش

 و ماه چند نیا در و بود شده اش یزندگ تمام که یپسر

 !گذشتیم دنشیند از که سالهابود انگار بودنش دور

 دل کی و گذاردیم پسرش رومندین یها شانه یرو دست

 دیگویم و کندیم نگاهش ریس

 و شب که خونواده هی ؟یدار خونواده هی نجایا یگینم-

 راهتن؟ به چشم روز

 اش خانواده ادی به که شدیم مگر نداند؟ که شدیم مگر

 فراموش را اتفاقها آن شدیم مگر کرد؟یم چه اما نباشد؟

 شود؟ وجدانش عذاب الیخ یب و کند

 

 

 سوم
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 دو روز؟ کی! بود؟ دهیند را چکدامیه که بود وقت چند

 ..بود حرفها نیا از شتریب.. نه هفته؟ کیروز؟

 برات نیبب ایب..  نستایوا سرپا بگردم دورت ایب مادر ایب-

 ینبود که مدت نیا تو.. یریبگ جون یبخور پختم یچ

 !استخون و پوست یشد

 و زندیم رادمان یبازو به مشت چند و دیا یم جلو کایرون

 مشتش و بود شده جمع صورتش که همانطور و دیگویم

 :دیگویم بود گرفته درد
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 و پوست استخون؟من و پوست شده کجا بابا نه-

 نهویع که پسرت نه.. برتمیم و ارهیم باد که استخونم

 !مونهیم صخره

 منه ..نبوده ماه سه همش گهید نینکن لوسش لطفا بعدشم

 الاص چکدومتونیه برنگردم و برم سالم سه اگه چارهیب

 !نیکنینم حس نبودمو

 رهگ هم در اش نهیس یجلو را شیدستها و دیگویم را نهایا

 !کندیم نازک هم یچشم پشت و کندیم

,  رودیم اش یپرحرف به مادرش که یا غره چشم با

 .کندیم اخم و کندیم جمع را شیلبها

 به گاران کال که کایرون جز به.. کندیم نگاه شانیلباسها به

 مانند یهمگ هیبق,  نبود نهیآد خاندان از خودش قول

 دانستیم..داشتند تن به را شانیمشک یلباسها خودش

 در چهلم از بعد را شانیلباسها که است خودش بخاطر
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 نیا در را انها نیا از شتریب نداشت دوست..اند اوردهین

 و ندیبب ستنین یخوب خاطرات اور ادی که یمشک یلباسها

 لباس شانیبرا همراهش و بود شده کار به دست خودش

 ..بود دهیخر

 سالن وارد مفصل ییگو آمد خوش و یپرس احوال از بعد

 .شوندیم ییرایپذ بزرگ

 یاعضا ی هیبق بلکه کندیم نگاه خانه اطراف به منتظر

 االخرهب و ندیبب را اند امدهین شوازشیپ به که نهیآد خاندان

 دیفس و گرد صورت با کوچک یپسر که ندیبیم را گالره

 لهپ از لبخند با و است گرفته آغوش در را ییطال یوموها

 .دیآ یم نییپا ها

 دکنیم نگاه شدنشان کینزد به..  ماندیم شیسرجا همانجا

 یساعتها و روز تک به تک اندازه به گفتیم اگر.. 
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 بود حاضر! کرد؟یم اغراق بود پسرک نیا دلتنگ عمرش

 !است نکرده اغراق که بخورد قسم

 سمت به و کندیم یط خودش را مانده قدم چند تابانه یب

 و کشدیم آغوشش در و گرفته را پسرک و رودیم گالره

 نکرده اغراق اصال.. نه که شودیم مطمئن واقعا موقع آن

 !اش یدلتنگ از گفته هم کم بلکه.. است

 ارث به پدرش از که سبزرنگش درشت چشمان با کودک

 یدستها و کندیم نگاه رادمان چشمان به بود برده

 کشدیم رادمان ی نشده اصالح صورت یرو را کوچکش

 و زندیم لبخند که است دهید چه چشمها آن در نبود معلوم

 باالخره رادمان و گذاردیم پدرش ی شانه یرو را سرش

 ار شیبایز و بامزه پسرک و زندیم لبخند مدتها از بعد

 ..بوسدیم

 دیگویم اش گانه بچه لحن با پسرک



 

Romanzo_o 16 

 با..با-

 بود صدا نیا دلتنگ..  کندیم نگاهش اقیاشت با رادمان

 !شیکردنها یزبون نیریش دلتنگ

 بابا؟ جاِن-

 

 

 چهارم

. 

. 

 یا سرفه کند پررنگ را خودش یکم نکهیا یبرا گالره

 .زندیم لبخند و کندیم نگاه رادمان به بعدهم و کندیم

 جان رادمان یاومد خوش یلیخ-

 کندیم نگاهش یدان قدر با رادمان
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 دمیم قول..یبود کانین مراقب مدت نیا تو که ممنون-

 ..کنم جبران

 را عالم یقندها دلش در و زندیم یلبخند خانومانه گالره

 ..کندیم حل

 یزیچ جبران به یازین بود ام فهیوظ کردم یهرکار-

 خودت بعد نیا از و یبرگشت که خوشحالم.. ستین

 !یکنارش

 یسلطنت یمبلها از یکی یرو و دهدیم تکان یسر رادمان

 یرو را کوچکش و بامزه پسرک و ندینشیم رنگ ییطال

 رگید یا لحظه یبرا یحت نداشت دوست..گذاردیم شیپا

 ..بماند دور او از

 دیگویم و کندیم نگاه رادمان پسرش به ماهدخت
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 ربهت االن یول گرفتیم بهونه یلیخ اول یروزا کانین-

 اشیریگ بهونه گهید یاومد که خودتم خداروشکر شده

 .شهیم فراموشش

 که حاال..  کندیم نوازش را پسرکش یموها رادمان

 همه  ,کند شروع نو از را اش یزندگ دیبا است برگشته

 بزرگ فعال که خانم دیمروار.. قبل از بهتر و اول از زیچ

 دیگویم بود خانواده و جمع

,  کردیم مراقبت ازش خوب یلیخ هم گالره دخترمون-

 داشت کار یکل ییوقتا هی و مارستانیب رفتیم دیبا نکهیباا

 ..شدینم غافل کوچولومون کانین از یول

 دیگویم خانومانه و نیمت و اندازد یم نییپا را سرش گالره

 که حاال..  بود زیعز برام و بود من دوست کانین مادر-

 مراقبش جوره همه که دونمیم خودم فهیوظ من ستین
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 خاطرب ناهمشیا ستین یتشکر جوره چیه به یازین باشم

 ..دارم جان کانین به که هیعشق

 یط مدت نیا در,  کندیم نگاهش یدان قدر با رادمان

 که بود دهیشن ادیز داشت اش خانواده با که ییتماسها

 یبرا داشت جا واقعا.. است کانین مراقب چقدر گالره

 ..کند یکار شیبرا حتما مدت نیا جبران

 یب هاتیخوب بگم نکهیا جز ندارم گفتن یبرا یچیه-

 رد بودند داده او به را ایدن انگار که گالره.. مونهینم جواب

 یرو به یزیچ کندیم یسع یول شودیم پا به ییغوغا دلش

 ..ندیبنش ریز به سر و خانوم همانگونه و اوردین خودش

 دیگویم و کندیم نگاه بزرگش مادر به رادمان

 خوبه؟ کجاست؟حالش جون اقا-

 یپسر ی نوه به محبت با و زندیم یلبخند خانم دیمروار

 کندیم نگاه اش
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 سایال با.. بود گرفته دلش شهر نیا تو خودش قول به-

 اونجا یهوا و اب..  بمونه یروز چند روستا رفت پاشد

 تو دونستینم مادر بگردم دورت.. بهتره حالش یبرا

 ساعت کی هی ینداد خبر بهمون که قبلم از یایب قراره

 اونقدر خودمون ما گهید اونم که یگفت اومدنت قبل

 نهوگر.. میکن کاریچ دیبا میدونستینم میشد زده جانیه

 ..رسوندیم خودشو اقاجونت

 که ینیس خانم عصمت دیبگو یزیچ رادمان نکهیا از قبل

 ردیگیم شیجلو را بود شربت یوانهایل یحاو

 

 

 پنجم

. 
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 نوشجانت پسرم بردار-. 

 با است عمارت یمیقد کارکنان از که خانم عصمت به

 ربتش خوردن یبرا ییاشتها نکهیباا و کندیم نگاه یمهربان

 کرتش و داردیبرم یوانیل نشود ناراحت نکهیا یبرا ندارد

 .کندیم

 کهنیتاا کردیم حس را ینفرات کمبود جمعشان در هم هنوز

 : آمد حرف به گالره

 بشه چکاپ که رفت داشت دکتر وقت هم یتیگ مامان-

 .. هم گلچهره.. گردهیبرم گهید االنا

- دیگویم و پردیم گالره حرف انیم در مادربزرگش

 رفت؟؟ شیپ خوب یچ ؟همه مادر شد یچ تتیمامور

 سمت به بزرگ مادر از را نگاهش و کندیم اخم گالره

 گاهن کردیم گوش شیحرفها و او به منتظر انگار که رادمان

 رادمان تا کند سکوت و نزند یحرف دهدیم جیترج.. کرد
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 حرف ادامه یوقت رادمان.. بدهد را بزرگ مادر جواب

- دیگویم و کندیم نگاه مادربزرگش به فهمدینم را گالره

 همه شکر خدارو یول.. بود یا دهیچیپ و سخت ی پرونده

 از تیقموف با میتونست و رفت شیپ دیبا که یاونطور زیچ

 ..میایب بر اتیعمل پس

 با و گذاردیم گرشید یپا یرو را شیپا کی اضیف

..  سرمپ ینباش خسته- کندیم نگاه پسرش تک به افتخار

 !یا خونواده نیا افتخار هیما تو

 دهدیم تکان یسر و کشدیم یقیعم نفس رادمان

 و خدا یبرا اول کردم یهرکار من..پدرجان ممنونم-

 ..دادم انجام خونوادم یبرا بعدم مردم تیامن

 تا کندیم اشاره خانم عصمت به و دیگویم را نیا

 نیاول بود وقتش..  اوردیب را است اورده که ییدهایخر

 .. بردارد اوضاع رییتغ یبرا را قدم
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 ییگلو و گذراندیم خانه افراد یرو به دور کی را نگاهش

 دیگویم و کندیم صاف

 تیاذ من ی اندازه به شماهم مدت نیا یتو دونمیم-

 یبرا و قائلم ارزش تکتون به تک یبرا من.. نیشد

 ..کنمیم یهرکار بودنتون خوشحال

 یزیهرچ از شتریب نبودنم چندماه نیا نیدونیم همتون

 و مخود با تا.. نباشم مدت هی که داشتم ازین.. هیچ بخاطر

 تدرس اونم... شبنم مرگ.. امیب کنار گهید یزایچ یسر هی

 هضرب مینداشت انتظارشو چکدوممونیه که یوقت یتو

 ..کرد وارد بهمون رو یمحکم

 یاشک کندیم یسع و اندازد یم نییپا را سرش مادربزرگ

 اش نوه تا کند پنهان را است زده حلقه چشمانش در که

 ..نشود ناراحت
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 یسع اما است خونسرد,  ندینشیم شیسرجا صاف گالره

 انینما خود ی چهره در را اندوه و غم از یرد کندیم

 ..کند

 و زندیم پسرکش ییطال یموها یرو یا بوسه رادمان

 دیگویم

 غمش.. میکنینم فراموشش.. گذشت بود یهرچ یول-

 هممون یبرا..  خب یول.. مونهیم دلمون یجا هی شهیهم

 که هم نکاین بخاطر و میبزار کنار رو یمشک هیلباسا بهتره

 ..میکن ایمه رو یشاد یفضا هی شده

 

 

 ششم

. 
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 مه من یبرا هم.. مونهیم تاابد برام خاطراتش و شبنم ادی

 تولد نگم بهش چوقتیه دیشا.. یول.. کانین یبرا

 روز ناو تو نکهیا.. بوده عمرش تولد نیتلختر شیدوسالگ

 مرق تولدش نیتلختر و دهیم دست از رو مادرش نیریش

 ..خورهیم

 هیگر قصد انگار و شودیم شروع شیها نق کم کم کانین

 ادامه را حرفش و کند ارامش کندیم یسع.. دارد کردن

 :دهدیم

.. کنه تموم رو شیسوگوار نهیآد ی خونواده وقتشه-

 ..نیکرد یهمدل بامن و نیبود همراهم امروز تا که ممنونم

 یجلو دهارایخر کیپالست و شودیم وارد خانم عصمت

 دست از را کانین و دیگویم یا بااجازه و گذاردیم رادمان
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 امباد که کند حاضر را رشیش و ببرد تا ردیگیم رادمان

 ..کرد ارامش نشود گرید و وفتدیب راه اش هیگر

 و ساکت بود توانسته یسخت به موقع آن تا که کایرون

  مودب

 دهایرخ کیپالست دنید با نزد یحرف و ندیبنش یا گوشه

- رودیم رادمان سمت به و شودیم بلند شیجا از عیسر

 کنم؟ کمک

 مثبت یمعن به را سرش بود کمکش ازمندین که رادمان

 ار بود دهیخر هرکدام یبرا که را ییلباسها و دهدیم تکان

 ..دهد لشانیتحو تا داد کایرون به

 دیگویم و اندازد یم ساعتش به ینگاه گالره

 ..شده رمید مارستانیب برم دیبا من-

 دیگویم مادربزرگ و گرددیبرم سمتش به ها نگاه
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 .باش خودت مراقب همرات به خدا مادر برو-

 همانطور رادمان به رو بعدهم و زندیم ینیمت لبخند گالره

 گفت داشت دست در را اش شده چیپ کادو لباس که

 تو گهید و باشه آخرت غم که شاالیا.. عمو پسر ممنون-

 ..ریبخ روزتون..ینکن حس رو یبزرگ نیا به غم تیزندگ

 وا که یراست به کندیم نگاه گالره اش نوه به مادربزرگ

 قشیال بودن دکتر و بود شده بزرگ و خانوم دختره کی

 ..بود

 ..!خواهرش برعکس درست

*** 

 اش شانه یرو را اش کوله..  ستدیا یم دانشگاه در یجلو

 پشت کوچه به را خودش عیسر یها قدم با و زندیم
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 نظرش مد نیماش دنبال به چشم با و رساندیم دانشگاه

 ..گرددیم

 سوار و رودیم سمتش به دو با کندیم شیدایپ نکهیهم

 .. شودیم

 جا فالن رمیم یبگ یریمیم نکنه کارتیچ بگم خدا-

 یکی تهش بخدا ؟ دنبالم یایب خودت دیبا ِاال ا؟یب توهم

 !فتمگ یِک نیببب حاال.. ایپو شهیم شر برامون نهیبیم

 به را آرنجش که همانطور و گرددیبرم سمتش به ایپو

 دیگویم زندیم هیتک خودش یصندل

 ؟یخوب تو خوبم منم زمیعز یمرس جان یگل سالم-

 هیکت یصندل به یگل و زندیم را حرف نیا هیکنا با ایپو

 فرستدیم رونیب را نفسش و زندیم

 م؟یبر قراره کجا! سالم حاال خب-



 

Romanzo_o 29 

 دنبال به و کندیم باز را داشبورد َدِر و دیگویم را نیا

 .گرددیم یزیچ

 دیگویم و کندیم روشن را نیماش ایپو

 

 

 هفتم

. 

 نه تو بعد شهیم افتتاح کافه گهید روز دو یناسالمت-. 

 ینیبب اونجا یبزن سر هی یاومد نه و یکرد اماده رو لباسم

 ! یگل کردم حساب تو رو من..  ادهیز یچ کمه یچ

 شسر بود کرده دایپ یکوچک یمعدن آب باالخره که یگل

 سمت به را ان بعد و نوشدیم را ان از یکم و کندیم باز را

  بخور آب حرص جا به ایب- ردیگیم ایپو
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 دیگویم و اندازد یم ینگاه مین ایپو

 شا افهیق و کندیم کج را شیلبها یگل.. هیدهن خوامینم-

 شودیم جمع هم

 نیا بعد دارن خاطره باهاش همه اسیدر لب لبت تو-

  بابا کن ه؟جمعیدهن

 لب ریز و اورد یم در را شیادا بعدهم و دیگویم را نیا

 !هیدهن-دیگویم

 هب بود اش کافه ی هیافتتاح فکر به یحساب که ایپو

 دیگویم و کندینم یتوجه گلچهره یحرفها

 هیافتتاح اول روز..  کردم دعوت هم دانشگاه یها بچه -

 میزاریم باز درو بعدشم روز.. میریگیم یخودمون جشن هی

 بنظرت؟ خوبه.. شه یمشتر و ادیب خواست یهرک

 دیوگیم و کشدیم رونیب فشیک از را اش یگوش گلچهره
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 هی میبر برو االنم.. امادس فردا تا لباستم..  خوبه اره-

 !منخورد یچیه تاحاال صبح از که میبخور یزیچ هی ییجا

 کم منو استرس نکهیا یجا به که شکمت بخوره کارد-

 !یکنیم شترشیب یه یکن

 زیر را شیچشمها گذاردیم کنار را اش یگوش گلچهره

 کندیم نگاه ایپو به و کندیم

 زهیچ هی نینطوریا عروسا تازه همه..  رمیبم یاله یییآخ-

 اصال.. زمیعز شهیم تموم گهید شبه هی باش راحت هیعاد

 !نباش نگران

 دیگویم و ردیگیم اش خنده ایپو

 ایپو جون باش یجد یگل یشعوریب یلیخ-

 کندیم اشاره شیموها به هم بعد
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 غالشوب کمی خودم نظر به شده؟ خوب بنظرت.. نشونیبب-

 !زده بد

 دیگویم و اندازد یم یسرسر ینگاه یگل

 رو  اینوک شگرتیآرا یدار انتظار بگردم دورت اخه د-

 ! گهید خوبه کنه؟خب کسیا فونیا به لیتبد

 !یگل یضدحال ی اسطوره یعنی واقعا یمرس-

 شیرو روبه نهیآ اندازدو یم باال یا شانه الیخیب گلچهره

 از را قرمزش رژ کندیم نگاه خودش به و اورد یم نییپا را

 یاصخ عالقه کشدیم شیلبها یرو و کشدیم رونیب فشیک

 دبتوان که آمد یم شیپ کمتر یول داشت رژ رنگ نیا به

 پشت را اش شده رنگ یا قهوه یموها..کند استفاده

 از شیموها رنگ بخاطر چقدر فرستدیم گوشش

 او داشت را ارزشش بازم یول بود دهیشن غر مادربزرگش



 

Romanzo_o 33 

 از غر دو یکی دنیشن حاال و بود دهیرس اش خواسته به

 ...نبود یخاص زیچ بزرگش مادر

 

 

 هشتم
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 را کردن شیآرا کندیم نگاه  اش دهیکش یچشمها به

 داشته شیآرا کم بود مجبور شهیهم یول داشت دوست

 شیارا نقدریا دختر نبود رسم اش خانواده در چون باشد

 حرص فکرها نیا یاور ادی با... برسد خودش به و کند

 و اورد یم رونیب فشیک از را چشمش خط بعد و خوردیم
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 کندیم استفاده فرصت از نیماش گرفتن قرار کیتراف در با

 ..کشدیم یزیتم و یارام به را چشمش خط و

 دیگویم طنتیش با ایپو

 نقدریا خوادینم کردم قبولت هم ینجوریهم من بابا-

 !خودت به یبمال

 یاشب یک تو بابا گمشو- کندیم جمع حرص با را شیلبها

 اخه

 کشدیم محکم را گلچهره لپ و خنددیم ایپو

 ام کاره همه من-

 شلپ یرو ی شده قرمز یجا به بود گرفته دردش که یگل

 ردیگیم ایپو یبازو از یشگونین حرص با و کندیم نگاه
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 یحساب ایپو اش شده کاشته بلند یناخنها به توجه با

 یجا را دستش که همانطور و کندیم حس را اثرش

 دیگویم گذاردیم گرفته شگونین

 ردک مد زنا شما نیب کاشتنو ناخن که یاون بشه ستین-

 تو یکنیم فروش یایم اخه؟؟بعد لیب دست اون هیچ

 من؟ یبازو

 دیگویم و کندیم ینچ نچ

 !یکرد دیشه مردمو جوون-

 هب بعد دفعه وگرنه نزنا حرف- دیگویم غره چشم با یگل

 نمکیم حس قشنگ! کنمیم چشت تو ناخنامو شگونین جا

 !شده حس یب صورتم چپ قسمت

 عجبا.. ینخورد که یحس یب امپول حاال خب-
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 ترِکش توام- دیگویم و گرداندیبرم را شیرو گلچهره

 !که ینخورد

 نکهیهم و کندیم نازک یچشم پشت و دیگویم را نیا

 شودیم گرد شیچشمها افتد یم رونیب به شهیش از نگاهش

 و دهدیم انجام را دهدیم دستور مغزش که یکار نیاول و

 ;رودیم یصندل نییپا به عیسر

 با و دهدیم باال را شیابروها حرکت نیا دنید با ایپو

 : دیگویم تعجب

 کار؟یچ نییپا ی؟رفتیگل شد یچ-

 : گفت بود زده شوک که همانطور گلچهره

 !رفت میشد بدبخت-
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 و کندیم نگاه اطرافش به ندیبیم را گلچهره ترس که ایپو

 قایقد که شودیم یبلند یشاس رنگ یمشک نیماش متوجه

 که بود جوان یپسر اش راننده و گرفته قرار شان کنار

 ودب گرفته نظرشان ریز شدت به و داشت یمعمول ی افهیق

 , 

 رس پشت را نیماش و کندیم شتریب را سرعتش ایپو

 ه؟یک اروی نیا نمیبب یگل باال ایب- گذاردیم

 و خاباند یم را یصندل و دیآ یم باال اطیاحت با گلچهره

 .نشود دهید تا کشدیم دراز شیرو
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 خودت صالح اامامزادهی بگذرونه ریخ به خودش خدا-

 نیا..  کنم ادا امیب قبلمم دفعه ینذرا دمیم قول.. کن کمک

 .فرستدیم صلوات لب ریز و دیگویم را

 ستا خبر چه دانستینم هنوز و بود متعجب نکهیباا ایپو

 ردیگیم اش خنده گلچهره حالت نیا از

 اداتتاعتق ادهی طیشرا نیبدتر تو فقط ادیم خوشم یعنی-

 !یوفتیم

 همان شدن کینزد متوجه بغل نهیآ از و دیگویم را نیا

 ول هیک اروی نیا یکرد لبم به جون یگل- شودیم  نیماش

 !ادیم داره یه, ستین کن

 و کند نگاه را رونیب کندیم یسع که همانطور گلچهره

 :دیگویم نشود اش متوجه یکس

 ..ونیکتا عمه پسر! نهیمت نیا خره-
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 ترشیب را سرعتش است افتاده اش یهزار دو تازه که ایپو

 .چدیپیم عیسر را ابانیخ و کندیم

 یه- پردیم شیجا از یناگهان سرعت رییتغ نیباا گلچهره

  ؟ یبد کشتنمون به یخوایم ایپو

 دیگویم است شده یجد کامال که ایپو

 نمک لهش بزنم بشم ادهیپ بود حقش االن کنم؟ کاریچ-

 قطف میمجبور تو بخاطر یول!  شویریس لق دهن ی پسره

 !میکن فرار

 کندیم نگاه سرش پشت به ینگران با گلچهره

 کف زارهیم برهیم قشنگ ویچ همه باشه دهید مارو اگر-

 ..کن بار یباقال ارویب خر اونوقت! خونه اهل دست

 ام نیب یزیچ کنه ثابت تونهیم یک اونوقت گهید اره-

 ! میمعمول دوست فقط ما و ستین
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 کندیم نگاه گلچهره به و دیگویم را نیا

 !شمکیم خودمو من بخدا! رمتیبگ کنن مجبورم نکنه بعد-

 است شدن پا به شر و رفتن خانه به نگراِن که گلچهره

 و کندیم اش حواله یمشت ایپو زیام طنتیش یحرفها نیباا

 دیگویم

 عیسر منو کرد که گممون برو زود توروخدا دهنتو ببند-

 خونه برسون

 دیگویم داشت کنترل تحت را زیچ همه که ایپو

 رو افهک هیافتتاح از قبل تا ببرمت خواستمیچرا؟م خونه-

 !ینیبب

 و اش خانواده یاعضا ریدرگ ذهنش یحساب که گلچهره

 دیگویم بود شده اتفاق نیا دنیشن از بعد شانیحرفها
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 یاقهراتف از قبل تا دیبا ستین وقتش اصال االن.. نه نه-. 

 ایپو باش زود! خونه یبرگردون منو

 ..اندازد یم گلچهره ی کالفه ی چهره به ینگاه ایپو

 کامال و ملوس گفت شودیم اول نگاه در که یا افهیق

 خنددیم اش یا قلوه کوچک یلبها یوقت و است دخترانه

 انیانم شتریب بودنش ملوس و فشیظر ی چهره ینیریش

 قایدق و شناسدیم را دختر نیا که است چهارسال.. شودیم

 گریکدی با تیجنس از فارق یمیصم دوست دو مانند

 با هگلچهر که یسخت طیشرا وجود با یحت, هستند دوست

 را شانیدوست بودند توانسته بازهم داشت اش خانواده

 ..کنند حفظ
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 و اعتماد دخترش یدوستها یتمام وجود با گلچهره

 ایوپ.. نداشت چکدامیه با را داشت ایپو با که یتیمیصم

 که شانیاطراف یتمام برعکس و بود اش نداشته برادر مانند

 ایپو بودند زده او به ییپا پشت خودشان نوع در هرکدام

 جودو با یحت بود نگذاشته شیتنها و بود کنارش شهیهم

 انشیدوست هیقض از اگر گلچهره خانواده دانستیم نکهیا

 اتفاقات و کنندینم یخوب فکر مطمئنن شوند دار خبر

 !خوردیم رقم شانیدوست یبرا یناگوار

 نیمیس مادرش با و گذراندیم را دانشگاهش آخر سال ایپو

 مادرش ی هیمهر با که پونک اطراف کوچک یا خانه در

 ..کردیم یزندگ بودند دهیخر دومش همسر از

 فوت از بعد مادرش و داشتند یخوب نسبتا یمال وضع

 پسر کی و گذاردیم سر پشت را ناموفق یازدواج پدرش

 یزندگ نیمیس و ایپو با که شودیم آن حاصل هم کوچک
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 زا و دارد لباس یدیتول  کوچک کارگاه نیمیس..  کندیم

 آشنا خواندیم لباس یطراح که گلچهره با قیطر نیهم

 دانشگاهش از داشت کم کم که ایپو حاال و..  بودند شده

 خودش یبرا را یکار داشت قصد شدیم لیالتحص فارق

 داشتن که شیآرزو به مدتها بعد باالخره و کند یانداز راه

 ...است دهیرس, بود باکالس و کیش یا کافه

 و بلوار یانقدر..  کندیم نگاه سرشان پشت به نهیآ از

 انگار هم خودش که بود شده رد و زده دور را ابانیخ

 !است گرفته قرار یبزرگ نیا به شهر یکجا دانستینم

 نیمت مثِل یا َکنه از که بود انجا خوبش ی نکته یول

 ..بودند شده خالص

 دهیند اورا  حال به تا یول بود دهیشن گلچهره از راجعبش

  بود
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 ییباال التیتحص و است اش پسرعمه گفتیم گلچهره

 در نخود و است مادرش ی سلطه ریز کامال یول..  دارد

 هم بادام چغله او به لیفام در و خوردینم سیخ دهانش

 ..ندیگویم

 نز و خودش زدن آتش نیب باشد قرار اگر گلچهره بنظر و

 را نفت تیپ,  کند انتخاب را یکی شدن نیمت مثل یریکبیا

 روشن را فندک و کندیم یخال خود یرو چرا و چون یب

 در اگر را نیمت همچون یکس با ازدواج چون.. کندیم

 !عمرش کابوس نیترسناکتر شودیم, ندیبب هم خوابش

 

 

 

. 
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 دختران کال و خواهرش یرو نیمت بود گفته گلچهره

 مخصوصا دارد ینشدن وصف یرتیغ هم شانی خانواده

 !باشد گلچهره..  دختر آن اگر

 با هربار یول اند کرده یخواستگار گلچهره از یچندبار

 هستند ازدواجشان به یراض عمارت یاهال نکهیا وجود

 هک اورده شانس نجایا به تا و است کرده مخالفت گلچهره

 !است بوده پشتش رادمان مانند یکس

 شا خانواده به و کندیم یپافشار نیمت بازهم وجود نیا با

 ..کندینم ازدواج گلچهره جز به یکس با است گفته

 و کندیم باز لب شودیم راحت نیمت نبود از که الشیخ

 دیگویم

 بادوم چغله شر از باالخره.. یگل گهید باش راحت-

 میشد خالص
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 صورتش یجلو را شیدستها و بنددیم را چشمانش یگل

 دیگویم و(  کردن ارزو ای دعا حالت به)کندیم گره هم در

 هب نجاشویا که ندفعهیا فقط سربازتم من صالح امامزاده-

 ..بگذرون شمیبق یگذروند ریخ

 یا قلوه یلبها و دیگویم نیآم هم بار چند گفت که را نیا

 !برود باال به شیدعا تا کندیم فوت و کرده غنچه را اش

 و گاه اعتقادات ِیپا را گلچهره یها یژگیو نیا که ایپو

 دیگویم خنده با بود گذاشته گاهش یب

 نیماش هی بگو بهش نفرستش کن صب کن صب اِ اِ-

... تهبفرس من واسه بمینج دار خونه زن هی و ستمیس نیاخر

 !کنمیم جبران تیعروس نوکرتم

 رس به فشیک با خواهدیم ندفعهیا و کندیم اخم گلچهره

 حالت به و بردیم باال را دستش عیسر ایپو که بزند ایپو

 دیگویم میتسل
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 تو خوردم کتک تو از بس از من.. الیخیب بابا کردم غلط-

 !نخوردم کتک خودم یبابا ننه از یبچگ

 داشت دلش در را یاسترس و اضطراب حس که گلچهره

 دیجویم را شیناخنها ی گوشه

 کنم یسع و کنم تحملت امیم یه یخر کله بس از-

 !شده ملس خورت کتک یزارینم خودت نزنمت

 دوست و زیعز شیبرا گلچهره چقدر.. خنددیم ایپو

 یگرید تین و قصد شانیدوست اول یروزها..  بود یداشتن

 اگر یحت دیفهم زمان گذر با یول داشت شانیرابط از

 و زیعز شیبرا گلچهره ی اندازه به داشت هم یخواهر

 ..شدینم مهم

 هوصل شما کنه قبول خوادینم پسرعمت نیا چرا ییخدا-

 بچه! شدم خسته جاش یکی ن؟منیستین گهیهمد ی

 ..شیریس دماغِو
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 زبانش با و داردیبرم داشبورد از یکاغذ دستمال گلچهره

 و چشم خط کندیم یسع که وهمانطور کندیم نمناک را ان

 :دیگویم کند پاک را قرمزش رژ

 هیزندگ تو یمرد هر کال! توعه نهیع گهید خر کله هی اونم-

 از دست و کندیم مکث یا لحظه.. البته..  خره کله منه

 دیگویم و کشدیم کارش

 !بابام جز به-

 ..کندیم بغض ناخواسته و شودیم نیغمگ اش چهره

 ..شدمینم تیاذ نقدریا..  من.. بود بابام اگر-
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 را بغضش و باشد یقو کندیم یسع و دیگویم را نیا

..  کند پنهان را چشمانش در اشک ی حلقه و بدهد قورت

 همشکت دمه اشکت' گفتیم که مادرش حرف مانند مبادا تا

 نیف نیف و یزیریم اشک یفرت گنیم بهت یزیچ هی تا

 ..شود"  یکنیم

 نبود با چقدر گلچهره فهمدیم ایپو فقط انیم نیا در و

 که ییها یسخت چه او از بعد و امده کنار سخت پدرش

 ..است دهینکش

 یمعنا که یچشم رنگ نیاول یدانیم یباش که دختر

 ..است پدر چشمان رنگ دهدیم را آرامش

 هیشب کوه کی اندازه به زیچ چیه یفهمیم یباش دخترکه

 ..ستین پدر

 درپ آغوش ایدن پناگاه نیامنتر یفهمیم یباش که دختر

 است
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 در یانتویم که یدست نیتر مردانه یدانیم یباش که دختر و

 بانمهر یدستها ینترس زیچ چیه از گرید و یریبگ دست

 ..است پدر

 یه توننیم یِک تا مگه.. یگل گذرهیم باالخره نایا ی همه-

 نک تحمل گهید کمی.. کنن ینه و امر و سنیوا سرت باال

 یزاین گهید.. یبنداز راه خودتو زنسیب شه تموم درِست

 !یندار چکسیه به

 در و دهدیم قورت را بغضش بارها و بارها گلچهره

 روزها نیا واقعا ایآ.. کندیم مرور را ایپو یحرفها ذهنش

 را اش خانواده گرید که آمد یم یروز و گذشتنیم

 خواهرش! نخواهد؟ را آنها که شدیشد؟میم مگر! نخواهد؟

 ادرشم ای کنندیم ششیستا نیبلور سیتند مانند همه که

 زیچ نکند چه و کند چه نکهیا و دادن دستور جز که که

 ..ندارد ادی به او از یگرید
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 کردنش تینصح حال در مداام که مادربزرگش مثال ای

 ادی به عمرش در چوقتیه بخورد حاضرقسم و است

 ..باشد بوده یراض شیکارها و او از مادربزرگش که ندارد

 خانواده و خانه در که ییها یکاست و کم ی همه وجود با

 جا شانی همه یبرا بازهم او قلب.. یول شدیم حس اش

 انها کنار در داشتن آرامش جز یزیچ شیآرزو و داشت

 ..نبود

 کندیم نگاه ایپو به و دهدیم رونیب کالفه را نفسش

 ..کردم خراب توام روز.. دیببخش-

 زندیم لبخند و کشدیم مرتبش شیر ته به یدست ایپو

 یلگ سرت فدا یول.. بارزتِه صفات از که بودن ضدحال-

 !رونیب کشمیم دماغت از رو همه وقتش به! خااانوم
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 از.. امیب دنش هیافتتاح اگر- بزند لبخند کندیم یسع گلچهره

 !داداش بچرخه برات چرخش.. گمیم کیتبر بهت نجایهم

 ی خانه ی کوچه به کینزد..  شودیم محو اش خنده ایپو

 رنگ یمشک یموها در یدست کالفه و داردیم نگه گلچهره

 ار رنگش یا قهوه یچشمها و کشدیم اش شده کوتاه تازه

 دوزدیم اش یداشتن دوست ِهیگل یآبج به

 برگزار هیافتتاح نیا تو بدون که نکن فکرشم اصال یگل-

 انتخاب باهم...  میختیر باهم هارو برنامه همه ما.. شه

 ایک انیب ایک نباشه یچ باشه یچ شه سرو یچ میکرد

 ..تو نه من نه گهید یاین اگر بخدا... انین
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 اندازد یم اش شانه یرو را اش کوله گلچهره

 ادمی من یکنیم فکر ای باشم؟ خوادینم دلم یکنیم فکر-

 برنامه چه و میداد انجام کافه اون یبرا ییکارا چه رهیم

. .یدونیم منو تیوضع که تو.. خب یول م؟یختیر ییها

 ییزایچ چه شعوریب نیمت کهیمرت اون دونهیم خدا االن

 نیولا باش مطمئن باشه نشده یخبر اگر.. هیبق به گفته

 لطفا.. نشد اگر..  یول.. منم جشن اون تو ادیم که ینفر

 ..کن درکم

 ..ایپو ارزومه تتیموفق
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 و کند بغض بازهم نکهیازا قبل و دیگویم را نیا

 عیسر و کندیم یخداحافظ لب ریز شود یباران شیچشمها

 صلهفا نیماش از عیسر یها قدم با و شودیم ادهیپ نیماش از

 اندام کیبار یدخترک رفتن به شودیم رهیخ ایپو و.. ردیگیم

 دمق با و دهیچسب سفت را اش یپشت کوله که کوچک و

 ...شودیم دور عیسر و تند یها

**** 

 یصدا.. است شده رهیخ دستش یتو کوچک وانیل به

 جانیه و شور و رودیم باالتر لحظه به لحظه کیموز

 آزار شیبرا صدا آن نه یول.. شودیم شتریب هم تیجمع

 درون رنگ زرد عیما آن یتلخ نه و است دهنده

 باال را عیما آن که است بار نیچندم دانستینم..السیگ

 شیبرا که خواهدیم بار مسئول از گرید بار یبرا و دهدیم

 ..کنند پرش
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 انگار. .ندیبیم یکمتر ریتاث نوشدیم هرچقدر داندیم فقط

 کرده عادت آن به درد که یقرص مانند است شده هم نیا

 یریتاث بازهم,  برود باالتر دوزش که هرچقدرم و است

 ..ندارد

 دخترانه و نازک یصدا و شودیم حلقه گردنش دور یدست

- کندیم نجوا گوشش کنار ظیغل یسیانگل لحن با یا

Are you ready( ?؟یحاضر) 

 دلبرانه یها عشوه و ناز با هم بعد و دیگویم را نیا دختر

 دراز سمتش به را دستش و ستدیا یم شیرو به رو اش

 ..دارد دنیرقص قصد انگار.. کندیم

 به کشدیم خودش سمت به و ردیگیم را دختر دست

 ..وفتدیم آغوشش در و خنددیم بلند دختر که یطور

 دیگویم ارام دختر گوش کنار

-sit down (نیبش) 
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 زندیم دلبخن ندیبینم او یپا یرو از مناسبتر ییجا که دختر

 .. ندینشیم شیپا یرو اقیبااشت و

 جعبه و کندیم دست رنگش یمشک چرم کت بیج در

 دخترک یرو به رو و کشدیم رونیب را رنگ قرمز یمخمل

 دیگویم شیرایگ و بم یصدا با و ردیگیم

-Happy bithday georgia( ..مبارک تولدت 

 (ایجورج

 جانیه با و زده ذوق و زندیم برق شیچشمها ایجورج

 امشب که ییکادو همه ان نیب..  ردیگیم او از را جعبه

 انها ی همه از شیبرا کادو نیا انگار بود شده بشینص

 جهمتو و کندیم باز را جعبه اقیاشت با..  بود باارزشتر

 و است کوچک پرنده کی شکل که یفیظر یگردنبند

 شلبخند.. شودیم شده یکار نینگ و کرده باز را شیبالها
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 هشیهم او باشد؟ بد اش قهیسل شدیم مگر دهدیم کش را

 ..کند زیسوپرا را انشیاطراف چگونه بود بلد

 

 

 

. 

. 

 

- دیگویم و گذاردیم پسر ی گونه یرو یا بوسه جانیه با

I like it ! Thank you very match. 

 هب و بگذارد کنار را اش یتفاوت یب کندیم یسع پسر

 ..بزند لبخند شیرو
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 رپس به رو و کشدیم رونیب جعبه از را گردنبند ایجورج

 .زدیاویب گردنش به را آن تا ردیگیم

 منتظر و ردیگیم باال دست با را اش شده بلوند یموها

 ..شود بسته گردنبند تا ماندیم

 را چشمانش خوردیم گردنش به که پسر سرانگشتان

 ساحسا گوشش کنار که را پسر ینفسها یگرما.. بنددیم

 شب هک امشب دیبا; ردیگیم دندان به را لبش گوشه, کندیم

 ..ردیبگ کادو او از نهایا از شتریب است تولدش

 گردنبندش به که همانطور دختر,  شودیم تمام که کارش

 گرددیرمب; کندیم نگاه امد یم پوستش یدیسف به اریبس که

 تشدس,  دیبگو یزیچ ایجورج نکهیا از قبل و سمتش به

 ..ردیگیم باال را سرش و گذاردیم دخترک ی چانه ریز را

 خوش و برجسته یلبها و ایجورج رنگ یآب یچشمها

 بلوند یموها از یا طره,  دیآ یم جذاب نظرش در فرمش
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 ینخواست  را اش افهیق وفتدیم صورتش یرو که اش شده

 .کندیم تر

 انددیم خوب و است کردن یدلبر استاد ایجورج دانستیم

 رام را مردان تا دهد نشان خودش از ییرفتارها چه

 یحت..نداشت وقت کارها نیا یبرا او یول.. کند خودش

 ..باشد شیخدا از ایجورج اگر

-You look very nice tonight (یلیخ امشب 

 (یشد خوشکل

 دختر از یکم دست هم خودش,  زندیم حرف ماهرانه

 او و بود بلد خوب را کردن یدلبر ایجورج.. نداشت

 !را زدن حرف خوب

 هیبق از را یادیز یدهایتمج و فیتعر شهیهم ایجورج

 هم ان فیتعر نیا مانند که امد یم شیپ کمتر یول دیشنیم
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 و ندیبنش دلش به نقدریا,  پسر نیا یخاص به یادم از

 !کند خوشحال را روحش

 را شدستان دلبرانه یحرکت با و کندیم نازک یچشم پشت

 , کندیم کینزد او به را صورتش و حلقه پسر گردن دور

 : دیگویم ردیگیم قرار گریکدی با مماس که صورتشان

_You promised me a dance (قول من به تو 

 (یداد رقص

 نیا به ی فاصله از..  کندیم نگاه ایجورج صورت به

 او از شودیم یسخت به و است تر یخواستن واقعا یکینزد

 ..دیکش دست دارند یقرمز رژ که ییلبها و

 عقب دهد رخ نشانیب یاتفاق دارد دوست که دختر

 یخوددار پسر یول کندیم نگاهش رهیخ و کشدینم

 , است دختر نگاه ی جاذبه از تریقو کردنش
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 و یشلوغ و تیجمع نیا از حالش.. شودیم بلند شیجا از

 دلش نکهیباا.. خوردیم هم به شناسدینم که ییآدمها

 قبل از که یقول تواندینم یول خواهدیم آرامش و سکوت

 ودب او شب امشب.. بگذارد پا ریز را است داده ایجورج به

 کندیم قبول نکند ناراحتش و نشکند را دلش نکهیا یبرا و

 ..برقصد او با که

 

 

 

. 

. 
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 سمت به را دستش ها جنتلمن مانند و محترمانه یلیخ

 Do you miss me-.. کندیم دراز ایجورج

dancing? 

 (خانوم؟ نیدیم رقص افتخار من به)

 نیا کندیم اعتراف دل در و زندیم بایز یلبخند ایجورج

 !است هدید حال به تا که ستیپسرها نیتر جنتلمن از پسر

 تسیپ یسو به باهم و گذاردیم پسر دست در را دستش

 .روندیم رقص

 , شودیم شروع رقصشان یتیال و ارام یقیموس با

 ایجورج یدستها و ندینشیم کمرش طرف دو پسر دستان

 .ردیگیم قرار پسر تنومند یها شانه یرو هم

 نظرب کوچک شیرو به رو پسر دربرابر یول نبود قد کوتاه

 ..دیرسیم
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 ستمدتها که ییحرفها تا گشتیم یکلمات دنبال ذهنش در

 ..کند دایپ,  بزند ربوده را دلش که یمرد به خواهدیم

 او یبرا بودند حاضر مردان تمام که یکار خواستیم

 یتین و قصد اصال انگار که یمرد تنها یبرا را دهند انجام

 ..دهد انجام ندارد بودن بااو یبرا

 what do you think of- کندیم شروع مقدمه یب

me? 

 (ه؟یچ من مورد در نظرت)

 چه است قرار بود خوانده دختر چشمان از که پسر

 یرطو شهیهم مانند و زندیم یکج لبخند بشنود ییحرفها

 یم خوشش مقابل طرف هم و دیگویم را قتیحق هم که

 .زندیم حرف دیآ

-I find you very attractive( ..یلیخ تو بنظرم 

 (یجذاب
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 تمیر با که همانطور و کندیم کینزد خودش به شتریب را او

 :دهدیم ادامه دختر گوش کنار,  خورندیم تکان آهنگ

-You've got beautifull eyes.. 

 (یدار ییبایز یچشمها)

 به که ییفهایتعر به باعشق و بنددیم را شیچشمها دختر و

 ..زندیم لبخند و دهدیم گوش نشستندیم جانش

 دیگویم و کندیم نگاه ایجورج لبخند به

-you've got a great smile ( .ییبایز لبخند و 

 (یدار

 شیحرفها ادامه گفتن یبرا را ایجورج ها فیتعر نیا و

 ..کندیم مسمم

-you know I got this feeling that a just 

can't hide .. 
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 (کنم پنهونش تونمینم که دارم یاحساس هی یدونیم)

-I try to tellyou how I feel (بهت کنمیم یسع 

 (هیچ احساسم بگم

 که یا عالقه و عشق تمام با  و کندیم پر را نشانیب فاصله

 :دیگویم دارد شیرو به رو مرد به

-The greatest distance on Earth is not 

north and south  

it is when ii am right front of you and 

you don't know that ILoVEYOU.. 

 تسین جنوب و شمال نیب نیزم در فاصله نیتر یطوالن)

 هک یدونینم تو و توام یرو روبه من درست که هیوقت اون

 ..(دارم دوست من
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 و شودیم جدا پسر از آهنگ تمیر با و دیگویم را نیا

.. ددگریبازم آغوشش به تر دلبرانه و زندیم یچرخ طنازانه

 در ایجورج.. ماندیم شیجا در و کندیم مکث پسر

 کترینزد دیبا که انچه از شانی فاصله و است آغوشش

 ..است

 رد را دختر یحرفها او و شودیم کترینزد ایجورج صورت

 AII I need is a love you-.. کندیم مرور ذهنش

give Rastar( ...یعشق کی خوامیم که یزیچ ی همه 

 (َرستار یبد من به تو که هست
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 و کندیم پر را شانیلبها نیب فاصله نیاخر و دیگویم را نیا

 ..گذاردیم رستار یلبها یرو باعشق و قیعم یا بوسه

 زیهرچ ای کند ناراحتش که یحرف ای شدن زده پس انتظار

 کمرش یرو رستار دست یوقت یول.. داشت را گرید

 و شودیم قرص دلش,  چسباند یم خود به اورا و ندینشیم

 ار عمرش  تولد یکادو نیبهتر امشب کندیم فکر خود با

 ..است گرفته

 ادامه را بوسه و بردیم فرو مرد یموها در را شیدستها

 ..دهدیم

 کردن مزه مزه قصد که انگار است ارام یبعد ی بوسه

 تا چانه یرو از را دستش مرد,  دارند را گریکدی یلبها

 ارانگ و زدندیم نفس نفس هردو.. کشدیم دختر گردن ریز

 ..ابدی ادامه کارشان بهتر ییجا در داشتند دوست

. 
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 شودیم کم دورشان یشلوغ از یکم و گرفته فاصله هیبق از

 .. رندیگیم قرار کیتار ییجا در و سالن یانتها

 رتشصو کنار رستار دست و زندیم هیتک وارید به دخترک

 آرام آرام را ایجورج کمر گرشید دست و وارید یرو

 کندیم نوازش

 ار رستار.. شودیم لذت غرق و بنددیم را شیچشمها دختر

 هب کلیما شیعمو نکهیا قبل از شناختیم که بود مدتها
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 ردو اش عالقه مورد مرد از یادیز مدت و بفرستتش کالج

 و شده تمام درسش است ماه شش که حاال و وفتدیب

 اررست با را یا رابطه ِیبنا بود وقتش است برگشته

 !بگذارد

 خودش دام به را مرد نیا تا بود یمناسب شِب امشب و

 ..بکشاند

 یخصوص به و خاص گاهیجا قلبش و ذهنش در  رستار

 هر یول,  داشت او به که عالقه ی همه با.. بود کرده دایپ

 کردیم حس,گذشتیم پسر نیا با اش ییآشنا از چه

 ..کندینم رو که است پنهان او درون یزیچ

 خوش و مرموز پسر مانند شیبرا َرستار  حال نیا با یول

 ;داشت یخمار و نافذ یرنگ یچشمها که بود یصحبت
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 اردو شیپ سالها که بود نیا دانستیم او از که یزیچ تنها

 باهوش و زرنگ انقدر و شودیم کلیما شیعمو ستمیس

 ..او اعتماد مورد افراد و کهایشر از یکی شد که بود

 و حرف خوش کردیم صحبت یوقت یول بود صبحت کم

 خودش الک در سرش و یجد کارش در,  بود بلد کار

 اعتماد سخت که کلیما شیعمو نهایهم بخاطر دیشا بود

 نداشت هم یادیز یلیخ سن که او مانند یکس با کردیم

 !بود شده کیشر

 شیلبها بعدهم و رستار ی چهره یرو را نگاهش

 رد و کند دایپ یاتاق االن نیهم داشت دوست..  چرخاندیم

 نیا انگار.. کند خلوت شیاهایرو مرد با دنج ییجا

 است یخوش خواب ای ایرو دهمیشا ای است اخر فرصت

 هم را فکرش چوقتیه..  شود تمام زود دارد امکان که

 ییجا به و ببوسد را او...  دیایب راه او با رستار که کردینم
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 و فقط مدتها که بود یزیچ قایدق نیا..  بکشاند خلوت

 !بود دهید شیاهایرو در فقط

 اررست انگار یول بود داده نشان سبز چراغ رستار به ادیز

 !است بوده یواضح سبز چراغ نیچن منتظر

 ونهنگیهم تواندیم را رستار چگونه که کندیم فکر باخود

 که رسدیم ذهنش به یفکر! دارد؟ نگه خود مسخ و رام

 خاطرب و است مست نکند دیگویم خود با کندیم ناراحتش

 یزیچ ادی بعد یکم است؟ شده رامش نگونهیا نیهم

 که وفتدیم یشب ادی,  کندیم نقض را فکرش نیا که وفتدیم

 چیه یول دینوش کیپ نیچند او دید خودش چشمان با

 را خودش اریاخت ای است مست او دهد نشان که یاثر

 !نشد دهید او در ندارد

 خوش یخواب نهایا ی همه نه و است مست نه حال نیباا

 ..است
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 ,ببرد ناب یها لحظه نیا از را استفاده تینها دیبا پس

 ی بوسه خواهدیم و بردیم جلو را سرش فکر نیباا

 َرستار ندفعهیا که ردیبگ  سر از را یگرید ی عاشقانه

 جا رفتارش نیا از ایجورج.. کشدیم عقب را صورتش

 یشگیهم مرموز لبخند و چشمها با که رستار به و خوردیم

 ..کندیم نگاه,  کندیم نگاهش اش
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 نه.. عشق نه.. شدینم دهید چشمها آن در زیچ چیه

 یکیتار ان در که بود چشمانش یآب فقط.. عالقه نه..هوس

 ..داشتند یمرموز و بیعج برق

 که دبزن یحرف خواهدیم و کندیم تر زبان سر با را شیلبها

 مهر و ندینشیم شیلبها یرو رستار ی اشاره انگشت

 ..خوردیم سکوت

 زمزمه دخترک گوش کنار و بردیم جلو را سرش رستار

 :کندیم

-to me and to you too much time (یبرا 

 (ادهیز وقت تو و من

-It's better not to hurry.. 

 (مینکن عجله یلیخ بهتره)

-you are a good girl 
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Beautiful, attractive and desirable.. 

 نیربهت اقتیل و یجذاب و بایز,  یهست یخوب دختر تو)

 (یدار هارو

 کنار قایدق هم ان مرد نیا خاص و بم یصدا چقدر

 رپ و یداشتن دوست شیبرا حرارت و گرما ان با گوشش

 اورا زدن حرف نهایا از شتریب داشت دوست و بود لذت

 ..بشنود گوشش کنار

-I do not want to upset you 

I wish you good things tonight tonight 

 آرزو من و توهه شب امشب,  کنم ناراحتت خوادینم دلم)

 (..وفتهیب برات یخوب اتفاقات کنمیم

 و دزنیم لبخند و کشدیم عقب را سرش و دیگویم را نهایا

 فاصله کم کم و زندیم ایجورج ی گونه یرو یا بوسه
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 دیناپد یکیتار در که ییجا تا شودیم دور و ردیگیم

 ..شودیم

 ونریب قیعم را نفسش و گذاردیم قلبش یرو را دستش

 از ای باشد ناراحت و کند هیگر دیبا االن داندینم..فرستدیم

 !باشد خوشحال اتفاقات نیا

 رارق و کند چه شانیرابط با است قرار رستار دانستینم

 یمرد با که شیایرو و شود درست زیچ همه چگونه است

 ..ونددیبپ تیواقع به است بودن رستار مثل

 یخلوت و دنج یجا همان به را او نکهیا از است مانیپش

 ررستا یا گونه به تا است نبرده داشت شیاهایرو در که

 به کوچک یمهر شده اگر الاقل و کند خودش پابند را

 ..نازدیب دلش

 دهیفا گرید حرفها نیا..  فرستدیم رونیب کالفه را نفسش

 !بود دهیپر قفس از مرغ نداشت
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 "َرستار"

 نیماش سوار و میآ یم رونیب یشلوغ و اهویه آن از

 آن و بندمیم را میچشمها و شده رها یصندل یرو.. شومیم

 ..خرمیم جان به را فضا بر حاکم سکوت

 کی دوز نیباالتر من یبرا سکوت نیا و یکیتار نیا

 ..کردیم آرامم و دادیم نمیتسک که بود ژلوفن

 میچشمها کنارم در یکس نشستن و نیماش در شدن باز با

 : میگویم کنم نگاهش نکهیا بدون و کنمیم باز را

 ؟یداد انجام رو کارا-

 که هست یزیچ هی.. فقط..  داداش آره-

 .....خواستمیم..خواستمیم
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 کنمیم راحت را کارش,  است مردد انگار و کندیم ِمن ِمن

 میگویم و

 بپرس-

 شودیم رهیخ من رخ مین به و چرخدیم سمتم به

 ؟یکن نکارویا یخوایم یمطمئن-

 میگویم و بندمیم را میچشمها

 پسر؟ تو یهست یچ نگراِن-
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 اگر هیزرنگ آدمه کلیما! مونیزندگ نگران تو نگران-

 میدیکش ییها نقشه چه و میدید براش یخواب چه بفهمه

 ..ارهیم سرمون ییبال چه ستین معلوم

 زنمیم لبخند و شودیم کج میلبها ناخواسته

 وت بازم و گذشته سال نهمهیا! دیجاو ییترسو هی هنوزم-

 !ترسهیم یهرکار انجام از که یآدم همون

 به رو هب و کندیم اخم و فرستدیم رونیب یعصب را نفسش

 .شودیم رهیخ شیرو

 .. داداش-

 کنمیم نگاهش ام یشگیهم حرف نیا تکرار از کالفه

 یهست یا بچه همون هنوز واقعا تو! داداش نگو من به-

 و همهبف تا کنم تکرار براش رو یحرف هی دیبا صدبار که
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 مگه ..پسر شو بزرگ! دیجاو شو بزرگ! بره فرو مغزش تو

 بزنم؟ بهت حرفارو نیا یه تونمیم یک تا من

 هب را شیلبها و اندازد یم نییپا را سرش کندینم نگاهم

 یول..  کنم ناراحتش خواستمینم..  دهدیم فشار هم

 ناال به تا نبود من یحرفها نیهم اگر بخورم قسم حاضرم

 ..بکشد باال را خودش و بماند سرپا توانستینم

 ار سرش کنمیم وادارش و گذارمیم گردنش پشت را دستم

 ردیبگ باال

 از میزندگ تو که یکس تنها من! مرد ریبگ باال سرتو-

 !یخودت مهمتره وبرام کترهینزد بهم هرکس و زیهرچ

 یهرچ.. میسادیوا خودمون یپا یرو و میاومد نجایتاا ما

 رو یکار اون من وقتشه االن و میگرفت رو میخواستیم که

 !بدم انجام رو دمیکش نقشه براش سالهاست که
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 که یبکشون نکاریا تو خودتو و یایب همرام نخواستم ازت

 یتونیم یدار یخوایم که یهرچ تو, یبترس یبخوا االن

 جامان نکارویا تونمیم هم تو بدون من.. تیزندگ یپِ یبر

 قطف وفتهیب هم یاتفاق اگر ینجوریا! راحت التیخ.. بدم

 ..وفتمیم دردسر تو من

 دیگویم بغض با و کندیم نگاهم

 چکسیه زارمینم اصال.. داداش گمینم باشه.. یداداشم تو-

 ..نکهیا فقط.. مهمم تو یبرا من بفهمه

 کند پنهان کندیم یسع را شیچشمها در اشک حلقه

 وت بزارم یچطور من.. یقمیرف.. یداداشم تو نکهیا فقط-

 و دارم یهرچ.. توام ونیمد مویزندگ من! ؟یبر ییتنها

 منباش نفر نیاول اگر ستین ینامرد.. توام ونیمد رو ندارم

 یخوایم که یهرکار و یبر یخوایم که ییهرجا واسه

 ؟یبکن
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 من قسم یپرستیم یهرچ به یول.. ترسوام من داداش باشه

 ..نگرانتم که بفهمونم خوامیم زنمیم یحرف اگر

 شیچشمها یرو را دستش پشت و دیگویم را ها نیا

 کشدیم
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 سپ گفتنینم برادر او مانند یکس به اگر.. کنمیم نگاهش

 کی از فقط یبرادر مگر برادر؟ گفت شدیم یکس چه به

 یکینزد نسبت چیه بدون یگاه است؟ بودن مادر و پدر
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 خوشحال تیبرا! شود برادرت تواندیم دور ی بهیغر کی

 ..!بخورد غصه و شود ناراحت ای و شود

 هک ییکوچولو پسر اون ی افهیق کنمیم نگات که هربار-

 ونهم.. ذهنم تو ادیم داشت یبلند نسبتا و فرمانند یموها

 ..بود مرد یلیخ بودنش بچه وجود با که یا بچه پسر

 اب بود شده اگر خودش از کتریکوچ برادر از که یاونقدر

 و خوردیم کتک و کردیم مراقبت هم دندون و چنگ

 کنه لو کشویکوچ برادر حاضرنبود یول دیکشیم یگرسنگ

 ..بره و

 یلمیف مانند روزها آن تمام و شومیم رهیخ میرو به رو به

 ..گذردیم میجلو از یمیقد و کوتاه

 یلیخ.. بودم تر چارهیب شما از من کردم داتونیپ یوقت-

 ..تورو برادرتم, یداشت برادرتو تو! تر چارهیب
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 خونواده چیه بدون.. تنها و تک.. بودم َمن فقط..من یول

 ایدن آدم نیبدبختر کردمیم فکر شما کردن دایپ قبل تا.. یا

 خبر که مدرسه و خونه از رونیب یایدن از چون..خودمم

 یتو یاینقاش همون هیقشنگ به ایدن کردمیم فکر..! نداشتم

 ونباهاش که هیهایکاغذرنگ هیرنگارنگ به.. هینقاش دفتر

 ..میساختیم فرفره

 رتماد و پدر یمهربون به.. خونوادس کنار یفضا هیگرم به

 ..!داداشته معرفت و مرام به و

 یلیخ.. رونیب یایدن.. نه دمیفهم بعد به ییجا هی از یول

 ..یلیخ..حرفاست نیا از تر رحم یب و کتریتار

 ..دهمیم نییپا را دیایب باال خواهدیم سماجت با که یبغض

 مادر نه داشت پدر نه شدم اشنا باهاش که یدیجد یایدن-

 مه یزیچ هی که بودم خونده داستانا تو شهیهم.. برادر نه

 و بفهمم کردمیم یسع..  داره وجود یرحم یب اسم به
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 یایند با که یوقت تا.. نتونستم چوقتیه یول کنم درکش

 مرح یب ایدن نیا گمیم.. شدم اشنا بزرگاش ادم و رونیب

 یلیخ یها بچه دمیدیم خودم یچشمها با چون بود

 قرون هی تا کنن ییکارا چه شدنیم وادار من از کتریکوچ

 و یگرسنگ از رنینم شب و دستشون کف ادیب دوهزار

 !یتشنگ

 چه دمیدیم خودم یچشما با چون بود رحم یب گمیم

 زلر سگ سرما از صبح تا بچها اون از یلیخ که ییشبا

 بودن یکی و نداشتن شدن بلند ینا یگرسنگ  از و زدنیم

 ...نش گرم و ننیبش کنارش که کنه درست شیآت هی یحت

 طعم چوقتیه.. نکردن یبچگ چوقتیه ها بچه اون

 رمگ یجا هی یتو نتونستن چوقتیه.. دنینچش رو یخوش

 ..کنن تجربه رو خوردن خوب یغذا هی و دنیخواب نرم و
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 بچه همان یصدا..چدیپیم گوشم در گذشته از ییصداها

 ..روح یب و سرد یروزها همان و ها

 ساله شیش پنج بچه که یکیتار.. بود کیتار گفتم اما و-

 رگاگ تا.. شدیم بزرگ دیبا..شدیم مرد توش دیبا شبه هی

 ..نخورنش کفتارا و نکنن اش دوره
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 ردبد زیهرچ و قلب و هیکل که ییفطرتا پست ریگ تا

 کننیم پرتشون وونیح هی مثل و رنیگیم دارن که یبخور

 ....وفتنین جا هی
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 و موندم ایکیتار اون تو.. شدم بزرگ ایرحم یب اون تو..من

 ..خوردم شکست زایچ یلیخ تو و خوردم ضربه ایلیخ از

 ..بزرگ یلیخ.. شدم بزرگ یبچگ همون تو یول

 تو از من.. نفر سه میشد تازه کردم دایپ شمارو یوقت

 نیشد.. خونوادم نیشد شما.. داداشت از تو کردم مراقبت

 ..بکشم باال خودمو که یلیدل تنها

.. هیبد کار ادما زدن دور.. هیبد کاره زدن نارو دونستمیم

 ..هیبد کار دنیپوش بره لباس و بودن گرگ

 زدم داد یعصب

 ردننک تا خوب هیبابق و چوندنیپ و خوردن رو هیبق حق-

 کردم رو نکارویا.. کردم نکارارویا من یول... هیبد کار

 !اوردیم خودم سر گهید یکی کردمینم من اگر چون
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.. نبودم نجایا االن کردمینم اگر چون کردم رو نکارایا

 گفتم ام گرفته یصدا با و کنمیم نگاهش

 زا هرشب و یدیپوشینم خوب لباس..  ینبود نجایا تو-

 هی هیتو داداشت..  یرفتینم یمهمون اون به یمهمون نیا

 !!خوندینم درس ایدن ی گهید یجا هی خوب دانشگاه

 یشگیهم سردرد و دیکوبیم شدت به ام قهیشق کنار نبض

 ..دیا یم سراغم به

 کیتار یایدن نیا تو بودم دهیفهم چون کردم رو نکارایا-

 نخورنت تا یبخور.. یباش خودش مثل دیبا رحم یب و

 هتب کردن یبد از تا یباش بد..  نشکننت تا یبشکن

 ..بترسن

 و یکن یخوب و یباش رنگ هی و باشه یکی باطنت و ظاهر

 بهت و شنیم رد روت از بارها بارها; یباش خوبه ادم

 ..کنهیم داریب رو ادما درون گرگ تو یسادگ.. خندنیم
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 یباش بدتر هرچقدر.. چرخوننیم بدا آدم رو ایدن نیا

 !یتر موفق..یتریقو

 نشون بهم همشون یول.. تنمه رو یادیز یزخما یجا من

 منو داشت یسع که بودم یزیهرچ از تریقو من دنیم

 ..کنه یزخم

. .شوندیم بلندتر و بلند.. چدیپیم گوشم در ییصداها

 یجلو از که ییرهایتصو.. زدن داد..  کردن هیگر یصدا

 و ببندم را میچشمها شودیم باعث شوندیم رد میچشمها

 رستار..  داداش-.. دهم فشار هم به محکم را میدندانها

 ..یشد دماغ خون باز خوبه؟ حالت داداش

 باال را دستم دماغم از یظیغل عیما شدن ریسراز حس با

 ..رمیبگ را شیجلو کنمیم یسع و اورم یم

 میگویم لب ریز و کنمیم نگاه دستم یرو خون به

 ..گذشتِه از گهید درده هی نمیا-
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 دیگویم و ردیگیم میجلو را یدستمال

 ..انوش هم من هم.. داداش نوکرتم عمرم آخر تا من-

 یبود مپشت تو که ییروزا همه مثل پشتتم ماجرا ته تا االنم

 ..یکرد کمکم و

 .. رمیبم تو بخاطر حاضرم من

  پسر؟ کاریچ خوامیم ُمردتو.. حرفو نیا نزن-

 خودم به را سرش و گذارمیم گردنش پشت را دستم

 بوسمیم را شیموها یرو و کنمیم کینزد

 باشه؟..سالم و حیصح اونم.. خوامیم زندتو-

 

 

 

. 
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 پاک را شیچشمها در اشک و دهدیم تکان را سرش

 کندیم

 چشم.. داداش چشم-

**** 

 "گلچهره"

 ار در و شومیم وارد اطیاحت با و اندازم یم در یتو را دیکل

 شنومینم هم خودم یحت را شیصدا که یجور یآرام به

 ..بندمیم

 نگاه بود شده پارک عمارت یجلو که رادمان نیماش به

 باز ممکن حد از شیب یخوشحال با را میچشمها و کنمیم

 !کنمیم
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  نوکرتم من واهلل به!! گرم دمت صالح امامزاده-

 کمتر انشدتش وفتدیب بود قرار که یاتفاقات رادمان وجود با

 البته که.. خوردیم من به َترِکش حد در یزیچ و شدیم

 دهش من هیعل بر که باشند نکرده پر هم را او بودم دواریام

 !باشد

 یب را ها پله و رومیم عمارت سمت به نیپاورچ نیپاورچ

 انامک و نبود نیمت نیماش از یخبر.. رومیم باال ارام و صدا

 ;  باشد نشده خانه در یخبر هنوز دارد

 نفسم و دهمیم قورت را دهانم آب و ستمیا یم در یجلو

 تا کشمیم جلو را ام مغنه..  فرستمیم رونیب قیعم را

 اردو و کنمیم باز را در صدا یب بعد و نباشد دایپ میموها

 ..شومیم
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 رونیب را میکفشها.. نبود یکس از یخبر یورود در یجلو

 یابتدا در یوارید کمد مانند که یکفش جا َدِر و اورم یم

 ..دهمیم قرارش درونش و کنمیم باز را بود ورودم

 و حال سالن و یورود در نیب که یکوچک وارِکید

 چه نمیبب تا کشمیم یسرک و کنمیم رد را است ییرایپذ

 در یول.. نبود انجا یکس خوشبختانه و.. است خبر

 ان هب نکهیا وقت..  بود پا به ییصدا و سر انگار آشپزخانه

 , نداشتم را کنم گوش ها

 و برسم راپله به تا دهمیم ادامه حرکتم به صدا یب و ارام

 ییصدا دنیشن با که هستم نیح نیهم در, بروم باال

 شومیم خکوبیم میسرجا

 نمیبب نجایا ایب ؟ دختر یریم کجا-

 اب و گذارمیم قلبم یرو را دستم خانم عصمت یصدا با

 ما چهره دنید با.. گردمیبرم سمتش به ارام دهیپر یرنگ
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 فتنگ از قبل تا و دیآ یم سمتم به و کندیم ینیریش اخم

 یورود َدِر قسمت همان به و ردیگیم را دستم یزیچ هر

 با ؟؟یکرد کاریچ باز تو دختر- بردیم دیدینم یکس که

  بخدا...  یچ.. چیه- کنمیم نگاهش شده گرد چشمان

 نیمت عمت پسر- دیگویم ارام و تند تند خانم عصمت

 و گرفته سردرد مامانت! کرده پا به قشقرق خونه زده زنگ

 دواهاش و قرص زور به و گرفت قلبش مادربزرگتم

 مونده شرمنده عموتم و عمو زن.. اومد جا حالش دوباره

 دهاوم تازه..  نگفتن یزیچ هنوز رادمان به! بگن یچ بودن

 النا.. سین که خواهرتم! کنهیم استراحت داره باال خستس

 ره دنیشن با.. نجایا ادیم داره نمیمت تشنن خونت به همه

 را میلوگ شتریب بغض و شدیم شتریب استرسم اش کلمه

 ..فشردیم
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 بوده که یهرچ خودت و باال برو یواشکی االن نیهم-

 وگرنه دهب نجاتت بتونه اون بلکه بگو رادمان به تشویواقع

 عموت و مادربزرگ نگه یزیچ مامانت گهید امروز

 دختر باش زود کشنتیم

 با اند گرفته را دمید یجلو میاشکها ام اورده کم نفس

 میگویم و کنمیم بغل را خانم عصمت نهایا ی همه

 ..یا فرشته هی تو..  ازت ممنونم-

 نیتر عیسر با شود ام متوجه یکس نکهیا از قبل بعد و

 .. رومیم باال را ها پله سرعتم
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 اتاق سمت به و اندازم یم اتاقم در یجلو را ام کوله

 دتش به قلبم.. ستمیا یم در یجلو وفتمیم راه به رادمان

 که آخ.. است زده هم به را حالم استرسم و زندیم تند

 نیرت یسطح و نیکوچکتر یبرا که بودم بدبخت چقدر

 ..ادمدیم پس جواب دیبا نگونهیا ام یشخص یزندگ مسائل

.. انممیم منتظر و زنمیم در به یا تقه انگشتانم پشت با

.. انممیم هیثان چند..زنمیم در به باز شودینم یخبر یوقت

 ارام و زنمیم ایدر به را دلم.. شنومینم ییصدا بازهم یول

 ..کنمیم باز را در

 را نگاهم.. شومیم وارد بعدهم و کشمیم داخل به یسرک

 رادمان ی دونفره تخت یرو بعد و چرخانمیم اتاق در

 ..ماندیم ثابت نگاهم

 ...بودند دهیخواب یآرام به دو هر و بود آغوشش در کانین



 

Romanzo_o 96 

 جمع ار شیلبها کانین.. کنمیم نگاهشان و شومیم کترینزد

 و چسبانده پدرش ی نهیس به را اش یشانیپ و بود کرده

 باهمان چرخدیم رادمان یرو نگاهم.. بود قیعم یخواب در

 اش چهره و بسته را شیچشمها اش یشگیهم یجد افهیق

 ..بود یخستگ و خواب غرق

 و خانه نکهیباا.. شدیم حس چندماه نیا در نبودش چقدر

 آمد یم عمارت به اوقات اکثر یول داشت ییجدا یزندگ

 ,کردیم صرف نجایا در را نهار ای شام ای و

 یقتو کنم دارشیب نبود زیجا.. نه..کشمیم دندان ریز را لبم

 و بازگشته اش خانه به مدتها بعد و اس خسته دانمیم

 ..گرفته آغوش در را پسرکش

 معلوم کجا از اصال... نبود میکارها و من مسئول او

 به مقابلم هیبق مانند اوهم دیکند؟شا باور را میحرفها

 !بخواهد کننده قانع یجواب و ستتدیا
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.. دبو گالره داشت خبر ایپو و من انیجر از که یکس تنها

 من بخاطر نداشتم دوست بود اگرهم و نبود االن هم او که

 وستد پسر کی با گلچهره یدانستیم تو که شود سرزنش

 !ینگفت ما به و است

 دیا یم در پشتم یکس چه کردم؟یم چه دیبا االن پس

  کندیم عاقم مادربزرگ و کندیم میدعوا مامان یوقت

 هم اخرش و کنندیم سرزنشم عمو زن و عمو یوقت

 یبرو خانه نیا از یکن ازدواج زودتر هرچه تو ندیگویم

 !است بهتر

.. کنمیم رها را بغضم رومیم رونیب اتاق از که همانطور

 ..سوزدیم خودم حال به دلم و شودیم ریسراز میاشکها
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 انندم داشتمش اگر که بود اگر که.. وفتمیم بابا ادی بازهم و

 ندانسته چکسیه دادینم اجازه و امد یم در پشتم کوه

 مسائل نیتر یجزئ سر روز هر دادینم اجازه..کند قضاوتم

 ..شوم تیاذ شتریب و شتریب هربار و بدهم پس جواب

 تمدانسیم.. کنمیم قفل سرم پشت را در و رومیم اتاقم به

 یول دکنیم بدتر بلکه کندینم درست را یزیچ شدن پنهان

 ..نداشتم نکاریا جز یا چاره االن

 دیسف زیشوم;  کشمیم رونیب کمد از را لباس دست کی

 یرو.. پوشمیم هم را ام یخی یل شلوار و مانند ریحر

 نقطه هب..  رندیگیم را اطرافم بلندم یموها و نمینشیم تختم
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 امروز اگر کنمیم فکر خودم با و شومیم رهیخ ینامعلوم

 افتد؟ یم یاتفاق چه نشود ریخ به ختم

 رابطه دانستندینم یحت که یپسر با نکهیا بود؟ چه من گناه

 !داشتم آمد و رفت است چگونه او با ام

..  کردیم خوب را حالم انها ی همه یجا به که یپسر

 ندانسته یزیسرهرچ و داشت خبر حالم از انها برعکس

 دانمیم..بود برادرم..نبود پسرم دوست او..کردینم قضاوتم

 انها بنظر چون.. کنندینم باور را حرفها نیا ام خانواده

 حالم و کند درکم تا باشد خودم همجنس دیبا من دوست

 !بفهمد را

 دار دختر یروز اگر.. زنمیم یا یعصب پوزخند

 اه حق یلیخ.. میبگو او به که بود زهایچ یلیخ..شدمیم

 تیجنس از فارق انسانها گفتمیم او به..دادمیم او به که بود

 قدرچ که گفتمیم او به..باشند دوست دو مانند توانندیم هم
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 تپشت شهیهم مادرت گفتمیم..خوشحالم بودنش دختر از

 مقابلت و گذاردینم تیتنها ها یسخت زمان در و است

 ..ستدیا ینم

 تهرش در که شودینم لیدل است دختر چون گفتمیم او به

 و گرانید بخاطر ای نکند لیتحص اش عالقه مورد

 راحت و ساده دارد دوست که یزیهرچ از شانیحرفها

 ..بگذرد

 کردن انتخاب حق تو است خودت یزندگ نیا گفتمیم

 ندادن پس جواب یهرکس به و کردن یزندگ حق..  یدار

 ..یدار

 ندبل و کند یزندگ عشق با..  شود عاشق گفتمیم او به

 گرفت دلش هروقت.. نباشد هیبق حرف نگران و بخندد

 فیعض افراد فقط کند فکر انکه یب شود یخال و کند هیگر

 ..کنندیم هیگر که هستند
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 و حال نیا االن شدیم زده مادرش به اگر که ییحرفها

 ..نبود روزم

 یم نرویب فکر از نییپا از یبلند یصداها و سر دنیباشن

 میاشکها حاصل که صورتم یسیخ.. پرمیم میجا از و میآ

 و رومیم در سمت به و کنمیم پاک میدستها با را بود

 ..چسبانمیم آن به را گوشم

 را آمدنش از خبر نیمت یصدا یول است نامفهوم صداها

 ودنب بهتر.. هستم خانه در من که داندینم چکسیه.. دهدیم

 شدینم نه..دهمیم هیتک در به را سرم ماندم؟یم نجایهم

 و دندیبریم خودشان یبرا انها ماندمیم اگر چون.. بمانم

 ازهمب زدمیم هم یحرف اگر البته.. کردندیم تنم و دوختنیم

 !داشت یا دهیفا چه.. کردندیم را نکاریهم
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 زیچ همه شود سالم جدهیه اگر کردمیم فکر بودم که بچه

 دوست که یهرکار و شدمیم بزرگ من.. شودیم درست

 تازه یبدبخت.. کردمیم اشتباه یول.. دادمیم انجام را داشتم

 سراغت به ییخواستگارها..  شودیم شروع سن همان از

 !شیریس نیمت شودیم اش نمونه که ندیآ یم

 یتوانیمن هم تمیپا یحت که شودیم میترس تیبرا ینیقوان

 ییآرزو هر به دنیرس دمیفهم که بود انجا و.. یبگذار کج

 تباهاش یفهمیم تازه بلکه.. ستین یخوشبخت به دنیرس

 !یا کرده آرزو
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 و رومیم راپله یها نرده سمت به و کنمیم باز آرام را در

 چه انها بفهمم بهتر تا ستمیا یم نشوم دهید که یطور

 : ندیگویم

 دیگویم که شنومیم را مادربزرگ یصدا

 نیا دمبگر دورت نیبش ایب مادر نیبش ایب پسرم نیمت-

 هیچ انیجر نمیبب ادیب بزار ومدهین خونه هنوز دختر

 دیگویم بلند میا خورده را پدرش ارث انگار که نیمت

 شدایپ شده که هرطور دینبا ومده؟شماین هنوز یچ یعنی-

 ه؟؟خوریم داره یگه چه مینیبب تا نشیاوردیم و نیکردیم

 و ودب باز بناگوشش تا ششین دمید خودم یچشمها با من

 !بود راه به کرکرش هرهر حرومزاده ی پسره با
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 هشد مشت ناخواسته میدستها و فشردم هم به را میلبها

 مورددر نگونهیا بود که او! شعوریب هیعوض ی پسره.. بود

 کرد؟؟یم صحبت ایپو و من

 شنومیم را عمو یصدا

 بهش... شهیم داشیپ االن هرجاست! پسرم باش اروم-

 یدرندشت نیا به شهر یتو.. دهینم جواب میزنیم زنگ

 ونگمش خودت تو که شدیم اگر م؟یبگرد دنبالش کجارو

 !یکردینم

 بوده لنتیسا یرو ام یگوش دیآ یم خاطرم به تازه من و

 !ام نشده متوجه و

 .دندبو کرده لشیوک بدون دادگاهه را نجایا که یگل چارهیب

 عوض راهشو دید منو نکهیهم ومادر پدر یب ی پسره-

 عهدفی یول رفتم دنبالشون تونستم که ییجا تا کرد

 !زد بشونیغ
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 !رسمیم جفتشون حساب به!! ارمین رشونیگ فقط

 را من طرف چکسیه چرا.. خورمیم حرص و کنمیم اخم

 من حق از چرا نبودم؟ دخترشان من مگر گرفت؟؟ینم

 تندگفیم و زدندیم نیمت دهان در االن دیشد؟نباینم یدفاع

 حسابش به هم خودمان خودمونه دختره! اخه سنن رو تو

 م؟یرسیم

 ی خونه تو یا کارهیچ انگار یزنیم حرف یجور هی-

 یگل تیزندگ یپ برو تو داره مرد خودش ما خونه..ما

 !یبکش نشون و خط براش که ستین زنت ای نامزد

 !!ماندیم باز دهانم کایرون از هم ان حرف نیا دنیشن با

 کممان یسن فاصله بخاطر.. زنمیم یلبخند ناخواسته

 و بود قهر من با وقتها یلیخ و شدیم مانیدعوا شهیهم

 انجام را یستیناشا یکارها حسادت سر از هم یگاه

 یها جروبحث از یلیخ در حال نیباا یول.. دادیم
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 ودب متنفر نیمت از هم شدت به و بود من طرف یخانوادگ

 دونفر ما ازدواج سرسخت مخالفان از یکی که یجور

 ..بود

 

 

 

. 
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 هیانث چند و شودیم ساکت خانه کایرون حرف نیا گفتن با

 به بزرگ مادر..  افتد یم راه به صدا سرو دوباره بعد

 زندیم تشر کایرون

 یگل با ؟؟یزنیم عمت پسر به هیحرف چه نیا دختر-

 یشد دراز زبون خودش نهیع یگشت
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 دیگویم که عمو یصدا بعدهم و

 !نمون نجایا تو دخترم باال برو-

 چیه به را حرفش گرفتیم را من طرف که نفرهم کی

 !گرفتندینم شانیجا

 کایرون رادمان از بعد داشت دوست یلیخ را کایرون عمو

 هرچه تا کند تر لب بود یکاف و بود اش یچشم نور

 ..پدرم مانند درست..زدیبر شیپا به را خواهدیم

 را نبودش جا همه که کردمیم چه.. زنمیم یتلخ لبخند

 ..کردمیم حس

 هک ییها راهیب و بد یصدا و دیآ یم باال ها پله از کایرون

 ..شنومیم هم کندیم نیمت نثار
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 شیچشمها و وفتدیم من به نگاهش و دیا یم باال نکهیهم

 غیج تا ردیگیم دهانش یجلو را شیدستها و شده گشاد

 ..نکشد

 یکنار به را او و کند سکوت که کنمیم خواهش او از

 میگویم و کشانمیم

 اومدم نیمت اومدن از قبل من.. نکن صدا و سر لطفا-

 فیتعر داره یعوض اون که یاونطور یچیه بخدا.. خونه

 !ستین کنهیم

 و دوزدیم من به را مانندش یا رهیدا درشت یچشمها

 دیگویم

 اهر معرکه اشغال نیمت نییپا اون تو؟ یکرد کاریچ َخره-

 خونه؟؟مگه یاومد ؟چرایستادیوا نجایا تو بعد!! انداخته

 دتت؟؟ید یدینفهم

 کنمیم نگاه ها پله به یعصب
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 دنکریم فکر اونوقت... شدیم بدتر یچ همه ومدمینم اگر-

 !یخوشگذرون رفتم پسره با

 زندیم کمرش به را دستش کایرون

 ست؟ین ایپو همون پسره نیا مگه-

 کنمیم نگاهش تعجب با و شودیم گرد میچشمها

 ش؟؟یشناسیم کجا از تو-

 پشت و کندیم گره هم در اش نهیس یجلو را شیدستها

 دیگویم بعد و کندیم نازک هم یچشم

 اتاقت در پشت از یزدیم حرف باهاش که یبار چند-

 تو رفتم بعدم دادم جواب من زد زنگ که بارم هی دمیشن

 خودش طرف دمید بعدم.. کردم داشیپ نستاتیا یفالورا

 ..گذاشته عکسم وباهاش داره دختر دوس
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 نیا از,  دهیبع نکارایا توام از  دونستمیم اولشم از هرچند

 هک شد ینجوریا.. یباش یکس با یبخوا که یندار بخارا

 هانهد با.. گهیم ارویپو نیهم دمیفهم داد خبرو نیمت یوقت

 بدون داشت من از اطالعات نهمهیا او..!! کردم نگاهش باز

 !باشد دهیفهم خودم از نکهیا

 میگویم و رمیگیم شیبازو از یشگونین

 من؟؟ اتاق َدر یستیمیوا فالگوش تو! ییپرو یلیخ-

 دیگویم و کندیم جمع را صورتش درد از

! یا خونه که بدم لوت حقته! گرفت دردم یوحش یییه-

 من گمب خواستمیم بعدم گرفتم طرفتو نییپا باش خرو منه

 !یندار رابطه ایپو با که دونمیم

 نیا در..  دهمیم رونیب را نفسم ارام و بندمیم را میچشمها

 !!است یلیخ نشوم وانهید خانه
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 میکنیم سکوت هردو نیمت یصدا با

 

 

 

. 

 خانوم میبمون منتظر دیبا یتاک اد؟ماینم چرا پس-. 

 همه یب پسر هی با اونم برگرده؟ و بکنه شویخوشگذرون

 !هیک ستین معلوم که زیچ

 نیا ی همه جواب اونموقع...  ادیم که باالخره..  ادیم-

 دهیم پس اشویگندکار

 اماده و دهم قورت را بغضم کردم یسع عمو حرف نیباا

 ..کنم دفاع حقم از و بروم تا شوم
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.. رهیبگ پس جواب من دختر از ستین الزم چکسیه-

 ..ننکش زحمت هیبق امیبرم ازپسش خودم منم.. منه دختره

 شهیهم مامان.. کنمینم تعجب یول..  رودیم باال میابروها

 دیبگو و دهد نشان را خودش اعتبار و قدرت داشت یسع

 دارد جربزه یانقدر یول ندارد را شوهرش است درست

 .. کند حفظ را دخترانش که

 دیگویم و زندیم میبازو به کایرون

 !عموم زن به ماشاال-

 دیگویم سردش و خشک یصدا با بزرگ مادر

 اوردینم در دم ینطوریا که یومدیم بر پسش از اگر تو-

 !دیسف چس ی دختره
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 و دنیبر هرچقدر است بس... کنمیم مشت را میدستها

 شده که یمتیهرق به را ماجرا نیا و بروم دیبا دوختن

 ..کنم تمامش

 ردیگیم را میبازو کایرون بروم خواهمیم نکهیهم

 کجا؟؟ یه-

 میگویم و زنمیم پس را میاشکها

 یعوض ی پسره نیا.. کنم تموم رو معرکه نیتاا رمیم-

 دهیکش هم ایپو ی خونه و تخت یتو تا تصوراتش االن

 !شده

 دیگویم و کشدیم را دستم

 ..شه داریب رادمان بزار الاقل.. من جونه نشو خر یگل نه-

 یگل نرو.. ارنایم سرت ییبال هی
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 را دستم کند کنترل را شیصدا دارد یسع که همانطور

 ..نروم که کندیم التماس و کشدیم

 عهدف مثله نبارمیا.. یچ همه شهیم بدتر نرم اگر کایرون-

 بر خودم پس از من... رهیم شهیم تموم.. گهید قبله یها

 ..نترس امیم

 لهپ و کشمیم رونیب دستش از را دستم و میگویم را نیا

 ...رومیم نییپا ارام ارام هارا

. 

. 
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 نبود من به حواسش که نیمت رسمیم که آخر ی پله به

 دیگویم

 ما شیر به و پسرست نیباا وقته چند دونهیم خدا-

 دیبا یگل ندفعهیا! میندار یخبر یزیچ از که خندهیم

 ..شه ادب یحساب

 یوطور رومیم نییپا هم را پله نیاخر و زنمیم یپوخند

 از که یتنفر تمام با نلرزد میصدا و نترسم کنمیم یسع که

 میگویم بودم کرده دایپ نیمت

 که یباش یک تو سرت؟ رو یانداخت صداتو ه؟چرایچ-

 ؟یکن ادب منو یبخوا
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 و چرخدیم من سمت به نگاهشان یهمگ میصدا دنیشن با

 رنگ نگاهش من دنید با بود ستادهیا سرپا که نیمت

 ردیگیم تعجب

 یل..ُگ-

 میگویم و کنمیم نگاه شانی همه به

 خونه نیشستیم گناهشو نیداشت یوقت.. خونس یگل اره-

 و ودب نکرده که ییکارا بخاطر و دیشن حرفاتونم همه.. بود

 ..شد ناراحت هم بشه سرزنش بود قرار

 نیمت یحرفها با امروز بود مشخص اش چهره از که عمو

 و شودیم بلند شیجا از است شده لیتکم تشیظرف

 و رومیم عقب یقدم ترس با که دیایب سمتم به خواهدیم

 ردیبگ را شیجلو کندیم یسع مادربزرگ

 رازد زبون ی دهیدر چشم نیا مینیبب کن صبر اضیف-

.. کرده یغلط چه میبفهم تا بزنه حرف! بوده یگور کدوم
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 یدراز زبون گهید تا دستش کف بزار حقشو برو بعد

 !نکنه

  ؟ دراز ده؟زبونیدر چشم.. لرزدیم بغض از ام چانه

 وشگ حرفش به بود پر من از نهایا از شتریب انگار که عمو

 نکهیا از قبل تا دویا یم سمتم به تیعصبان با و دهدینم

 یلیس بار نیاول یبرا ردیبگ را شیجلو بخواهد یکس

 در و زندیم صورتم به یزدن برهم چشم در را یدردناک

 و لبم گوشه از یظیغل هیما شدن ریسراز هیثان از یکسر

 ..کنمیم حس را خون شور مزه

,  مانندیم مبهوت و مات همه..رودیم فرو سکوت در خانه

 زندیم داد تیعصبان با عمو

 دردسر که یکس تنها خونه نیا یتو دیبا شهیهم چرا-

 ؟؟یباش تو کنهیم درست

 دهدیم ادامه و دیگویم را نیا
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 یروز دیدیم روزاتو نیا و بود اگر امرزیخداب بابات-

 اخه تو یلرزوند قبر تو تنشو! شدیم زنده مردویم صدبار

 !بچه

 زندیم حلقه میچشمها در اشک و لرزدیم بغض از ام چانه

 یجلو و کنند کوچکم دوباره میاشکها گذارمینم یول

 و کت االن من بود اگر بابام بابام؟- رندیبگ را زدنم حرف

 گها بابا! نبودم خونوادمن اسمن فقط که ییادما وسط تنها

 وت زدینم هیچ هیقض و شده یچ بدونه که نیا بدون بود

 ! صورتم

 میگویم یا خفه یصدا و بغض با

 ...زدینم منو یهرکس حرف با.. عمو بود مرد بابام-

 بلند شیجا از  است شده شوکه اوهم انگار که مامان

 دیگویم عمو به رو و دیا یم سمتم به و شودیم
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 و نهم دختر گفتم.. زنمیم حرف باهاش خودم گفتم بهتون-

 و همیتی نش؟؟چونیبزن گفت یک.. باخودمه کردنش ادب

 ش؟یبزن دیبا ستین باباش

 

 

 

. 
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 کم کم هم خودش انگار.. داردیبرم عقب به یقدم عمو

 .است شده,  بود کرده که یکار ی متوجه

 کندیم نگاه من به و گرداندیبرم را شیرو مامان

 یگل برو.. امیم االن منم باال برو-
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 کتک مارا خودش اگر بود سخت و سفت شهیهم مامان

 ما هب انگشتش یکس بود یکاف یول نداشت یمورد زدیم

 یبانعص و یاس دستم از اوقات شتریب که من یحت.. بخورد

 گذاشتیم دستش کف را ادم ان حق بازهم یول, بود

 هیقب از بودنمان میتی خاطر به ما نداشت دوست چوقتیه

 ..میشو تیاذ ای میبشنو زبان زخم

 دیگویم بود ساکت لحظه ان تا که عمو زن

 قبل یها دفعه که نه کنه ادبش مامانش نیبد اجازه آره-

 ! دهیم هم ندفعهیا داده جواب یلیخ

 میگویم و خورمینم تکان میجا از

 ..مامان نداره یاشکال-

 وردهخ َتَرک قلب.. شومیم الیخیب را لبم کنار زخم سوزش

 میگویم و  شومیم الیخیب هم ام
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 ونهدیم اون بزنه بزار ست؟ین باباش مثله ادم یعمو مگه-

 بزار.. خوردم یچ یبرا دونمینم من یول زنهیم یچ برا

 ..رهیگیم جوابشو و شهیم خنک دلش اگر بزنه

 دیگویم و شودیم آش از داغتر ی کاسه نیمت

 یخوریم کتک نایا از شتریب ینزن حرف اگر-

 کنمیم نگاه نیمت به و زنمیم یزهرخند

 یترس من..گمیم کردن فیتعر یبرا باشه یزیچ اگر-

 ..ندارم قتیحق گفتن یبرا

 برعکس درست لرزمیم ترس از دلم در و میگویم را نیا

 !ام اورده زبان بر که یزیچ

 و دستیا یم من به کینزد و دیآ یم جلو ییپرو با نیمت

 دیگویم
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 یگه چه پسره اون با تو ؟یگل بود یک پسره اون-

 ؟؟یخوردیم

 که ینیمت پس از میایبرن خانه نیا در هرکس پس از

 از ها آتش نیا همه و نداشت تیاهم میبرا دوهزار

 شده خنک دلش که عمو..  امدم یم بر  شدیم بلند گورش

 نرویب خانه نیا از خوش دل با نیمت گذارمینم یول است

 برود

 حرف یبخوا من از که یباش یک تو چه؟؟ تو به-

 احضار و حرف اجازه خودتون خونه تو یکت ؟؟عمهیبکش

 ره من ؟یشیم ریش یایم که ما خونه یول دهینم بهت نظر

 یطرب چیه توهم به و زنمیم خونوادم به بزنم بخوام یحرف

  نداره

 میگویم و کنمیم اشاره در به

 !یش گم یبر یتونیم حاال یختیر زهرتو -
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 اش چهره در تیعصبان و گرد شیچشمها میحرفها نیا با

 را شدست و دیآ یم سمتم به تیعصبان با.. شودیم انینما

 بعد. .بندمیم محکم را میچشمها و زنمیم غیج که بردیم باال

 کنار زخم همان جز صورتم یرو یدرد که هیچندثان از

 ..کنمیم باز را میچشمها ارام.. کنمینم حس لبم

 اب و نشسته صورتش یرو ظیغل یاخم که رادمان دنید با

 دست و ستادهیا میجلو محکم یکوه مانند کلشیه آن

 آن هر که گرفته مشتش در سفت یطور هوا در را نیمت

 ودشیم ریسراز میاشکها بشکند است ممکن کردمیم حس

 پشت و دهمیم انجام را دیا یبرم دستم از که یکار تنها و

 .. شومیم میقا رادمان
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 هل عقب به را نیمت اش یعصب ی چهره باهمان رادمان

 هب تعادلش کندیم یسع یسخت به نیمت که یطور دهدیم

 ..وفتدین نیزم یرو و نخورد هم

 خونه؟ نیا تو خبره چه-

 دیا یم رادمان سمت به و شودیم بلند شیجا از عمو زن

 بخاطر همش.. یشد خواب یب توهم مادر بگردم دورت-

 !شهیشگیهم یدردسرا و یگل

 نشسته مبل یرو صالبت با که همانطور مادربزرگ

 دیگویم
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 کرده که یکار(..رمیش یمعنا به)اصالنم نکن دفاع ازش-

 داره چوندنیپ گوش به ازین

 به است دهینشن را چکدامیه یحرفها انگار که رادمان

 : زندیم داد سرش و رودیم نیمت سمت

 خونه تو که یهست ی؟کیکرد یفکر چه خودت با تو-

 ؟؟یکن بلند دست خونه صاحب رو یمهمون که یا

 ..کنم جور و جمع را خودم و نکنم هق هق کنمیم یسع

 نیتم سمت به رادمان یباقدمها که یا فاصله به ینگران با

 ;  کنمیم نگاه شودیم کمتر و کمتر دارد

 یانعصب را رادمان کندیم یسع بود دهیترس انگار که نیمت

 نکند تر

 !کرده کاریچ.. یدونینم توکه داش..دا-
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 هب یدندانها نیب از و چسبدیم یدست دو را اش قهی رادمان

 دیگویم اش شده دیکل هم

 یبخوا که یندار حقو نیا تو باشه کرده که یکار هر-

 ؟یدیفهم! یکن بلند روش رو دستت

 دیگویم و دهدیم تکانش اش قهی همان با

 افراد زا یکی یرو دستت گهید بار هی فقط.. گهید بار هی -

 خورمیم قسم..  شه بلند بخواد خونه نیا

 نه؟ ای یدیفهم!شکنمشیم

 ستد از تا کردیم یهرکار و بود دهیترس یحساب که نیمت

 دیگویم ابدی نجات رادمان

 م..دیفهم..داداش.. چشم م..َچش-

 دیگویم و دیآ یم سمتشان به عمو
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 نایا ی همه نکرده یکار که چارهیب نیا پسرم کن ولش-

 !کرده یدرست کار که بچه نیا هیگل بخاطر

 هب غضبناکش نگاه..  کندینم نگاهم یحت عمو به رادمان

 به رو که یجور دهدیم هل جلو به را او..,  است نیمت

 ردیگیم قرار من یرو

 خوامیم معذرت بگو-

 گرددیم باز سمتش به ترس و تعجب با نیمت

 اخه یچ یعنی..عی-

 مواجه که رادمان اخم از پر ی چهره و یعصب نگاه با

 نیا از شتریب کندیم یسع و فهمدیم را منظورش, شودیم

 تنها رادمان حرف خانه نیا در چون.. نکند اش یعصبان

 ..آمد ینم یاگر و اما شیرو که بود یحرف
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 و ندکیم تر زبان سر با را لبش و کندیم نگاه صورتم به

 بزند را حرفش یسخت با و ترس بدون کندیم یسع

 ...خوامیم معذرت...مع..  ازت.. من-

 دیگویم گوشش کنار و کندیم نگاهش رادمان

 بگو بلندتر..دمینشن منکه-

 حرص حال در چقدر بود مشخص شیچشمها از که نیمت

 اصال انگار.. رودیم وا رادمان حرف نیا با است خوردن

 !است نداشته را یرفتار نیچن انتظار

 کندیم شتریب را دلم ترک یخنک نیا یول شودیم خنک دلم

 ...بلندتر را شکستنش یصدا و

 دیگویم بلندتر ندفعهیا نیمت

 !یببخش منو.. دوارمیام..خوامیم عذر-
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 فارهک دیبا بهت کردن نگاه هربار یبرا سهله که دنیبخش

 !است بارزت صفت بودن بادام چغله که حقا.. بدم هم

 ار شیجلو رادمان که برود خواهدیم حرفش اتمام با نیمت

 ردیگیم

 ؟یدیشن جوابشو مگه ؟یبر گفت یک-

 را رادمان منظور که من و کندیم نگاهمان جیگ نیمت

 میگویم بودم دهیفهم

 .. بره فقط..بخشمیم.. بره نیبزار-
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 هم ان رادمان دست از تا بود شیخدا از انگار که نیمت

 به ینگاه,  شود خالص اوردیب سرش ییبال نکهیا از قبل

 دیگویم بعد و اندازد یم هیبق

 دسردر هی مبادا تا بدم انجام درستو کار خواستم فقط من-

.. نیهم...ادیب وجود به یزیر ابرو با اونم بزرگتر

 ..خدانگهدار

 یقدمها با و اندازد یم من به ینگاه و دیگویم را نیا

 ..رودیم رونیب در از  عیسر

 بلند شیجا از ینگران با و زندیم شیپا یرو مادربزرگ

 شودیم

 ویچ همه رهیم االن شد ناراحت بچم دنبالش برو اضیف-

 !ونیکتا دسته کف زارهیم

 به تا شودیم بلند شیجا از هم خودش و دیگویم را نیا

 برود دنبالش
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 طرفشو هر که دختر نیا دست از میکن چه خدا یا-

 !سازهیم قصه گشید طرف هی میریگیم

 دنبالش به هم عمو و گذردیم کنارم از و دیگویم نهارایا

 ..رودیم

 َرکشَت که یقلب و من با که نبود الشانیخ نهیع وسط آن و

 به رمکن نرم شدنش خورد یوصدا شودیم شتریب و شتریب

 ...اند کرده چه, رسدیم گوش

 دباش دهید را ام چهره تازه انگار و ستدیا یم مقابلم رادمان

 دیگویم

 ..یمت نیا کاره شده؟نکنه یچ صورتت-

 !زتهیعز پدر کار..  عموجونشه کار ستین نیمت کار نه-
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 کشدیم خودش دنبال را من دست و دیگویم را نهایا مامان

 به سبک یپر مانند من و رودیم آشپزخانه سمت به و

 ..شومیم دهیکش دنبالش

 ,دیایب تا کندیم صدا هم را خانم عصمت راه نیب در مامان

 را ارکن یصندل مامان..  نمینشیم آشپزخانه در یصندل یرو

 دیآ یم عیسر رادمان او از قبل اما ندیبنش تا کشدیم عقب

 کندیم نگاه مامان به یجد و

 .. کنم صحبت تنها باهاش خوامیم قهیدق دو-

 ! کن نگاش ؟یصحبت چه-

 دریگیم باال را صورتم و گذاردیم ام چانه ریز را دستش

 کندیم کج را صورتم..  نهیمال و نیخون صورتش! نشیبب-

 دهدیم ادامه و

 !!شده کبود اش گونه..  نیبب نمیا-
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 هک یجور..  فهیظر.. بلوره مثل من دختر گفتیم باباش

 ..مونهیم جاش یبزن ناخنک هی بهش یحت

 ! کرده کاریچ داداشش ادگاری با بابات نیبب حاال

 خنددیم یعصب

 !بلورمون رو افتاده خط چطور نیبب-

 یول.. دارند درد هم شیحرفها.. دارد بغض شیصدا مامان

 زا شیحرفها با حال تابه خودش کندیفکرم نداند هرکس

 جسمم از بدتر یلیخ که روانم و روح یرو خطها نیا

 !تاس ننداخته,  شودیم کمرنگ یسخت به و ماندیم شیجا

 

 

 

. 
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 و من یرو اش رهیخ نگاهه مدت نیا تمام در رادمان

 نداختهین مامان به هم ینگاه مین یحت.. بود میزخمها یجا

 ..بود

 ار است افتاده اش یشانیپ یرو که یکوتاه یموها کالفه

 دیگویم مامان به و برد یم باال دستش با

 لطفا..نیبزار تنهامون قهیدق دو-

 دیگویم قاطعانه رادمان که بزند یحرف خواهدیم مامان

 !ُلطفا-

.. دهمیم تکان را سرم من و اندازد یم من به ینگاه مامان

 خارج اشپزخانه از و اندازد یم رادمان به یگرید نگاه

 شودیم
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 حرف صالبت و ُبِرش چندم دانمینم باره یبرا من و

 را اورد ینم یحرف شیرو چکسیه که خانه در رادمان

 و ندیشنیم, ندیبنش بود قرار مامان که یصندل یرو.. نمیبیم

 ..شودیم کینزد من به

 رنظ از یا هیثان چند یمکث با را صورتم نقاط تک تک

 و زیتم یدستمال و شودیم بلند شیجا از بعد.. گذراندیم

 سیخ آب ریز یکم و کشدیم رونیب کشو از رنگ دیسف

 ..شیجا سر گرددیبرم و کندیم

 !است گرفته تعجب رنگ میچشمها

 دست با و گذاردیم ام چانه ریز را شیدستها از یکی

 اخم اول بار..کندیم زیتم آرام را لبم کنار زخم گرشید

 عیسر که میگویم یآخ لب ریز و رودیم هم در میها

 کندیم نگاهم

 کنه؟یم درد-
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 رشتیب که بکشم دندان ریز را لبم عادت طبق خواهمیم

 سرم حال نیباا یول ردیگیم دردم و شودیم درهم میاخمها

 .نه میگویم و دهمیم تکان ها بچه مانند نیطرف به را

 و لبم یرو قیدق را رنگش سبز و فرم خوش یچشمها

 که کارش.. کندیم زشیتم دقت با و دوزدیم زخمم یجا

 با و صاف و گذاردیم یا گوشه را دستمال شودیم تمام

 دیگویم, مکث یکم با و ندینشیم شیسرجا ابهت

 دمیم حق بابام به دمینشن رو حرفات تا بگم تونمینم من-

 ازت تونمینم اونم طرف از..کرده باهات نکارویا که

 قبل خودم یجا به تونمیم فقط یول..کنم یخواه معذرت

 ..متاسفم بگم بهت یحرف هر دنیشن از

 اش شهیهم مانند.. چرخانمیم صورتش یرو را نگاهم

 ششیپ قهیدق چند تیعصبان بخاطر و است یجد و اخمو
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 و شده مشت هم در شیدستها و است قرمز صورتش

 ..گرفته قرار زیم یرو

.. داشتم باور را بودنش مرد یواقع یمعنا به که یمرد

 ..ودمب قائل شیبرا ینشدن وصف یاحترام و داشتم قبولش

 و رفتینم چوقتیه کاش..بود خانه در شهیهم کاش فقط

 خودم به دلم در..گشتیبرم زود یلیخ رفتیم اگرهم

 را رادمان که بود دهیرس کجا به کارم.. زنمیم پوزخند

 ..اندبم و باشد شهیهم خواستمیم شدنش بال سپر بخاطر

 دیبا من.. ینکرد یکار.. که تو.. یباش متاسف چرا تو-

 یسرادرد یکن استراحت کمی یایم تو تا که باشم متاسف

 ..شهیم شروع من
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 فهکال انگار.. کشدیم اش نشده اصالح شیر ته به یدست

 فکر همه -.. باشد یعصب دهمیشا..دانمینم ای و است

 راتییتغ یسر هیبا شدن بزرگ و یشد بزرگ تو کننیم

 کردنو رفتار خانومانه انتظار هم نیهم بخاطر.. همراهه

 رو تیدخترونگ یطنتهایش تمام دارن انتظار اونا..دارن ازت

 ..یایب و یبر درست و یبزار کنار

 میگویم عیسر
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 نکهیا..سابقم یهوا سربه دختر همون من که متاسفم-

 انتظاراتشون و هیبق حرف بخاطر نکهیا..خودمم هنوز

 ..نشدم عوض

 چون که متاسفم خودمم یبرا- دهمیم نییپا را بغضم

 ..نداره قبولم یکس نکردم رییتغ

 و شیپا یرو دستش کی ابهت با و صاف که همانطور

 است گذاشته یصندل دسته یرو را گرشید دست

 :دیگویم

 از بهتر برابر هزار نخوادت یچکیه و یباش خودت نکهیا-

 !بخوانت ایدن تموم و ینباش خودت که نهیا

 نه نبش یخواستن هستن که یزیچ دبخاطریبا آدما اتفاقا

 !ستنین که بشن یزیچ بشن یخواستن نکهیا یبرا
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 کهنیا.. یشناسیم خودتو ی خونواده یکس هر از بهتر تو

 ییاحرف یشیم مجبور باز و شهیم دردسر یکن کاریچ اگر

 !یبشنو رو ستین حقت که

 از و نییپا بنداز سرتو گمینم..نکن یکار چیه گمینم من

 برگرد و برو یبلندکن سرتو نکهیا بدون دانشگاهتو تا خونه

 توام باالخره.. باش یبود تااالن که یزیچ برعکس و

 و یبر دوستات با و یباش خوشحال نکهیا حق.. یجوون

 ازت تونهینم چکسیه رو حق نیا و یدار رو یایب

 نیباا بخوام من دوباره که نکن یکار گمیم فقط..رهیبگ

 !بدم نجاتت ییدعواها و جنگ نیهمچ از روزت و حال

 یبد اتفاق ندارن دوست و نگرانتن هم خونه اهل ی هیبق

 .رینگ دل به حرفاشونو..وفتهیب برات

 در و چرخاندیم صورتم یرو را رنگش سبز یچشمها

 دیگویم ادامه
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 همه من چون..دمینم ینظر افتاده که هم یاتفاق درباره-

 ..دونمینم رو زیچ

 را است افتاده ام یشانیپ یرو که ازادم یموها از یا طره

 مانند عمارت نیا افراد همه کاش..برمیم گوشم پشت

 و خنددینم است درست..بودند باشعور نقدریهم رادمان

 مانی همه یول است یجد و اخمو اش چهره شهیهم

 دهیفهم و باشعور چقدر و دارد یمهربان قلب چه میدانیم

 .است

 زا که است یریش مانند رادمان دیگویم شهیهم پدربزرگ

 ربخاط..کندیم مراقبت هوشش و زکاوت باتمام اش قلمرو

 یمعنا به..اصالن ندیگویم او به مادربزرگ و مادرش نیهم

 در هم و ظاهرش در هم که یمردانگ و ابهت.. ریش

 هک دهدیم نشان و کندیم ثابت را نیا دارستیپد باطنش

 .است صفت نیا قیال چقدر
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 ار من مدام نکهیا از باشد شده خسته که.. دهمیم حق او به

 دروغ..وفتدین یاتفاق تا کند یانیم در پا یه ای دهد نجات

 خود یجا که او بودم شده خسته گرید هم خودم چرا

 !داشت

. 

. 
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 یلیخ کار بداند تا..کردمیم فیتعر شیبرا را انیجر دیبا

 یهمانطور مانیرابط کند باور اگر البته..ام نکرده هم یبد

 !است میگویم که

 مکنیم گره هم در را انگشتانم و اندازم یم نییپا را نگاهم

 دهش خسته اگر دمیم حق بهت..نکردم یبد کار من..بخدا-

 خسته خودمم چون..چون.. احوال و اوضاع نیا از یباش

 ول ویچ همه گمیم خودم به ییوقتا هی که یجور هی..شدم

 ..که ییجا هی برم کنم

 ! یرینم جا چیه تو-

 ی چهره در نگاهم و رمیگیم باال تعجب تعجب با را سرم

 ..خوردیم گره اش رهیخ نگاهه و یجد

 : دیگویم و گرداندیبرم را سرش زود یول
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 رو یزیچ ها یسخت از کردن فرار یریبگ ادی دیبا تو-

 به یخوایم که یزیچ یبرا و یسیوا دیبا! کنهینم درست

 یول..فهیضع یادما کاره کردن فرار. .  یبجنگ یاریب دست

 . نمیبیم رو یقو دختر هی تو یتو من

 نیابا او نکهیا از شهیهم..ندینشیم لبم یرو یمحو لبخند

 کنم حس که باشد یطور و بزند یحرف اخمش و تیجد

 او الاقل که. .  شومیم خوشحال است کرده فیتعر من از

 یول.. یگیم درست تو دمیشا-.. است من به حواسش

 نکهیا یجا به هیبق دعواها نیا تو کنمیم فکر وقتها شتریب

 هواس یکن حس نکهیا.. آبروشونن نگران باشن من نگران

 النف گنیم اگر نکهیا..هیبد درد یلیخ یستین مهم یکس

 حرف از ترسشون بخاطر ستین خودت بخاطر نکن کارو

 ..;مردمه
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 خراب یمردم یحرفها از ترس بخاطر مونویزندگ تموم

 نگرانمون یا لحظه یحت نه میمهم براشون نه که میکنیم

 ..بودن

 ازهت من و دهدیم هیتک یصندل ی دسته به را چپش دست

 بود مانده چپش انگشت در هنوز که یا حلقه ی متوجه

 از را همسرش او.. نبود یکم درِد رادمان درد.. شومیم,

 دهش قوز یباال قوِز شیبرا باز حال نیباا من و بود دست

 ..!بودم

 اشب مطمئن یول, باشه یگیم تو که ینطوریا اگر یحت-

 خونوادتن اونا..  تو یبرا هست ینگران هی همشون دل تِه

 خوشحال یکرد یاشتباه کار اگر که ستنین دشمنت..

 یول..خوانیم جواب ازت و شنیم ناراحت مثلما..بشن

 خب
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 دهدیم باال را رنگش یمشک یابرو و کشدیم یقیعم نفس

 دیگویم و

 ..متفاوته کمی خواستنشون جواب نوع-

 کمی که است ادیز یانقدر تفاوتش کم؟ی..ردیگیم ام خنده

 !است محض هیشوخ برابرش در رادمان گفتن

 مثل منم..خوانیم جواب ازم ممکن شکل نیبدتر به-

 ..دمیم جواب خودشون

 صورتش اخم از نیا و است شده مهربانتر شیچشمها

 است کاسته

 رفتار به کننیم نگاه یداد انجام که یکار به فقط ادما-

 یتوجه چیه توهه رفتار نیا به منجر که خودشون

 رو یکس با که خانوم دیمروار مثل یکی اونم..ندارن

 ک!نداره یسیدروا
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 کشدیم سوز زخمم یجا دیا یم کش یکم لبم نکهیهم

 کنمیم تحمل و میگوینم یزیچ یول

 و است زیم یرو یمصنوع شبنم یگلها به نگاهش رادمان

 ,ستین من به حواسش

 یبرا شود نتریغمگ گلها ان دنید با خواهمینم

 کنم پرت را حواسش کنمیم یسع  نیهم

 که چندساله.. ستین نمونیب یچیه ایپو و من-

 اهکارگ هی.. شناسمیم مامانشو اصل در یعنی..شناسمشیم



 

Romanzo_o 148 

 درس توش که هیا رشته به مربوط..  داره لباس یدیتول

 امباب خاک به..شدم اشنا ایپو با هم قیطر نیا از..خونمیم

 !داره نامزد خودش اون اصال ستین نمونیب یچیه قسم

 ..انهیجر در.. ویچ همه گفتم قبل از هم گالره به

 هلحظ چند برعکس,  کندیم نگاهم و گرداندیبرم را سرش

- ..تیجد و است اخم فقط ستین مهربان نگاهش قبل ی

 یحاضر ندادنش دست از یبرا که شیشناسیم چقدر

 ؟یکن دفاع ازش و یسیوا خونوادت یجلو

 است جواب منتظر و کندیم نگاهم رهیخ

 تا که دانستمیم را نیا فقط! دانستمینم!شناختمش؟یم چقدر

 مقابل در بودم حاضر که است شده ثابت میبرا حد چه

 ارزش میبرا چون.. کنم دفاع ازش عمو و مادربزرگ

 !مانیدوست هم و خودش هم داشت
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 ثابت ادم برام.. شناسمشیم که هیادیز مدت من.. خب-

 ..داره ارزش و هیا شده

 را نگاهم شومیم مجبور, داردیبرنم ام چهره از را نگاهش

 بدوزم گرید یجا به

 یلیس عموت از بار نیاول یبرا آدم نیا بخاطر امروز تو-

.. یدیشن نیمت از یجالب چندان نه یحرفها و! یخورد

 یمطمئن..یداد دست از هم رو یداشت مدت هی که یآرامش

 باارزشه؟ حد نیا در آدم نیا

 اورب لطفا و مطمئنم- دهمیم تکان را سرم کردن فکر بدون

 ..اشتباهه کننیم ما رابطه درمورد هیبق که یفکر کن

 و دهدیم تکان یسر و دهدیم باال یکم را شیابروها

 :دیگویم شودیم بلند شیجا از که همانطور
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 یب و ارامشت دادن دست از متیق به که یزیهرچ-

..  نهگرو یادیز بشه تموم خودت به نسبت هیبق یاعتماد

 .کن رهاش

 ام چانه ریز را دستش و شودیم خم سمتم به یکم

 گذاردیم

  گم؟یم یچ که یفهمیم-

 بغضم و ردیگیم غم رنگ ام چهره نفهمم؟ که شدیم مگر

 نهات نمیبیم که را منتظرش نگاهه..کندیم ریگ میگلو در

 : اورم یم زبان به را میبگو توانمیم که یزیچ

 . .  دمیفهم-

 از و ندیبینم را شانیابر اسمان و کندینم نگاه چشمانم به

 .. .رودیم رونیب آشپزخانه

. 



 

Romanzo_o 151 

 

 

 

. 

** . 

 "َرستار"

 

 تقه و کشمیم جلو را نمیآست سر و کنمیم باز را کتم دکمه

 , کنمیم باز را در و زنمیم در به یا

 جام کردن پر حال در که کلیما به و شومیم اتاق وارد

 :کنمیم نگاه است

-helloo michael  

 : دیگویم بالبخند و ردیگیم باال را جامش
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-As always on time (موقع به شهیهم مثل) 

 .کندیم پر خودش یبرا یگرید و دهدیم من به را جام

 یرفتارها نگاهم با و نمینشیم رنگ یمشک چرم مبل یرو

 ; رمیگیم نظر ریز را کلیما

 به یکوچک ضربه با را جامش و زندیم یپهن لبخند کلیما

 : زندیم من جام

-Good to you and Georgia(و تو یسالمت به 

 (ایجورج

 حد از بازتر عادت طبق را چشمانم و زنمیم یکج لبخند

 یتو  منید یها هیما تو یزیچ هی ها بچه)کنمیم معمول

 (حرکتش نیا خوناشامه خاطرات الیسر

-still, nothing special has came about 

 (وفتادهین یخاص اتفاق که هنوز)
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 یرو را شیپا کی و خنددیم سرمست و خوشحال کلیما

 .اندازد یم گرشید یپا

- You are always happy, 

I've been waiting for a while 

 , نیخوب باهم هیمدت شما)

 (نتونیب وفتهیب یاتفاق هی منتظرم مدتهاست من و

 که خوانمیم سبزرنگش یچشمها در و کنمیم نگاهش

 ی رابطه که است فکر نیا در مدتهاست.. دیگویم راست

 کیت است دهیفهم یوقت از.. کند درست را من با ایجورج

 خودش پوست در یخوشحال از میدار باهم یتاک و

 تر یجد را زیچ همه زودتر چه هر خواهدیم و گنجدینم

 بخاطر و شوم خودشان از یکی کامل طور به من تا کند

 شراکتمان و او به یانتیخ است شده که اهمیجورج



 

Romanzo_o 154 

 هک یکس داندینم یول.. است زرنگ کندیم فکر او..نکنم

 ..باشد زرنگتر تواندیم چقدر اوست مقابل

 دیگویم ندیبیم که را سکوتم

-I think you are aIready a candidate ! 

 !(نیهست نامزد باهم االن نیهم از شما من نظر به)

 زنمیم یکج لبخند و دهمیم باال را میابرو کی

-I think we have a IittIe bit 

 (میریم تند میدار کم هی کنم فکر)

 یم را جامش یمحتوا از یادیز مقدار و خنددیم خوشحال

 رودیم کارش زیم سمت به و شودیم بلند شیجا از و نوشد

 یم رونیب را یرنگ قرمز جعبه و کندیم باز را اش کشو, 

 (دارم اعتماد تو به من) I trust you- آورد
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 سمت به و دیشنینم اش یقبل یجا در و دیآ یم جلوتر

 : دیآ یم ام نشسته من که ییجا

-I think you are the only one I can give 

Georgia (تونمیم که یهست یکس تنها تو بنظرم 

 (بسپارم بهش رو ایجورج

 به را کوچک جعبه و ندینشیم کنارم و دیگویم را نیا

 : ردیگیم سمتم

-she likes and knows that you do not 

like the iIIusion (توهم دونمیم و داره دوست اون 

 (یستین لیم یب بهش نسبت
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 یرو به یزیچ یول بودم دهیفهم را ماجرا ته تا نکهیا با

 خواهمیم نکهیهم و رمیگیم را جعبه و آورم ینم خودم

 : دیگویم,  کنم بازش

-Because I know I'm doing this  , 

Otherwise, you know how much your 

nephew is 

 وگرنه,  کنمیم نکارویا دارم شناختمت تااالن چون)

 (باارزشه برام چقدر برادرزادم یدونیم خودت

 رنگ دیسف نینگ تک ی حلقه متوجه و کنمیم باز را جعبه

 .شومیم,  بود شده یکار نینگ دورش تا دور که

 : میگویم تمسخر با و رمیگیم باال را جعبه
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-Are you asking me( ?یخواستگار ازم یدار 

 (؟یکنیم

 : خنددیم بلند و گذاردیم ام شانه یرو را دستش

- yeah , I'm asking you and you from 

Georgia 

 !(یکنیم یخواستگار ایجورج از تو و تو از من اره)

 زنمیم لبخند و کنمیم معمول حد از گشادتر را میچشمها

- So you have your nephew (یدار پس 

 (یندازیم بهم برادرزادتو

 یم دستش یرو رنگ ییطال ساعت به ینگاه کلیما

 : دیگویم و اندازد

- you know very well, Georgia asks 

you a lot 

 (داره ادیز خواهان ایجورج یدونیم خوب خودت تو)
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 : چرخاند یم میرو را نگاهش و زندیم ام شانه یرو

- You are a good and successful boy 

and deserve a beautiful woman 

 (ییبایز زن هی قیال و یهست یموفق و خوب پسر تو)

- And that woman is better than my 

Georgia? 

 (من؟ یایجورج از بهتر یکس چه زن اون و)

 وشمنیم را وانمیل یمحتوا از یمقدار و کنمیم نگاه حلقه به

 که یزیچ به کردمیم فکر که یزیچ اون از تر راحت

 اتمام و انجام حال در اول سانس.. دمیرس خواستمیم

 !است

-Georgia now has less than five 

minutes to think about ! 
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 دنکر فکر وقت قهیدق پنج از کمتر رسهیم ایجورج االن)

 (یدار

 : رودیم زشیم یسو به و شودیم بلند

- Make the right decision, boy 

 (پسر ریبگ رو درست میتصم)

 ام تهگرف میرو به رو که یا حلقه به و زنمیم هیتک مبل به

 میفکرها من میگویم و زنمیم پوزخند دل در,  کنمیم نگاه

 که است وقت یلیخ هم ممیتصم و ام کرده قبل از را

 !ام گرفته

 با و نمینشیم میجا در صاف شدنش باز و در یصدا با

 یموها,  شودیم دهیکش سمتش به نگاهم ایجورج یصدا

 ندیپوش با و کرده رها شیها شانه یرو آزادانه را بلوندش

 دید معرض در را نقصش یب اندام یعروسک کوتاه لباس

 ..است داده قرار
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-Hi guys  

 ردیگیم آغوشش در و رودیم سمتش به کلیما

- welcome my dear (زمیعز یاومد خوش) 

 مرتبش و دیسف یدندانها که یینما دندان لبخند ایجورج

 مشویم بلند..دیآ یم من سمت به و زندیم,  دهدیم نشان را

 به ناز با.. برساند من به را خودش که مانمیم منتظر و

 ..ندینشیم کنارم هم بعد و دهدیم سالم و دیآ یم آغوشم

 

 

 

. 

. 
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 که همانطور و داردیبرم را دوختش خوش کت کلیما

 دیگویم پوشدیم

- I'm waiting for you guys soon. 

 (نیایب زود ها بچه منتظرتونم نییپا من)

  و زندیم من به یچشمک و دیگویم را نیا

 رد ایجورج متعجب چشمان یجلو از یزیهرچ از قبل

 !رودیم رونیب و شودیم

 : دیگویم تعجب باهمان ایجورج

- Why did you go uncle? 

 (رفت؟ چرا عمو)

 هیتک او که مبل پشت را دستم کی و چرخمیم طرفش به

 : گذارمیم است زده

-Because you and I have to talk 
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 (میبزن حرف باهم دیبا تو و من نکهیا بخاطر)

 یابروها انیم یاخم و کندیم زیر را رنگش یآب چشمان

 که اندازد یم است شیموها همرنگ که کشیبار

 . کندیم جذابترش

- Something happened? 

 (افتاده؟ یاتفاق)

 نوازش را شیموها بود گرفته قرار پشتش که دستم با

 زنمیم لبخند و کنمیم

-No, but you will come (وفتهیب قراره یول نه) 

 زندیم ییایدلبر لبخند و کندیم کترینزد من به را خودش

- So tell me so much so curious (زود پس 

 (کنجکاوم یلیخ چون بگو
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 صورتم در را نگاهش دور کی حرف نیا گفتن با

 و گذارمیم کنار را ینیچ مقدمه;  ماندیم منتظر و چرخاندیم

 : رمیگیم سمتش به و دارمیبرم را حلقه جعبه

- I think you gotta get it ! 

 !(کن بازش توهه مال کنم فکر نیا)

 را جعبه و خنددیم و ردیگیم اقیاشت رنگ اش چهره

 ردیگیم

- What's your occasion( ?ه؟یچ مناسبتش) 

 یا لحظه  یبرا و کندیم باز را جعبه و دیگویم را نیا

 ,  شودیم رهیخ حلقه به مات و جیگ و ماندیم ثابت

 : کنمیم نگاه چشمانش به و کشمیم جلو را خودم

- You are ready to be with me? 

 (؟یباش من با یحاضر)
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 صورتش یجلو را دستش و خنددیم یول است شده جیگ

 : شودیم بلند شیجا از و ردیگیم

- I do not believe this is a bedroom!! 

 !!(خوابه هی نیا شهینم باورم)

 جانیه یانقدر انگار و زندیم حلقه چشمانش در اشک

 !کند چه داندینم که است شده زده

 میگویم و میریگیم او از را جعبه و شومیم بلند

- No, my darling is awake, and I'm 

waiting for an answer from you. 

 (تو از جواب هی منتظر من و یداریب تو زمیعز نه)

 میگویم و آورم یم رونیب را حلقه

- I want to be happy and be happy 

 (باشم کنارت و کنم خوشحالت خوامیم)
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 ستمیا یم او از یکم ی فاصله با و رومیم جلوتر

- Will you marry me (?؟یکنیم ازدواج بامن) 

..  دکشیم شیدندانها ریز را لبش و کندیم نگاه چشمانم به

 یحنل با و زندیم یجانیپره لبخند و کشدیم یقیعم نفس

 : دیگویم نلرزد دارد یسع که

-yes! 

 کنمیم فشیظر انگشت وارد را حلقه,  شودیم کج لبخندم

 زنمیم دستش یرو یا بوسه و

 به را سرش و گذاردیم صورتم طرف دو را دستانش

 چسباندیم ام یشانیپ
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- Everything is like a dream 

 (مونهیم ایرو هی مثل زیچ همه)

 نوازشش ارام و اندازم یم کشیبار کمر دور را دستم

 کنمیم

- You are awake and this is not a 

dream 

 (ستین ایرو هی نمیا و یداریتوب)

 را شیایرو و زنمیم لبخند که دیبگو یزیچ خواهدیم

 ..گذارمیم شیلبها رو یا بوسه و کنمیم لیتکم

 !اول سانس انیپا شودیم نیا و

*** 
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 مشغول و رفتیم یسمت به کس هر, بود شلوغ عمارت

 سربه درختان یال اطیح در یخنک مینس..  شدیم یکار

 ..دادیم تکانشان آرام آرام و دیوزیم کاج دهیکش فلک

 وجود به عمارت در که یحال و شور و ینذر یغذا یبو

 هب توانستیم را او که بود یزیچ نینتریریش بود آورده

 یها گید,  کندیم نگاه اطیح به وانیا از.. اوردیب وجد

 بود شدن پخته درحال درونشان یزیچ هرکدام که بزرگ

 ..دبودن انها به یدگیرس مشغول هرکدام که شانیلهایفام و

 متفاوت شیروزها ی همه با عمارت در روز کی هرسال

 با زیانگ غم روز شیعمو و عمو زن یبرا که یروز.. بود

 ; بود یناخوش خاطرات

 و شدیم شتریب شیاخمها روز نیا در که رادمان یبرا

 ..بود یناخوش روز شدیم هم گرشید هروقت از تر ساکت
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 از که یفرزند دادن دست از.. نبود یکوچک ای و کم درد

 ..کردندینم فراموش چوقتیه را دادنش دست

 مدهوشش و شوندیم شتریب لحظه به لحظه ها ینذر یبو

 ..کنندیم

 یگلها که یچادر و کندیم مرتب سرش یرو را شالش

 دور اش یباطن لیم برخالف را داشت رنگ زرد کوچک

 نکهیهم و شودیم روانه اطیح یسو به و چدیپیم خودش

. . شودیم رو به رو نیمت افهیق با کندیم بلند را سرش

 یب کنارش از خواهدیم و کندیم جمع حرص با را شیلبها

 یجور آرام و ردیگیم را شیجلو نیمت که شود رد تیاهم

 دیگویم,  بشنود گلچهره که

 هی رانگا که نکن رفتار یجور الاقل یول; شکشیپ سالم -

 !یریز به سر و خوب دختر
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 یخال هم به شیدندانها فشار با را نیمت از حرصش تمام

 زندیم یپوزخند و کندیم

 کنار؟ یریم ای ادیب رادمان بگم-

 اره- دیگویم و زندیم یآور چندش پوزخند متقابال نیمت

 هی یبکن یتونینم یا گهید غلط چیه نکاریا جز تو آخه

 !شنیم بالش سپر هیبق که ترسو

 دلت که ییحرفا اونشب بودم اگر ستمین ترسو من-

 جز یکار که صورتت تو زدمینم رو ییبشنو خواستینم

 دتهای! نرسه ذهنت به یبلندکن دست من رو یبخوا نکهیا

 که؟؟

 یحرف دیآ یم تا یول ردیگیم تیعصبان رنگ اش چهره

 : شودیم ساکت رادمان یصدا با بزند

 !گشتیم دنبالت داشت مادرت یگل-
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 ورعب کنارش از و زندیم نیمت به یگرید پوزخند گلچهره

 . کندیم

 ادمانر به حرصش تمام با و شودیم مشت شیدستها نیمت

 یزیچ دنبالش لشیموبا در و کردینم نگاهشم یحت که

 ..کندیم نگاه گشتیم

 

 

 

. 
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 یگل یبرا و است کاره همه رادمان دیدیم نکهیا از شهیهم

 ینم یحرف حرفش یرو هم چکسیه و ردیگیم میتصم
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 دستش از هم یکار یول بود یناراض و شدیم یعصب آورد

 !آمد ینم بر

 مه کانین و نشسته تاب یرو که گالره دنید با گلچهره

 به,  اوست به دادن غذا مشغول و است کنارش در

 : ندینشیم تاب یرو کنارشان و رودیم سمتشان

 ینباش خسته!  دکتر خانوم احوال-

 و ندکیم اخم کانین,  کشدیم را کانین لپ و دیگویم را نیا

 اش ییشناسا یوقت و دوزدیم یگل به را درشتش یچشمها

 یل..ُگ-:  دیگویم یسخت به و زندیم لبخند کندیم

 کودکانه زبان از ان اسمش دنیشن با شهیهم که گلچهره

 و بوسدیم را لپش محکم;  رفتیم ضعف دلش کانین

 .زدیریم هم به را شیموها

 : دیگویم و گذاردیم کانین دهان در را غذا از یقاشق گالره
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 ؟یریم ایپو ی هی؟افتتاحیکن کاریچ یخوایم رو امروز -

- دهمیم رونیب کالفه و یحرص را نفسم اش یآور ادی با

 احوال اوضاع نیا تو دونمینم اصال..دونمینم هنوز

 !!رونیب زد خونه از شهیم یچجور

 رد ای ندادم جواب ای زده زنگ شبید از بار ستیب

 !امیب ستین معلوم گفتم و برداشتم دوبار هی..کردم

 کاسه در را اش دهیکش و تفاوت یب چشمان گالره

 : دیگویم و چرخاندیم

 کار سر ادیم خوشت! یاینم یگفتیم و یدادیم جواب-

 ش؟یبزار

 هددیم تکان را شیپا و دیجو یم را لبش پوست گلچهره

 ه؟بر شه تموم هوا رو و ینطوریهم مونیدوست تمام یعنی-
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 هی یگل جان- کندیم نگاهش و گرددیبرم گالره سمت به

 !برم بتونم کن یکار

 به یخی کوه مانند و کندیم زیتم را کانین دهان گالره

 : کندیم نگاه گلچهره

 خودت واسه که یدردسر نهمهیا از یشینم خسته-

 رادمان مگه کنم؟ کمکت منم یخوایم ؟حاالیکنیم درست

 ؟یکن تموم ایپو با تویدوست نگفته

 : دیگویم باالتماس گلچهره

 نیاخوینم مگه اصال بابا.. باشه بار نیآخر نیا دمیم قول-

 ..یدوست..نیا از..اخره روز نیا کن فکر پس.. شه تموم

 واقعا-.. ردیگیم خودش حرف از دلش و دیگویم را نیا

 تلفن پشت از شبه هی رو سال چهار سه نیا من یچطور

 کنم؟ تموم
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 بغل را کانین نداشت را حرفها نیا ی حوصله که گالره

 : دیگویم و کندیم

 شیپ یبر قراره گمیم هیبق به شو آماده;  خب لهیخ-

 بپوش لباس درست! یکن کار طرحت یرو یناصر خانوم

 ! بکن یخواست یغلط هر اونجا یرفت.. نکن شمیآرا, 

 . رودیم و ماندینم یحرف منتظر و دیگویم نهارایا

 بلند شیجا از جانیه و یخوشحال در غرق گلچهره

 قهصد قربان گرید یخواهرها مانند نکهیباا گالره,  شودیم

 نشست ینم شیها دل درد و حرفها یپا ای و رفتینم اش

 بدردش شهیهم اش یپوست ریز یمحبتها و کمکها یول

 !است خورده

 رودب تا شودیم بلند شیجا از یسرحال و ضیعر لبخند با

 ..شود حاضر هیافتتاح مراسم یبرا و

. 
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 "گلچهره"

 از را بودم دوخته و یطراح خودم را طرحش که ییمانتو

 مراسم یبرا بودم گذاشته.. کنمیم تنم و کشمیم رونیب کمد

 مراسم همان نیا بنظرم و بپوشم را آن یحساب درست

 دار کش یکمر و یپفک یها نیآست و بود بلند, است

 یگلها با یا سرمه اش پارچه بودم کرده یطراح شیبرا

 عالقمند رنگ نیا به یآنقدر.. بود زرد کوچک برگ پنج
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 باز مانتو یجلو! بردمیم کارش به یزیچ هر در که بودم

 تهرف ام یل شلوار ریز که یرنگ زرد شرتیت رشیز و بود

 شیرو هم یرنگ زرد دار لهیپ شال.. بودم دهیپوش را بود

 سرم پشت و بودم زده شانه فرق را میموها.. کردم سرم

 از را میموها از یکیبار یها طره میجلو تنها و بودم بسته

 و ضدآفتاب کرم. کردم رها صورتم یرو دوطرف هر

 مناسب شمیآرا یبرا هم را یکمرنگ مات رژ و ملیر یکم

 آماده زیچ همه. انداختم فمیک در هم را قرمزم رژ,  دمید

 ونچ بودم فرستاده شیبرا روزید هم را ایپو لباس.. بود

! رسانمب اش هیافتتاح به را خودم بتوانم که دادمینم احتمال

 رارق گرید میبگو او به دارمانید نیا در بود قرار نکهیا از

 وجودم تمام در یغم و ناراحت قلبم نمشیبب ستین

 ندک منع را یزیچ و بزند را یحرف رادمان اگر.. بود دهیچیپ

 که هرچه یعنی, شود دهیکش قرمز خط دورش دیبا یعنی
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! است شده که هرطور هم آن شود تمام دیبا نبوده و بوده

 حال داشت یپسر فرزند هم او اگر دیگویم شهیهم مادرم

 احترام و عزت عمارت در و نبود نگونهیا روزش و

!  ماهدخت اش یجار مانند درست,  داشت یشتریب

 یحرفها از ام یزندگ در ام پسرنشده من نکهیا از شهیهم

 مادر هم یطرف از. .  ام دهید آزار و ام خورده لتمه مادرم

 به یپسرها آن از شدیم پسر اگر یگل دیگویم بزرگ

 شدینم جوره چیه و شدیم پاس و آس و دردنخور

 شده دختر که االن است معتقد چون..  گرفت را شیجلو

 خانه در عمو و عمو زن! اند گرفته را میجلو زور به ام

 آنها به اریبس مادربزرگ و دارند یادیز احترام و عزت

 خانواده به را رادمان مانند یپسر چون. .  دهدیم تیاهم

 نیا ی همه مینگذر حق از که یرادمان! اند داده لیتحو

 بارها را نیا و دارد را اقتشانیل و است قشیال ها احترام
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 دارد یگرید یایب و برو خانه در او.. است کرده ثابت

 آورند ینم یحرف حرفش یرو هم آقابزرگ ای عمو یحت,

 سر توانمینم جوره چیه پس..گذارندیم احترام او به و

 و عزت ذره نیهم دیگویم مادرم! چگونهیه.. کنم یچیپ

 بعدهم و پدرم بخاطر گذارند یم او به که هم یاحترام

! است کرده تمام حقمان در را بودن خانوم که است گالره

 . . دیگویم راست
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 و ما رفته ام عالقه یپِ که یمن و کجا است دکتر که گالره

 آسه که یا گالره.. کجا کردم انتخاب را دوخت یطراح

! کجا دردسر ُپر ِیهوا به سر منه و کجا دیآ یم و رودیم

 را شیبزرگترها جواب و است باادب که یا گالره

 قابل واقعا! کجا پرچونه درازه زبان منه و کجا دهدینم

 دیبگو که را هرچه دارد حق مادر و. .  مینبود شدن اسیق

 در و بودم رهیخ ان در که یا نهیآ از لمیموبا یصدا با. . 

 نگاه ایپو ی شماره به و دارمیبرم چشم,  بردمیم سر فکربه

 والم به یگل-:  دهمیم جواب و زنمیم یتلخ لبخند.. کنمیم

 د زدم؟؟ زنگ بهت چندبار یدونیم! ستین رسمش نیا

 ؟جواب یچونیپیم یچ یبرا! شهیم نگرانت ادم المصب

!! بده جواب یول!  امینم بگو!ستین خوب حالم بگو بده

 نگرانم نگونهیا یکس چه..  شدیم تمام مانیدوست اگر

 یکس چه یبرا و شدیم حالم ریگیپ یکس چه شد؟یم
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 شدن تمام با دانستیم رادمان! شدم؟یم مهم نقدریا

 حذف ام یزندگ از را یمهم زیچ چه من مانیدوست

. .شدمیم تنها رسما..  دادمیم دست از را ایپو اگر کردم؟یم

 و ماندیم یگل... شیها غم تمام و ماندیم یگل وقت آن

 او به یزیچ بخاطر هرکدام که اش یا افاده یدوستها

 ییادمها از بود پر که ییایدن و ماندیم او..  شدندیم کینزد

 داند؟یم را نهایا رادمان.. نداشت اعتماد چکدامیه به که

 کندینم یفرق هم بداند اگر. .  داندینم که است معلوم

 مانیبرا را میتصم نیدرستر دارد یسع شهیهم او چون

 اش چاره...دهمیم رونیب نیغمگ و قیعم را نفسم!  ردیبگ

 کنمیم یسع.. کردمیم سر اتفاقات نیا تمام با دیبا بود؟ چه

 نقدریا که یروز خواستمینم.. باشد غم از یعار لحنم

 هم پشت یکرد فیرد-: کنم خراب را است مهم شیبرا

 یه یخودیب! بکش نفس قهیدق دو بابا شده کیتراف
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 هک یبلند یصداها و است نگران لحنش.. یکنیم شلوغش

 را دورش بودن شلوغ از خبر دیآ یم یگوش پشت از

 گرا بابا نشده؟ تیزیچ ؟یخوب ایپو ؟جوِن یگل-: دهدیم

 هم مامان به اصال بدم حیتوض امیب خودم بگو شده یزیچ

 کرف به و ینگران نهمهیا!  بخدا شهیم درست.. ادیب گمیم

:  ندیشبن میلبها یرو یجان کم لبخند شودیم باعث بودنش

.. شد بحثم نایعموا با خورده هی! نشده یچیه ایپو مرِگ-

 را نیا.. هرحال به نبود یخاص زهیچ گذشت اونم که

 و بوده یخاص زهیچ چقدر فهممیم خودم تنها و میگویم

 هی رو حرومزاده نیمت نیا-. است گرفته عمو از دلم چقدر

..  شاز گذرمینم راحت نقدریا یگل جون نمیبب گهید دفعه

 دهمیم کانت را سرم! گفتم یِک نیبب حاال!نییپا ارمیم فکشو

 اوردیب ریگ را تو اگر هم نیمت که یدانینم میگویم دل در و

 نیارزشتر یب..  کن ولش-! کند را کار نیهم دارد قصد
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 حرف که ارزش یب یاونقدر.. نهیمت نیهم میزندگ آدم

 !وجدانمه عذاب باعث هم بهش راجع زدن
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 وشمگ به یسخت به ایپو یصدا و شودیم شتریب صداها

 گهید ساعت هی ؟یایم یک نمیبب بگو.. خب لهیخ-: رسدیم

 در پشت دهم جواب خواهمیم نکهیهم! شروعه هیافتتاح

 اب و کنمیم مکث یا لحظه.. دیآ یم یا سرفه یصدا اتاقم

 ریز را یا هیسا و شومیم رهیخ در به شده زیر یچشمها
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 که افتم یم کایرون حرف ادی به ناخداگاه و نمیبیم در

 میلبها! است کرده گوش را میحرفها در پشت از گفتیم

 در سمت به صدا و سر یب و  کنمیم جمع باحرص را

 ازب عیسر را در ینیب شیپ رقابلیغ یحرکت در و رومیم

 دهیسبچ در به عنکبوت مانند که کایرون,  کار نیباا! کنمیم

 هب دست. شودیم پرت داخل به بود ستادهیا فالگوش و

 شیجا سر صاف کایرون,  کنمیم نگاهش و ستمیا یم کمر

 یم من به شوکه را مانندش گرد چشمان و ستدیا یم

 شتپ که ایپو به میبگو یزیچ او به نکهیا از قبل..  دوزد

 مهم کار هی کنم قطع فعال امیم -:  میگویم بود منتظر خط

 جمع را میلبها حرص با و کنمیم قطع عیسر یبا.. دارم

 چیپ و رمیگیم دستم در را کایرون گوش کی و کنمیم

 یحرفها در پشت یستیمیوا!!  دهیپر ور پروهه- دهمیم

 که کنم سیسرو تو از من یدهن هی؟؟؟یکنیم گوش منو
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 کردیم تقال و بود شده کج سرش! یکن فراموش نکاراتویا

 بهت امیب گفتم شدمیم رد داشتم بخدا بابا- کنم شیرها که

! گرفته دردم خدا رو تو گوشمو کن ول بزنم سر هی

 وتعنکب نهیع عمت ارواح اره-: چمیپیم شتریب را گوشش

 هی کنم؟؟ ولت! یکردیم گوش و در به یبود دهیچسب

 را نیا ینکن فراموشش عمرت اخر تا دمیم بهت یدرس

 به خواهمیم ام گرفته را گوشش که همانطور و میگویم

 بخدا! کن صبر یگل یآ یآ- دیگویم عیسر که بروم رونیب

 خانوم شیپ یبر ستین قرار گمیم همه به رونیب میبر اگه

 انهمه از! ایپو پسره نیا شیپ یبر یخوایم و یناصر

 هلش داخل به حرص با! خورمیم جا یا لحظه اش ییپرو

 پرو از حجم نیا واقعا- بندمیم را اتاقم در و دهمیم

 حاال یسادیوا فالگوش ؟؟یبرد ارث به یک از رو بودنت

 یفرش رو ییدمپا و میگویم را نیا ؟؟یکنیم دمیتهد هم
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 ربهض برمیم هجوم سمتش به و اورمیم در را ام یکیپالست

 یباال و کندیم فرار و زندیم غیج که زنمیم دستش به یا

 شده جمع صورتش درد از که همانطور و ستدیا یم تختم

 ار خودش, است برده شیدندنها ریز را کشیبار یلبها و

 چه من به! یوحش چته-: دیگویم و دهدیم ماساژ

 اگر هم حاال!نشنوم من که یبزن حرف ارومتر یخواستیم

 ولقب دارمو که یشرط دیبا یبرس مراسم به یبر یخوایم

 حال در مغزم! یبر کجا قراره گمیم همه به وگرنه یکن

 اصال بود اورده کجا از را ُرو نقدریا! بود دنیکش سوت

 !دانستمینم
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 ربهض نباریا و کنمیم حمله سمتش به و رمیگیم باال را . 

 تیحال االن کن صبر-: میگویم و زنمیم باسنش به یا

 روئهپ یچ یعنی سادنیوا فالگوش و گذاشتن شرط کنمیم

 یذاریم شرط حاال کردم حال کارت با یلیخ,  دیسف چشم

, اددیم ماساژ و بود گذاشته پشتش را شیدستها برام؟؟

 را بود شده جمع شیچشمها در که یتمساح یاشکها

 و ستدیا یم شیجلو و کندیم باز را در که رمیگیم دیند

 همه و باال زنیبر همه زنمیم غیج یبزن اگر بخدا- دیگویم

 و کنمیم جمع را میلبها حرص با!  دمیم لو هم یچ

 سوسک هی مثل حقته-:  دوزمیم او به را نگاهم زیدآمیتهد

 روت !وفتهیب جا هی ات کهیت هر که کنم لهت بزنم فیکث

 یمرموز لبخند کایرون کاشونِه یپا سنگ! ستین رو که

 کناز یچشم پشت و ستدیا یم من از اطیاحت با و زندیم

 با منم دیبا,  ندم لوت یخوایم اگر-: دیگویم و کندیم
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 نگاهش باز دهان با و شودیم گرد چشمانم! یببر خودت

 شیپهلو از یآبدار شگونین بجنبد بخواهد تا! کنمیم

 خم درد از.. کنمیم یخال سرش را حرصم تمام و رمیگیم

..  یلگ یبش نخاع قطع یاله- ندینشیم نیزم یرو و شودیم

 یاله..  یوا.. شم بلند تونمینم بخدا.. مردم خدا یآ.. یوا

 نیا تو تااخرعمرت یاله.. ینکن شوهر یاله.. ینینب ریخ

 که میبگو یزیچ خواهمیم! یبشنو ُغر و یبمون  خونه

 نجا؟؟صداتونیا خبره چه-: شودیم داخل تعجب با گالره

 رنگش یا قهوه دهیکش فرم خوش یچشمها!! ادیم نییتاپا

 در اش نهیس یجلو را شیدستها و چرخاندیم ما نیب را

 هنوز که متاسفم جفتتون یبرا- دیگویم و کندیم گره هم

 کنمیم نگاه کایرون به یعصب! نیمونیم بچه دوتادختر نهیع

 رد جلو مستهیوا فالگوش پرو پرو نهیا ریتقص همش-

 ابخد-:  دیگویم و کندیم مظلوم را خودش کایرون!! اتاقم
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 زدتم ییدمپا با.. کرده کارمیچ نیبب ایب گهیم دروغ

 یجون کردمیم غش داشتم تو جون! گرفته شگونممین

 زر- میگویم و کنمیم نگاهش یکج دهن با! واسم نمونده

 که یترفینم رو از تو یغش؟لعنت..  که یرنخوردیت پرو نزن

 به را دستش بود شده کالفه که گالره! یکرد غش یک

-: دیگویم یدستور حالت به و زندیم تراشش خوش کمر

 تموم ارمیباز مسخره نیا خودتونو نیکن جور و جمع زود

 ربردا فمهیک تو نیماش چیسو- داد ادامه من به رو. دیکن

 قربان خواهمیم و شومیم زده ذوق. برگرد و برو زود

 ندبل شیجا از سالم و حیصح کایرون که بروم اش صدقه

 تا سر به ینگاه گالره ببره دیبا منم- دیگویم و شودیم

 حال یبود کرده غش که تو- دیگویم و اندازد یم شیپا

 عیسر باشد امده ادشی تازه که انگار شد؟ یچ. .  ینداشت

 یکج لبخند.. کندیم جمع را صورتش و ردیگیم را شیپا
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 امار ضربه چند و گذارمیم کمرش پشت را دستم و زنمیم

 میگویم و زنمیم

 

 

۰۹ 

. 

 خوب نقشتو یخوایم الاقل.. نزدم پات به من- میگویم. 

 رها را شیپا عیسر! ریبگ زدمو که ییجا هی یکن یباز

 رگ به رگ انگار نیزم رو بودم نشسته- دیگویم و کندیم

 کندیم رفتن عزم و ردیگیم را در رهیدستگ گالره بود شده

 جمع را میاخمها.. نفعته به ببرش خودت با- دیگویم و

 هب ویچ یچ- کنمیم نگاه کایرون به چندش با و کنمیم

 وسط را خودش کایرون. .  مگه خرم ببرمش چرا نفعمه؟

 یکار بخدا-: دیگویم تیمظلوم با و کشدیم
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 را میرو! کنمیم نگاه فقط گوشه هی نمیشیم..کنمینم

 به..  یگل توروخدا- کندیم التماس شتریب که گردانمیبرم

 ربب فقط.. گمینم یچیه چکسمیه به قسم داداشم خاک

 که یبرادر.. بود برادرش خاک به راستش قسم لطفا.. منو

 شیبرا که یروز نیچن در فقط و من نه و بود دهید او نه

 سالهاست که شدیم خانواده از یعضو,  دادندیم ینذر

 و ذهن در که بود نامش و ادی فقط و نداشت وجود

 و کنمیم جمع را میلبها..  بود مانده خانه اهل یها خاطره

 را نفسم هم بعد. .  چرخانمیم شیرو را نگاهم یکم

 ردنشب دیگویم گالره اگر. .  فرستمیم رونیب مانند حرص

 هادشنیپ چوقتیه او! است نفعم به حتما است نفعم به

 صالا نمیبیم کنمیم فکر که شتریب یکم.. دهدینم یالک

 اکج به است قرار داندیم کایرون که االن.. دیگویم راست

 نیا از آتو عنوان به بخواهد ها بعد است ممکن; بروم
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 مجر کیشر دیایب اگر اما.. کند استفاده ام هیعل هیقض

 با و زنمیم یا ثانهیخب لبخند.. بزند یحرف تواندینم و شودیم

 و رومیم سمتش به یجد افهیق و  لیم یب کامال یلحن

 رد سرت بعدا که مونهیم یحساب یتالف هی -: میگویم

. .  برمیم ببرمت گهیم گالره چون فقط االنم. .  ارمیم

 و پردیم هوا در یخوشحال با و کندیم درشت را چشمانش

 تو دونستمیم بخدا.. من عاشقتم یواا - کشدیم غیج

 و دیگویم را نیا ینبر منو که ییحرفا نیا از مهربونتر

 که گالره مانند و رومیم عقب که کند بغلم خواهدیم

 ژست ستدیا یم کمر به دست و دهدیم دستور شهیهم

 تحال به یوا فقط- کنمیم نازک یچشم پشت و رمیگیم

 مونیپش بردنت از که یکن یکار یبخوا میرفت که اونجا

 لهت زنمیم یجور هی آدما اون وسط همونجا بخدا,  شم

 حاال! مباش گفته. .  کنن جمعت انیب ریکفگ با که کنمیم
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 اماده یبرا یندار وقت شتریب قهیدق ده برو گمشو هم

 و شودیم هول! رفتم منم,  یومدین یاومد یاومد!شدن

 و مکنیم نگاه ساعتم به قه؟؟یدق ده آخه-:  دیگویم عیسر

 و میگویم را نیا شده شروع االن از که - میگویم عمد از

 اقمات در سمت به و گذارمیم ام شانه یرو را فمیک لکسیر

 اتاق از و یندار شتریب قهیدق ُنه که باش زود - رومیم

 . . رومیم رونیب

 

 

۰۰ 

. 

 زدیم گاز را دارد دست در که یبیس"  َرستار. . . * * * " 

 ها زرنگه کلمیما نیا داداش یول-:  دیگویم پر دهان با و

 یول! بهت انداخت رو دختره یراست یراست! المصب
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 دوماد کرده رو یخال و خط خوش مار چه دونهینم

 دهدیم ادامه و زندیم هیتک تراز یها نرده به کنارم! خودش

 داف هی کاش. .  انداختنااا نیا از باشه تا نکهیا و-: 

 یچ هر که االن تا. .  نداختیم ما به یکی هم ینطوریا

 یهرچ-:  زندیم بشیس به یگرید گاز! بوده تو مال خوبه

 هچاریب! کرده ریگ تو تور تو فرشتس و یپر و یحور

 ونهدینم.. نهیبیم دتویسف اسب و تو خوابه االن ایجورج

 فرو را دهانش یمحتوا! یکرد زیت چقدر شاتوین دندون

 ود کن ُشل تورو نمه هی داداش گمیم-:  دیگویم و بردیم

 نفس! من برا رونیب بپره اشیپر و یحور نیا از تا سه

 هک گردمیبرم سمتش به غره چشم با و کشمیم یقیعم

 میتسل حالت به را شیدستها و فهمدیم را منظورم عیسر

 زنمب حرف دینبا پر دهن با. .  دمیفهم دمیفهم-:  بردیم باال

 نکنم هم یپرحرف و دو نیا,  داداش نگم بهت کی نیا, 
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 هب رو به و برمیم فرو میبهایج در را میدستها! سه نمیا..

.  چهار نیا! نزن هم مفت حرف-: شومیم رهیخ میرو

. .  کنم گوشزد بهت دیبا یه من و یَبر از همشو خوبه.

 االب را بودند بلند نسبتا که فرمانندش یموها و خنددیم

 نم جوِن-:  کندیم کترینزد من به را خودش و فرستدیم

 یگوش شه؟یم تو مال همش خوبا داف چرا گم؟یم دروغ

 صفحه در ینگاه و بردیم باال را است دستش در که اش

 یرو را دستش کی و اندازد یم خودش به خاموشش

 فهایق-:  دیگویم و گذاردیم اش چانه ریز بعد و صورتش

 هب!  پسند بد یها قیناال آخه؟ داره کم یچ یجذاب نیا به

 عقل هی-:  کنمیم نگاهش تاسف با و چرخمیم سمتش

 !متاسفانه داد انجام براش شهینم یکار که داره کم سالم

! داداش یگفت آخ-:  دیگویم و کندیم کج را اش افهیق

 شیکار شهیشه؟نمینم دایپ براش یزیچ یدرمون بنظرت
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 یرو را دستم. .  خودم با درمونمم و دوا واقعا؟خرج کرد

 عقل . . شه شتریب بتیبزارج و پولت- گذارمیم اش شانه

 بلق.. شه ادیز درمون و دوا با که حرفاست نیا از کمتر تو

 امشب-:  میگویم اوردیب در یباز مسخره دوباره نکهیا از

 یاوک گهید روز دو یبرا رو قرار و زنمیم حرف کلیما با

 مدارک همه سپردم بهت قبل از که ییکارا هم تو,  کنمیم

 کن اماده زودتر هرچه رو و یکن حاضر دیبا که رو یالزم

. .  ارزشمند مونیثان به هیثان و کمه وقتمون چون. . 

 ای یدیفهم بره مدارکمون و کار نیا درز یال مو خوامینم

 : دهدیم تکان را سرش و شودیم یجد! نه؟

 

 

۰۴ 

. 
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 یب پس. .  یسپرد من به کارتو باشه راحت التیخ تو-. 

 و کنمیم نگاه ساعتم به. داداش یریگیم لیتحو نقص

 امش به برم دیبا االنم. .  دارم اعتماد بهت,  خوبه- میگویم

 شم؟بپو یچ من بابا یگفتیم زودتر اِ-. .  برسم مینامزد

 هی نیا- کشمیم جلو را نمیآست سر و بندمیم را کتم دکمه

 مراسم یبرا!  یستین دعوت تو. .  هیخونوادگ جشن

.  نمکیم دعوتت حتما ست پروژه انجام از بعد که بزرگتر

 و میگویم را نیا. یبپوش یچ که کن فکر اونموقع تا.

 یلبخند و کنمیم معمول حد از بازتر یکم را میچشمها

 استینطوریا حاال-:  کندیم نگاهم طلبکارانه. زنمیم

 هس دو.  باااشه داداششش باااشه!! یخونوادگ مراسم!گه؟ید

 تو باالخره-: دیگویم و زندیم ام شانه یرو ارام ضربه

 شانه یرو خودش مانند. . !  شهیم یعروس ماهم کوچه

 در! دارم شک کمت عقل اون با- میگویم و زنمیم اش
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 مفت حرف! کنمیم دیتاک چهارم مورد یرو. .  ضمن

 ! * * *یزنیم ادیز

 

 

۰۴ 

. 

 " گلچهره. "

.  دیایب و شود اماده کایرون تا رومیم اطیح سمت به ییتنها

 تکان هوا در را دستم و ستمیا یم وانیا یرو به رو. 

 مادربزرگ.  رمیم دارم من -:  میگویم هیبق به رو و دهمیم

 نکشیع,  اند نشسته دورش لیفام یزنها از تا سه دو که

 هم دبع و کندیم نگاه من یپا تا سر به و کندیم میتنظ را

 یکرد کاله و شال تیوضع نیا یتو کجا؟؟-:  کندیم اخم
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 خواستیم مثال یروز نیچن در که عمو زن ؟؟یبر کجا

 هیگر و است ناراحت اریبس سالها بعد هم هنوز دیبگو

 ینیبیم -:  دیگویم و آورد یم در کردن هیگر یادا,  کندیم

 ارزش خونوادش واسه ذره هی فقط. .  ذره هی! خانجون

 و یزیآبرور هی باز بره کرده تانیپ تانیچ! ستین قائل

 یعس و کشمیم یقیعم نفس! برگرده و کنه درست دردسر

 رختد ریز که کنمیم نگاه گالره به,  نشوم یعصب کنمیم

 پشتش را شیدستها رادمان,  اند ستادهیا رادمان با چنار

 شگو دهدیم گالره که یحاتیتوض به بادقت و کرده گره

 ونچ. .  بزنم صدا را گالره توانمینم اوضاع نیباا.  کندیم

 با خلوتش چرا که کندیم یخال سرم را حرصش بعدا

 مقابل در دیبا بازهم. .  یگل خب!  ام زده هم به را رادمان

 هب تیمظلوم یکم! یکن یستادگیا تنه کی نیظالم قوم

 نخورم حرص هم دارم یسع که یلحن با و دهمیم خرج



 

Romanzo_o 199 

 مگه -:  میگویم نکنم یدراز زبان مادربزرگ قول به هم

 یوت یناصر خانوم شیپ رمیم دارم نگفت؟ بهتون گالره

 زودم رمیم گالره نیماش با. .  کنه کمکم دمیجد طرح

 شانه یرو را اش یگل یگل چادر مادربزرگ.  گردمیبرم

 کوچک و گرد صفحه ساعت به ینگاه و گذاردیم شیها

 نکرده الزم-:  دیگویم تیجد با و اندازد یم دستش یرو

 انیم همه گهید ساعت هی تا عصِر پنج ساعت االن. . 

 کمک یبمون دیبا مییتنها دست ماهم. .  ببرن ینذر

 نجایا انیم شهر سر اون از که یروز نیهمچ یتو!یکن

 تو میدار کار و شلوغه سرمون نقدریا و ببرن ینذر

 حاال !؟یکن کاریچ یناصر خانوم شیپ یبر یپاش یخوایم

 یرفتیم یداشت هم یحساب درست بار و کار هی واسه اگر

 دهن با را حرفم لب ریز هم بعد! گرفتیم زورم کمتر

! هه. .  کنه کمکم دمیجد طرح یتو- کندیم تکرار یکج
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 است کردن پاک یسبز مشغول که هیهمسا یزنها از یکی

 یروز نیهمچ تو دختر اخه هیکار چه وا- دیگویم هم

 قتو هی واسه بزار بارتو و کار! یباش خونوادت کنار دیبا

 ختنیر یبرا را فضا حرفها نیا با عمو زن. .  گهید

 ریز کندیم یسع باز و ندیبیم مناسب تمساحش یاشکها

 غر مجان به مادربزرگ که شود باعث شتریب و بزند هیگر

 !بزند

 

 

۰۴ 

. 

 با!  ردخت نیا کنهیم کاریچ ینیبیم. .  خانجون ینیبیم-. 

 تو من که یروز نیهمچ یتو وضعش و سر و پیت نیا

 مبر خوامیم گهیم و روم به رو ستهیمیوا ادیم دارم عذا دلم
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 نهخو نیا یتو خوادیم چطور کایرون اخه خب! یتلل یللی

 دماغش و دیگویم را نهایا ره؟ینگ ادی یزیچ نیا از و باشه

 یعس و کندیم نوازش را پشتش یکت عمه,  کشدیم باال را

 شعور و عقل اگر ایبعض- دیگویم بلند و کند آرامش کندیم

 زا انگار اصال!  بود چمون گهید ما که داشتن رو زایچ نیا

 خوشبحالش داداشمو امرزهیخداب. .  ستین ما خونواده

. .  کنهیم کاریچ خونوادش با داره گلش دست نهیبب ستین

 فتدا یم میگلو در یبغض,  کنمیم جمع را میلبها حرص با

 میناخنها با یانقدر. .  دهدیم فشار را میگلو شدت به و

 هشد الزم هیبخ مطمئنم که فشردم حرص از را دستم کف

 جواب و کرد سکوت حرفها نیا مقابل در شدیم چطور! ام

 کنندیم کسانتی خاک با و زنندیم را حرفها نیا نداد؟

 هک واهلل به!  نزنم َدم و کنم سکوت من دارند انتظار بعدهم

 هب دارد دست در که ینیس با مامان! ستیا هودهیب انتظار
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 و گذاردیم وانیا یرو را ینیس,  دیآ یم سمتمان

 چرا پس-:  دیگویم و چرخاندیم من یرو را شیچشمها

 اب تنها و ردیگیم را زدن حرف اجازه بغضم هنوز؟ ینرفت

 مامان. .  کنمیم اشاره همکارانش و مادربزرگ به سر

 یجد و مقتدر شهیهم مانند و اندازد یم جمع به ینگاه

 ارث به او از هم گالره که یزیچ همان,  مستقل یزن مانند

 یکت عمه شده؟ یچ ؟ چتونه باز - دیگویم;  بود برده

 مروزا نمیبب که بپرس دخترت از -:  دیگویم همه از زودتر

 نیماش تو قراره باز ببره؟ فیتشر قرار کجا کار نهمهیباا

 امتم. . !  شدم له رسما حرفش نیا با ؟ میکن داشیپ یک

 و کندیم فوران بودم کنترلش حال در یسخت به که یبغض

 من. .  شودیم ریسراز چشمانم از اشک کوچک یها قطره

 را همه که دیآ یم کجا از نفرت نهمهیا ؟ بودم کرده چه

 در خانواده کی شودیم مگر! بدهم؟ پاسخ دیبا جا کی
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 مامان ؟!باشند داشته تنفر نقدریا گرشانید عضو کی مقابل

 با و کشدیم خودش به و ردیگیم دستش در سفت را دستم

!  نهم دختره نیا!  گمیم آخر بار یبرا- دیگویم تیعصبان

. .  رهیبگ میتصم براش بخواد نداره اجازه یاحد چیه

 هستم من که یزمان تا و هستم من یول ستین پدرش

 تا بلنگِه پاش بچه نیا نیمنتظر که شما امثال به یازین

. .  دیآ یم نییپا ها پله از کایرون! ستین,  سرش نیزیبر

. .  نمشیبینم درست و اند گرفته را دمید یجلو میاشکها

 ترکینزد و کینزد که نمیبیم را رنگش قرمز مانتو تنها

 . . شودیم

 

 

۰۴ . 

. 
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,  شومیم شیرو هیبق ینگاها متوجه یول کنمینم نگاهش

 اشاره شیپا تا سر به دست با و کندیم نگاهش مامان

 االی. .  االی-:  دیگویم و زندیم یپررنگ پوزخند و. کندیم

 یرفهاح نکنم فکر. .  نیکن شروع. .  نمیا سر نیزیبر گهید

 جمع لک به ینگاه. .  باشه من دختر یبرا فقط نتونیسنگ

 یحرفها. .  کنمیم اشتباه دمیشا نه- دیگویم و اندازد یم

 و هددیم تکان را سرش!  منه دختر یبرا فقط نتونیسنگ

 یتونیم اگر تو- دیگویم عمو زن به رو و زندیم پوزخند

 هخون اهل هیبق کار تو. .  کن جمع خودتو دختر یکن جمع

 مامان که بزند یحرف خواهدیم مادربزرگ نکن دخالت هم

 یول. .  خانجون خوامیم عذر یلیخ-:  دیگویم عیسر

 در.  یبد باال سر با پسرتو جواب یبتون ایدن اون دوارمیام

 خوب نقدریهم شهیهم مامان کاش. .  زنمیم پوزخند دلم
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 سرم هب و کردینم سرکوفت را نهایا تمام بعدها و بود پشتم

 زدیم من بخاطر قلبا را شیحرفها نیا تمام کاش. .  زدینم

 نیا که کاش یا. .  نبود اقتدارش دادن نشان بخاطر تنها و

 هشیهم برخالف. .  نبود ادیز نقدریا ام یزندگ یکاشها یا

 یاشکها و کنمیم سکوت. .  بزنم یحرف خواهدینم دلم

 عقب و زنمیم پس را ندیآ یم هم پشت که یمضخرف

 زدن غر و سرکوفت همه نیا از گرید. .  رومیم عقب

 حوصله و ام خسته شانی همه از. .  شدم خسته شانیها

 شانی همه جواب بار نیاول یبرا. .  ندارم را چکدامشانیه

 را رومیم عقب که را یچندقدم و کنمیم واگذار خدا به را

 شهیهم هک ییانها تمام به کنمیم را پشتم و گردمیبرم عیسر

 میها یخوش تمام یجلو و زدند نمیزم شانیباحرفها فقط

 و کنمیم کج را راهم عمارت باز در سمت به. .  گرفتند را

 خارج عمارت از دو با کنم نگاه را پشتم نکهیا بدون
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 یتیاهم هم زنندیم میصدا که یکسان تمام به و شومیم

 هب. .  است زده سرم به باز دیشا ایپو قول به. .  دهمینم

 هیبق هبلک. .  برنگردم گرید و بروم نباریا که است زده سرم

 ..بکشند یراحت نفس هم

* * * 

 

 

۰۳ 
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* * * . 

 

 ی مارهش نیچندم یبرا ینگران با و کندیم نگاه ساعتش به

 و یتکرار یبوقها همان دوباره یوقت و ردیگیم را گلچهره
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 ندادن پاسخ از خبر که یا شده ضبط یاخرصدا در

 به و کشدیم یپوف کالفه ، دهدیم را نظر مورد مشترک

 نیمیس مادرش متوجه که اندازد یم ینگاه اطرافش

 . .  شودیم

 یکالفگ و ینگران همان با و شودیم روانه سمتش به

 : دیگویم

 افتاده؟ یاتفاق براش نکنه. .  ومدهین هنوز-

 به و بردیم گوش پشت را اش یفندوق یموها نیمیس

 زا یخبر و بود شده رید. .  کندیم نگاه لشیموبا ساعت

 نبود جایب یها دادن قول اهل که یا گلچهره. .  نبود یگل

 خودش. .  دادیم خبر قبل از برود ییجا نبود قرار اگر و

 : دنکن نگرانتر را ایپو کرد یسع یول بود شده نگران هم

 . .  ادیم پس ادیم گفته اگر نباش نگران-



 

Romanzo_o 208 

 کی او ربخاط اگر. .  فرستدیم رونیب یعصب را نفسش ایپو

 دیبخش ینم را خودش هرگز شدیم کم گلچهره سر از مو

 االن که بود ارزش با و مهم شیبرا یانقدر گلچهره.. 

 نهخا در برود و بگذارد شیدستها کف را جانش حاضربود

 !ردیبگ را سراغش و شانی

 روز نیچن در که بود داده قول او ، کردیم شیدایپ دیبا

 بود مهم شانیهردو یبرا که یروز..  باشد کنارش یمهم

 به ، ندنیبب را کارشان جهینت بود قرار تالش یکل از بعد و

 توانستیم را گلچهره از یاثر کردیم نگاه اش کافه یهرجا

 ودب ییزهایچ کافه تم و نیزاید تمام..  کند حس و ندیبب

 و زرد رنگ..  بود کرده انتخاب و دهیپسند گلچهره که

 طرف دو بود، زده رقم را یکیش نیزاید کافه یخاکستر

 و ابانیخ و رونیب که طرف کی داشت قرار شهیش کافه

 و بود کافه یورود در سمت و دادیم نشان را رو ادهیپ



 

Romanzo_o 209 

 یکوچک در و بود همان یرو به رو قایدق که ، گرید طرف

 دایپ راه یکوچک خلوت اطیح به که داشت رونیب به

  ؛ کردیم

 ، رنگ سبز کاج و سرو یدرختها که یکوچک یلیخ اطیح

 یگلها و دادیم ها یمشتر به را یزیانگ دل ریتصو و روح

 و داشتند دار موج یها هیال که بهار شهیهم رنگ زرد

 و شکل یپوریش برگ شش( ومیلیل)لوفرین یگلها

 در حتما بود کرده دیتاک گلچهره که رنگ زرد ینرگسها

 به منحصر ی جلوه و نما ؛ شود کاشته گلدانها و باغچه

 . . بود داده آنجا به را یفرد

 دهش دلچسب و نیدلنش اش ویو آنقدر شهیش پشت منظره

 و بود شهیش کنار قایدق که ییصندل و زیم گلچهره که بود

 کرده انتخاب خودش یبرا را شدیم محسوب یدنج یجا
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 جاان شد یانداز راه کافه هروقت بودند گذاشته قرار و بود

 !باشد گلچهره مال فقط

 یخال و شودیم دهیکش یصندل و زیم آن سمت به نگاهش

 . کندیم یخال هم را قلبش تِه انگار بودنش

 

 

۴۴ 

. 

. 

 

 ود به را آن و داشت قرار کافه وسط یلیاست بزرگ دکور

 ینییتز لیوسا و ها مجسمه آن در و کردیم میتقس قسمت
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 رقرا بود گلچهره و خودش انتخاب که ییبایز و کیآنت

 .. رسدب نظر به مدرنتر کافه یفضا بود شده باعث و داشت

 هیپا که یا شهیش یزهایم و یخاکستر و زرد یها کاناپه

 هب گرید یها یصندل و زیم کنار در داشتند لیاست یها

 . ودب افزوده شانیکاف ِیباکالس به نایس دوستش قول

 انداختن عکس مشغول کافه کنار و گوشه در دوستانش

 کیتبر و آمدند یم سراغش به یگاه چند از هر و بودند

 . .  گفتندیم

 ی کتابخانه دنیچ مشغول که نایس سمت به نگاهش

 تابک از پر دیبا حتما بود کرده دیتاک گلچهره که یکوچک

 . رودیم ، باشد

 یگلدانها بودند شده دهیچ کتابها که فیرد هر کنار در

 قهیلس و خواسته طبق ، بود گرفته قرار کوچک کاکتوس

 ! یگل ثابتش هیپا دوست ی
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 مال که نیا زا شتریب کافه نیا ندیبیم کندیم دقت که شتریب

 !است گلچهره به متعلق باشد خودش

 بر شیجا از دفعه نیا و کندیم نگاه ساعتش به گرید یبار

 . . زدیخ یم

 : پرسدیم و شودیم دهیکش سمتش به نیمیس نگاه

 شده؟ یچ-

 دهدیم پاسخ کردن فکر بدون

 !خونشون رمیم-

 : کندیم نگاهش جیگ و دهدیم باال را شیابروها نیمیس

 ؟یشد وونهید خونشون؟ رمیم یچ یعنی-

 به ندکیم یسع و ردیگیم را دستش و شودیم بلند شیجا از

 : بدهد یدلگرم او
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 زنهیم زنگ باالخره خودش ومدین اگرم ای ادیم ای حاال -

 ره..  یشناسیم خونوادشو خودت که تو! بهمون دهیم خبر

 هتب خودش یگل باش مطمئن باشه افتاده که هم یاتفاق

 ! زنهیم زنگ

 کندیم نگاه مادرش چشمان به مسمم ایپو

 یخوب تیوضع تو یگل. .  کنم داشیپ برم دیبا من-

 یعوض ی پسره اون که روز اون بعد مطمئنم. .  ستین

 ... شده سامون به نا اوضاعش کرد ینیخبرچ و رفت

- ردیبگ را شیجلو است شده هرطور کندیم یسع نیمیس

 ارنیم سرت ییبال هی اونجا یریم. .  ایپو نشو وونهید

 هیافتتاح امروز مگه اصال کارکنم؟یچ چارهیب من اونوقت

 تو ستن؟ین دوستات ادما نیا ی همه مگه ؟ ستین

 ؟؟؟یبر یپاش یخوایم کجا یزبانیم یناسالمت
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 و نایس یبرا نبود میمستق یصراط چیه به انگار که ایپو

 از هک نایس..  ندیایب کندیم اشاره و دهدیم تکان دست ژاله

 یحسابدار مسئول بعد به نیا از و بود کشینزد دوستان

 زبان سر خوش یدختر که ام ژاله و شدیم محسوب کافه

 بود یادیز مدت که مانند پلنگ ها یامروز اصطالح به و

 . . بودند رابطه در باهم

 دلبخن و بردیم شال ریز را اش شده اکستنشن یموها ژاله

 : زندیم

 ؟ ایپو جانم -

 منتظر و بردیم فرو بشیج در را شیدستها ناهمیس

 کند،یم نگاهشان
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. 

.  . برگردم و ییجا هی برم من تا نیباش یچ همه مراقب-. 

 تهرف نیبگ گرفتن منم سراغ باشه مهمونا به حواستون

  گردهیبرم زود رونیب

 نگر یآب لنز که یچشمان و تعجب با ژاله نیمیس از قبل

 دیگویم و کندیم نگاهش داده قرار درونشان

 ؟یبر یخوایم کجا تیوضع نیا تو ؟یکنیم یشوخ-

 خوشش ژاله از نکهیباا و کشدیم وسط را خودش نیمیس

 گوش گمیم نویهم منم - کندیم دییتا را حرفش دیا ینم

 به زده کال! نیبگ بهش یزیچ هی شما. .  که کنهینم

 !!سرش
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 و یکی لهحوص گرید فرستدیم رونیب یعصب را نفسش ایپو

 شگردن پشت را دستش. .  نداشت را یکس با کردن دوتا

 لشیموبا که برود و بزند را اخر حرف خواهدیم و کشدیم

 سه هر شودیم باعث زنگش یصدا و لرزدیم بشیج در

 . . کنند نگاه هم به نفر

 ندید با و کندیم خارج بشیج از را لیموبا عیسر ایپو

 - دهدیم جواب تیعصبان و ینگران با گلچهره ی شماره

 نگرانت یگیتو؟؟نم یهست یگور کدوم هست معلوم

 م؟؟یشیم

 خط پشت یصدا که کند بارش حرف هنوز خواهدیم

 .. ندهد ادامه شودیم باعث

 از دارند یسع و کنندیم نگاهش منتظر نیمیس و ژاله

 پشت که یکس یصدا شوند، متوجه یزیچ شیحرفها
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 که دننیبیم را ایپو تنها و رسدینم گوششان به است خط

 پردیم رنگش رفته رفته

 و دیگویم چه یگل پرسدیم مدام یدلواپس با نیمیس

 کجاست؟

 مانده هت همان با..  رودیم لیتحل شتریب لحظه به لحظه ایپو

 پرسدیم اش یانرژ یها

 خودمو عیسر من..  نییبفرما رو ادرس. .  باشه باشه-

 .رسونمیم

 در و گذاردیم بشیج در را یگوش هم هیثان چند از بعد

 نیکن دعا- دیگویم تنها ژاله و نیمیس یسوالها جواب

 .. باشه نشده شیزیچ یگل

* * * 
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 * * . 

 هک بود شده قیتزر بدنش در ینگران و استرس یانقدر

 مارستانیب به را خودش یسرعت چه با دانستینم اصال

 کرده دایپ را نظرش مورد اتاق آدرس چگونه و رسانده

 . . است

 که یبغض کندیم یسع و کشدیم شیدندانها ریز را لبش

 ؛ دهد فرو را است روز و حال آن با یُگل دنید از حاصل

 ، کندیم نگاه دخترک فیظر و الغر جسم یجا هر به

 یچشمها ریز یکبود. .  ندیبیم را امروز اتفاقات از یآثار
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 و ودب شده وصل آن به ِسرم که فشیظر دست و اش بسته

  و شده گچ ریاس که گرشید دست

 یشانیپ یرو ییها خراش االن که صافش و نازک صورت

 . . بود افتاده اش گونه و

 چگ در دیبا یروز ستیب حداقل گفته دکتر که ییپا و

 زا شده جادیا شیبرا که یکوچک یدگید بیاس تا بماند

 . برود نیب

 نیا در را خودش و شود داریب گلچهره اگر بود مطمئن

 یزندگ در و برود کما به دهدیم حیترج ندیبب تیوضع

 !ببرد سر به ینبات

 که یزیچ تنها. .  است افتاده اتفاق نیا چطور دانستینم

 ترس از است زده او به کس هر که بود نیا ، بود دهیفهم

 با تماس زحمت خودش به یحت و گذاشته فرار به پا

 !است نداده هم را اورژانس
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 ردهک کار نیا هرکه خوردیم قسم و فرستدیم لعنت لب ریز

 !کند زانشیآو اش قهی از و کند دایپ

 را اتمام حال در ِسرِم و دیآ یم اتاق داخل به یپرستار

 : دیگویم ایپو به رو و کندیم چک

  د؟یماریب همراه شما-

 تکان را سرش بردار نگاه گلچهره از نکهیا بدون ایپو

 ، دهدیم

 شه؟؟یم داریب یک. . برادرشم. .  اره-

 پر حنل با و بردیم فرو شیبهایج در را شیدستها پرستار

 نگران - دیگویم کند حفظش دارد یسع که یا عشوه

 ادیم مدکترشون ، شهیم داریب گهید ی قهیدق چند تا دینباش

 . . زنهیسرم بهشون و
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 یلگ یچشمها شدن باز منتظر تنها و دیگوینم یزیچ ایپو

 رد و اندازد یم ایپو به یگرید نگاهه پرستار ، است اش

 . . کندیم ترک را اتاق آخر

 پلک ردنخو تکان متوجه که بود نگذشته شتریب هیثان چند

 کندیم باز یکم را شیچشمها رمق یب. .  شودیم گلچهره

 . .  بنددیم بعدهم و

 یباال و شودیم بلند شیجا از اش یقلب ینگران تمام با ایپو

 : زندیم شیصدا و ستدیا یم سرش

 زم؟یعز جان یگل ؟یشد داری؟بیگل-

 یبرا شیروین نباریا و کندیم باز را شیچشمها گرید یبار

 و ندیبیم مبهم را زیچ همه. .  است شتریب داشتنشان نگه باز

 ؛ کندیم حس مغزش و سرش در یقیعم یجیگ انگار

 ؟یخوب یگل-
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 به را زبانش و شودیم ارتریهش کم کم صدا دنیشن با

 ییداص با ، بزند یحرف کندیم یسع و دهدیم تکان یسخت

 ه؟..دُش...یچ- دیگویم دیرسیم گوش به چاه ته از انگار که

 :بزند حرف آرامش با و نلرزد شیصدا کندیم یسع ایپو

 

 

۴۹ 
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 درد احساس تییجا خوبه؟؟ حالت. .  زمیعز یچیه-. 

 ؟یندار

 کندیم احساس ، کشدیم نفس نفس آرام آرام گلچهره

. .  دهد انجام تواندینم یکار یول است نیسنگ شینفسها

 یاتفاق چه و کجاست که اوردیب خاطر به کندیم یسع
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 و کندیم یتلخ احساس دهانش در. .  است افتاده شیبرا

 ،. . است دهیچیپ وجودش اعماق در یدرد

 : دیگویم باز نهایا ی همه با

 م؟..کجا. .  من-

 انیرج تامل با و نکند نگرانش کندیم یسع که یطور ایپو

 : دهد حیتوض را

 . . یمارستانیب تو. .  یگل-

 اب و ندینشیم شیابروها نیب یاخم حرف نیا دنیشن با

 ، بخورد تکان کندیم تالش ترس

 کردنش ارام در یسع و ردیگیم را شیجلو عیسر ایپو

 : کندیم

 خودت. .  یگل باش آروم. .  نخور تکون وونهید یه-

 چون زدن زنگ بهم مارستانیب اد؟؟ازینم ادتی یزیچ
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 عیسر دمیفهم تا منم. .  یداشت من از تماسو نیشتریب

 . . رسوندم خودمو

 و ذهنش به ییزهایچ کم کم ایپو یحرفها با گلچهره

 ..  رسدیم گوشش به ییصداها

 . خودش بلند غیج یصدا و آشنا کی از مبهم یرهایتصو

. 

 ودل و شدیم تر واضح لحظه به لحظه انگار که یریتصو

 . .  کاملتر شدنش

 یجار زبانش یرو ینام شودیم باعث یناگهان طور به و

 . . شود

 !نیمت. .نی. . َمت-

. 

. 
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 : پرسدیم شک با و افتد یم ایپو یشانیپ یرو یاخم

 ؟؟یچ نیمت-

 مانند اتفاقات تمام اما دارد جهیسرگ و ضعف احساس

 حواض و قیدق ، شوندیم رد شیرو یجلو از کوتاه یلمیف

 . . یکسر و کم چیه بدون

 ایپو یبرا و اورد زبان بر چگونه را انها داندینم یول

 لمهک چند و ردیگیم کار به را تالشش تمام. . دهد حیتوض

 :کندیم ادا یسخت به را گرید
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 بود ه د..اوم ن..یَمت -

 چهرهگل کلمات و ندازدیب کار به را مخش کندیم یسع ایپو

 هب را جواب و ندیبچ گریکدی کنار پازل یها تکه مانند را

 یبود؟؟گل اومده کجا حرومزاده نیمت نیا- اورد، دست

 !گهید بگو یکرد لبم به جون

 تمام در ینگران که ایپو به و کندیم یزیر اخم گلچهره

 شتگیم جواب دنبال به منتظر و بود مشخص شیرفتارها

 طور به که یا جرقه با هیثان چند از بعد ، کندیم نگاه

 ی چهره با و شودیم زیخ می،ن زندیم ایپو سر به یناگهان

 : پرسدیم سوال از پر نگاه و یبرزخ

 زه؟؟یچ همه یب نهیمت اون کار نکنه-

 شده خشک شی،گلو دهدیم قورت زور به را دهانش آب

 تهس یکس تنها ایپو یول است دهیبر را امانش سردرد و
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 او رابا زیچ همه دیبا پس کندیم باور را شیحرفها که

 : بگذارد انیدرم

 . . رونیب زدم که. .  خونه از-

 :دهدیم ادامه مکث یکم با

 ..َمت. . که. .  نیماش هی..شم رد ابونیخ..  از.. خواستم-

 لچهرهگ حرف انیم بود دهیرس تشیعصبان مرز به که ایپو

 : دیگویم و دیآ یم

 حرومزاده ی پسره حالله خونش-

 که شودیم بلند شیجا از خشونت با و دیگویم را نیا

 دست با است مانده شیبرا که یتوان تمام با گلچهره

 : دریگیم را دستش بود شده وصل آن به سرم که سالمش

 نیبش..نرو ای..پو-
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.. شودیم رشتیب تشیعصبان و لرزدیم ایپو دل اش کلمه هر با

 ایدن که بود کرده چه کوچک و فیظر دختر نیا مگر

 یاتفاقها که بود کرده چه گرفت؟یم تاوان او از نگونهیا

 هک بود کرده چه شد؟یم شتریب روز هر اش یزندگ ناگوار

 رد و زدندیم او به یشین هرکدام اش خانواده افراد

 شدند؟یم

 را ایدن بود حاضر..  کندیم نگاه دخترک معصوم چشمان به

 . . ندینب را غمش لحظه کی یول زدیبر بهم

 د . . ارمیدرم پدرشو که واهلل به. .  یگل ارمیم در پدرشو-

 از هم ادم شهیم مگه آخه کرد؟؟ باهات نکارویا چرا آخه

 ! دشمن از هم بخوره یخود

 : بردیم فرو اش یمشک یموها در را دستش یعصب
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 . .ینزد دم چوقتمیه. . یخورد یخود از شهیهم تو البته-

 اهیس خاک به زویچ همه یب ی پسره نیا من ندفعهیا یول

 . . شونمیم

 ارام در یسع و بود شده مانیپش حرفش از که گلچهره

 : دیگویم یا گرفته یصدا با ، داشت ایپو کردن
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 . . یبنداز دردسر تو خودتو که نگفتم نارویا من.  .ایپو-

 ترشیب شیگلو یخشک و کندیم سرفه شیحرفها انیم

 . . کندیم تشیاذ
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.  .کرد باهام نکارویا چرا دونمینم..دونمینم منم.. فهممینم-

 هی فقط من. . براش سخته باورش بگم یک هر به که یکار

 ییبال اگر. . یداشت و یدار باورم که ییتو هی.. دارم تورو

 باهاشون. . ندارم چکسویه و یچیه گهید من ادیب تو سر

 ...ُگل جون. .  وفتین در

 : پردیم حرفش انیم یتند به ایپو

 نمویبش ساکت که نخواه. .  نده قسم ،یگل نده قسمم-

 پا هی المصب د! یزنینم دم تو و کننیم بد بهت دارن نمیبب

. .  راگ یلعنت! اس کوفته بدنت!  گچ تو رفته دستت و

 خوردم؟یم یگه چه من یمردیم نکرده ییاگرخدا

 جمع اشک شیچشمها در و دیآ یم باال اش مردانه بغض

 و کردیم اش وانهید هم موضوع نیا فکر یحت. .  شودیم

 . . .آورد یم درد به را قلبش
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 با و کند کنترل را تاخودش گزدیم را لبش گوشه گلچهره

 ندک ارام را ایپو بتواند و نکند بدتر را زیچ همه اش هیگر

 !نکند پا به شر و شود ادهیپ طانیش خر از تا

 تشوق به. .  خوبه حالم. . ام زنده نیبب. . نیبب منو ایپو-

 ونج. . ستین وقتش االن فقط. . میکنیم درست ویچ همه

 نومدین هیبق تا برو نجایا از!  ستین وقتش االن یگل

 ینطوریا بخدا. .  ادیب سرت ییبال خوامینم برو. . ننتیبب

 . . شهیم بدتر من حال

 یرو به شیدندانها فشار با و کندیم خم را سرش ایپو

 . . دارد بغضش و تیعصبان کنترل در یسع لبش

 یکار ایپو دیترسیم و بود عذاب در الشیخ که گلچهره

 : دیگویم ، دیآ برسرش ییبال و کند
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 یبرا اگر بخدا ایپو ؟یکنینم یکار یگل جونه بگو-

 حالم بزار.  .بخشمتینم یکن درست دردسر خودت

 ا؟یپو باشه باشه؟. . میکنیم یفکر هی باالخره شه خوب

.  . دهدیم تکان را سرش گلچهره به کردن نگاه بدون ایپو

 : دیگویم شود مطمئن خواستیم که گلچهره

 کنمینم یکار یگل جون به بگو و کن نگام-

 شیجا زا نباریا و فرستدیم رونیب را نشیسنگ نفس ایپو

 : دیگویم تحکم با و شودیم بلند

 ستین یازین. .  کنمینم یعنی کنمینم یکار گفتم یوقت-

 هومدین جونت سر بال کم! وسط یبکش خودتو جونه یه

 !یدیم قسمم بهش که

 آشوب در هنوز دلش. .  کندیم نگاهش مظلومانه گلچهره

 تا دهدینم ادامه را بحث گرید یول. . است نگران و است

 . نکند اش یعصبان شتریب
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. .  کردم خراب ویچ همه یمهم نیا به روز تو دیببخش-

 . .خوامیم معذرت

 بیآس موت تار هی تو. .  سیافتتاح یهرچ یبابا گور-

. . امیم مشیپام باشه ممیعروس یحت ایدن سر اون از من نهیبب

 داده؟ بم شتریب یگل دونهی جز خدا مگه
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 مثل یکس یروز کردینم هم را فکرش. .  کندیم نگاهش

 رانشنگ شیخونها هم از شتریب یحت که کند دایپ را ایپو

 . .  او غم ، غمش و باشد او درد دردش. .  شود

 یسترا به. . نکند ترکش و باشد پشتش و کند تشیحما

 شانیبرادر و خواهر ی رابطه نیا از دانستیم چه رادمان

 بود؟ شدنش تمام خواهان که

 لطفا برو. .ننتینب وقت هی. .  برو ومدنین هیبق تا ایپو-

 نگاهش گرید یبار و ستدیا یم تختش یرو به رو ایپو

 فرو شیبهایج در را اش شده مشت یدستها و کندیم

 : کندیم پنهان یگل از را تشیاعصبان و بردیم

 . . ادهیز کارامون. .  یگل شو خوب زود_

 خارج اتاق از ماندوینم یحرف ومنتظر دیگویم را نیا

 .شودیم
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 یکلیه با بلند قد یمرد با رودیم رونیب اتاق از نکهیهم

 از گردن و سر کی که رنگ سبز یچشمها و یعضالن

 . . شودیم نهیس به نهیس ، است بلندتر خودش

 کنار که یگرید مرد یصدا با که بکشد عقب خواهدیم

 ییاآشن ی افهیق قضا از و است ستادهیا شیرو به رو فرد

 : دیگویم و دارد

 !دیکیپلیم یگل بر و دور که پدرسگه ی پسره همون نیا_

 فهمدیم باالخره و کندیم نگاهش قتریدق ایپو حرفش نیا با

. .  باشد تواندینم نیمت جز یکس ، افهیق نیا و صدا نیا

 شیدایپ است شده سنگم ریز از خواستیم ایپو که ینیمت

 یگل به گرید تا بگذارد دستش کف را حقش و کند

 !نشود کینزد

 شیچشمها و دارد یظیغل اخم که شیرو به رو مرد اما

 !است آشنا شیبرا بودن آشنا نا نیع در ، است نیخشمگ
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 به و کشدیم خودش سمت به را ایپو دویآ یم جلوتر نیمت

 ..چسباندیم وارید

 ناموس دنبال یافتاد یندار مادر و خواهر خودت مگه-

 احتر نبارمیا یکرد فکر یرفت در قصر یقبل دفعه مردم؟

 ؟؟یبر در زارمیم

 ایپو که کند اش حواله یمشت خواهدیم و دیگویم را نهایا

 شیزانو به یلگد و دهدیم هلش عقب به او از زتریت

 یم نیزم به و دهدیم دست از را تعادلش نیمت ، زندیم

 به گدل و مشت با و شماردیم متیغن را فرصت ایپو ، افتد

 .. افتد یم جانش
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 مثل یکس یروز کردینم هم را فکرش. .  کندیم نگاهش

 رانشنگ شیخونها هم از شتریب یحت که کند دایپ را ایپو

 . .  او غم ، غمش و باشد او درد دردش. .  شود

 یسترا به. . نکند ترکش و باشد پشتش و کند تشیحما

 شانیبرادر و خواهر ی رابطه نیا از دانستیم چه رادمان

 بود؟ شدنش تمام خواهان که

 لطفا برو. .ننتینب وقت هی. .  برو ومدنین هیبق تا ایپو-

 نگاهش گرید یبار و ستدیا یم تختش یرو به رو ایپو

 فرو شیبهایج در را اش شده مشت یدستها و کندیم

 : کندیم پنهان یگل از را تشیاعصبان و بردیم

 . . ادهیز کارامون. .  یگل شو خوب زود_
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 خارج اتاق از ماندوینم یحرف ومنتظر دیگویم را نیا

 .شودیم

 یکلیه با بلند قد یمرد با رودیم رونیب اتاق از نکهیهم

 از گردن و سر کی که رنگ سبز یچشمها و یعضالن

 . . شودیم نهیس به نهیس ، است بلندتر خودش

 کنار که یگرید مرد یصدا با که بکشد عقب خواهدیم

 ییاآشن ی افهیق قضا از و است ستادهیا شیرو به رو فرد

 : دیگویم و دارد

 !دیکیپلیم یگل بر و دور که پدرسگه ی پسره همون نیا_

 فهمدیم باالخره و کندیم نگاهش قتریدق ایپو حرفش نیا با

. .  باشد تواندینم نیمت جز یکس ، افهیق نیا و صدا نیا

 شیدایپ است شده سنگم ریز از خواستیم ایپو که ینیمت

 یگل به گرید تا بگذارد دستش کف را حقش و کند

 !نشود کینزد
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 شیچشمها و دارد یظیغل اخم که شیرو به رو مرد اما

 !است آشنا شیبرا بودن آشنا نا نیع در ، است نیخشمگ

 به و کشدیم خودش سمت به را ایپو دویآ یم جلوتر نیمت

 ..چسباندیم وارید

 ناموس دنبال یافتاد یندار مادر و خواهر خودت مگه-

 احتر نبارمیا یکرد فکر یرفت در قصر یقبل دفعه مردم؟

 ؟؟یبر در زارمیم

 ایپو که کند اش حواله یمشت خواهدیم و دیگویم را نهایا

 شیزانو به یلگد و دهدیم هلش عقب به او از زتریت

 یم نیزم به و دهدیم دست از را تعادلش نیمت ، زندیم

 به گدل و مشت با و شماردیم متیغن را فرصت ایپو ، افتد

 .. افتد یم جانش
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 رونیب ایپو یپا و دست ریز از را خودش یسخت به نیمت

 ار خودش خواست تا و دیچربیم او به ایپو زور ، کشدیم

 با یول ، دیآ یم فرود فکش در یمحکم مشت دهد نجات

 ؛ بود دهیچیپ فکش و دهان در که یدرد وجود

 ایپو صورت به یمشت ، بود مانده شیبرا که یتوان تمام با

 فحش هردو!  شودیم دماغش ی حواله میمستق که زندیم

 نیا به اصال و دهندیم نسبت گریکدی به را یکیرک یها

 مانند هم آن ، یعموم مکان کی در که کنندینم فکر

 !اند ستادهیا مارستانیب

 از بلق تا و کشدیم گردنش پشت را دستش یعصب رادمان

 و رودیم سمتشان به مارستانیب ینگهبانها و پرستارها آمدن
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 یا جهگو مانند صورتش که نیمت یراحت به دستش کی با

 و کشدیم کنار را زدیم نفس نفس و بود شده یخون قرمز

 و شده نیمال و نیخون دماغش هم او که ایپو به رو

 یم رفتیم جیگ سرش و بود گرفته شیجلو را دستش

 ؛ ستدیا

 صورتش و سرش در یقیعم و دیشد درد نکهیباا ایپو

 به هک یگرید کیرک فحش با و آورد ینم کم بود دهیچیپ

 : دیگویم دهدیم نیمت

 صدتا از خونوادتونه عضو مثال که یا حرومزاده نیا-

 و دهاور یچ چارهیب دختر اون سر نیبب برو!  بدتره دشمن

 !یلعنت تخت اون یرو انداختتش یچجور

 هک ببرد ورشی خواهدیم نیمت سمت به و دیگویم هارا نیا

 .ردیگیم را شیجلو رادمان
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 ککت ؟؟یخوردیم یگه چه مردیم اگر. .  مادر پدر یب-

 که الحق ؟یهست یآدم جور چه تو اصال؟؟؟ دیگزیم

 . .وجود یب! صفتته بودن حرومزاده

 ، کشدیم نشان و خط و کندیم دادیب و داد آنور از هم نیمت

 ریز را ایپو تواندینم رادمان مانند یمانع وجود با یول

  ردیبگ لگد و مشت

 تیجد و اخم تمام با و دهدیم هل عقب به را ایپو رادمان

 یصدا با و ردیگیم را اش قهی ، کندیم نگاهش صورتش

 : غرد یم شیدندانها ریز از اش شده کنترل

 داشته؟ برت دور ینطوریا که یهست یک تو-

 سمتشان به بودند شده َبلَبشو نیا متوجه تازه که پرستارها

 هدبد خبر نگهبانها به که رودیم هم انها از یکی و ندیآ یم

، 
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 نجایا که هست حواستون اصال خبره؟ چه نجایا ونیآقا-

 رونیب دییرمابف ن؟یگرفت اشتباه دونیم چاله با ایمارستانه؟یب

 !لطفا

 پرستار یحرفها به یتیاهم چیه رادمان نه و ایپو نه

 ، رادمان شیرو به رو فرد دانستیم که ایپو!  دهندینم

 و ابهت از دلش در یکم است نهیآد ی خانواده ستون

 ، باشد ماجرا وسط که یگل یپا یول ترسدیم اش جذبه

 . .  باشد جلودارش توانستینم زیچ چیه

 : زندیم داد رادمان صورت در

 به زده که یپدرسگ اون! چکارهیه من اقا کارم؟؟یچ من -

 !هپسرعمش ه؟؟یک نیدونیم انداختتش روز نیا به و یگل
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 هاحرف نیا دنیباشن بود ستادهیا رادمان پشت که نیمت

 نیا از شتریب و دهد نشان العمل عکس کندیم یسع

 !بزند مفت حرف ایپو نگذارد

 وگرنه نزن مفت زر ؟؟یکنیم بلغور خودت برا یه یچ-

 !کنمیم خورد دهنت یتو دندوناتو

 که ببرد ورشی سمتش به خواهدیم و دیگویم را نیا

 هم بعد و رندیگیم را نیمت اول و رسندیم سر نگهبانها

 هم گرشانید یکی ، کنند مهار را ایپو کنندیم یسع

 نکهیا بدون رادمان که برود رادمان سمت به خواهدیم

 و کشدیم رونیب بشیج از ی؛کارت ردیبگ ایپو از را نگاهش
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 ودب شده ذکر آن یرو که یکارت. .  ردیگیم آنها یرو به رو

 .است یاگاه اداره سیپل

 : دیگویم انها از یکی و کنندیم نگاهش تعجب با نگهبانها

 وسط شما مثل یکی! سرگرد جناب دهیبع گهید شما از-

 سرشون رو مارستانویب دارن ینطوریا و دوتاس نیا

 !زارن؟؟یم

 اهنگ نیمت به و ردیگیم ایپو از را نگاهش باالخره رادمان

 : کندیم

 گه؟یم یچ نیا-

 حس خطر در را خودش یحساب تیموقع ان در که نیمت

 : بزند حرف جانب به حق کندیم یسع ، کردیم

!  گهید زنهیم مفت زر خب گه؟یم یچ ستین معلوم-

 ارمیب جا حالشو من بزار!  داشته برش الیخ
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 هک کند حمله ایپو سمت به خواهدیم باز و دیگویم را نهایا

  ، رندیگیم را شیدستها سفت نگهبانها

 در سر ایپو یحرفها از و است هم در شیاخمها رادمان

 به اصال اما است مشکوک نظرش به نیمت. .  آورد ینم

 ینعی! کند یکار نیچن بتواند که کندینم خطور هم ذهنش

 !ندیبینم او در را یکار نیچن جرات

 کنار آرام صورتش، خشم همان با و دهدیم تکان را سرش

 !یبگ راست خداکنه- کندیم زمزمه نیمت گوش

 رد یقیعم ترس که کندیم نگاه نیمت به یطور هم بعد و

  افتد، یم نیمت دل

 اش شهیهم صالبت و تمام تیجد با هم ایپو به رو

 : دیگویم
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 نمتیبب دختر نیا بر و دور هید بار هی فقط ، گهید بار هی -

 االنت بد حال برابر سه به. .  نه که االنت حال به. . 

 نه؟؟ ای یدیفهم! ندازمتیم

 تحکم آن و شیرو به رو مرد نگاهه خشم از ایپو

 خون شور ی مزه با که دهانش آب ، ترسدیم شیحرفها

 پوزخند اوردنین کم یبرا و دهدیم قورت را است همراه

 ! زندیم

 چیه. .  کن جدا خونوادت از دشمنو حرفا نیا یجا به -

 رهیم ای شکنهیم پاش و دست فقط بعد دفعه ستین معلوم

 !کما تو

 و دهدینم کدامیه به گرید حرف مهلت نگهبانها از یکی

 دیگویم تیعصبان

 نهمارستایب نجایا گمیم یه من یهرچ. .  گهید دیکن بس-

 زدم زنگ سیپل به من! ستین بدهکار چکدومیه گوش
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 نگهاتونوس اونجا سیپل اداره دیرفت یوقت. .  رونیب دییبفرما

 !دیبکن وا باهم

 

 

۴۳ 

. 

. 

 رونیب به زور به و گرفته را دو هر دست و دیگویم را نیا

 !کنندیم تشانیهدا

 به را راهش ، ردیبگ را شانیجلو نکهیا بدون رادمان و

 . . کندیم کج گلچهره اتاق سمت

 شکسته شیپا و دست ، چدیپیم سرش در ایپو یصدا

 معصوم دختر حال به دلش اش یاداوری با! است
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 شدل. .  شودیم برابر دو اش ینگران و سوزدیم فشانیظر

 خوب حالش دیدینم را گلچهره تا و ندارد قرار و ارام

 کرده مشغول را فکرش ایپو یحرفها و دعوا نیا شدینم

.  دشو کم اش ینگران از هم تا دیدیم را گلچهره دیبا ، بود

 بفهمد، را ایپو یحرفها یمعن بتواند هم. 

 بیدرج را لشیموبا لرزش رسدیم که اتاق در یجلو

 کشدیم رونیب را ان ورود از قبل. .  کندیم حس شلوارش

 را تماس ، است اداره از که ییاشنا ی شماره دنید با و

 : کندیم وصل

 اداره؟ دیایم یک خوبه؟ حالتون سرگرد جناب سالم -

 نیا قطف تیموقع نیا در ، فرستدیم رونیب کالفه را نفسش

 :داشت کم را تماس

 مگه؟ چطور امیم ندهیآ ساعته دو یکی تا سالم، -
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 مثل نهیبب شمارو خوادیم اومده نفر هی سرگرد جناب-

 . .  دیدار هم جلسه قرار نکهیا

 افتاده اش یشانیپ یرو که اش یمشک یموها دستش با

 : دهدیم باال را است

 رسمیم گهید ساعت هی تا. .  باشه-

 . . سرگرد جناب اما-

 و کندیم قطع را تماس و ماندینم یگرید حرف منتظر

 . . شودیم اتاق وارد

 تخت یرو که یکوچک موجود متوجه ورودش محض به

 . . شودیم ، بود گچ در دستش و پا کی و دهیخواب

 

 

۴۴ 
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 با ، شودیم پا به ییغوغا دلش در و شده شتریب شیاخمها

 ی چهره با و رساندیم تخت به را خودش یبلند یها قدم

  ، شودیم رو به رو دخترک خواب در غرق

 و گچ در یپا و دست به و ماندیم شیجا در حرکت یب

 نگاه بدنش و صورت یرو یخراشها و ها زخم هم بعد

 هب یکس چه کوچکشان؟ دختر با بود شده چه. .  کندیم

 برود؟ در و کند یکار نیچن بود داده جرات خودش

 شتخت به ، دهدیم رونیب تند تند را اش یعصب ینفسها

 وابخ از خبر دخترک ی بسته چشمان. .  شودیم کترینزد

 همانطور و ندینشیم کنارش صدا یب ؛ دهندیم را قشیعم

 هگرفت دخترک تیوضع از قلبش و اوست به نگاهش که

 رفک خود با. .  رودیم ایپو یحرفها یپ در فکرش ، است
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 چرا نیمت و زده را حرفها آن یحساب چه یرو که کندیم

 کرد؟یم پرخاش ایپو به مشکوک و یعصب آنقدر

 دهز کنار شیفکرها خوردیم گلچهره که یکوچک تکان با

 را نکاریا انجام جرات نیمت نداشت امکان. .  شوندیم

 نیا هضم شیگنجا فکرش یجا چیه! باشد داشته

 . .  نداشت را ایپو یحرفها

 سر به یارام خواب در هنوز که کندیم نگاه گلچهره به

 شتیوضع از و بود کرده صحبت دکترش با ،. .  بردیم

 شا برجسته یرگها که دخترک فیظر دست. .  بود مطلع

 خودش پهن دست انیم را بود دایپ نازکش پوست ریز در

 . دکنیم نوازشش آرام آرام شصتش انگشت با و ردیگیم

 یرو ، چرخدیم صورتش یاعضا تک تک یرو نگاهش

 اش چهره به که یا غنچه یلبها و اش یصورت یلپها

 . .دادندیم را دنید لذت
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 و نبودند یمشک گرید که ییموها رنگ ی متوجه تازه و

.  . شودیم بودند امده رونیب یروسر ریز از و افتاده دورش

 ! آمد یم او به روشن یا قهوه رنگ نیا چقدر

 وارانه نوازش و ردیگیم دست در را شیموها از یا طره

 . . کشدیم دست نرمش یها یشمیابر یرو

 که بود؟ دوردانه شیبرا نگونهیا که بود کرده چه دختر نیا

 یجا قلبش کنار جز را او یول زدیم کنار را هرکس

 . .! بفرستد توانستینم یگرید

 هم زبا ، رفتیم هم ایدن یجا نیتر اباد ناکجا به اگر یحت

 که یدرشت چشم دخترک یسو به افکارش از یا گوشه

 . .  شدیم داده سوق داشت یا غنچه یلبها

 یا بوسه آرام و شودیم خم دستش یتو یموها سمت به

 بار نیاخر که ندارد ادی به درست. .  گذاردیم انها یرو

 داندیم یول ، است دهید خواب غرق نگونهیا را او یک
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 نکرده نگاهش ریس دل کی االن مانند بوده که هروقت

 ؛. .  است

 نگاه و شودیم بلند شیجا از آرام ، در شدن باز یصدا با

 . . دوزدیم رو به رو به و داردیبرم دخترک از را اش رهیخ
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. 

 

 پرستار هم کنارشان در و گلچهره خواهر و مادر دنید با

.  . شودیم یجد و کندیم اخم شهیهم مانند ، یپوش دیسف

 یا گلچهره و او نیب نگاهشان اول گالره و شیعمو زن

 گالره هم بعد ، دیآ یم در گردش به است خواب در که
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 طرف به او به تیاهم یب هم شیعمو زن و کندیم اخم

 ظرن به بااقتدار دارد یسع یول است نگران ، دیآ یم تخت

 روزش و حال به و ستدیا یم گلچهره سر یباال. .  برسد

 دکریم کار مارستانیب نیهم در که گالره. .  کندیم نگاه

 . . دیا یم تخت ،کنار

 ستین روح یب و سرد شهیهم مانند اش دهیکش یچشمها

 ییدلسوز و ترحم کوچکش خواهر به نبست اوهم انگار و

 و غم رنگ اش چهره که ادیز انقدر نه یول دارد دل در

 جدا دستش از را شده تمام سرم پرستار ، ردیبگ اندوه

 و کرده باز را چشمانش دخترک نیح نیهم در و کندیم

 . کندیم نگاه انشیاطراف به مات و جیگ

 ردگذایم دخترش گچ در دست یرو را دستش خانم یتیگ

 : دیگویم و
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 یبرا هیروز و حال چه نیا دختر؟؟ تو یشد یچ هوی -

 ؟ یساخت خودت

 دهیکش گلچهره باز چشمان سمت به نگاهش رادمان

 یحرف و لرزدیم بغض از اش چانه گلچهره ، شودیم

 که ییصدا تِم با و ستدیا یم کنارش رادمان ؛ زندینم

 :پرسدیم دارد یخاص ییرایگ و اس گرفته شهیهم

 چطوره؟ حالت-

 بشنود خواهرش ای مادر از بود منتظر گلچهره که یا جمله

 که است رفته ادشی انگار. .  زندیم پوزخند دلش در. . 

 یم مه ردیبم اگر یحت که. .  کنند سرزنش بلدند فقط انها

 بود؟ کجا حواست!؟یا مرده چرا ندیگویم و ندیا

 دهدیم رونیب را شیصدا زور به و کندیم کنترل را بغضش

 : دیگویم و زندیم یجان یب لبخند رادمان جواب در و

 .  نمردم که فعال. .  آره -
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 : دیگویم عیسر ، شودیم مواجه که رادمان بااخم

 نیرمجبو بازم شما و رهیم و ادیم ینفس هنوز که متاسفم -

 . . نیکن تحملم

 دیگویم و کندیم گره هم در را نازکش یابروها خانم یتیگ

: 

 ، نگو پرتاهم چرتو نیا. .  نکن لوس خودتو -

 ناهمیا سالمن جاهات هیبق پات و دست جز خداروشکر

 . یشیم خوب ستین یزیچ

!  کند مهار تواندینم را زدن پوزخند به لبش شدن کج

 یول. .  شدندیم ،خوب یآر اش شکسته یپا و دست

 هم شا شکسته قلب بپرسد توانستیم کاش چه؟ قلبش

 ماا شود؟یم اولش روز مثل شود؟یم خوب رندیبگ گچ اگر

 میرمت بتواند را قلبش یها خرده نیا یکس دانستیم دیبع

 . . کند
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 : دیگویم و کشدیم خواهرش سر یرو را دستش گالره

 مسکن بگم یخوایم ؟یندار درد احساس تییجا -

  کنن؟ قیتزر

 کاش ، دوزدیم شیرو به رو نامعلوم نقطه به را نگاهش

 وزامر که ییحرفها از قلبش و روحش دیبگو توانستیم

 دارد؟ درمانشان یبرا ییدارو چه ، کندیم درد است دهیشن
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  کند؟یم آرامشان مسکن
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 یچیه. .  نبود یزیچ قلبش درد برابر در که بدنش درد

 . .نبود

 : دهدیم تکان نیطرف به را سرش

 . .  خوبه حالم نه-

 و زندیم شیپهلو به را دستش کی شهیهم مانند گالره

 : دیگویم

 هی یجور چه اصال بود؟ یک یدیند زده بهت که یاون-

 بهت؟ زد اومد دفعه

 چه گفت؟یم چه. .  دهدیم رونیب درد با و ارام را نفسش

 !نداشت باورش یکس گفتیم هرچه اگر که گفتیم

 زد. .  اومد هوی شدمیم رد ابونیخ از داشتم. .  دمیند نه-

 . رفت و

 : پرسدیم و کندیم زیر را شیچشمها رادمان



 

Romanzo_o 260 

 ! گفتیم گهید زهیچ هی دوستت یول ؟یمطمئن -

 افهیق یوقت. .  کندیم نگاهش دلهره با ، رادمان حرف نیا با

 رست از یکم ؛ ندیبیم را تشیعصبان بدون و اخم با و ارام

 ایپو یپِ فکرش بازهم یول. .  شودیم کم اش دلهره و

 . باشند اورده برسرش ییبال مبادا که ترسدیم و رودیم

 ، فهمدیم را زیچ همه صورتش حالت از که رادمان

 : دیگویم

 بده منو جوابه. .  خوبه حالش ، نباش نگران -

 نانیبااطم اش یسبزعسل یچشمها با و دیگویم را نیا

  ، کندیم نگاهش

 دعا دل در تنها و اندازد یم نییپا را نگاهش گلچهره

 : باشد گفته راست رادمان کندیم
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 مشخص درست. .  دمید رو رخش مین. .  فقط. .  من -

 . . که نبود

 : دیگویم عیسر ، بود ساکت لحظه آن تا که خانم یتیگ

 ؟؟یگل دوستت کدوم ن؟یزنیم حرف یچ به به راجع -

 : پرسدیم ، شیعمو زن یسوالها به تیاهم یب رادمان

 ؟یگینم یزیچ چرااالن. .  نهیمت کار یگفت بهش -

 باال شانیابروها تعجب از خانم یتیگ هم و گالره هم

  ، کنندیم نگاه رادمان به متعجب و پردیم

 : دیگویم بهت با گالره

 یناموفق طور به یول ردیگیم اش خنده ن؟؟یمت ؟ یچ -

 وخودش طرف ؟یگل یشد ُخل- کند پنهانش کندیم یسع

 تو بعد! بشه موافقت باازدواجتون که زنهیم وارید و در به

 بهت؟ زده اومده یگیم
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 یگیم هک تو - دیگویم و کندیم نگاه گلچهره به خانم یتیگ

 چیه هرچند نه؟یمت کار یگفت یحساب چه رو یدید رخ مین

 ! ستین دیبع خونواده نیا از زیچ

 یرو اخرش حرف بخاطر که را رادمان یجد نگاهه

 : کندیم اضافه شیحرفها ادامه در ، ندیبیم خودش

 !دمشیند که یکی من بودن اطیح تو همه که یا موقع -

 : کندیم اضافه بالفاصله گالره و

 براش خودم. .  بود عمارت داخل ، مامان دمید من یول -

 !بردم ییچا

 نگاه گالره به شده درشت یچشمها و تعجب با گلچهره

 ابانیخ در و خوردیم یچا عمارت در نیمت چگونه! کندیم

 بود؟ زده او به هم

 !کردیم شک بود دهید که یزیچ به داشت کم کم
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 نگاهش ، کند باور را یکس چه حرف بود مانده که رادمان

 : دیگویم بعد و چرخاندیم نفر هرسه یرو را

 داشیپ باالخره بوده که یک هر. .  کنمیم یریگیپ من -

 ! کنمیم

 دیاب گرید ، کندیم نگاه ساعتش به بعد و دیگویم را نیا

 . . رساندیم اداره به را خودش و کردیم رفتن عزم
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 صمرخ صبح فردا دمیپرس دکتر از ، برم دیبا گهید من-

 ارک. .  مونهیم کنارت فتهیش خواهرت که امشبم. .  یشیم

 !نیبد خبر من به بود یا گهید

 رد دم تا رادمان دنبال به هم گالره و کندیم تشکر گلچهره

 . .  کندیم یخداحافظ و رودیم اتاق

 : دیگویم و ندینشیم گلچهره کنار خانم یتیگ

 بخاطر یمطمئن یول ، یناراحت عمت دست از دونمیم -

 نیمت رو زده بهت که یاون یاشتباه بودنت ناراحت نیا

 ؟یدیند

 را شیدندانها و کندیم جمع را شیلبها حرص با گلچهره

 یسع رادمان یجلو گفت؟یم دیبا چه ،. .  دهدیم فشار به

 افن به را شی؛حرفها شوندیم که تنها و کند دفاع کندیم

 !بنددیم دروغ و توهم

 : دیگویم یعصب
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 یحرفها همه!  دمید یزیچ گفتم کردم غلط من مامان-

 !توهم!  توهمه!  دروغه من

 !خودم حال به رمیبم بزار. .  بردار سرم از دست

 . . کشدیم سرش یرو اخر تا را مالحفه و دیگویم نهارایا

 . کند بحث مادرش با بخواهد که بود ان از تر درمانده

 * * * 

 اهر در ، افتد یم راه به اتاقش سمت به و شودیم اداره وارد

 هب باالخره تا کندیم یپرس احوال و سالم ینفر چند با

 یگزارش و دهدیم سالم یناصر ؛ رسدیم یناصر ستوان

 منتظرش اتاقش در یکس دیگویم و دهدیم رادمان به کامل

  ، است

 تر خسته ، بود گذاشته سر پشت را یسخت روز که رادمان

 هب راجع کمال و تمام یناصر تا بماند منتظر که بود ان از

 نیهم یبرا. .  دهد حیتوض دارد جلسه بااو که یکس
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 که ییحرفها ادامه با را یناصر و دیگویم یدینباش خسته

 و کندیم باز را اتاقش در گذارد،یم تنها دیماس دهانش در

 . . شودیم وارد

 

 

۴۰ . 

 

 که یا آراسته و بلند قد فرد متوجه ، ورودش محض به

 هک یمرتب یا پارچه شلوار و یکوتاه رنگ یمشک کت اور

 به رو او به پشت و کردیم قاچ را هندوانه شیاتو خط رد

 آنها زا یکی زدن ورق مشغول و بود ستادهیا کتابها نیتریو

 . شودیم ؛ بود
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 مرد توجه تا کندیم صاف را شیگلو و بنددیم آرام را در

  ، کند جلب را شیرو به رو

 و خالص رنگ یمشک یموها ، گرددیبرم سمتش به مرد

 هنوز هم نگاهش و دارد یا خورده ژل و مرتب کوتاه

 یدستکشها که همانطور و است دستش یتو کتاب یرو

 ورق را یگرید صفحه دارد دست به یرنگ یمشک چرم

 : دیگویم و زندیم

 نظر به که دیا کرده برخورد ییها آدم با وقت چیه ایآ -

 قرار شما راه سر بر که ستین تصادف یرو از رسد یم

 اند، گرفته

 الح در که یوقت است ونیتلوز یها دوبلر مانند شیصدا

 سمت به قدم چند مرد ، هستند لمیف یها الوگید ترجمه

 :دهدیم ادامه و داردیم بر رادمان

  هست آن در دردناک اریبس حکمت ینوع بلکه -
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 ؟. .  کنندیم رو آن به رو نیا از ناگهان را تان یزندگ که

 و شده رهیخ رادمان یچشمها در و کندیم بلند را سرش

 تاس اش یذات یصدا انگار که صدا باهمان و زندیم لبخند

 : دیگویم است نطوریهم حال همه در و

. .  یباش خونده دوارمیام!  لبر شلیم ، قرمز ی کاناپه-

 !هیخوب کتاب

 چرم یدستکشها از یکی و دیآ یم کترینزد هم بعد

 سمت به را دستش و آورد یم رونیب را رنگش یمشک

 : کندیم دراز رادمان

 !سالم. .  یراست -

 دست و مرد رنگ یمشک یچشمها نیب نگاهش رادمان

 از که هرچند ، دیآ یم در گردش به اش شده دراز

 دیگویم و دهدیم دست او با یول است متعجب شیکارها

: 
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 !دیموند منتظر اگر دیببخش ، هستم نهیآد. .  سالم -

 ینگاه دستش یرو رولکس ساعت به و زندیم لبخند مرد

 : دیگویم و اندازد یم

  !نداره یبیع. .  نیداشت ریتاخ مین و ساعت کی فقط-

 به یزیچ یول خوردیم جا یکم مرد بودن قیدق از رادمان

 زشیم سمت به که همانطور و آورد ینم خودش یرو

 : دیگویم رودیم

 ییهوی هم شما با ی جلسه و بود اومده شیپ کار -

 .. دینیبش دییبفرما. .  شد لیتشک

 یم رونیب را کتش اور و ها دستکش نشستن از قبل مرد

 که یدوخت خوش رنگ یخاکستر کت هم آن ریز ، آورد

 صمتشخ یانسانها مانند ، داشت تن به را بود تنش تیف

 یپا یرو را شیپا کی یژخاصیپرست با و ندینشیم

 . اندازد یم گرشید
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 روبه و اورد یم رونیب را رنگش یمشک کت هم رادمان

 : ندینشیم شیرو

 یکس هچ با بپرسم یناصر ستوان از نشد وقت دیببخش -

 . . ! دارم جلسه
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 یکم رادمان حرف از انگار ، بردیم باال را شیابرو کی مرد

 ار یرنگ یمشک چرم جلد بعد یول. .  است شده متعجب

  ، دهدیم رادمان دست به و کرده خارج بشیج از
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 . . کندیم نگاه مشخصاتش به و گرفته را کارت رادمان

 دیگویم و برده باال را شیابروها

 !نترپلیا سیپل ، الوند رضایعل-

 : دیگویم و زندیم یلبخند مرد

. .  میخوشحال هم ییآشنا از میبگ میتونیم االن کنم فکر -

 !میخوشبخت. .  دمیشا
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 با و اندازد یم ینگاه کارت به گرید یبار یبرا رادمان

 ی دسته یرو را دستش کی عادت طبق مکث یکم

 ابهتش نگونهیا و زندیم هیتک پشتش به و گذاردیم یصندل

 : شودیم مشخص شتریب

 !شما با دارید از خوشحالم. .  البته. .  بله-

 : دیگویم و دهدیم پس صاحبش به را کارت بعدهم

  ؟ قهوه ای یچا-

 که نیح نیهم در و اندازد، یم نگاه ساعتش به مرد

 جهمتو تازه رادمان نگردیم ساعت به و برده باال را دستش

 ردم وسط انگشت در و داشت یبیعج طرح که یانگشتر

 طرح و دهد خرج به یدقت خواهدیم تا ، شودیم بود

 و برده نییپا را دستش الوند ، کند یبررس را انگشتر

 : دیگویم
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 یبرا باشه! هست یچا و قهوه خوردن از کمتر وقتمون-

 ! داشت میخواه دارید باهم ادیز ما. .  بعد دفعه

 نهیس یجلو را شیدستها و دهدیم تکان را سرش رادمان

 : کندیم گره هم در اش

 دهینشن شما اومدن مورد در یزیچ سرهنگ جناب از -

 . .  شدم ریغافلگ اومدنتون ییهوی نیا با ، بودم

 شیاریگ لحن با رادمان به رو و زندیم یکج لبخند رضایعل

 :دیگویم

 !  مشخصه زیچ همه اومدنتون رید از -

 گوشه هی نیا. .  داره ادیز یریغافلگ یزندگ نکهیا و

 . . چشمشه
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 بار چند شانیحرفها تااخر داشت را انتظارش که رادمان

 یحرف خواهدیم ، شود دهیکش رخ به آمدنش رید نیا گرید

 : دیگویم عیسر رضایعل که بزند

 نطوریا طیشرا و نبود خودم دست خبرم یب اومدن نیا -

 ، کرد اومدنم به وادار

 لسهج یبرا و نمیبب شمارو اول خواستم خصوصا نکهیا و

. .  نمک دایپ شما به نسبت شده که هم یسطح ییآشنا اول؛

 میبزن حرف تر راحت کارمون به راجع بعد جلسات در تا

 . میریبگ میتصم و

 میبرس یخوب یجاها به باهم که دوارمیام

 به اش یشگیهم یجد و الود اخم افهیق باهمان رادمان

 هپروند و فرد نیا از زیچ چیه هنوز ، کندیم نگاه رضایعل

 نیهم یبرا ؛ داندینم کنند کار شیرو است قرار که یا
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 یحال یزیچ رضایعل یحرفها انیم از الاقل کندیم یسع

 : شود اش

 اشهب بوده یا دهیچیپ زیچ یلیخ دیبا پرونده نیا موضوع-

 ! کشونده نجایتاا شمارو که

 : ودشیم یجد و ردیگیم یخاص لیاستا اش افهیق رضایعل

 یراب یوقت االن متاسفانه یول! نطورهیهم نیباش مطمئن -

 یجاها در گهید یکارها به دیبا. .  ندارم دادن حیتوض

 .برسم گهید

 را کتش اور و شودیم بلند شیجا از و دیگویم را نیا

 . پوشدیم

 سر شیرو به رو بیعج مرد یکارها و حرفها از رادمان

 تنگ را شیچشمها و شودیم بلند همراهش ؛ آورد ینم در

 : پرسدیم کندویم
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 رو اومدنتون و مالقات قرار نیا لیدل هنوز من یول -. 

 !دمینفهم

 و بمرت و کشدیجلوم اورکتش از را نشیسرآست رضایعل

 یبرا من- دیگویم و دیآ یم رادمان سمت به دهیکش اتو

 دو نیهم و ، دارم برنامه میزندگ لحظات تک به تک

! ادمافت عقب کارهام از یلیخ از بودم شما منتظر که یساعت

 تهنگذش وقتشون که ییکارها ی هیبق به و برم دیبا االن

 . .  برسم

 : کندیم دراز رادمان سمت به را دستش و دیگویم را نیا
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 .خوشحالم تونییآشنا از من یول ، دونمینم شمارو-

 یم مرد رنگ یمشک یچشمها به یقیعم نگاه رادمان

 : ردیگیم را دستش باالخره و اندازد

 ! دارید دیام به ، نطوریهم منم-

 دستش را چرمش یدستکشها و زندیم لبخند رضایعل

 : دیگویم و کندیم

 ! ریخب وقتتون. .  میدار کار باهم یلیخ ، نیباش منتظرم-

 کندیم بدرقه را الوند نگاهش با و دهدیم تکان سر رادمان

 . . 

.  . بود مبهم شیبرا کار یجا کی انگار اما چرا دانستینم

 که هددیم خبر یناصر به شودیم مطمئن رفتنش از که بعد

 شیکارها انجام از مانع اش یخستگ ، دیایب اتاقش به

 . شدینم
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 زا و دیگویم دینباش خسته و شودیم اتاق وارد یناصر

 دهدینم شیسوالها به یجواب رادمان ، پرسدیم جلسه جهینت

 : دیگویم و

 بشوجوا خونه رمیم من! ریبگ الوند رضایعل از استعالم هی-

 .بفرست برام

 : پرسدیم و دهدیم باال باتعجب را شیابروها یناصر

 افتاده؟ یاستعالم؟؟اتفاق چرا قربان؟ یچ یعنی-

 اشاره و شصت انگشت و بنددیم را شیچشمها رادمان

 ، گذاردیم شیچشها کنار اش ینیب یانتها یرو را اش

 ؛ نداشت بدهد یناصر یسوالها به یجواب نکهیا حوصله

 یکارها آنجاهم چون رساندیم خانه به را خودش دیبا

 . داشت یگرید

 : دیگویم و کندیم جور و جمع را لشیوسا
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 انجام زودتر هرچه! بده انجام رو گمیم بهت که یکار-

 . بهتره یبد

 پاسخ کردن دایپ بدون دیبگو چه بود مانده که یناصر

 . کندیم رفتن عزم و دیگویم یچشم ، شیسوالها

 !امروز اتفاقات و خانه هیاهال به فکر و ماندیم رادمان

 "َرستار* * * "

 ، میکارها انجام مشغول و است تاپ لپ صفحه به نگاهم

 همتوج و گردانمیبرم را سرم کنارم در یکس نشستن با

 اش افهیق و است زده زل رو به رو به. .  شومیم دیجاو

 . بود شده داریب خواب از تازه انگار ، است آلود خواب

 نم؛کیم وارد یکم فشار و گذارمیم گردنش پشت را دستم

 ساکت و شده رهیخ یا نقطه به فقط. .  دیگوینم یزیچ

 !است
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 : میگویم و کنمیم شتریب را دستم فشار

  ؟یدمق یکرد شیج جات تو نکنه-

 دیگویم و اندازد یم نییپا را سرش و زندیم یپوزخند
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 یدونیم. .  داره درد یلیخ ییخوابا هی ، داداش یدونیم -. 

 که داریب. .  داره درد اما ستاااین یواقع یدونیم هااا خوابه

 تموم یجا. .  یکنیم حس رو درده اون تازه یشیم

 هیبخ تموم عمد از یکی انگار ، یکنیم حس رو زخمات

 ! ختهیر نمک روشون و کرده باز هاتو

 زا خبر بود شده یاشک که ییچشمها و آلود بغض یصدا

 . . دادیم را خاطراتش هجوم و بد حال
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 : میگویم و گردمیبرم سمتش به و بندمیم را تاپ لپ

 شده؟ یچ-

 اش شده مشت یدستها و دهدیم فشار هم به را شیلبها

 را شیمشتها و رمیگیم را دستش ، کوبدیم شیزانو یرو را

 : ندیبنش صاف کنمیم وادارش و کنمیم باز

 بگو من به ، بزن حرف. .  پسر زینر خودت تو-

 دیگویم ، اش شده دیکل یدندانها نیب از

 یلعنت یروز همون. .  روز همون خواب. .  دمید خواب-

 . . اومد که یآدم همون ، کوچه همون. .  شدم گم که

 است رهیخ نامعلوم نقطه همان به نگاهش و لرزدیم بدنش

 :زندیم برق اشک از شیچشمها و

 یالوگهاید همون بازم!  شدن گم برادرام گفتم بهش-

 من مباز. .  میگردیم دنبالشون میریم باهم گفت. .  مسخره
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.  . خوردم رو بستش نهیپ یدستا و مهربونش ظاهر گول

 . .  خوردم نوازششو دست و دیسف یموها گول

 دیگویم و دهدیم فشار هم به را شیچشمها

 لمث شدو تکرار ها صحنه اون بازم و دنبالش رفتم بازم-

 . کردم حس وجودم تو دردو و دمشونید یتکرار لمیف هی

 نیا شه؟ینم تموم چرا ره؟ینم ادمی چرا آخه د داداش. 

 !ازش یفرار منم و کابوس شده گذشته

 شیبرا آب وانیل کی و برداشتم را آب پارچ زیم یرو از

 :گرفتم سمتش به ؛ ختمیر

 ! بره ادمونی شبه هی که ومدهین گذشته نیا-

 شه خوب زخمامون جا شبه هی که میدینکش رو دردا نیا

 ! بره ادمونی و
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 تورو ادمی شبه هی که مونیزندگ تو ومدنین آدما نیا

 ! شه فراموش

 تو و من تا دادن هم دست به دست و شدن جمع نایا همه

 نهتش و گشنه ، باشه سرمون باال سقف هی میباش نجایا

 تو بره درد ، تنش رو نهیبش زخم دیبا ادم. .  مینباش

 به تننگش بر بخاطر دیرس ییجا هی به یوقت تا. .  وجودش

 و داره نگه رو تشیموقع شده دندونم و چنگ با گذشتش

 . .  بودنش االن از بهتر واسه کنه تالش

 و شومیم رهیخ نامعلوم نقطه و رو به رو به خودش مانند

 : میگویم

.  میگذروند رو یا گذشته چه نره ادمونی که خوبه اتفاقا-

 هم زخما جا که خوبه میاومد کجا از میدونیم که خوبه. 

 عذاب دهیم زجرت. .  خاطراتمون رو هم تنمونه رو
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 ارافتخ خودت به یکنیم نگاه که االنت به یول یکشیم

 .نجایا به یدیرس که یکنیم

 م،یحرفها یپ گوشش یول گراستید یجا نگاهش

 . نوشدیم آبش وانیل از و کندیم پاک را سشیخ یچشمها

 

 

 تا. .  نره ادتی روزات اون یگرفت مرمیآلزا اگر یحت-. 

 ینکرد جبران خودت حق در کامل گذشتتو یوقت

 هیکل هی آدماش و گذشتت و ایدن نیا. .  نکن فراموشش

 زیچ هی و باش اونا از تر شجاع تو یول ، گرفتن ازت

 بهت آدماش و گذشته و ایدن نیا. .  ریبگ باارزشترو

 اونا و یبدنت عضو هی طلبکار تو. .  طلبکار تو و بدهکارن

 و درد با و دیکش زجر بچه هی که یعمر نصف هی بدهکار

 نیا و االنت به بدهکارن ، شد بزرگ اشییتنها و بغض
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 . حالت و االنت بخاطر باش طلبکار!  یدار االن که یحال

 . 

 گرفته یصدا با و کندیم نگاهم و دهدیم تکان را سرش

 : دیگویم یا

 تو از دارم یهرچ من. .  نوکرتم عمرم آخر تا داداش-

 مارستانیب همون گوشه من ینبود تو اگر موال به. .  دارم

 بدهکار و ایدن نیا طلبکار من. .  شدمیم خاک دردام با

 . .  توام

 کنمیم نگاه صورتش به و گذارمیم گردنش پشت را دستم

: 

 به نه و من به نه ، یستین بدهکار من به یچیه تو-

 وزر به روز. .  یخودت بدهکاره فقط تو. .  گهید چکسهیه

 !ینباش خودتم بدهکار یحت گهید تا شو بهتر
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 که رو یزیچ ریبگ. .  باش طلبکار یتونیم تا ایدن نیا تو

 رو یزیچ ریبگ ، شد شتریب تنت یزخما اگر یحت حقته

 دست از جونتو ممکنه گفتن بهت اگر یحت یخوایم که

 با تا بهتره بره نیب از هاش خواسته راهه تو آدم! یبد

 ! رهیبم و بمونه گوشه هی آرزوهاش و حسرتاش

 تکان را سرش و بردیم فرو کوتاهش یموها در را دستش

 : دهدیم

 . . چشم. .  داداش یبگ تو یهرچ-

 و کنمیم باز را تاپ لپ دوباره و کشمیم یقیعم نفس

 : میگویم

 کارامون که ایب و ریبگ دوش هی کن جمع خودتو پاشو-

 از چکدومیه درز ال مو دینبا. .  کم وقتمون و ادهیز

 دیبا هم ما رنیسختگ اونا هرچقدر. .  بره کارامون

 .میببر شیپ رو کارمون قتریدق و تر فیظر همونقدر
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 آب وانیل ، مکث یکم با بعدهم و کندیم گوش خوب

 : دیگویم و شودیم بلند شیجا از و کشدیم سر را یگرید

 .سییر چشم-

 روزش و حال ؛ کنمیم نگاه رفتنش به رودیم که همانطور

 نیا دانستمیم. .  کردینم درک من ی اندازه به چکسیه را

 نشیتسک یمدت تا و است شیدردها مرحم تنها حرفها

 او.  . کنمیم فکر شتریب و زنمیم هیتک مبل به ، دهندیم

 بود اش کهنه یزخمها درد و روحش نیتسک من یحرفها

 نیتسک که نداشت وجود یمسکن چی،ه خودم یبرا یول ،

 . . را وجودم یا لحظه یبرا یحت دهد
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 ، کندیم نگاه عمارت اطراف به و شودیم ادهیپ نیماش از

 شده شسته ینذر یگهاید ی همه و بود شب ده ساعت

 شده گذاشته زیتم و مرتب عمارت اطیح از یا گوشه

 . بودند

 شدیم حس یخنک مینس حضور تنها ، نبود اطیح در یکس

 ؛ دادیم تکان را انها و دیوزیم درختها یال به ال که

 چهار یرو بزرگ ریش کی شکل به که ییآبنما یصدا و

 به داشت، قرار اطیح وسط و بود نشسته پا و دست

 . دادیم یگرید یهوا و حال عمارت

 به صدا و سر هنوز خانه داخل از و بود روشن ها چراغ

 شانه یرو یطوالن روز نیا یخستگ ، دیرسیم گوش
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 نشده تمام هنوز روز نیا یول. .  کردیم ینیسنگ شیها

 .  بود مانده تمامش مهین یکارها و بود

 باال اه پله از اش یشگیهم ابهت با و ردیگیم باال را سرش

 . شودیم خانه وارد و رودیم

 سرها هیبق بعدهم و شودیم متوجه پدرش اول ورودش با

 از هک ندیبیم را پدربزرگش تازه او و چرخندیم سمتش به

 جواب همه و دیگویم یسالم. .  است برگشته روستا

 . ندیگویم دینباش خسته و دهندیم

 رد که یمبل یرو بااقتدار و صاف که پدربزرگ سمت به

 با و هزد هیتک شیعصا به و نشسته داشت قرار هیبق راس

 بود برده ارث به او از هم رادمان که رنگش سبز یچشمها

 . رودیم ، کردیم نگاهش منتظر و

 هم پدربزرگ ؛ بوسدیم را دستش و شودیم خم شیجلو

 . نشاندیم خودش کنار را او و بوسدیم را سرش
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 هب یچا ینیس با و آمده رونیب آشپزخانه از خانم عصمت

 ستا نشسته پدربزرگش کنار مادربزرگ ، دیآ یم سمتشان

 . دارند حضور جمع در هم مادرش و پدر و

 نیمت آخر در و داوود همسرش و ونیکتا اش عمه یحت

 یزیچ کردن پیتا مشغول و است لشیموبا در سرش که

  ؛ ندیبیم هم را ، است

 شیابرو کنار زخم و اش گونه یرو یکبود شودیم دور از

 نیا ینیسنگ و شودیم یطوالن نیمت یرو نگاهش ، دید را

 اخم افهیق با. .  کندیم سرش کردن بلند به وادار را او نگاه

 کندیم ُهل انگار شودیم رو به رو که رادمان یجد و آلود

 زندیم یلبخند و کندیم جور و جمع را خودش عیسر یول

 . گذاردیم بشیج در را لشیموبا و
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 باعث نیا و ندینشیم اش شانه یرو پدربزرگ دست

 عیسر هم نیمت و شود پرت نیمت از حواسش شودیم

 ! رودیم در و شماردیم متیغن را فرصت

 شیپ خوب یچ همه بارت؟ و کار از خبر چه آصالنم-

 ره؟یم

 کی ، ردیگیم شانیجلو را یچا ینیس خانم عصمت

 هب و کندیم تشکر و داردیبرم را کشیبار کمر استکان

 : کندیم نگاه پدربزرگ

 به رو یچ همه شما نبود جز! عباس حاج خداروشکر-

 . . راهه
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 ، کندیم نگاه نیمت هیخال یجا به و دیگویم را نیا

 اطرف را نگاهش رودیم فرو هم در شتریب شیاخمها

 و شیعمو زن آمدن با ؛ کندینم شیدایپ اما چرخاندیم

 پرت نبودنش و نیمت از حواسش باز عباس حاج حرف

 : شودیم

 بود؟ چطور گلچهره حال-

 :ندینشیم نیمت یخال یجا خانوم یتیگ

 خوب حالم اومدم مارستانیب از یوقت آقاجون دیببخش-

 خبر گلچهره حال از نشد. .  کردم استراحت رفتم نبود

  بدم



 

Romanzo_o 293 

 را شیرو و کندیم هم در را صورتش ماهدخت

 ندارد ماهدخت از یکم دست هم مادربزرگ ، گرداندیبرم

. 

 طعنه با و ماندینم دور خانم یتیگ نگاهه از حالتها نیا و

 : دیگویم

 ناراحت دشمناش اگر البته ، خوبه حالش گلچهره-

 !شنینم

 . . گچ تو رفته پاش و دست هی بچم

 شیجا در صاف ، است یجد اش افهیق عباس حاج

 در شیاخمها حرفها نیا با ؛ دارد نظارت همه به و نشسته

 : شودیم هم

 یب خدا از کدوم افتاده؟ براش اتفاق نیا چطور نگفت -

 بچه؟ نیا به زده یخبر
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 سعبا حاج بعدهم و یتیگ به و زندیم یپوزخند ونیکتا

 : کندیم نگاه

! آشناس گفته هم زده که یاون اتفاقا! اقاجون گفته چرا-

  ه؟یک نیدونیم

 : دیگویم و کندیم نگاه یتیگ به

 !!نیمت بچم -

 ، کند کنترل را اش خنده کندیم یسع و دیگویم را نیا

 دشویم انینما تمسخر و خنده حالت شانیچهر در هم هیبق

. 

 : دیگویم لب ریز خانم دیمروار

 بچم! واقعا داره قباحت! داره یحد هم ییرو چشم یب-

 !زندان وفتهیب امشب بود کینزد نیمت
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 را همه رادمان که یتیجد و هم در یاخمها با عباس حاج

 دیگویم ، دارند شباهت هم به بیعج و دارد ارث به او از

: 

  ن؟یگیم یچ نیفهمیم خودتون ؟یچ یعنی-

 : کندیم نگاه یتیگ به

 دانزن هیگفته؟قض نویا دخترت گه؟یم راست ونیکتا -

 ه؟یچ

 ، ندک باور را حرف نیا بود نتوانسته هم خودش که یتیگ

 گرید یجا به را بحث و بدهد صلهیف را هیقض کندیم یسع

 . بکشاند

 . . گفته یزیچ هی نبوده خوب حالش بچه نیا آقاجون-

 زد عمارت نیا دره از یحال چه با نیدونینم که شما

 زده نیتم هیشب یکی اومده نظرش به گفتیم چارهیب! رونیب

 !نیهم. .  رفته در و بهش
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 شان هب مثال که یطور و کندیم نازک یچشم پشت ونیکتا

 : کندیم نگاه عباس حاج به برخورده تشیشخص و

 یهرکار حاضر که من ی بچه به! آقاجون خوبه واال-

 خوب حالش گنیم بعدم زننیم تهمت بکنه گلچهره واسه

 ن؟یتم گفته ننیع چرا!  گفتیم رو گهید یکی خب!  نبوده

 بامش کنه؟ کاریچ نایا واسه دیبا گهید من چارهیب ی بچه

 شده دعواش یابونیخ ی پسره هی با مارستانیب تو

 !سیپل اداره بردنشون

 شیچشمها در و کندیم ادیز را شیحرفها داغ ازیپ بعدم

 : شودیم جمع یتمساح اشک هم
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 دونمی یکی ی بچه دادم اجازه که کنن من سر تو خاک-. 

 دختر گفتم کردم؟یم کاریچ خب اما! یخواستگار ادیب

 نخونوادمو ، میش کترینزد هم به وصلت نیباا. .  برادرمه

 !شه حفظ

 تهشم! ندارن گلمو دست ی بچه اقتیل دونستمیم چه

 اشباب! ندازنشیم دردسر تو و زننیم تهمت بهش ینطوریا

 تا وسیپل اداره یها پله نیا رفت باال و نییپا چقدر امشب

 !رونیب اورد بچمو

 ردیگیم شیجلو را یکاغذ دستمال جعبه داوود شوهرش

 به ، است ناراحت که دیبگو خواستیم انگار که اوهم و

 : دیآ یم حرف

 یراماحت یب نیا انتظار گهید ما. .  گهیم راست جان یکت -

 خودش یرو به یزیچ ما ی بچه. .  مینداشت تهمتو و
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 هم خورده کتک دعوا تو هم امروز نکهیباا یحت ارهینم

 به رو از تاحاال ما ی بچه! شده وا سیپل اداره به پاش

 !نشده رد اونجاهم یرو

 فشار شیدستها در محکمتر را شیعصا عباس حاج

 : کندیم نگاه رادمان به تیعصبان و اخم با و دهدیم

 جا؟؟اون بوده خبر مارستان؟؟چهیب یرفت نیمت همراهه تو -

 فهکال و بردیم باال را اش یشانیپ یرو افتاده یموها رادمان

 شدن ییبازجو حوصله اصال. .  فرستدیم رونیب را نفسش

 حاج یول ، نداشت را هیبق به دادن یتکرار جواب و

 . بود واجب سواالتش به پاسخ و احترامش عباس

 یگل به که یاون خودم من نینباش نگران شما ، یچیه-

 بزرگ رو هیقض داره یادیز داره عمه. . کنمیم دایپ رو زده

 نیهم! رفت شد حل که بود ساده یریدرگ هی. .  کنهیم

 نیا از شتریب االنم ، شده آزاد هم سالمته و سالم نیمت
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 یطوالن روزه و میا خسته هممون. .  میند ادامه رو بحث

 ! میگذروند رو یا

 : دیگویم ندارد آمدن کوتاه قصد انگار که ونیکتا

 هک یاون با نیمت بچم یگینم جون آقا به چرا جان رادمان-

 و ربهت خانومو یگل تا واسش بگو بوده؟ یک شده ریدرگ

 !!شتربشناسهیب

 بلند شیجا از ، رودیم غره چشم و کندیم اخم رادمان

 : دیگویم تحکم با و شودیم

 تیاذ یادیز امروز شما هم عمه هم کنم فکر داوود آقا-

 دیکن استراحت نیبر بهتره شدن

 : دیگویم هیبق به رو و

 بود کینزد امروز ، مارستانهیب تخت رو االن دختر اون-

 هودهیب و خودیب یبحثا نیا یجا به! بده دست از جونشو
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 من ، بشه مرخص و شه راه به رو حالش زودتر نیکن دعا

 . کنمیم یریگیپ زارویچ هیبق خودم

 ، کندیم نگاه رادمان به عباس حاج ، کنندیم سکوت همه

 یول است شده ریدرگ ذهنش حرفها و ها بحث نیا از

 دل در بار نیچندم یبرا ندیبیم را رادمان اقتدار یوقت

 ؛ ودب نهیآد یلیفام ی برازنده که الحق!  کندیم نشیتحس

 و عزت نیا قیال قطع طور به رادمان شیعمو مرگ از بعد

 شمار به نهیآد ییدارا و اموال تمام مالک و بود احترام

 .رفتیم
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 بهتره ، یا خسته یاومد راه از تازه هم شما آقاجون-. 

 نکن یچیه ریدرگ رو خودت ذهن. .  یکن استراحت یبر

 . من به بسپار رو همه

 هب را گرشید دست و عصا به را دستش کی عباس حاج

 و دهدیم تکان را سرش ، شودیم بلند و ردیگیم شیزانو

 همان با و گذاردیم رادمان ی شانه یرو را دستش

 : کندیم نگاهش است شیدرچشمها که ینیتحس

 ینگران و زارمیم بالشت یرو راحت سرمو شبا من اگر -

 وت به دلم که نهیا بخاطر فقط ندارم عمارتو اهل نیا غم و

 از که میدار عمارت تو ریش هی نکهیا به. .  گرمه

 ! کنهیم مراقبت قلمروهمون

 : دیگویم و زندیم رادمان محکم ی شانه یرو چندبار

 . آصالن سالمت تنت-
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 که پسرشان تنها به زنان لبخند هردو اضیف و ماهدخت

 حاج که هربار و کنندیم نگاه بود شده خانواده ستون

 خودشان گاههیجا ، زندیم رادمان به را حرفها نیا عباس

 . دانندیم مهم و محکم قبل از شتریب را عمارت در

 خرهباال و رودیم اطیح به ، گفتن ریبخ شب از بعد رادمان

 . شودیم نیمت ی متوجه عمارت وسط یآبنما کنار در

 حواسش نیمت ، رودیم شیسو به بلند و مسمم یقدمها با

 اصد یب ؛ کندیم فکر یزیچ به انگار و گراستید یجا

 :ستدیا یم کنارش

 ؟یبود کجا ادیب گلچهره سر بال اون نکهیا از قبل امروز-

 هک یطور و پردیم شیجا از رادمان یصدا دنیشن با نیمت

 : کندیم نگاه رادمان به است خورده جا

 ..  نشدم متوجه اصال ؟یاومد یک تو. .  اِ-
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 یها رفتن طفره حوصله که است ان از تر کالفه رادمان

 : باشد داشته را نیمت

 بده جواب پس ، کنمینم تکرار گهید سوالمو-

 هنگا چشمانش به و ردیگیم فاصله یکم رادمان از نیمت

 و نبود مشخص ادیز هردو ی چهره یکیتار آن در کندینم

 نیمت ، دادینم صیتشخ را نیمت ی دهیپر رنگ رادمان

 : ندک انیب ترس ای استرس بدون را جمالتش کندیم یسع

 یلگ هیحرفا یراست یراست نکنه ؟یبود کجا یچ یعنی-

 یلگ نهمهیا من. .  گفته یزیچ هی بخدا بابا شده؟ باورت

 ..دوس رو

 : دیآ یم حرفش وسط رادمان

 !دهب جواب سوالمو. .  بده لمیتحو پرت و چرت نگفتم-

 : دیگویم و دهدیم قورت زور به را دهانش آب نیمت
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 !کردمیم کمک داشتم ، بودم عمارت. .  معلومه خب-

 : پرسدیم و کندیم زیر را شیچشمها رادمان

 یداشت و یبود عمارت تو که بده شهادت تونهیم یک-

 ؟یکردیم کمک

 ات کندیم وارد یفشار اش شده مشت یدستها به نیمت

 : دیایب خاطرش به یزیچ

  بود بابام. .  بودن ایلیخ خب-

 زندیم یپوزخند رادمان

 !ُدمم گهیم هیک شاهدت گنیم روباه به-

 : دیگویم عیسر نیمت

 بهش یندار باور اورد ییچا برام یحت. .  بود هم گالره-

 !بزن زنگ
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 گفته را نیهم هم او که افتد یم گالره حرف ادی به رادمان

 . . بود
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 هم به را پازل یها تکه نیا هرچه یول چرا دانستینم

 !ستین نجایا شیجا تکه نیا کردیم حس کردیم کینزد

 دیفهمیم دیبا رادمان و دیلنگیم نیمت کار یجا کی

 !کجاست
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 نیمت ، زندیم زل شیچشمها به و شودیم کینزد نیمت به

 شودیم شتریب ترسش رادمان نگاهه آن از یکیتار ان در

 مشکوک خودش به را او نیا از شتریب خواستینم یول

- کندینم یحرکت و ماندیم شیجا در نیهم یبرا ؛ کند

 !خداکنه. .  نیمت باشه یگیم که یاونطور یچ همه خداکنه

 ار کردنش مرتب یادا و ردیگیم دستش در را اش قهی آرام

 : دیگویم و اورد یم در

 !دستم از بده نجاتت تونهینم هم خدا وگرنه-

 .میبر میخوایم مادر ایب ، جان نیمت-

 به تتوانسینم ند؛ینشیم اش یشانیپ بر یسرد عرق نیمت

 و رعب به رادمان دیتهد از یحساب دیبگو دروغ خودش

 هفرشت که مادرش یصدا دنیشن با. . بود افتاده وحشت

 : دیگویم عیسر ، بود شده نجاتش

 ! ریبخ شب ، کنمیم ثابت. .  نکردم نکارویا. .  من-
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 کندیم یخداحافظ عیسر بماند یحرف منتظر نکهیا بدون و

 . رودیم و

 کندیم حس قبل از شتریب و کندیم نگاه رفتنش به رادمان

.  . لنگدیم کارش یجا کی و کندیم پنهان را یزیچ نیمت

* * * 

 " گلچهره" 

 قیعم را نفسم ، کشمیم دراز تختم یرو مامان کمک با

 نکهیا تا رمیبم دادمیم حیترج شهیهم. .  فرستمیم رونیب

 !باشم چالق کی و هیبق کمک محتاج ینطوریا

 دست در که یکوچک فیک با و شودیم اتاق وارد کایرون

 اندازد یم تخت یرو را خودش و دیآ یم سمتم به دارد

 رد سمت به مامان ؛ است باز گوشش بنا تا هم ششین و

 : دیگویم و رودیم
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 ، دهب بهش داشت الزم یزیچ یگل باش نجایا تو کایرون-

 یزیچ یسوپ بگم خانوم عصمت به نییپا برم من تا

 !واسش کنه درست

 برو- دیگویم کندیم باز را فیک پیز که همانطور کایرون

  عمو زن راحت التیخ

 که یطور و کنمیم نگاه کایرون به و رودیم هم در میاخمها

 حالم ، ندارم مراقبت به یازین من- میگویم بشنود مامان

 !  امیبرم خودمم پس از خوبه

 کرده ولو را خودش که کایرون به سالمم یپا با هم بعد

 توام رونیب برو گمشو- زنمیم یلگد ، تخت یرو است

!  گرفت دردم یآ یآ- کشدیم هم در را شیاخمها

 چالق یکی اون مثل پاتم یکی نیا شاالیا یگل ینیرنبیخ

 !شه
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 شیپهلو به یگرید لگد و کنمیم جمع حرص با را میلبها

 نت پنج حق به ، خدااا یآ - شودیم بلند غشیج که زنمیم

 رهیتقص! خانوم چالق شهیم پات همون لنگه پاتم نیا که

 حوصلت میسیبنو یادگاری گچات رو اوردم کیماژ منه

 !نره سر

 

 

۴۴ 

. 

. 

 

 در را شیکهایماژ است کرده قهر مثال که یطور بعدهم

 رودب خواهدیم و گذاردیم بغلش ریز را آن و زدیریم فشیک
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 شیجا سر زد اتاق باز در به یا تقه که رادمان امدن با که

 . ماندیم

 از نیا و برود اداره به خواهدیم بود مشخص که رادمان

 رد که شیخوشبو عطره و کشیش و یمشک شلوار و کت

 . بود معلوم ، بود دهیچیپ اتاق یهوا

 ! ریبخ صبح ، سالم-

 کایرون سمت به ، است یجد اش چهره یول ندارد اخم

 : دیگویم تیجد با و رودیم

 یبرا اوردن؟ ضیمر خوابه؟ بچه خونه نیا تو یگینم-

 ؟یکشیم غیج یچ

 : کندیم لوس را خودش و ندیچیبرم لب کایرون
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 من به اومده یوقت از نیا! اخه ضیمر کدوم داداش خان-

! نداره زور نقدریا ضیمر ادم هی بخدا! ندازهیم جفتک

 !منو زد بس از شده کبود و اهیس پهلوم

 : کندیم اخم رادمان

 خودش از بزرگتر به راجع آدم زدنه؟ حرف طرز چه نیا-

 نجای؟ا یندار مدرسه تومگه بعدشم! کنهیم صحبت درست

 ؟؟یکنیم کاریچ

 : دیگویم و دهدیم تکان هوا در را شیها کیماژ جعبه

 نرفتم کنم سرگرم ضویمر خانومه اومدم سرم رهیخ-

 !مدرسه

 : میگویم حرص با و کنمیم گرد را میچشمها

 یگل نخوندم درس داشتم امتحان بگو! خودت جونه آره-

 !!کنمیم بهونه رو
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 : دیگویم و کندیم نگاه ساعتش به رادمان

 .رسونمتیم سرراه خودم شو آماده برو باش زود-

 : دیگویم اعتراض با کایرون

 کاریچ برم خوامیم گهید شده ده ساعت االن!! دادااش-

 !!اخه

 : دیگویم دیتاک با رادمان

 نباشه یا گهید حرف ، باش زود-

 و ندینشیم تخت یرو کنارم و دیآ یم من سمت به بعدهم

 : کندیم نگاهم

 چطوره؟ حالت-

 : میگویم و کنمیم نگاه کایرون رفتن به

 بهترم. .  ممنون-
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 هتاب همان با و کندیم بدنش ستون شیپا یرو را دستش

 : دیگویم

 بهم یبخوا که هست یزیچ ، تصادف روز اون به راجع-

 ؟یبگ

 چه ، اندازم یم نییپا را سرم و زنمیم یکمرنگ پوزخند

 رباو یکس را میحرفها از چکدامیه یوقت گفتمیم دیبا

 نداشت؟

 : دیگویم و شودیم حالتم متوجه

 من کن باور یول! یگینم باشه هم یحرف اگر دونمیم-

 چه حاال. . شه دایپ زده بهت که یاون کنم کمک خوامیم

 ! گهید هرکسه چه باشه نیمت

 مشکوک هم او بود مشخص نگاهش از. .  کنمیم نگاهش

 میپا و دست به ، کند باور را نیمت حرف نتوانسته و است

 : میگویم و کنمیم نگاه
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 ارانتظ االنم ، گفتم قبال که بود ییهمونا حرفام همه من-

 فقط. .  ندارم یانتظار چیه کال یعنی. .  یکن باور ندارم

 راحت همه مردمیم موندینم تموم مهین کارش کاش

 !شدنیم
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 با ، شودیم اخم از پر شهیهم مانند اش یجد ی افهیق

 : دیگویم اش یشگیهم ی جذبه با و دار خش یصدا

 !!نزن حرفو نیا گهید-

 رد اشک ی هاله کنمیم یسع و کنمینم نگاه صورتش به

 رستدفیم رونیب یعصب را نفسش ؛ کنم پنهان را میچشمها

 : میگویم کنمیم حس که را نگاهش ینیسنگ. .
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 از االن من مگه شه؟؟یم ناراحت یکس نزنم؟مگه چرا-

 بگه ادینم چکسیه چرا نشدم مرخص مارستانیب

 یبدتر ییبال خداروشکر یا زنده ینمرد خداروشکر

 ! سهب-. . یمردیم اگر یگل نکهیا یعنی نیا! ومده؟ین سرت

 یعصب یعنی زندیم را یحرف زیآم تحکم نگونهیا یوقت

 . شود قطع همانجا دیبا بحث و است

 . دهمیم قورت را بغضم و کنمیم سکوت

 کن نگام-

 نگاهش دیترد با و کشمیم باال ها بچه مانند را ام ینیب

 شدست و زندیم زل صورتم به اش یجد افهیق با ، کنمیم

 گذاردیم ام چانه ریز را

 شهیهم!  دنتید ومدهین یک نشده نگرانت یک ستین مهم-

.  بودن کنارت و شدنت نگرانت که کن فکر ییکسا به
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 یحت ، دبو کمتر دستم هی هیانگشتا از تعدادشون اگر یحت.

 . . بود نفر هی اگر

 : شودیم بلند شیجا از و دیگویم را نیا

 کنن فکر کننیم تتیاذ که هم ییزایچ به ، کن استراحت-

. 

 و مانمیم من و رودیم رونیب اتاق از مکث بدون بعدهم

 مه دست کی انگشتان از تعدادشان که یکسان به فکر

 . . بود کمتر
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* * * . 
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 زشیم یرو یها پرونده به و ندینشیم اش یصندل یرو

. .  خوردیم در به یا تقه نیح نیهم در ، کندیم نگاه

 . دهدیم ورود اجازه و کشدیم باال را نگاهش

 : دیگویم و گذاردیم یاحترام و شودیم وارد عیسر یناصر

 یهرچ! کنه اعتراف خوادیم گهیم اومده ییآقا هی قربان-

 طفق گهیم یکن اعتراف یخوایم رو یچ بگو خب میگیم

 !  کنم صحبت نهیآد یباآقا خوامیم

 هب دستش کی با و بردیم باال را شیابرو یتا کی رادمان

 : پرسدیم ژست باهمان و زندیم هیتک یصندل ی دسته

  ه؟یک یدینفهم-

 : دیگویم و دیآ یم کترینزد یناصر

 باهاش خودتون بهتره دمینفهم یزیچ من ، قربان نه-

 .  دیکن صحبت
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 فرد خواهدیم یناصر از و دهدیم تکان یسر رادمان

 بلق و کندیم اطاعت یناصر ، بفرستد داخل به را ناشناس

 : دیگویم رفتن از

 چک ، کردم ارسال لتونیمیا به شبید رو استعالم-

 ن؟یکرد

 فتدا یم شبید ادی به و کندیم نگاه ستمشیس به رادمان

 یول ، بود انداخته استعالم به ینگاه یخستگ وجود با که

 همانجا که بود خسته خودش و نیسنگ شیپلکها آنقدر

 درست را زیچ همه و رفته خواب به تاپش لپ یپا

 .بود نکرده یبررس

 .کنمیم چک دوباره امروز یول ، دمید شبید-

 یکس به و رودیم رونیب و دهدیم تکان را سرش یناصر

 ، فرستدیم داخل به را او و دیگویم یزیچ
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 الغراندام و جوان یپسر ؛ کندیم نگاهش تیجد با رادمان

 اشدب سالش کی ستیب ، ستیب خوردیم اش چهره به که

 دیگویم یسالم و ستدیا یم شیجلو دهیژول لباس و سر با

 . اندازد یم نییپا را سرش و

 با و کرده گره هم در زیم یرو را شیدستها رادمان

 :کندیم نگاهش یا شده زیر چشمان

 . دینیبش دییبفرما ، سالم-

 به یکوچک نگاهه مین و کندیم بلند یکم را سرش پسرک

 یصندل نیکترینزد یرو به هم بعد و اندازد یم رادمان

 . ندینشیم

 افتاده؟ یاتفاق. .  نینیبب منو نیخواستیم نکهیا مثل ، خب-

 به و کرده بلند را سرش بعد و کندیم ِمن ِمن یکم پسرک

 استرس و اضطراب اش چهره در ، کندیم نگاه رادمان

 !است مردد شیحرفها گفتن یبرا انگار و است مشخص
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 ه؟یچ لتیفام و اسم-

 اعماق از شیصدا انگار که دهدیم جواب ارام انقدر پسر

 !دیآ یم رونیب چاه

  یعسکر رضا. .  رضا-

 . شودیم ساکت و دیگویم را نیا

 رو و رفته پسرک سمت به و شودیم بلند شیجا از رادمان

 : ندینشیم شیرو به

 یخوایم اگرم ، بزن زودتر یبزن یخوایم رو یحرف هر-

 و ونخونت یبرگرد بهتره یکن سکوت بااسترس ینطوریا

 !یرینگ منو وقت

 ، کشدیم یقیعم نفس و دهدیم قورت را دهانش آب پسر

 کرده نیتمر بارها و بارها که را ییزهایچ همه بود وقتش

 : اوردیب زبان به است
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 ُهل. .  زدم جوون خانوم. .  هی به. .  به ، روزید. .  من-. 

 به رسوندمش. .  کنم کاریچ دونستمینم. .  بودم کرده

 !کردم فرار. .  بعدش ، دمیترس چون یول ، مارستانیب

 تهبرداش شیها شانه یرو از یبار انگار دیگویم که را نهایا

 اش چهره در ترس یادیز حجم آن یجا به و شده

 . شودیم دهیپاش

 ، کندیم نگاه پسرک به و کندیم هم در را شیاخمها رادمان

 : پرسدیم تیجد با شود مطمئن نکهیا یبرا

 ؟؟یزد یک به-
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 بر یسرد عرق و کندیم جورتر و جمع را خودش پسرک

 : ندینشیم اش یشانیپ

 تانمارسیب رفتم مرده ای زندس بفهمم نکهیا واسه بعدش -

 رفته. .  هم پاش و دست هی و هیُگل. .  اسمش دمیفهم

 !گچ یتو

 : دیگویم ارامتر ادامه در و

 از دیبا دمیفهم ، اتاقش در یجلو دمید اونجا هم شمارو-

 نیداد ننشو کارتتونو و دعواشد یوقت ،...نیباش الشونیفام

 . . . دمیترس شتریب

 آن هر که یجور ، کندیم نگاه پسرک به غضب با رادمان

 . شود روح قبض اضطراب و استرس از رضا بود ممکن

 سلطت رفتارش بر و کند کنترل را خودش کندیم یسع یول

 : باشد داشته
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 ؟!!یکرد یغلط چه یفهمیم ، تو-

 ساستر با را لبش گوشه و اندازد یم نییپا را سرش رضا

 اخر تا دیبا و ندارد یا چاره یول است دهیترس. .  جودیم

 . برود شیپ تنه کی را هیقض

 روح به ،. .  کردم غلط. .  دیببخش منو بخدا رو تو آقا-

 خواستمینم برادرام خواهر جون به مادرم یمو تار به بابام

 رو تو. .  ابونیخ وسط دیپر یا دفعه هی. .  بشه ینطوریا

 !نیببخش منو دیپرستیم یهرچ به

 نیا ، کند حفظ را آرامشش تا بنددیم را شیچشمها رادمان

 لگد و مشت ریز بخواهد که بود آن از تر بچه پسر

 !ردشیبگ

 تحرک نیا با که شودیم بلند شیجا از یحرف چیه بدون

 یوس به تیاهم یب رادمان ، پردیم جا از و ترسدیم پسرک
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 یجلو و داردیبرم را یکاغذ و خودکار و رودیم زشیم

 : گذاردیم زیم یرو پسرک

 !کن اداشتی نجایا رو یگفت که یهرچ-

 مکث از بعد و داردیبرم را خودکار لرز و ترس با رضا

 یگاه گه و نوشتن به کندیم شروع لرزان و آرام یطوالن

 : دیگویم و کندیم بلند را سرش هم

 بخدا کردم غلط. .  نیببخش منو خدا رو تو-

 .اشدب مسلط اعصابش بر بتواند تا دیگوینم یزیچ رادمان

 پسرک چهره به ، است گلچهره یحرفها ریگ در فکرش

 نه اندامش نه ندارد نیمت به یشباهت چیه کندیم نگاه

 !  صورتش
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 هشیهم ، لنگدیم کار یجا کی کندیم حس دلش ته هم باز

 در آب از اشتباه هم چگاهیه و بود مطمئن حسش نیا به

 .آمد ینم

 بوده؟ خودت مال نتیماش-

 قورت عیسر را دهانش اب و کندیم بلند را سرش پسرک

 : دیگویم مکث یباکم و دهدیم
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 قورت عیسر را دهانش اب و کندیم بلند را سرش پسرک

 : دیگویم مکث یباکم و دهدیم
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. .  ادوفتین براش یاتفاق نیماش. .  بود دوستم مال. .  نه-

 . .  خانوم اون فقط

 دیبگو خواستیم که یطور و زدینم را حرفش یباق

 . اندازد یم نییپا را سرش است شرمنده

 فعال یول اند کرده رجوع ذهنش به یادیز یها فکر

 به ازین ، است درست کی کدام که ردیبگ میتصم تواندینم

 . داشت یشتریب وقت

 گاهن رادمان به التماس با به شودیم تمام کارش یوقت رضا

 : کندیم

 نکارویا سرگرد جاب زندان؟؟توروخدا نیبریم منو االن-

 سرکار نرم روز هی اگر دارن منو فقط خونوادم نینکن

 !کنیکوچ برادرام و خواهر ضهیمر مامانم. .  اخراجم
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 نیدار دوست یهرک جون به و یپرستیم یهرچ به تورو

 حالش خداروشکر که خانوم اون. .  زندان نینفرست منو

 . . خوبه

 کپسر یالتماسها به توجه یب و کندیم اخم کالفه رادمان

 رضا دویایب اتاق به خواهدیم یناصر از و داردیبرم را تلفن

 . شود مشخص فشیتکل تا ببرد بازداشتگاه به را

 زیچ همه و کند صادر را حکمش نگونهیهم توانستینم

 خودش از و کردیم صحبت گلچهره با دیبا شود تمام

 . کند چه پسر نیباا خواهدیم که دیپرسیم

 اب همراه کردیم التماس و ختیریم اشک که همانطور رضا

 ، شوندیم خارج اتاق از یناصر

 و اندازد یم ینگاه ساعتش به و کشدیم یقیعم نفس

 . کندیم حاضر یبعد کار انجام یبرا را خودش
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 و ندکیم باز را است کرده ارسال شیبرا یناصر که یلیمیا

 : کندیم مرور را زیچ همه اول از دوباره

  الوند رضایعل:  یا شناسنامه نام-

 ۴۹۴۰/۴/۳: متولد

 رانیا ، تهران:  زاده

  خسرو: پدر نام

 بایشک:  مادر نام

 یرو خیتار از ، کندیم یبررس را اطالعات خط به خط

 کارش یجا چیه ؛ شدنش نترپلیا سیپل تا آمدنش کار

 لشایخ انگار بازهم یول ، نبود نادرست ای زیانگ بر شک

 ندزیم لنگ شیجا کی گلچهره پرونده مانند و نبود راحت

،  
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 رد شودیم متوجه و گرید یها گزارش به افتد یم نگاهش

 یط در ، است کرده شرکت الوند که ییاتهایعمل از یکی

 نییپا اش نهیس یرو هیبخ و زخم یجا کی یا حادثه

 . ماندیم جا به قلبش

 ، ماندیم رهیخ توریمان به و زندیم هیتک اش یصندل به

 کامل طور به االن و بود دهیفهم فرد نیا از یادیز یزهایچ

  ، داشت ییآشنا او با

 و است گذاشته سر پشت تیموفق با را یمهم یاتهایعمل

 شودیم محسوب نترپلیا شناس فهیوظ و مهم افراد از یکی

. 

 دهید الوند در است خوانده گزارشها در که یزیچ هر

  ؛ است

 و یاخالق یتهایخصوص و نشیبارزتر یشناس وقت

 پس ، دارد مطابقت است دهید که یکس با یهمگ یظاهر
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 است شده نیا متوجه و است راحت الشیخ یحدود تا

 . کند برخورد او با چگونه که
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 اسرار او به ، ششمش یها حس همان مانند یزیچ فقط

 یول ، چگونه دانستینم. .  شود مطمئنتر نیا از کردیم

 . کردیم را شیسع دیبا

 " گلچهره* * * "
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 بدنم یاعضا یجا همه در یدرد و است کوفته بدنم

 بسته چیه یول داشتم مسکن به دیشد ازین. .  است دهیچیپ

 هدفع هر و برده نییپا را همه مامان و نبود اتاقم در ییدارو

 ، آورد یم آب وانیل کی با را اش کدانهی ساعت سر

 را دردم کنمیم یسع و دهمیم فشار هم به را میچشمها

 . کردمیم کمک درخواست دیبا نبود یا چاره ، کنم تحمل

 هب هزارم بار یبرا حرص با و نمینشیم میجا در زحمت به

 که ااهللشیا! زیچ همه یب ی کهیمرت!  فرستمیم لعنت نیمت

 !دیایب خودش برسر آمده من سر بر که ییبال نیا از بدتر

 زنمیم داص را مادرم بلند و فرستمیم رونیب یعصب را نفسم

: 

 !مامان! مامان-

 ودشینم یخبر یول کنمیم شیصدا هم سر پشت بار چند

 . افتم یم سرفه به و ردیگیم درد میگلو. . 
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 گرمه سرشون نییپا اون همه ، نزن صدا یخودیب-

 !ستین ادشی تورو یچکیه

 اب. .  چرخانمیم در طرف به را سرم عیسر صدا دنیشن با

 میدندانها بنددیم را در آرام و دیآ یم داخل که نیمت دنید

 .شوندیم مشت محکم میدستها و دهمیم فشار بهم را
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 تو یاومد ییرو چه با!؟؟یکنیم یغلط چه نجایا تو -. 

 !!یعوض رونیب برو اتاقم؟؟گمشو
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 عیرس ، دیآ یم تختم سمت به و زندیم یپهن و پت لبخند

 شده که یسخت هر به و کنمیم تر جور و جمع را خودم

 . کنمیم تحمل را دردم

! گهید کن صحبت درست زتیعز ی عمه پسر با اِ-

 شمایم ناراحت

 : مکنیم نگاهش ضیغ با و کنمیم جمع حرص با را میلبها

 انجیا شن جمع همه زنمیم غیج وگرنه رونیب برو گمشو-

 هب را خودش و ندینشیم تخت ی لبه و زندیم یپوزخند

 مه لمتریم هی که که داشتم درد یانقدر ، کندیم کینزد من

 !نبودم خوردن تکان به قادر

 بهشون یچ یخوایم باال اومدن یوقت نمیبب بزن غیج-

 هوم؟! ؟نهیمت زده بهم که یاون یبگ یخوایم باز نکنه ؟یبگ

 : دیگویم شودویم کترینزد یخاص لحن با و خنددیم
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 از رت یخوردن یکنیم غنچه لباتو خوردن حرص با یوقت-

 !یشیم شهیهم

 میرو به رو جهان ادم نیتر زن هم به حال کردم حس

 نیفتریکث و نیتر نچسب حرفش نیا و است نشسته

 !! ام دهیشن حال به تا که ستیحرف

 میگویم ام یقلب تنفر با و گردانمیم بر را میرو چندش با

 که یهست یروان ضیمر هی تو! خورهیم هم به ازت حالم-

 ! نداره یدرمان چیه روزت و حال

 روانم یرو شیها حرف و است اعصابم یرو اش خنده

 !رودیم راه

 واست یهرکار منکه! دارم دوست منکه حرفارو نیا نزن-

 نوازش انهارا و بردیم میموها طرف به را دستش. . کنمیم

 رانهگ پرخاش و زنمیم کنار را دستش تیعصبان با ، کندیم

 : میگویم
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 کهیرتم کنمیم قلم دستتو یبزن دست من به گهید بار هی-

 !!ماریم سرت ییبال هی وگرنه برو گمشو! زیچ همه یب ی

 : دیگویم قبل از تر اور چندش و زندیم یپوزخند

 زدم من یگفت بهشون ؟ینیبیم! یبکن یتونینم یغلط چیه-

 هشیهم که یرادمان اون یحت کرد؟ باور حرفتو یک! بهت

 قائل ارزش حرفات یبرا یزیپش هم ومدیم در پشتت

. .  صورتم به شودیم رهیخ و کندیم مکث یکم!! نشد

 دیگویم و چرخاندیم بدنم و صورت یجا همه را نگاهش

: 

 هی تا بهت زدم! مدت هی یبش نینش خونه تا بهت زدم-

.  یبر گهید یجا اتاقت جز ینتون و یباش نظرم ریز مدت

 یحت و ینیبب رو یعوض ی پسره اون ینتون گهید تا. 

 !شیدوهزار ی کافه اون ی هیافتتاح یبر ینتون
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 هک خوردیم هم به اش افهیق از حالم و بودم یعصب یانقدر

 رقف بر ام گرفته گچ ی شکسته یپا باهمان بودم حاضر

 !بکوبم سرش

!  یرسیم من به آخرش ، یکن که هم یهرکار تو یُگل-

 همه. .  شهیم من مال تو تمام. .  یشیم من مال آخرش

 و رادمان روز اون یحرفها بخاطر کردم نکارویا. .  تیچ

.  نبود حقت که یخواه معذرت بخاطر ، خودت یحرفها

 یُگل عاشقتم من. 

 

 

. 
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 یدراز زبون و یسیوا من یرو تو یندار حق تو یول

 !یکن

.  کردیم تکرارش نیمت یوقت خوردیم هم به اسمم از حالم

 را خودش نیمت یوقت خوردیم هم به خودم از حالم. 

 ! دانستیم من مالک

 گفتم داشتم او به نسبت که ینفرت تمام با

 !شرف یب بشه تو مال ام جنازه نکهیا مگر-

 ایدن نیا یتو وجودتون که تو امثال و تو صورت یتو تف

 !دهیم هدر یالک رو ژنیاکس فقط
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 شودیم خم صورتم یرو و شودیم یجد لحنش و نگاهش

: 

! یبخور االن رو ینخورد روز اون که یلیس نکن یکار-

 بخوام که هم یهرچ ، کنمیم بخوام که یهرکار من

 بدست باالخره موردعالقم زهیچ هی مثل هم تو!  رمیگیم

 !  ارمیم

 یسانت کی یول دهمیم هلش عقب به سالمم دست با

- رسدینم او به زورم یدست کی ، خوردینم تکان مترهم

 توهم و کنمیم بخوام یهرکار من!  یُگل نکن تالش

 ! کنهینم باور حرفاتو یکس چرا؟چون! یبگ یتونینم یچیه

 : دهدیم ادامه و کشدیم صورتم یرو را دستش

 ینتوینم رو یچیه تو. .  کنم یدراز دست بهت اگر یحت-

 ! یکن ثابت
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 یلو دنشید اومدم گمیم بهشون ، انیب هیبق و یبزن غیج

 ! کنهیم رفتار باهام داره ینطوریا اون

 !یَبر از رو حرفهاشون مطمئنم- دیگویم و خنددیم

 حد چه تا ادم کی ، شودیم جمع میچشمها در اشک

 و خودش از تواندیم چقدر ادم کی باشد؟ بدبخت تواندیم

 صدا زیانگ نفرت نفر کی توسط یوقت شود متنفر اسمش

 شود؟ خواسته و شود زده

 درخواست و بود چالق میپا و دست یوقت کردمیم چه

 کنم؟ توانستمینم هم کمک

 یشد زاده! یباش بدبخت که یشد زاده اولش از تو یگل

 یشد خواسته هم اگر تا یشد زاده! نخواهد را تو یکس تا

 !باشد زیانگ نفرت و شرفیب و نچسب ادم کی ادم آن ،

 با رتیدتق و شده نوشته یبدبخت مرکب با سرنوشتت تو

 ! است خورده گره حسرت و اشک
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 ییزهایچ دربرابر ؟یکنیم مقاومت زیچ چه برابر در پس

  ت؟اس شده گرفته نظر در ات یزندگ و تو یبرا قبل از که

.  . زنمیم پوزخند دلم در ، یا باخته یعنی یکن هیگر اگر

  ببازم؟ را آن که داشتم چه من ام؟ باخته را زیچ چه

 نیمت که تمیثیح از شود؟یم لگدمال هرروز که غرورم از

  برد؟یم سوالش ریز لحظه هر ایپو از بااستفاده

 شهیمه. .  بنددیم را نفسم راه و دیآ یم باالتر و باال بغضم

 و کردمیم ازین و نذر. .  کردمیم دعا افتم یم خطر در یوقت

 پرداخت کجای را همه شدنیم تلنبار که یمدت از بعد

 را یقاصدک ای دیپریم آسمان در یا ستاره یوقت. .  کردمیم

 ستمد یرو باران ی قطره نیاول افتادن با ای ، کردمیم فوت

 بزرگ یها آرزو. .  کردمیم آرزو و بستمیم را میچشمها ،

 سرنوشتم یجا چیه در آنها به دنیرس که ییآرزوها. . 

 !بودند نشده نوشته
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 ییجا به میدعاها یحت ، نهایا از کدام چیه وقتهاهم یگاه

 چیه. .  شدینم درست زیچ چیه و کردندینم دایپ راه

 مستجاب هم ییدعا چیه و شدینم آورده بر ییآرزو

 !شدیم بود که یزیانچ از بدتر زیچ همه و شدینم

 ، دباشن خودم انتخاب واقعا میانتخابها خواستم شهیهم من

 . .  دکنن انتخاب هیبق را زمیچ همه گالره مانند خواستمینم
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 هک یزیهرچ یبرا و ستمیا به خودم یپا یرو خواستمیم

 !باشم ونیمد خودم به تنها ام کرده انتخاب ام یزندگ در

 لقب از گرید یکس را یزندگ نیا. .  کردمیم اشتباه یول

 تنم ذره ذره هیبق حاال و است دوخته و دهیبر من یبرا

 . . کنندیم

 در است درست. .  دهمیم قورت یسخت به را دهانم آب

 دنیرس داغ یول ، ام ستادهیا ام یزندگ ی نقطه نیدتریناام

 . گذارمیم نیمت فیکث و اهیس دل یرو را من به

 یور تمام نفرت با و چسبانمیم تخت هیپشت به را خودم

 ! اندازم یم تف صورتش

 : کندیم نگاهم تیعصبان با و کشدیم عقب عیسر

 مثل نهیا اقتتیل. .  یندار رو یچیه اقتیل احمق توهه-

 ، کنن جمعت اون و نیا نیماش تو یابونیخ ی هرزه هی



 

Romanzo_o 343 

. .  نکن فراموش چوقتیه اوردمو سرت که ییبال نیا

 ! ادیم سرت نیا از بدتر گرفتمت یوقت چون

 شیحرفها. .  شودیم بلند شیجا از و دیگویم را نهایا

 بردن ذتل جز دمیدیم را تشیعصبان یوقت یول بود نیسنگ

 و خودش قیال که یزیهرچ. .  کردمینم فکر زیچ چیه به

 اقات از بعدهم و داد نسبت من به را بود بارزش صفات از

 . .  رفت رونیب

 . . بود دهیبر را امانش که یدرد و ماند یگل و

 * * * 

 یم نرویب را شیدستکشها و کشدیم جلو را نشیآست سر

  ، ندینشیم زیم سر و کشدیم عقب را اش یصندل و اورد

 حضور هم یناصر ستوان و یصالح سرهنگ و رادمان

. .  دوزدیم الوند به را منتظرش نگاهه رادمان ، داشتند
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 کار از سر و بفهمد را زیچ همه زودتر هرچه بود مشتاق

 .  اوردیب در آدم نیا

 و است دهیکش اتو و مرتب اول روز همان مانند الوند

 و زدیم برق روزید که یمدل همان به اش یمشک یموها

 . بود مانده ، بود حالت خوش

 ودب یمشک که یگرید دوخت خوش شلوار و کت ندفعهیا

 یحساب و بود برتنش داشت یدیسف و کیبار یها خط و

 اختهس ، داشت یخاص لیاستا که ژیپرست با فرد کی او از

 . بود

 یصدا با و زندیم لبخند و ندینشیم شیجا در صاف

 : دیگویم خاصش

 ! شده شروع زودتر جلسه! نکردم رید مطمئنم-

 : دیگویم و کندیم نگاه ساعتش به بعدهم
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 !اومدم نیگفت که یساعت اون از زودتر قهیدق پنج-

 :دهدیم تکان را سرش و زندیم لبخند سرهنگ

 نیهست ما یهمکارا نیتر شناس وقت یکی شما که البته-

 وقت سر درست دینکرد رید نبارمیا دینباش نگران! 

 ، نیاورد فیتشر
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 ما یهمکارا نیتر شناس وقت یکی شما که البته-. 

 وقت رس درست دینکرد رید نبارمیا دینباش نگران!  نیهست

 یبررس رو گهید یکارا یسر هی ما ، نیاورد فیتشر

 !مینشست زیم سر شما از زودتر نیهم یبرا میکردیم
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 و کندیم باز را شیجلو یها پوشه و زندیم یلبخند الوند

 : دیگویم

 اغسر میبر وقفه بدون االنم پس ، سرهنگ جناب مچکرم-

 . کارمون

 ، دیگوینم یزیچ و کندیم نگاهش منتظر همچنان رادمان

 صاف را شیگلو و اندازد یم ینگاه تکشان تک به الوند

 شروع ییاونجا از - دیگویم خاصش یصدا با و کندیم

 بزرگ ی پرونده کی ریدرگ مدتهاست شما که میکنیم

 شمییقسمتا هی و کشوره از خارج تو پاش هی که نیهست

 !رانیا یتو

 یهایکینزد تا بار هی دمیفهم من که یزیچ طبق و

 اونارو نینتونست متاسفانه یول نیرفت باند نیا یریدستگ

 !دیکن منحل باندو نیا و دیریبگ

 : دیگویم و کندیم یاخم رادمان
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 کاریچ قرار شما خب. .  رانیا تو ، اسلحه قاچاق باند-

 د؟یکن

 : زندیم یکج لبخند الوند

 اونجاهاشم به. .  سرگرد جناب دیباش داشته صبر-

 !میرسیم

 و کندیم گره هم در اش نهیس یجلو را شیدستها رادمان

 ینیچ مقدمه ی حوصله اصال ، کندیم نگاهش تیجد با

 زودتر چه هر داشت دوست و نداشت را مرد نیا یها

 . بروند مطلب اصل سر

 !  نشده ازشون یخبر گهید هم انیجر اون از بعد و-

 انجام اسلحه قاچاق سرگرد جناب قول به که باند نیا

 از خارج خودشون که گنده کله یسر هی توسط ، دنیم

 یتو رو شونیکار یقرارها از یسر هی و هستن کشور

  ؛ شهیم اداره ، زارنیم رانیا
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 شما بود ممکن که یانیجر اون از بعد و کننینم سکیر

 ! نشد یخبر رانیا تو ازشون گهید دیکن رشونیدستگ

 ، دادیم گوش الوند یحرفها به دقت با که سرهنگ جناب

 :دیگویم

 میبرد جلو رو کارمون دقت با و صدا و سر یب یلیخ ما-

 تر نیزبیت که هستن باند اون یتو یافراد متاسفانه یول ،

 در و کرد دشوار ما یبرا رو راه نیا و. . کننیم عمل ما از

 ! شد رو به رو شکست با اتیعمل آخرم

 : کندیم نگاه رادمان به حرف نیا گفتن با

 فاقات نیا میداشت کنارمون در رو سرگرد جناب اگر البته-

 !افتاد ینم

 : دیگویم خاصش لحن با و شودیم رهیخ رادمان به الوند
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 نشویا حتما نباریا که خواستم ازتون نیهم بخاطر منم-

 دمیشن ازشون یادیز یفایتعر چون. .  باشن داشته حضور

 باهاشون نتونستم زودتر چرا که خوردم افسوس واقعا و

 !بشم اشنا

 چه جواب بود مانده ها دیتمج و فیتعر نیب که رادمان

 : دیگویم بدهد را یکس

 پرونده هی یرو من قبل دفعه. .  نیدار لطف من به شما-

 نمیبب نکهیا یبرا ییوقتا هی تنها و کردمیم کار گهید ی

 رهیم شیپ چطور اسلحه قاچاق ی پرونده
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 از یهرکار االن یول. .  گرفتمیم اطالعات بهش راجع

 ی هیقب کنار بره هم پرونده نیا تا دمیم انجام ادیب بر دستم

 !شده حل یها پرونده

 نیتحس نظر همه از را رادمان شهیهم که یصالح سرهنگ

 لبخند ، داشت قبول را تشیدرا و شجاعت و کردیم

 : دیگویم و زندیم یتیرضا

 چون ، کنم فیتعر نجایا یها بچه از ندارم عادت من-

 اثر کارشون یرو نیا و شنیم مغرور خودشون به عیسر

 از یکی جرات به نهیآد سرگرد یول ؛ ذارهیم یمنف

 کنارمون در وجودش با نباریا مطمئنم! ماست ینهایبهتر

 !میببند رو پرونده میشیم موفق

 : دیگویم و اندازد یم نگاه کاغذها به الوند

 ! باشه نطوریهم که دوارمیام-
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 : دهدیم ادامه و کندیم مکث یکم

 از بعد و میکرد تمرکز پرونده نیا یرو که هیمدت ماهم-

 قرار میهمبف میتونست باالخره اتییجز یبررس و قاتیتحق

 !رهیگیم شکل کجا و یک شونیبعد

 که رادمان به هم بعد و الوند به اول یخوشحال با یناصر

 : کندیم نگاه بود لیتحل هیتجز حال در بااخم

 اومدن خوب یخبرا با الوند جناب دونستمیم اولش از-

 !سراغمون

 ودب شده کالفه دندیپر یم شیحرفها انیم که نیا از الوند

 : زندیم یتصعن لبخند و دیگوینم یزیچ یول ،

 ، دمیم انتقال شما به مو به مو و قیدق رو اطالعات تمام-

 میدار رو انتظار نیا شما از نترپلیا سیپل طرف از من و

 !دیکن تموم رو کار ندفعهیا که
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 و بود شده شوکه خبر نیا دنیشن از که یصالح سرهنگ

 : دیگویم بود خوشحال

 نیا یحاو شما اطالعات کردمینم رو فکرش اصال من-

 ! باشه کننده شوکه و خوب خبر

 هب رو پرونده نیا شده که هرطور ندفعهیا ما دیباش مطمئن

 !میرسونیم اتمام

 : دیگویم است کرده اماده که یاطالعات به توجه با الوند

 ییآشنا باهاش مطمئنم که ، استوک کلیما اسم به یفرد-

 انجام اون نظر ریز زیچ همه و بانده نیا سرپرست دیدار

 ؛ رهیگیم

 یفوذن توسط بشه بسته رانیا یتو قراره که یدیجد قرداد

  ، شد داده اطالع بهمون ما یها
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 از پدرش و یرانیا مادرش که ینور احمد اسم به یکس با

 رو دیجد قرداد ، هست عربستان ساکن و عرب نژاد

 . .  بندنیم

 دفعه ها اسلحه چون! ران؟یا چرا باشه جالب براتون دیشا

 صحنه یطور زیچ همه فقط بود شده رانیا وارد قبل

 شما و وفتهین خطر به ها اسلحه رفتن لو اگر که شد یساز

 هم دفعهنیا. .  داشتن رو قرارداد بستن قصد فقط دیکن فکر

 دیجد قرارداد طرف به رو قبل دفعه یها اسلحه همون

 .فروشنیم

 و کندیم زیر را شیچشمها ، کندیم نگاه الوند به رادمان

 :دیگویم

 یخبر اطالعات نیا از حاالها حاال میکردیم فکر ما-

 !نشد یخبر یول میگرفت کمک نترپلیا از بارها. .  نباشه
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 زیسوپرا مارو کامل اطالعت نیباا شما اومدن ییهوی نیا

 !الوند جناب کرد

 ، بود دستش در ی پرونده کردن مرتب حال در که الوند

 : ندزیم یلبخند هیثان چند از بعد و کندیم مکث یا لحظه

 اطالعات یآور جمع مشغول مدت نیا تمام در ما -

 و دینک استفاده ازش دیبتون جامع و کامل طور به تا میبود

 ! دیبرسون انجام سر به تیموفق با رو پرونده
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 به را پوشه و شودیم بلند شیجا از و دیگویم را نیا

 رادمان به نگاهش که همانطور و دهدیم یصالح سرهنگ

 : دیگویم است

 شما و داره قرار ارتونیاخت در زیچ همه االن که نهیا مهم-

 !دیکن تموم رو کار دیتونیم هوشمندانه ریتدب هی با

 را اطالعات از حجم نیا توقع که یصالح سرهنگ

 : کندیم نگاه پرونده به ، نداشت

 دهیم هم دست به دست داره یچ همه شهینم باورم هنوز-

 خدا از یآدما نیا شر از و بشه منحل باند نیا باالخره تا

 !میبش خالص خبریب

 را شیدستکشها و اندازد یم ینگاه ساعتش به الوند

 :کندیم دستش
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 نجایا هب تا من فهیوظ ، دیرس انیپا به جلسمون کنم فکر-

 ادامه یبرا ؛ گمیم دینباش خسته بهتون االن از. .  بود نیهم

 . دید میخواه رو گهیهمد دوباره کار

 رو او دینباش خسته و تشکر از بعد و شوندیم بلند یهمگ

 طرف به زنان لبخند یصالح سرهنگ ، کنندیم بدرقه

 : گذاردیم اش شانه یرو را دستش و دیآ یم رادمان

 شتیمسئول تمام پرونده نیا کارت؟ شروع یبرا یا اماده-

 !یایم بر پسش از مطمئنم! توعه ی عهده بر

 : دیگویم تیجد با و دهدیم تکان یسر رادمان

 هک کنمیم تالشمو تمام. .  سرهنگ جناب راحت التونیخ-

 . میباش یراض همه کار آخر در

 ار کارش تا ردیگیم سرهنگ از را پرونده و دیگویم را نیا

 نسبت دلش در ییها شائبه و شک هنوز یول ، کند شروع

 .ردکیم برطرفشان دیبا است طور هر که بود زیچ همه به
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 "َرستار"

 یال به ال سگها پارس یصدا ، است کیتار و سرد هوا

 ان دور نفر چند که یآتش نوره و چدیپیم باد ی زوزه

 . است کرده روشن یکم را فضا اند نشسته

. .  شومیم ادهیپ همانجا و کنمیم خاموش را نیماش

 ارمدیم بر قدم آرام و برمیم فرو کتم بیج در را میدستها

 دورش یادیز کوچک یها بچه که یآتش به کم کم تا

 . برسم بودند، نشسته
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 همان آنجا یروشن تنها ، است کیتار دورشان یفضا

 . است کوچک و کم آتش

 ی جسه و افهیق به که بچه دختر تا دو و بچه پسر چهار

 و دست با ، باشند سال ده ریز شانی همه خوردیم زشانیر

 یلباسها و بود شده اهیس یالودگ از که ییها صورت

 دهیچسب گریکدی به ها گربه بچه مانند که پاره و یچرک

 رماس سوزه یول ، کند تشانیاذ کمتر سرما بلکه تا بودند

 گرم یکم آنها بگذارد که بود حرفها نیا از تر رحم یب

 . شوند

. .  دشیم آشناتر میبرا ها صحنه نیا شدمیم کترینزد هرچه

 و مقابلم یرهایتصو و ستمیا یم شانیقدم چند در

. .  ندریگیم جان شتریب بود دهیچیپ سرم در که ییصداها

 نشان ار یسبز چشم پسرک که یدیسف و اهیس یرهایتصو

 کنارش را خودش از کوچکتر ی پسربچه دو که دادیم
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.  دنیلرزیم و دهیچسب گریکدی به سرما شدت از و نشانده

 بود رماس فقط. .  نبود یگرم لباس چیه ، نبود یآتش چیه. 

 ! یکیتار آن از لرز و ترس و یگرسنگ و

 چیه. .  یحت. .  نبود ییگرما ، نبود ینوازش دست چیه

 .. .  نبود هم یدیام

 هیثان از یکسر در رهایتصو آن تمام ، ییصدا دنیشن با

 ریز که کوچک بچه دختر کی را شیجا و شودیم محو

 رفته و رنگ و کهنه هیروسر و است شده کبود چشمش

 . کندیم پر ، است گذاشته سرش یرو کوله و کج که یا

 ؟؟یاومد جمهور سییر طرف از تو ، عمو سالم-

 و گرد چشمان که یا زهیم زهیر دخترک ی چهره به

 کنمیم تعجب حرفش نیا با. .  کنمیم نگاه ، داشت یدرشت

 : زنمیم یکج لبخند و

 جمهور؟ سییر چرا حاال جمهور؟ سییر-
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 یچهارچشم یهمگ که گرید یها بچه به ینگاه دخترک

 : دیگویم و کندیم بود، من به نگاهشان

 اومده جمهور سییر طرف از ای اقاهه نیا گنیم دوستام-

 اومده شب وقت نیا که نداره رو یکس ما مثل اونم ای

 !نجایا

 به بعد و کنمیم نگاهش یکم ، حرفش نیا دنیشن با

 مشو قدش هم تا نمینشیم زانو یرو و شومیم خم سمتش

 و رمیگیم را اش چانه ریز اشاره و شصت باانگشت ؛

 : میگویم

 !حهیصح پاسخ ، دوم نهیگز-

 : دیگویم و کندیم نگاه چشمانم به

 سییر یبرا بر یاصغرگار میداد ما اخه! بد چقدر-

 !سهیبنو نامه ما طرف از جمهور
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 سییر یبرا بر یاصغرگار میداد ما اخه! بد چقدر-. 

 !سهیبنو نامه ما طرف از جمهور

 نوشته اشتباه نداشته یحساب درست سواد چون دیشا

 !!بخونه نتونسته جمهورم سییر

 سییر واسه مگه حاال! دیشا- میگویم و دهمیم تکان یسر

 ن؟یبود نوشته یچ جمهور

 : دیگویم من به رو بعد و کندیم نگاه گرید یها بچه به

 بگم بهت تا ایب-
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 شتریب انگشتم کی که را دستم کوچکش یدستها با بعد و

 . بردیم سرش پشت و ردیگیم را شدینم جا آن در

 همه مکنیم نگاه تکشان تک به ، میرسیم هیبق به یوقت

 یکی سمت به را دستش دخترک!  بودند رهیخ من به شانی

 نظر زا کال و تر زیر هیبق به نسبت اش جسه که پسرها از

 : دیگویم و کندیم دراز ، خوردیم کوچکتر هم سال و سن

 ونهتینم و داره مشکل گوشش یعل که مینوشت نامه یتو-

 گوش تو اگه که هست یدستگاه هی دمیشن من!  بشنوه

  . برشو و دور یصداها بشنوه تونهیم یعل بزارنش یعل

 بود کرده کز یکم یجا در که یعل یا قهوه چشمان به

 کی خودش هم صدا دنینشن نیا دیشا. .  کنمیم نگاه

 دنید ارزش نه زهایچ یلیخ ایدن نیا در! باشد نعمت

 !دنیشن نه و دارند
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 وممعص و ساکت و بود یمشک مو یدخترک که بعد نفر به

 : کندیم اشاره بود نشسته

 !داره دوس یلیخ خوندن درس معصومه مینوشت بعدشم-

 ! میکن نامش ثبت مدرسه میتونینم میندار پول چون ما اما

 : نشستم داشت یصاف سطح که یبلند چوب تکه یرو

 برادراتن؟ و خواهر همه نایا-

 یم من به کینزد و کندیم تر سفت را اش یروسر ی گره

 : ستدیا

 که دارم خودم از بزرگتر خواهر دونهی فقط من!  عمو نه-

 که پسر دوتا اون ، دوستامن همشون نایا. .  ومدهین هنوز

 حمدهم تپله که یاون داداشن ؛ الغر شونمیکی چاقه کشونی

 یول داره دوس یلیخ یخوراک محمد که مینوشت نامه تو

 اون و. .  بخوره خوشمزه زیچ هی نتونسته وقته یلیخ

 !داره دوست یلیخ دوچرخه اونم ، نهیحس هم الغره
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 حالت همون) کنمیم معمول حد از تر گشاد را میچشمها

 (خوناشام خاطرات تو منید

 !ن؟یفتنگر اشتباه نوئل بابا با رو جمهور سییر شما انایاح-

 : دیگویم جانیه با دخترک

 جمهوره؟؟ سییر مثل اونم ه؟یک نوئل بابا-

 : زنمیم یکج لبخند

 قتو نیا بعدشم. .  هیالیخ تیشخص هی بابانوئل. .  نه-

 !شه دایپ اگر عمرا سال

 : دیگویم و ندیچیم بر را شیلبها

 یحت ما خونه؟یم رو نامه جمهور سییر بنظرت ، عمو-

 وت نکهیا مگر گفت بر یگار اصغر. . مینوشت ادرسمونم

 سترا! بده جواب نامتونو جمهور سییر دینیبب خوابتون

 عمو؟ گهیم



 

Romanzo_o 365 

 

 

۴۴ 

. 

. 

 

 نقدریهم که ییروزها ادی به و کنمیم نگاه اش چهره به

 یم ، بودم قدرتمند آدم کی هیاری دست منتظر دوارانهیام

 ! امدین چوقتیه ادم آن یول. .  افتم

 هیبق که یقدرتمند ادم همان خودم که شد باعث نیهم و

 هک گرفتم ادی را نیا دیشا. .  بشوم هستند امدنش منتظر

 ! شوم همان مانند ، خواهمیم که را یزیهرچ دیبا
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 دست منتظر که یهروقت تا چون ، بود نیهم درستش

 انها یشد منتظر یخورد که نیزم ای یباش هیبق یاری

 . دیرس ینخواه ییجا چیه به ، کنن بلندت

 فردا نیهم و بخونه رو نامه اون جمهور سییر دمیشا-

 !بشه انجام هاتون خواسته

 : کوبدیم هم به را شیدستها و پردیم باال زده ذوق

 نیندویم شما یول ، ستین شیحال یچیه بر یگار اصغر -

 ، ونهخیم یگیم اگر پس ، تونهیحال شتریب اون از شما. . 

 !خونهیم حتما

 : دهمیم باال را میابرو کی

 ؟ مهیحال شتریب من یگیم لحاظ چه از-

 یم کنارم قایدق و کندیم کترینزد را خودش زندویم لبخند

 :ستدیا
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 و افهیق به هم ، نیدیم یخوب یلیخ یبو هم شما چون-

 از ترشیب بر یگار اصغر مثل یکی که خورهینم پتونیتر

 !شه شیحال شما

 کی هم من چون. .  کنمینم یتعجب چیه شیحرفها از

 !بود نگونهیهم تفکرم طرز یزمان

 ههمانگون دمیدیم را زیهرچ ایر یب و ساده و زیتم نقدریهم

 درون ، دمیفهم تا دیکش طول یول! کردمیم قضاوت

 درون و ییها یکیتار و ها یزشت چه یقشنگ زیهرچ

 ردک جستجو شدیم یمهربان و یقشنگ چقدر یزشت زیهرچ

. 

 هک ییایدن. .  داشتند یباور زود و ساده یایدن چه ها بچه

 لباس. .  نداشت را ها بچه نیا یمهربان و یسادگ اقتیل

 و یبدبخت با را شانیجا همه و کندیم پاره را شانیسادگ

 . . پوشاندیم یبد و بیفر و یپست
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 اداعتم آدما ظاهر به چوقتیه دینبا! یکنیم اشتباه تو -

 خوبه یلیخ هاشون افهیق و پیت وقتها یبعض بدا آدم! یکن

 تا دنیم نشونت خوبشونو ظاهره اونا! بزنه گولت تونهیم و

 خودت--! کنن پنهون رو اهیس و کیتار باطن اون بتونن

 ؟یکرد پنهون یچجور اهتویس و کیتار باطن ؟یچ

 و شوندیم بلند شانیجا از ها بچه ی همه ، صدا دنیشن با

 .  روندیم یکس سمت به سرعت با

. .  ردخت کی ، گردمیبرم سمتش به و شومیم بلند میجا از

 و داشت یمشک و پر یابروها. .  یجد و اخمو ی افهیق با

 !  یوحش رنگ اهیس یچشمها

 با سنش یول نداشت هیبق با یتفاوت هم لباسش و رخت

 .کردینم یبرابر هیبق

 : دیگویم یخوشحال با و دودیم سمتش به کوچک دخترک

 ! .یآبج یاومد خوش-



 

Romanzo_o 369 

. 

 

 

۴۳ 

. 

. 

 

 هب هیثان چند از بعد یول است من به نگاهش هنوز دختر

 : دیگویم و کندیم نگاه کوچکش خواهر

 اهاشب و طرفش نپر زود ادیم یکی تا نگفتم مگه پرگل-

 ره؟ینم کلت تو حرف چرا المصب د بزن؟ حرف

 آدم عمو یپر- زندیم لبخند و کندیم نگاه من به پرگل

 !  هیخوب
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 : دیگویم پرگل به تیجد با یپر

 تانیچ خوب لباس با و بزنه ادکلن سیپ چهار یهرک-

 اهر االی ، زاینر هم به منو اعصاب ه؟؟یخوب ادم کنه تانیپ

 دیبر نیوفتیب

 .خوَردیم اش افهیق به کامال و است یالت لحنش

 ، برندیم حساب شیرو یهمگ است مشخص که ها بچه

 رو و دیآ یم من سمت به یپر. .  بروند که افتند یم راه

 : دیگویم تیجد و اخم همان با و ستدیا یم میرو به

 هم ها توله نیا بر دور!  یهرر برو بکش راهتو هم تو-

 !  دستت ال زارمیم گوشتو خودم وگرنه ، نپلک

 : کنمیم معمول حد از تر گشاد را میچشمها
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 نهمهیا و تو به فهیلط اسم هی یپر! یاسمت متضاد قایدق-

 دیبا یزیچ یعزت ینصرت هی! ادینم اصال خشونتت

 !روت زاشتنیم

 : کندیم زیر را شیچشمها

 ، یباش ناِکسا آدم اون از خورهیم افتیق به!  سنن رو تو-

 جانیا!  کردنه مسخره هیشب شتریب اما یخندیم!  یمرموز

 یکار بهترون ما از با نه میاوناش از نه ما ؟یخوایم یچ

 !میدار

 : کنمیم نگاهش و برمیم فرو بمیج در را میدستها

 ؟یفهمیم یچ گهید نمیبب نگاه شتریب-

 : ردیگیم سمتم به دیتهد انگشت و زندیم پوزخند



 

Romanzo_o 372 

 ودمت ای یکنیم یغلط چه نجایا یگیم ای!  اروی نیبب -

 با مستین کاریب من! یکنیم گم گورتو کولتو رو یزاریم

 نه؟ ای یدیفهم بزنم کله و سر گولیژ بچه توعه

 ؟یچ یعنی یستین اوناش از-

 ستادهیا ما از دورتر که ها بچه به و دزدیم را نگاهش

 : زندیم زل بودند

  برو کن جمع! یکنیم فکرشو که یهمون یعنی-

 بودم اوناش از دنبال اگر منم - کنمیم نگاهش خونسرد

 !ومدمینم تو مثل یکی سراغ باش مطمئن

 : دیگویم بااخم و کندیم نگاهم عیسر

 بفهما دهنتو حرف چمه؟ من مگه! اروی یهو-

 : اندازم یم باال را میابرو کی
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 تیاذ خشنت رگ اون کمی فقط ستین که تیزیچ -

 ! میرسینم ییجا به باهم ینطوریا! کنهیم

 : کندیم نگاهم تیعصبان با

 روب کن جمع گم؟یم یچ ین تیحال ؟ هم به یبافیم یچ-

 ؟ییهالو ای یکر! گهید قبرستون هی

 : کنمیم نگاه آتش به و نمینشیم ام یقبل یسرجا

 بگم تا نیبش-

 یم جلو حرص با و شودیم تریعصب اش خالفکارانه لحن

 : دیآ

 !یگیم یچ یچ تو گمیم یچ من-
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 ؟یستین خمار شوکت دختر سوت سه یپر مگه-. 

 نگاهم رهیخ! ماندیم شیجا در مات و زندیم خشکش

 فراموش را شیحرفها انگار و است شده شوکه ، کندیم

 . است کرده

 شک که ییجنسا! دنبالتن در به درد بابات یطلبکارا-

 ! نبوده کم ازشون یرفت

 : میگویم کنم نگاهش نکهیا بدون

 میکن شروع میخوایم تازه ، نیبش ایب حاال-

 ؛ آورد ینم خودش یرو به یزیچ یول ، است دهیترس

 تشیموقع خواستیم مثال که یطور و ردیگیم باال را سرش

 : دیگویم کند حفظ را

 . .  یگرفت اشتباه! یزنیم حرف یچ به راجع دونمینم من-
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 : اندازم یم اتش در را یچوب تکه و زنمیم یکج لبخند

 سه یپر دخترش که هست خمار شوکت چندتا مگه-

 کنه؟یم حصب شبشو نایماش قبرستونه تو و کرده فرار سوت

 سکته کاراش دست از زنش که هست شوکت چندتا مگه

  مرده؟ و کرده

 : کنمیم نگاهش

 از که ییجنسا ی همه دخترش که هست شوکت تا چند-

 رد خواهرش با و ازش دیدزد و بود گرفته اشیدست باال

 رفت؟

 : لرزدیم شیصدا و است شده قرمز صورتش

 !!شو خفه!  بسه-
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 یآدما! گردنیم دنبالت دارن که ماهه شیش االنم -

. .  ور تو هم! کشنتیم قطعا کنن داتیپ اگر که یخطرناک

 !رو کوچولو دختر اون هم

 : دیگویم کند کنترل را لرزشش دارد یسع که ییصدا با

 ؟؟ییادما همون از ؟یهست یک تو-

 !  نه-

 : ستدیا یم میرو به رو

 ؟یدونیم کجا از نارویا ؟یهست یک تو پس-

 : زنمیم لبخند

 !داره خودشو زنسیب که یکی-

 !کنه کمک تو به خوادیم ، البته و

 مچیه. .  ادمارو اون نه ، شناسمیم رو تو نه من اروی نیبب-

 !یبزن حرف فهممینم اصال من که ینطوریا ادینم خوشم
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 بعدم ؟یاومد یا شده خراب کدوم از و یهست یک بگو

 ؟یخوایم یچ من از بگو

 ضرب هی- رودیم عقب که شومیم کشینزد و شده بلند

 : گهیم که هست هم یسیانگل المثل

The Way to get along is to go along. 

 .است یهمراه در یستیهمز

 من! میایب کنار باهم دیبا ، وفتهین یبد اتفاق یخوایم اگر

.  بدم انتخاب حق بهت و بزارم پات جلو راه دو که اومدم

 . 

 : دیگویم دیترد با و کندیم نگاه اطرافش به

 حق نه یبزار پام جلو یراه خوامیم نه ، نشناسمت تا-

 یک بگو ادم بچه نهیع! یبد یانتخاب

 ؟؟یهست ی؟چی؟دزدیسی؟؟پلیهست
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 : اندازم یم ینگاه ساعتم به

 از کن فکر خواهرت قول به! یدیم هدر وقتمو یدار-

 !  اومدم جمهور سییر طرف

 تیامن و داره خواب جا که یکار ، دارم کار شنهادیپ برات

 و یختبدب نیا از و یکن قبول یتونیم! نهیتام خواهرتم و تو

 ! یرونیب یبزن فالکت
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 ول جات که ، دوم راه سراغ میبر و ینکن قبول یتونیم ای

 خودت دنبال هام توله نیا و یکن فرار دیبا باز و رهیم

 !  یکن دایپ گهید جا هی لرز و ترس با و یبکشون

 ! اوضاع نیهم بازم و رهیم لو اونجا هم باز مدت هی از بعد

 !یکن فکر یدار وقت فردا تا

 یول است مشکوک ، دارد دیترد ، کندیم نگاهم حرف یب

 : ندارد یا چاره

 نیبب ت؟یامن هم و داره خواب جا هم که هیکار چه نیا-

 لد ور موندمیم وگرنه ستمین اوناش از گفتما اولشم از من

 یانگور اب اشیمشتر واسه ، الواتم هیمفنگ یبابا همون

 !ختمیریم

 : میگویم و رومیم ها بچه سمت به
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 گهید یکارا ایدن تو ، بودن اوناش از رهیغ باش مطمئن-

 ! یبد انجام یتونیم تو که هست هم

 : رسمپیم و کنمیم نگاه شیچشمها به ، رسمیم که پرگل به

 هورجم سییر واسه بود؟ یچ آروزت تو ؛ ینگفت یراست-

 ؟ینوشت یچ خودت طرف از نامه اون تو

 : دیگویم و اندازد یم خواهرش به بعدهم و من به ینگاه

 مینخوا ما گهید تا کنه ریدستگ رو بدا آدم که نوشتم-

 . .  میکن فرار و میباش آواره

 فکر میآبج ، میفرار حال در همش میآبج منو عمو آخه

 ادم اون ای بابا اگر که دونمیم یول. .  دونمینم من کنهیم

 !کشنیم مارو. .  کنن دامونیپ بدا

 : میگویم پرگل به رو بعد و اندازم یم خواهرش به ینگاه
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 که کار هی! داده کار شنهادیپ خواهرت به جمهور سییر-

 را یکاغذ! بده نجات بدا آدم اون دست از شمارو تونهیم

 قبول خواهرت اگر- میگویم و گذارمیم ژاکتش بیج در

 ! بهش بده نویا کرد

 : کوبدیم هم به را شیدستها جانیه با

 ! یاومد جمهور سییر طرف از تو دونستمیم اولشم از-

 تمام کارم ، دودیم خواهرش سمت به و دیگویم را نیا

 ! تگرفیم میتصم دیبا یپر بعد به نجایا از. .  بود شده

 : دمیشن را شیصدا که کردم یط را چندقدم

 کنم؟ اعتماد بهت دیبا چرا-

 : گفتم برگردم سمتش به نکهیا بدون
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 رکا شنهادیپ بهت فقط! نزدم کردن اعتماد از یحرف من-

 اون هب مثبته جوابت اگر!  یندار وقت شتریب فردا تا.  دادم

 !بزن زنگ کوچولوته خواهر بیج تو که یا شماره

 جاان از بمانم یجواب منتظر نکهیا بدون و میگویم را نیا

. .  کشمیم یقیعم نفس شدم که نیماش سوار ، شومیم دور

 !انجام حال در دوم سانس

 : رمیگیم را یا شماره و دارمیم بر را یگوش

 رو قرارداد هفته آخر ، باشن حاضر بگو ها بچه به-

 . .میبندیم

 

 

۳۴ 

. 



 

Romanzo_o 383 

 " گلچهره. " 

 . دادیم نشان را شب ده ، کنمیم نگاه ساعت به

 که یدرد و روزم کردن خراب و نیمت وجود علت به ظهر

 . .  بودم نزده غذا به لب ، داشتم

 صد با مامان که یا مزه بد سوپ بخاطر هم شام یبرا

  !اورمیب در عذا از یدل نتوانستم ، بود کرده درست منت

 را حالم و آمد اتاقم به دنمید یبرا بار کی هم عباس حاج

 شیخدا از انگار که خانجون برعکس درست. .  دیپرس

 اهرهمتظ یبرا بار کی چون! وفتدیب میبرا اتفاق نیا بود

 !امدین دنمید به شده که

 افتاده دراز به دراز تخت نیهم یرو را روز تمام من و

 ! داشتم را دهیگند گوشت تکه کی حس و بودم
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 مخصوص که ییعصا کمک با و کشمیم یقیعم نفس

 لندب میجا از گرفتیم قرار بغل ریز و بود من مثل یافراد

 . شدم

 رب خودم پس از من ، نداشتم یاجیاحت هیبق کمک به من

 ذهنم در را دهیگند گوشت آن توهم دینبا من. .  آمدم یم

 . .  کردم یم بزرگ

 نییپا اطیبااحت را ها پله و شومیم خارج اتاق از آرام آرام

 یاهو به ازین و بود شده نیسنگ میبرا اتاق یهوا ، رومیم

 خوردن یبرا یزیچ هم دیشا انیم نیا در. .  داشتم تازه

 ! کردمیم دایپ

 و ستمیا یم میجا در یا لحظه ، رومیم که آخر ی پله به

 ، زدن حرف و خنده یصدا. .  کنمیم گوش ها صدا به

 ییبال انگار نه انگار. .  دندیدیم الیسر و بودند جمع همه

 الح در غصه و ییتنها با اتاق کنج و است آمده من سر بر
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 یزیچ ندیبگو امدندین یحت! هستم کردن نرم پنجه و دست

 یکنیم فکر چرا. .  هه زنده؟ ای یا مرده نه؟ ای یدار الزم

 ی غصه ای باشند ناراحت تیبرا دیبا خانه نیا یاعضا

 وجود به باعث خودشان که یحال در بخورند را حالت

 وقتها یبعض چون دیشا هستند؟ روزت و حال نیا آمدن

 را ام خانواده از یکم حضور دلم و رودیم باال توقعم

 دنیپرس حد در یکوچک و کم یلیخ حضور! خواهدیم

 یبرا خوب یدعا کی حد در است؟ چطور حالت کی

 ی غصه و یباش نداشته خانواده نکهیا!  حالم شدن بهتر

 یباش هداشت نکهیتاا است بهتر یلیخ یبخور را نداشتنشان

 یرو به یزیچ! یبخور را بودنشان نگونهیا ی غصه و

 و رومیم نییپا هم را پله نیآخر و آورم ینم خودم

. .  کنمیم دعوت گرمشان کانون به را خودم لجوجانه
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 فنجان کردن جمع مشغول که خانم عصمت جز یکس

 . شودینم ام متوجه ، است یچا یها

 : دیگویم ینگران با بعد و کندیم تعجب اول

 یاومد یچجور روزت و حال نیا با تو!  مادر یوا یا-

 خب یگفتیم من به یداشت الزم یزیچ اگر ن؟؟ییپا

 !برم قربونت
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 از انهخ نیا در که یکس تنها دیشا. .  زنمیم یکمرنگ لبخند

 هنکیباا. .  باشد خانم عصمت نیهم است نگرانم دلش ته

 یول ، آمد ینم باال شیپاها درد بخاطر ها پله از ادیز

 و وهیآبم هم هربار و آمد من دنید یبرا بار دو امروز

 آورد یم میبرا را بود کرده درست خودش که ییها کیک

. 

 مگفت بود رفته سر ام حوصله فقط ، ندارم الزم یزیچ-

 . . نییپا امیب

 هب شانیسرها ، بودند شده من ی متوجه تازه که هم هیبق

 بعد و کندیم نگاه میپا تا سر به جون آقا. .  شد کج طرفم

 : دیگویم

 !دختر نمتیبب نجایا ایب-
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 متس به خانم عصمت کمک با هیبق نیسنگ یها نگاه ریز

 ی چهره همان با. .  نمینشیم کنارش و رومیم عباس حاج

 : دیگویم و کشدیم سرم بر یدست شیاخمو

 گفتم دخترا نیا به ، نییپا یاومد یکرد یخوب کار-

 هم پاش وضع نیباا و دهیخواب گفتن یایب بزنن صدات

 !نییپا ادیب تونهینم

 : دیگویم و ردیگیم را شیعصا دستش دو با بعد

 !ییحرفا نیا از زرنگتر تو که دوننینم-

 ی افهیق نکهیباا خانجون برعکس آقاجون ، زنمیم لبخند

 زندینم زبان زخم یول ، است یجد شهیهم و دارد اخمو

 . است مهربان ی؛آدم تیجد و اخم همه آن ریز و

 ام حوصله گهید. .  دمیخواب فقط حاال تا صبح از -

 !آقاجون باال اون سررفت
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 ربتش مشغول و بود نشسته شیپا یرو کانین که کایرون

 : دیگویم بود مخصوصش وانیل در خوردن

 رفتم من وگرنه!  کنهیم زیعز خودشو داره یگل آقاجون-

 !رونیب منوانداخت یتق باشم کنارش و کنم سرگرمش

 نازک یچشم پشت است خوردن یچا مشغول که مادرش

 : دیگویم لب ریز و کندیم

 . . ومدهین بهش یخوب!  مادرشه لنگه-

 و کنم حفظ را ام یخونسرد و باشم آرام کنمیم یسع

 دانمینم و بود لشیموبا در سرش که مامان ، ندهم یجواب

 را شیدستشها و گذاردیم کنار را لیموبا ؛ کردیم چه

 : دیگویم و کندیم گره هم در اش نهیس یجلو

 ، نبود حواسم منم بود اروم صدات جان ماهدخت-

 ؟؟یگفت یزیچ
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 چه و من به چه هیبق حرف نیکوچکتر با روزها نیا مامان

 ممکن آن هر و دهدیم نشان واکنش عیسر خودش به

 از انگار که هم عمو زن! بجود را طرف ی خرخره است

 : دیگویم عیسر نیهم یبرا بود باخبر تیوضع

 !جون یجار نبود یمهم زیچ-

 صد از کلماتشان آخر یها جان نیا میدانیم مانی همه و

 !است بدتر هم فحش

 یم من به ینگاه مین ، بود نشسته گالره کنار که خانجون

 : دیگویم و اندازد

 نیمت و عمت از یومدیم امروز یبود کاریب نهمهیا که تو-

 ! بهشون یزدیم زنگ هی الاقل ای! یکردیم یخواه عذر

 دلم و شدیم داغ سرم تیعصبان از آمد یم که هم اسمش

 !چمیبپ  را کفنش خودم یدستها با خواستیم
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 نیا به را من نکهیا ؟ کردمیم یخواه عذر زیچ چه بابت

 یها پرت و چرت بخاطر ای است؟؟ انداخته روز

 کند یعذرخواه من از دیبا او!  ردیگیم ام خنده امروزش؟

 آرام یکم مرگش خبر با دیشا ، است کم هم یعذرخواه

 !!شوم

 : کنمیم نگاه خانجون به یجد کامال
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 یعذرخواه بدونم شهیم فقط ، مادرجون دیبخشیم یلیخ-

 ل؟یدل چه به

 : دیگویم عباس حاج به رو و زندیم کمرش به را دستش

 چه هب یعذرخواه گهیم داره ؟ینیبیم زبونشو ش؟ینیبیم-

 !!شهیم درست نیباش نداشته شیکار بگو اونوقت! لیدل

 : دیگویم خانجون یحرفها به تیاهم یب عباس حاج

 اعتراف اومده ییآقا هی گفت ، اومد که امروز رادمان-

 مارستانیب تا زده تو به که یوقت گفته! زده تو به که کرده

 !کرده فرار ترس از بعدشم و رسوندت

 رد نیمت که شدینم باورم! شودیم گرد میچشها تعجب از

 نکهیا یبرا!! من یبرا هم آن باشد دهیکش نقشه حد نیا

 ستا فرستاده را گرید نفر کی نکند دشیتهد یخطر چیه

 نیمت از تر فیکث. .  من یخدا! ردیبگ گردن را جرمش تا

 !!ام دهیند ام یزندگ در
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 زنگ دیبا ، گهیم درست بزرگت مادر وجود نیباا و-

 . انج یگل یستین بچه گهید تو! یکن یعذرخواه و یبزن

 بدهم؟ ستیبا یم یجواب چه پدربزرگ یحرفها نیا به

 و رذالت و ینبود من اتاق در امروز که تو پدربزرگ

!  یدیند نیمت یرفتارها و حرفها تمام در را یبدجنس

 آورش چندش و فیکث یحرفها و یدیند را بودنش حیوق

 هب کطرفهی و دینکن نظر اظهار لطفا پس! یدینشن هم را

 !دینرو یقاض

 دخترم؟ یدیفهم-

 مامت انتقام وقتش به!  یگل کن اطاعت ، یگل کن سکوت

 و دهمیم تکان را سرم. .  گرفت یخواه را کارها نیا

 : میگویم

 . جون آقا نیبگ شما یچ هر چشم-
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 رواب چشم گریکدی یبرا و کندیم نگاه عمو زن به خانجون

 : دیگویم خانجون!  ندیآ یم

! یشیم مظلوم و یگیم چشم خوب عباس حاج جلو-

 واال! یدادیم قورت زبونتو متر شیش اون ماهم جلو کاش

 چشم نیا نصف! یکن کاریچ یک جلو یبلد خوب که

 حال نیا االن بود من واسه کردنات گوش حرف و گفتنا

 !!نبود روزت

 نیا از چکدامیه. .  باش آرام یگل ، کشمیم قیعم نفس

 . . ندارند را زدیبر هم به اعصابت تو نکهیا ارزش حرفها

 نیمت ی پته که باش روز آن منتظر فقط و باش آرام

 و زندیم هیتک مبل به آقاجون! یزیبر آب یرو را یعوض

 : دیگویم

 طاقت. .  ننیهم همشون جوونا نیا ، کن ولش دیمروار-

 یگب اگر!  ندارن رو ابروهه چشمت باال یبگ بهشون نکهیا
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 ما نزما مثل!کجه نه گنیم راسته یبگ!  راسته گنیم کجه

 گفتنیم بهش اره میگفتیم شبه گفتیم بزرگترمون که سین

 ! روزه میگفتیم روزه

 : دهدیم ادامه و کشدیم یآه
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 یک گهید. .  شدن عوض ها بچه. .  شده عوض زمونه-. 

 و عزت هی هنوز که نیهم ، کنه گوش حتینص که مونهیم

 !هیباق شکرش یجا بازم زارنیم بهمون یاحترام

 آشپزخانه از خانم عصمت که میبگو یزیچ خواهمیم

 : دیگویم یمهربان با و دیآ یم رونیب
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 ظهر نه تو هست شام یکل ست؟ین گشنت ، مادر یگل-

 زم؟یعز واست بکشم! شام نه یخورد یزیچ

 !نخوردم یچیه منم ، خانوم عصمت بکش آره--

 یموها از و بود آمده نییپا ها پله از که رادمان یصدا با

 کردن خشک مشغول که یکوچک ی حوله و سیخ

 . است گرفته دوش بود مشخص ، بود شیموها

 عضالت و کلیه و داشت تن به یجذب یمشک شرتیت

 خانم عصمت ، بود شده انینما یخوب به اش یورزشکار

 نز ، رودیم آشپزخانه به و دیگویم یچشم یخوشحال با

 برود خودش خواهدیم و رودیم اش صدقه قربان عمو

 . شودیم مانع رادمان که بکشد غذا شیبرا

 : دیگویم یبانگران خانجون

 خشک درست خودتو یخوریم سرما مادر بگردم دورت-

 ! یکردیم
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 خانجون سر آرام و شودیم خم و دیآ یم سمتش به رادمان

 : دیگویم و بوسدیم را

 !نینباش من نگران نقدریا خوبم-

 هر بودن معنا با و حرکاتش بودن مردانه نیا چقدر و

 ! بود یدنید و جذاب میبرا شهیهم کارش

 رادمان به است نشسته ابهت با که همانطور عباس حاج

 :دیگویم خانجون به رو و کندیم نگاه

! هباش لوس نقدریا گنده مرده ستین خوب ، گهیم راست-

 تریقو یضیمر از بعد آدم. .  نداره بیع بخوره هم سرما

 !شهیم

 : دیگویم عیسر عمو زن

 !شه ضیمر آصالنم نکنه خدا اقاجون نینگ یوا-

 : دیگویم آرام شودیم بلند شیجا از که همانطور مامان
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 خونه هیواقع ضیمر حال شامل اینگران نیا نصف کاش-

 ! شدیم هم

 : کندیم نگاه من به و دیگویم را نیا

  کن استراحت اتاقت ببرمت پاشو-

 : دیگویم رادمان که میبگو یزیچ خواهمیم

. .  میدیم انجام ضمونیمر واسه میبتون که یهرکار ما-

 ما ماالن پس! نبوده مقصر خودش جز یکس اتفاق نیا یتو

 ازمون یا گهید کار ، شه خوب حالش زودتر میکنیم دعا

 !ادینم بر

 : کندیم نگاهش و زندیم یپوزخند مامان

 !! نهیآد ی فهیطا هیسوگل از هم کلمه دو -

 است شده یعصب مامان دست از بود مشخص که آقاجون

 : دیگویم
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 هر یپرب یکی به یبود منتظر شب سر از! یتیگ کن بس-

 یحرف اگر ه؟یچ دردت تو!  یکرد بهونه دخترو نیا بارم

 !!بزن خب یدار

 به و کندیم نگاه عباس حاج به. .  خنددیم یعصب مامان

 : کندیم اشاره رادمان

 چشمها تمام یلعنت خونه نیا تو که! نیا! نهیا من درد -

 گهید یها بچه خونه نیا انگار نه انگار! نهیبیم شونویا فقط

 : شودیم جمع اشک شیچشمها در!! داره هم یا
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 و زن هم بود زیعز خودش هم بود فرامرز یوقت تا-. 

! میشد عالم فراموش ماهم انگار ، رفت که خودش! بچش
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 یها هیکنا و شین و حرفها بار ریز بچه نیا!  درک به من

 بگم بهش یهرچ من! رهیم نیب از داره عمارت اهل نیا

 بهش نازکتر گل از نداره حق یکس گهید یول! مادرشم

. .  نمکیم االن و نکردم شیپ چندساله که یکار وگرنه! بگه

 تا شدنن پسر که نکردن گناه! برمیم رمیگیم جفتشو دست

 !!دردونه زیعز و سرور بشن ایبعض مثل

 ندزیم داد مامان سر یعصب و شودیم بلند شیجا از آقاجون

: 

 زتریعز من یبرا گهید کس از چکسیه عمارت نیا یتو-

 یحت!  بود سرم تاج!  بود من بزرگ پسر فرامرز! ستین

 ای باشن پسر هاش بچه! منه هییدارا ی همه ستین که االنم

 چکسیه عمارت نیا یتو. .  عمارتن نیا کل زیعز دختر

 ستپو هی از بگه ها بچه نیا به یهرچ یهرک ستین بهیغر

 بخورن همو گوشت الیفام گفتن ممیقد از ، گوشتن و
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 رمیگیم دهینشن حرفاتو ندفعهیا! دازنینم دور همو استخونه

 بچه نیا مادر گمینم ؛ یبزن رفتن حرف گهید بار هی ،

  !یبر بفرستنت و کنن جمع لتویوسا گمیم. .  ییها

 ، کند آرامش دارد یسع و ستدیا یم مامان کنار گالره

 : دیگویم اوردیب کم خواهدینم که مامان

!  برمیم هامم بچه دینکن شک ، برم نیبفرست نیبخوا منو-

 . .  باشه مادرشون که موننیم ییجا دخترام

 به رو و رودیم جلو بود ساکت لحظه تااالن که رادمان

 دیگویم اش مردانه و بم یصدا با و ستدیا یم مامان یرو

: 

 فقط. .  نیکنینم درست رو یزیچ حرفها نیا با شما -

 اونا نیباش مطمئن! نیکنیم خورد دختراتونو غرور

 یکس اگر خونه نیا یتو! خوانینم شدنو زیعز ینطوریا

 امروز حرف! داره دوس یدل باشه داشته دوست رو یکس
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 نیا اگر. .  داشتنه دوست سالها حرف ستین روزمید و

 زا پس ،. .  ومدهین وجود به االن به تا داشتنه دوست یدل

 بر عالوه حرفها نیباا و ادینم وجود به بعدم به نیا

 . .  نیزنیم لطمه هم دختر دوتا اون روح به خودتون

 ات کندیم کنترل را کلماتش و لحنش اما است یعصب

 . دارد نگه را مامان احترام

 و ددگریبرم دوباره یول ، برود خواهدیم دیگویم که را نهایا

 : دیگویم و کندیم نگاه مامان چشمان در

 نگاه خودتون دل به اولش! داشتن دوست یدل گفتم-

 . . هیبق بعد ، نیکن

 اهنگ من به و است یاشک چشمانش ؛ کندیم سکوت مامان

 ، دارد بغض. .  فهممینم را نگاه نیا یمعن یول. .  کندیم

 کندیم کمکش گالره. .  است حرف از پر و است ناراحت

 . است شده دار غصه اش افهیق جون آقا ، برود اتاق به که
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 رتریپ سال ده او انگار ؛ شدیم بابا از حرف موقع هر. 

 . . شدیم

 : کندیم نگاه خانجون به مامان رفتن با عمو زن
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! نهیبب بچمو دونه هی نداره چشم ؟ مادرجون ینیبیم -. 

 فراموشش انگار! نیدار دوسش شماها نهیبب نداره چشم

 با فقط من ی بچه نیا و اومده سرما ییبال چه که شده

 ! سالمه و حیصح االن که خداست خواست

 المح گرید. .  ردیگیم را دماغش دستمال با و زدیریم اشک

 ها دعوا از. .  خوردیم هم به شیهوا و حال و خانه نیا از
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 رمتنف بود یناراحت و اشک و بغض آخرشان که ها بحث و

 اتاقشان به بحث گرفتن ازباال قبل کانین و کایرون. .  بودم

 به هم عباس حاج ؛ رفتند هم مامان و گالره ، بودند رفته

 . . رفت اطیح

 که منم فقط. .  دهدیم یدلدار را ماهدخت هم خانجون

 یلمیف سکانس نیآخر از که یکس مانند و!  ام مانده تنها

 ام زده زل ینامعلوم ی نقطه به است شوکه است دهید که

 ! 

 نهیب یفرق یکس ندارد دوست ، است نگونهیا شهیهم مامان

 قدر دیبا ای شهیهم ، بگذارد دارد یگرید و او که یزهایچ

 یساوم یگرید با سهیمقا در ای شود دانسته شتریب خودش

 یبرا دباش من یبرا نکهیا از شتریب امشبش یدعوا!  باشند

 و کند یادآوری خانه در را گاهشیجا تا ، بود خودش

 و هستم خودم یول ، ستین همسرم است درست دیبگو
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! دیبگذار کم میبرا یزیچ ماهدخت با سهیمقا در دینبا

 ورنطیهم خودم بنظر یول دانمینم. .  کشمیم یقیعم نفس

 بدون و من خوِد بخاطر ندارد عادت مامان چون. .  است

 ! کند دعوا اقتدارش دادن نشان و تظاهر

 شده خشک میگلو ، دهمیم قورت یسخت به را دهانم آب

 لندب میعصا کمک با ، داشتم آب وانیل کی به ازین و است

 یحت اتفاقات نیا با. .  رومیم آشپزخانه به و شومیم

 . بود شده فراموشم هم یگرسنگ

 یرو. .  شومیم رادمان متوجه ، شدم که آشپزخانه وارد

 ؛ است دستش در آب وانیل کی و است نشسته یصندل

 زیم یرو هم است کرده آماده خانم عصمت که ییغذاها

 آشپزخانه در هم خودش خانم عصمت. .  دارند قرار

 نگاهم ییدلجو با و دیآ یم سمتم به من دنید با و است

 :کندیم
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 یشد تیاذ روِز چند نیا چقدر. .  دختر من بشم فدات -

 یسیوا سرپا ستین خوب ایب زمیعز نیبش ایب! 

 اش هافیق رادمان ، نمیبنش که کندیم کمکم دیگویم را نیا

 عصمت ؛ است شده یجد شهیهم مانند و است اخم از پر

 : دیگویم و گذاردیم میجلو را غذا بشقاب خانم

 و پوست یشد الاقل بخور تو ، نخوردن یزیچ که آقا-

 !اخه استخون

 : نداشتم اشتها اصال یول زنمیم لبخند

 شما ، خورهیم-. .  یول جون عصمت دردنکنه دستت-

 ! کن استراحت برو گهید

 خانم عصمت ، کنمیم نگاهش عیسر رادمان حرف نیباا

 : دیگویم و کندیم نگاه ها غذا به

 . نیش تموم شما تا مونمیم من ، پسرم بخور خودتم-
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 صمتع کندیم یسع نباریا و زندیم هیتک یصندل به رادمان

 : کند روانه حتما حرفش با را خانم

 تراح التمیخ کن استراحت برو شما. .  میخوریم ، باشه-

 !یشیم رو به رو یخال یبشقابا با بعدا که باشه

 به رگید یدیتاک با و دیآ یم کوتاه ندفعهیا خانم عصمت

 . رودیم اشپزخانه از ، بخورم یزیچ حتما که من
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 بحث بخاطر که داستیپ اش افهیق از ، کنمیم نگاهش

 ..  است ناراحت و یعصب امده شیپ

 ؟یشد ناراحت مامان یحرفها از-

 : است دستش در وانیل به اش رهیخ نگاه

 مگه؟ داره یناراحت بودن نهیآد فهیطا یسوگل-

 را رادمان یپا یخودیب مامان. .  کشمیم دندان ریز را لبم

 ییمامان و لوس پسر نه رادمان. .  بود دهیکش بحث وسط

 یروشف فخر هیبق به توجه نهمهیا بخاطر چوقتیه نه و بود

 !کردیم

 . .  خوامیم معذرت مامانم یجا به من-

 : دیگویم مکث یکم با و کندیم نگاهم
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 یعذرهواه! نکن یخواه عذر هیبق یجا به چوقتیه-

. .  هبگ و باشه مونیپش طرف خود که نهیا به شیقشنگ

 . . نمیبینم یعذرخواه به یازین من! البته

 ابهت با و صاف که همانطور و چرخدیم سمتم به بعد و

 : دیگویم ، است نشسته آقاجون مانند

 . .  پسره اون اعتراف گفتن؟ بهت امروزو انیجر-

 : دهمیم تکان را سرم و زنمیم یپوزخند

 باور توام! هینقص یب ی نقشه. .  گرم دمش. .  آره-

 ؟یکرد

 : است صورتم به نگاهش

 !نه-

 : دیگویم که کنمیم نگاهش عیسر
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 من! کنهینم ثابت رو یزیچ من نکردن باور یول -

 ! بنده مو تار به هست یهرچ یول ، هیچ هیقض دونمینم

 !شهیم رو یچ همه یبزود

 دیوگیم راست ، کنمیم یباز میغذا با و دارمیم بر را قاشق

 اتفاق نیا بخواهد که یزمان تا یول. .  شودیم رو زیچ همه

 اهمخو گرید ی هیکنا و شین چند ستین معلوم وفتدیب

 !دیشن

 : رسدیم گوشم به دارش خش و بم یصدا

 سوچکیه ای یستین مهم یکس واسه نکن فکر چوقتیه-

 یبخوا که هروقت یول. .  ندارم یکار هیبق به من! یندار

 مستین خونه نیا ی خوبه آدم! یکن حساب من رو یتونیم

 هک ییاونا از یکی دیشا یول. .  ستمین نجاهمیا بزرگ ،

 . باشم داشتن دوست یدل تاحاال
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 هم ان حرفها نیا دنیشن چقدر. .  اندازم یم نییپا را سرم

 من! داشت یرینفسگ و زیانگ جانیه حس رادمان از

 انجیا به تا دیشا و ام داشته خودم با را تشیحما شهیهم

 کی ریز انها از یکی و باشم ونشیمد را زهایچ یلیخ

 !است نیمت با االنم نبودن سقف

 دوستش که است شیزهایچ نیهم بخاطر گالره دیشا

 دیشا! دیایب چشمش به کندیم یسع راه به راه یه و دارد

 رادمان مثل یکی نکهیهم ، شَوم الیخیب را هیبق است بهتر

 !ستیکاف عمرم تمام یبرا دارد دوستم یدل
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 و دیا یم رونیب دستم از قاشق که هستم ها فکر نیهم در

 چشمان با ، ردیگیم قرار رادمان ی مردانه دست در

 دان شده دیناپد شیاخمها. .  کندیم نگاهم اش یسبزعسل

 : است یجد اش افهیق یول

 پر را قاشق و دیگویم را نیا! خورنینم غذا ینطوریا-

 کنمیم نگاهش تعجب با!  ردیگیم دهانم سمت به و کندیم

 : دیگویم و دهدیم تکان را قاشق ،

 ! کن باز-

 اشقق! کنمیم باز را دهانم ناخواسته من و دیگویم تحکم با

 به و کندیم پر را دوم قاشق او و شودیم یخال دهانم در

 :ردیگیم دهانم سمت
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 لشیتحو یخال ظرفارو میداد قول خانوم عصمت به-

 !بخور پس ، میبد

 : میگویم و دهمیم قورت عیسر را دهانم یمحتوا

 ! یداد قول تو ندادم یقول من-

 : دیگویم و اندازد یم باال ییابرو

 ! کن باز دهنتو ، میندار ینیریش خود-

 و کنمیم باز را دهانم کن گوش حرف یها بچه مانند

 . کندیم خوش جا دهانم در دوم قاشق

 یالخ بشقابارو بتونم اگر عمرا ییتنها من! بخور خودتم-

 !بدم لیتحو

 : میگویم و رمیگیم را قاشقم و میگویم را نیا

 !کن شروع تو حاال ، خورمیم خودم-
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 به یچشم ریز و داردیم بر را قاشقش و کندینم یاسرار

 مانند هم من ؛ خوردیم را قاشقش نیاول و کندیم نگاه من

 قاشق چند آرام آرام هستند پدرشان رویپ که ییها بچه

 . . گذارمیم دهانم در گرید

 

 

 

 * * * 

 به دقت با و چرخاندیم دستش در را خودکارش رادمان

 ستوان و یصالح سرهنگ ، دهدیم گوش الوند حاتیتوض

 . دارند حضور هم یناصر

 ادامه و ستدیا یم هیبق به رو خودش خاص ژیپرست با الوند

 نیا بستن یتو خودش کلیما-:  دهدیم را حاتشیتوض
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 افراد به سپرده نکارویا و نداره حضور رانیا در قرارداد

. .  راستش دست به بگم بهتره یعنی!  اعتمادش مورد

 نیا ی پرونده نینتون شما شد باعث قبل دفعه که یهمون

 . شد دار ادامه ماجرا و دیببند رو اتیعمل

 راست دست هی مثل واقعا ، گمیم که یراست دست نیا

 ما و ستین درموردش یقیدق اطالعات چیه. .  کنهیم عمل

 میندویم رو نیا و میاورد دست به یسخت به نجاشمیهم تا

 ونچ وفتهیب ریگ یراحت نیهم به که ستین یکس که

.  رهیگیم نظر در رو در راهه چند یکار هر یبرا و باهوشه

 . 

 : دیگویم و زندیم یکج لبخند

 رو خودمون میدار ما که االن نیهم داره امکان یحت و -

 رو در راه حال در اون ، میکنیم حاضر شیریدستگ یبرا

 !باشه وفتهیم ریگ که یمواقع یبرا گرفتن نظر در
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 کندیم نگاه الوند به و گذاردیم زیم یرو را خودکار رادمان

: 

 مارو یتراح به و قهیدق اطالعاتتون نیگفت قبل دفعه ادمهی-

 همم فرد نیا به راجع نیدار که االن اما! رسونهیم مقصد به

! نیندار بهش راجع یقیدق اطالعات چیه نیکنیم صحبت

 مقصد به دنیرس راه تو قیعم چاله هی نیا بنظرتون

 ست؟ین

 نگاه رادمان به و گذاردیم زیم طرف دو را شیدستها الوند

 : کندیم

 و میکرد یاور جمع اطالعات میتونست که ییجا تا ما-

 دیتونیم هم اطالعات حجم نیهم با میدید یوقت

 نیا به راجع. .  میشد کار به دست ، دیکن رشونیدستگ

 و یمخف رو تشیهو بازم که هست اطالعات یسر هی آدم

 !داشته نگه مبهم
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 گروهش، متفکر مغز بگم بهتره ای کلیما راست دست

 که یحد در کهینزد بهش یلیخ که نفر هی! فرده نیهم

 نه و میدونیم ازش یاسم نه ما! کِلیما ی برادرزاده نامزد

 !میدید ازش یریتصو یحت
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 : دیگویم و زندیم یپوزخند رادمان

 شیپ رو کارا ینامرئ طور به که روحه هی میبگ بهتره پس-

 ! برهیم



 

Romanzo_o 418 

 به منباریا بهش دنیرس یعنی باشه ینطوریا که هم یوقت

 قیحقت و اطالعات به نایا از شتریب ما و ستین ایآسون نیا

 !میدار ازین

 : دیگویم و کندیم صاف ییگلو یناصر

 و زرنگ آدم واقعا گنیم الوند جناب که همونطور اگر-

 یطور کلیما چون نطورهیهم مطمئنم که ، هیا کشته کار

 قرارداد سر خودش نیجانش عنوان به که داره اعتماد بهش

 یارجخ فرد نیا انداختن دام به یبرا ؛ فرستدشیم بستنها

 رو کنه یطراح ممکنه که ییرو در یها راه تمام دیبا

 ! میکن مسدود

 یم رادمان به یا رهیخ نگاهه و زندیم یکج لبخند الوند

 : اندازد

 که! یخارج شما قول به آدمه نیا میکن فکر مینیبش پس-

 چیه و داده انجام زیتم و نقص یب رو کارش سال نهمهیا
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 یفرار یها راه چه ، نذاشته جا به خودش از ییردپا

 !اد؟یب ذهنش یتو ممکنه

 شا یصندل به ، است شده الوند منظور متوجه که سرهنگ

 : دیگویم و زندیم هیتک

 کنه دایپ نتونسته ادم نیا از یقیدق اطالعات نترپلیا اگر-

 دص در صد از میکن نکارویا میبتون ما نکهیا احتمال پس

 ! باشه درصد ستیب دیشا

 : دیگویم و دهدیم تکان یسر الوند

 نیا یتو! کمه وقتتون که دیباش داشته نظر در هم رو نیا-

 یافراد و داد قرار محل رو دیبا تمرکز شتریب هم کم مدت

 ! باشه دارن حضور اونجا که

 دونب رو زیم اون سر یآدما نیبتون و نیبرس وقت سر اگر

 با یحت تمومه کارتون نیکن ریدستگ یکسر و کم چیه

 !ستین زیم اون سر کلیما خود نکهیا وجود
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 رونیب کاغذ چند شیرو یجلو پوشه از و دیگویم را نیا

 ی چهره که عکس چند ، فرستدیم زیم وسط به و کشدیم

 : دهندیم نشان را یافراد

 کیفِردر ؛ داره یگندم جو یموها که یمرد ، اول عکس-

 اب سالهاست که یحساب درست ی گنده کله هی ویجورج

 ! رهدا باند نیا یتو یادیز قدرت و نفوذ کنهیم کار کلیما

 و چرخاندیم عکسها یرو تک به تک را نگاهش رادمان

 کامل اطالعاتش که یمرموز فرد آن یپ در شتریب ذهنش

 .گرددیم ، ستین

 و!  زرنگ و یقو مشاور هی. .  یآنتون جان ، دوم عکس-

 در ییالبا ازیامت و اعتبار که گهید ی گنده کله آدم هی البته

 ! داره کلیما یآدمها نیب

 سمت به و کندیم خارج پوشه از هم را یگرید یکاغذها

 : فرستدیم عکسها
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 دیتونیم که افراده نیا کامل اطالعات ی هیبق ناهمیا -

 . دینیبب

 و اندازند یم ینگاه آنها به یصالح سرهنگ و رادمان

 :دیگویم رادمان

  بمونه من شیپ نایا شهیم اگر-

 : دهدیم تکان یسر الوند

 !حتما بله-
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 : دیگویم یصالح سرهنگ
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 نیا بخاطر رو آدمها نیا ، میدار شیپ در رو یسخت راه-

 . . میریبگ کم دست دینبا میدار ازشون که یاطالعات

 از رشتیب و کندیم نگاه الوند به و دیگوینم یزیچ رادمان

 دیبا و است ناقص ییزهایچ کی کندیم حس قبل

 . کند شروع الوند خوِد از دیبا هم اول و کند کاملشان

* * * 

 یهاانت در الوند ، ندیآ یم رونیب اتاق از جلسه اتمام از بعد

 ، است کردن صحبت حال در یصالح سرهنگ با رو راه

 : دیگویم رادمان به رو و زندیم یلبخند یناصر ستوان

 روزید یخستگ کل که میکرد کار نجایا شبید از نقدریا -

 !دوشمه یرو امروز و

 : دیگویم و است الوند به نگاهش رادمان

 !ستوان ینباش خسته-
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 قبول رادمان داندیم نکهیباا ، کندیم مکث یکم یناصر

 ستین اداره یها بچه با شدن یمیصم اهل اصال و کندینم

 : دهدیم را شنهادشیپ هم باز یول

 باغ میبر بود قرار ما خونه؟ نیریم شما سرگرد جناب-

 !نیایب نیباش داشته دوست اگر گفتم دوستامون، از یکی

 و ها یدورهم در حضور عنوان چیه به که رادمان

 : دیگویم ، نداشت قبول را همکارانش با شدن یخودمون

 خوشبگذره!  ستوان نه-

 : دیگویم کند اسرار هم یکم بود عادتش که یناصر

 و استخر! خوبه تونمیروح واسه! نیرینگ سخت سرگرد-

 . گذرهیم خوش! فهیرد هم یچ همه و یجکوز و سنا

 از زودتر هرچه خواهدیم است شده کالفه که رادمان

 به که شودیم الوند متوجه که شود خالص یناصر
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 زده ذهنش در یا جرقه نیح نیهم در ، دیآ یم سمتشان

 : دیگویم یناصر ستوان به عیسر و شودیم

 ن؟؟یریم کجا یگفت-

 : دیگویم عیسر یناصر

 جان سرگرد باغ-

 انجام را نکاریا دیبا زهایچ یلیخ از شدن مطمئن یبرا

 : دیگویم یناصر به رو رادمان الوند دنیرس با ، دادیم

 !دارم هم مهمون یول ، امیم-

 شاننیب یگو و گفت از و کندیم نگاه شانیهردو به الوند

 . فهمدینم یزیچ

 : دیگویم تعجب با یناصر

 !مهمون؟-

 : دیگویم و کندیم نگاه الوند به رادمان
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 نیا بنظرم. .  میبریم باخودمون هم رو الوند جناب ، آره-

! ارند حیتفر و استراحت هی به ازین شدن خسته روز چند

 الوند؟ جناب نه مگه

 : کندیم نگاهش یسوال و کرده زیر را شیچشمها الوند

 د؟یکنیم صحبت یچ مورد در_

 : دیگویم عیسر است شده زده جانیه که یناصر

 میشیم خوشحال شام، بعدشم و حیتفر کمی میبر قرار-

 !نیاریب فیتشر شماهم

 دیبگو یزیچ خواهدیم و اندازد یم نگاه ساعتش به الوند

 : دیگویم عتریسر رادمان که

 به ، نیارین نه لطفا یول!  مهمه براتون شما وقت میدونیم-

 شنهادیپ. . میباش خودمونم فکر به دیبا ییوقتا هی کار جز

 !نینکن رد رو شام
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 : دیگویم ادامه در هم یناصر

 بده خدا! نکردنا دعوت رو یکس تاحاال سرگرد جناب -

 !دیکنیم ناراحت رو سرگرد جناب که نیارین نه! شانس

 کی و زندیم یکج لبخند ، است شده متعجب الوند

 : دهدیم باال را شیابرو

! شده حالم شامل سرگرد جناب لطف که خوبه یلیخ -

 به وافتخار نیا یمیقد همکار نهمهیا نیب که هیبزرگ شانس

 !دادن من
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 : دیگویم ، شودیم اش هیکنا ی متوجه که رادمان

! دیکن استفاده ازش شده شاملتون که حاال پس-

 میمنتظرتون

 به یگرید حرف ای و مخالفت مهلت و دیگویم را نیا

 . . شودیم رد کنارش از و دهدینم الوند

 و دنزن لق تا کردیم میتنظ را یصندل نیا یها هیپا دیبا

 . کند خشک را شکش شهیر

 " گلچهره* * * " 

 

 و وقذ با ها بچه مانند ، کنمیم نگاه کایرون به حوصله یب

 چگ یرو دنیکش ینقاش و نوشتن یادگاری مشغول شوق

 ! بود میها
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 در ، میجویم را لبم پوست و کنمیم نگاه لمیموبا صفحه به

 هک بودم نگرانش یانقدر! نبود ایپو از یخبر روز چند نیا

 یابر! بروم سراغش به تمیوضع نیباا خودم بودم حاضر

 خاموش بازهم یول ، رمیگیم را اش شماره بار نیچندم

 !است
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 ردگ یچشمها با و بردیم گوشش پشت را شیموها کایرون

 : زندیم یچشمک مانندش

 ده؟ینم جواب یزنیم زنگ یک به یگل یه-

 : گردانمیبرم را میرو و کنمیم اخم

 ؟یفضول گناِلیس رو یافتاد باز-
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 داردیبرم را رنگ زرد کیماژ و کندیم نازک یچشم پشت

 : دیگویم کندیم رنگ که همانطور و

 تو یدعوا بعد من نظر به ؟یزنیم زنگ ایپو به -

 برت و دور گهید رادمان با شدن رو به رو و مارستانیب

 وثید نیمت مثل یکی! دمیگرخیم بودم منم قتایحق!  نپلکه

 !کرده الشش و آش زده که هم

 : کنمیم جمع را میلبها حرص با

 هم ایپو! خورده بزنه که اون از شتریب نیمت مطمئنم من-

 !بلرزه بادا نیباا که ستین یدیب

 : اندازد یم باال را نازکش یابروها یتا کی کایرون

 و دهینم جواب که دهیترس یچ از یعنی پس خب-

 ره؟یگینم سراغتم
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 هک چه یعنی. .  کنمیم فکر یکم و جومیم را لبم ی گوشه

 با ای بترسد نیمت از اگر عمرا ایپو است؟ دهیترس یزیچ از

 نیا از تر دنده کی و تر سمج او! شود قانع رادمان حرف

 کند فراموش را زیچ همه شبه کی بخواهد که بود حرفها

 یگل دانه کی او خودش قول به! بگذارد کنار را من و

 !ماندیم رفاقتمان یپا تاآخرش و ندارد شتریب

 و لرزدیم دستم در ام یگوش که میبگو یزیچ خواهمیم

 ممچش به ایپو اسم و کنمیم نگاه شماره به ، خوردیم زنگ

 نمکیم وصل را تماس و زنمیم لبخند جانیه با. .  خوردیم

 دنیکش ینقاش از دست ندیبیم را حالتم نیا که کایرون ؛

 . کشدیم

 جواب تویگوش ؟چراییکجا ا؟؟معلومهیپو-

 ؟ی؟؟ُمردیدینم
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 در شیصدا دنیچیپ هم بعد و یگوش پشت یطوالن مکث

 :گوشم

 ؟یُگل یخوب -

 مکشیم هم در را میاخمها ینگران با ، آرام و گرفته ییصدا

: 

 یگور کدوم تو هست معلوم ستمین خوب اصال نه-

 مردم من ینیبب یریبگ سراغمو یبزن زنگ هی دینبا ؟یهست

 زدم؟؟ زنگ بهت چقدر یفهمیم زندم؟؟ ای

 بودم ناخوش مدت هی ، ستین یزیچ. .  باش آروم یُگل-

 . بزنم زنگ شدینم. . 

 کی که فهممیم کامال لحنش از زندیم که را حرف نیا

 ! داند خدا یاتفاق چه یول! است افتاده یاتفاق

 شده؟ یچ نمیبب بزن حرف درست ؟ شده یزیچ-
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 !شهینم ینطوریا. .  نمتیبب دیبا یگل-

. .  نگرانم و زندیم شور دلم ، نمینشیم میجا در صاف

 را ایپو یصدا تا چسباندیم یگوش به را گوشش کایرون

 : میگویم ایپو به و دهمیم هلش عقب به ، بشنود

 یاقاتف مرگته؟ چه بگو ادم مثل ایپو یکرد جونم نصف-

 ؟یگینم یزیچراچ افتاده؟

 دو اب کایرون ، چدیپیم تلفن در کشدیم که یقیعم نفس

 است منتظر و شده رهیخ من به کنجکاوش و گرد چشم

 . بشنود یزیچ که

 !یگل نمتیبب دیبا. .  شهینم تلفن پشت-

 ادتی منو روزه و حال نمت؟یبب یچطور ؟یشد وونهید-

 !مگه؟ رفته
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۴۴۴  

 

 ادتی منو روزه و حال نمت؟یبب یچطور ؟یشد وونهید-

 !مگه؟ رفته

 : دیگویم عیسر کایرون

 میخوایم تو بخاطر بگم من بعد میش اماده یخوایم اگر-

 نظرت؟! یبخور هوا کمی پارک میبر

 ! شودیم گرد تعجب از میچشمها

 فالگوش گمینم مگه ؟یدیشن صداشو یچطور تو-

 !نستا وا من یحرفا

 : دیگویم و کندیم نازک یچشم پشت
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 تازه! خب شنومیم نشستم روت به رو هیچ فالگوش-

 !زهیت گوشامم

 ، شودیم بلند تخت یرو از عیسر که زنمیم شیپا به یلگد

 : شومیم کایرون الیخیب ایپو یصدا دنیباشن

 خودتو رونیب ایب کن گوش گهیم یهرچ دختره نیا-

 . میزنیم حرف اونجا! کافه برسون

  اخه؟ امیب اوضام نیا با یچطور من نشو خر ایپو -

 : کشدیم وسط را خودش باز کایرون

 ونه؟خ تو یدینپوس شهیم عوض حالت کممی میریم بابا-

 !مینیبیم هم اقارو ی کافه باالخره میریم

 : دیگویم ایپو که رومیم کایرون به یا غره چشم

 امیم دمخو بزن زنگ یدیرس یوقت ، ایب کافه یپشت در از -

 . منتظرتم ؛ برم من فعال. . 
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 قطع را تماس بزنم یحرف من بدهد اجازه نکهیا بدون و

 ! کندیم

 تمدانسینم و بود امده سراغم به یدیشد ینگران و استرس

 لشیوسا تند تند کایرون! بدهم انجام را یکار چه دیبا االن

 : دیگویم و کندیم جمع را

 کنمیم فیرد ویچ همه رمیم االن یگل نخور غصه اصال-

 . یبپوش لباس کنم کمکت امیم بعدم

 را اتاق در و شودیم دور من متعجب یچشمها یجلو از و

 . . کنمیم نگاه رفتنش به مبهوت و مات من و!  بنددیم

 که کردمینم هم را فکرش اصال داشتم که یتیوضع نیباا

 ار ذهنم ایپو یحرفها یانقدر یول!  بروم رونیب بتوانم

 . . . شوم الشانیخیب توانستمینم که بود کرده ریدرگ

 * * * 
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 شگرد به مینس همراهه باغ سرسبز درختان و کباب یبو

 و رسدیم گوش به هم هیبق یصدا و سر ، بود آمده در

 عادت چوقتیه. .  است یکار انجام مشغول هرکس

 دبگذران گرید باافراد را وقتش اش خانواده جز به نداشت

 جهیتن به یبرا. .  داشت فرق گرید دفعه هر با نباریا یول ،

 نیا حاال. .  بود یکار هر انجام به حاضر کارش رساندن

 مشا ای باشد یبرف و بلند کوهه کی از رفتن باال کار

 ! همکارانش با حیتفر و خوردن

 مورد فرد یرو باالخره تا چرخاندیم اطراف را نگاهش

 و اردد تن به یرنگ دیسف شرتیت ، ماندیم ثابت نظرش

 قرار دید معرض در یراحت به تنومندش عضالت و کلیه

 . است گرفته

 شیرو به رو به و است چشمانش یرو یآفتاب نکیع

 . است شده رهیخ
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 سمت به و داردیم بر زیم یرو از را آلبالو آب وانیل دو

 به را وانیل کی و ندینشیم ، رودیم استخر کنار یها یصندل

 ردیگیم را وانیل و زندیم یکج لبخند الوند رد؛یگیم سمتش

: 

 !سرگرد جناب مچکرم -

 

 

۴۴۴  

 زودتر هرچه خواهدیم دلش کند،یم نگاه استخر به رادمان

 یبرا شود مشخص شیبرا زیچ همه و برسد هدفش به

 : دیگویم نیهم

 ؟ یتن آب یرینم-
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 یمشک یموها نیب یدست و نوشدیم وانشیل از یکم الوند

 : کشدیم اش

 !برو یبر یدار دوس شما ، نه فعال -

 و گذاردیم یصندل دسته یرو را دستش و دیگویم را نیا

 طرح واضح طور به رادمان نباریا و چرخاندیم را وانشیل

 هر که یا نقره عقاب کی طرح ، ندیبیم را انگشترش یرو

 . دبو دهیچیپ مرد وسط انگشت دور حلقه مانند بالش دو

 شجاعه اس، ،بااراده هیقو. .  هاست پرنده پادشاهه بنظرم-

 گله هی که رو یهرچ. .  شهینم نیهمنش یهرکس با. . 

 ! ارهیم بدست ییتنها اون. .  ارنیم بدست باهم الشخور

 ست؟ین قشنگ

 او از را نگاهش و ندینشیم شیابروها نیب یاخم رادمان

 ان به نگاهش متوجه الوند خواستینم دلش ، ردیگیم

 ! شود انگشتر
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 !البد ینیبیم ادیز مستند-

 : کندیم نگاه شیرو به رو به هم الوند

 و ادگرفتنی واسه یادیز یزایچ نیبب یکرد وقت هم تو-

 کهنیا ، بلعهیم و فیضع یقو نکهیا. .  داره گرفتن درس

 گرا نکهیا. .  شهیم تریقو ی طعمه باشه فتریضع یهرک

 واسه و قفس تو یوفتیب ممکنه بازم یباش جنگلم سلطان

 !یبد تکون دم ادما

 یهنگا مین یحت الوند یول کندیم نگاهش تیجد با رادمان

 او از را نگاهش نکهیا بدون رادمان ، اندازد ینم او به هم

 : دیگویم بردارد

 ور ییآدما هرروز. .  رمیبگ درس وونایح از ستین یازین-

 یاور ادی بهم نارویا وضوح به که نمیبیم چشمام جلو

 !دنیم نشون و کننیم
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 وونیح هی دشمن یدونیم سرگرد جناب یراست ، خوبه-

 تونهیم یچ خودش از تریقو یوونایح و یشکارچ جز به

 باشه؟

 : دهدیم ادامه او که کندیم نگاهش سکوت در رادمان

 دمید یادیز یوونایح من! خودشه جنس هم که یکی -

.  شدن هم مرگ باعث ای! خوردن همنوعشونو ی الشه که

 آب بودن خطر یب از نکهیا یبرا! پنگوئنه هی نمونش. 

 تو دنیم هل خونوادشونو ای دوستاشون از یکی شن باخبر

! ست؟یانی هست یخطر ، وفتهیم یاتفاق چه ننیبب که آب

 گرمه؟ ای سرده آب

 رد یشتریب سواالت رادمان ، زندیم الوند که یحرف هر با

 یمعن!  ابدی ینم شانیبرا یجواب که بنددیم نقش ذهنش

 نیبارزتر از یکی نیهم و فهمدینم را الوند یحرفها نیا

 !است ذهنش سواالت



 

Romanzo_o 441 

 

 

۴۴۴  

 ریش مثل چکسیه دوارمیام. .  سرگرد جناب حال هر به- 

 سلطان ی جذبه و ابهت تمام که نشه افتاده قفس تو

 معلوم که چهارنفر واسه و سوال ریز بره بودنش جنگل

 و دور یپنگوئنها یهوا ضمن در! بتکونه دم نیک ستین

 !باش داشته من نهیع برتم

 ی چهره و سوال پراز چشمان مقابل در و دیگویم را نیا

 و شرتیت و شودیم بلند شیجا از رادمان اخم از پر

 رجهیش و اورد یم رونیب یزدن برهم چشم در را شلوارش

 .  زندیم آب در یا حرفه یا

 خراست ی گوشه و دیآ یم باال آب ریز از هیثان چند از بعد

 : دیگویم یکج لبخند با و زندیم هیتک
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 !گرمه آب ، ستین یخطر ایب-

 زخم یجا و یدگیبر متوجه اول نگاهه در رادمان و

 مانده بدنش یرو شیپ سالها از است مشخص که یقیعم

 . شودیم ، است

 ریت بود، الوند رضایعل استعالم در ی نشانه همان نیا و

 بودنش رضاالوندیعل از ؛ خورد هدف به هم آخرش

 از پر یحرفها ریدرگ ذهنش حاال یول بود شده مطمئن

 ! است شده مرد نیا مفهوم

 

 

۴۴۴  

 

 " گلچهره* * * "  



 

Romanzo_o 443 

 

 به مخصوص یها کلک و دوز با کایرون نکهیا از بعد

 صادر خروجمان اجازه که کند یکار توانست خودش

 آن از تر سخت و کردم عوض لباس یسخت به من ، شود

 .آمدم نییپا ها پله از

 نگاه کایرون ی افهیق و پیت به تازه میدیرس که در یجلو

 که یکوتاه رنگ سبز مانتو و ظیغل شیآرا متوجه و کنمیم

 رژ! شومیم داشت ریحر یها نیاست و بود باز شیجلو

 ساله جدهیه دختر آن که است شیلبها یرو هم یپررنگ

 !تاس کرده لیتبد ساله یا خورده و ستیب یدختر به را

 یعنی ، دادمینم انجام را ییکارها نیچن چوقتیه من

 ای کمرنگ رژ کی بخاطر هربار! نداشتم را انجامش جرات

 نیچن اگر!  دمیشنیم حرف هیبق از یکل شاد رنگ مانتوهه

 ارسم و قطعا کردمیم درست خودم یبرا یا افهیق و پیت
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 یحرف یکس کایرون یبرا یول! شدمیم الخروج ممنوع

 داشت سال جدهیه که یا بچه! است بچه او چون! نداشت

 نهات نه نمیبیم وفتمیم که ام یسالگ جدهیه ادی به من و!! 

 بزرگ انتظار من از همه هم آن از قبل بلکه نبودم بچه

 دیشا دانمینم!! داشتند را کردن رفتار بزرگانه و بودن

 !بود مانیکردنها یبچگ نوع از مشکل

 فاوتمت شهیهم من. .  ندینشیم لبم گوشه یکمرنگ پوزخند

 ار دارند یا هیکنا و شین هر هیبق تا ام شده خلق!  ام بوده

 !رندیبگ غمباد و بماند دلشان در مبادا تا بزنند من به

 : دیگویم و زندیم کمرش به را دستش کایرون

 ! دارم صوحاب ُکنا شیدرو چشاتو یهو-

 : گردانمیم بر را میرو و چرخانمیم کاسه در را میچشمها

 هداشت نظر طهیسل توهه رو بخوام باشم خر نکهیا مگه -

 !باشم
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 : دیگویم است لشیموبا به نگاهش که همانطور

 توهه یبابا گور! هیراض ازم داره نظر که یاون که فعال-

 !یناراض

 ارانگ که کنمیم نگاهش تیجد با و دهمیم باال را میابروها

 کندیم باز را در عیسر است گفته چه فهمدیم هم خودش

 دیگویم و

 . میش سوار بدو منتظره در جلو نیماش -

 : میگویم و رمیگیم کمرش از یشگونین اخر لحظه

 ؟یگفت یچ نمیبب سایوا-

 کنار و کندیم باز را نیماش در عیسر و ماندینم منتظر

! دنکن دشیتهد من ازجانب یخطر که ندینشیم جلو راننده

.  . شومیم سوار و رسانمیم نیماش به را خودم یسخت به

 !دمیرسیم حسابش به بعدا
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 ، جردن در ایپو ی کافه پشت یریمس کردن یط از بعد

 و گل پر ی باغچه به که کافه پشت کوچک در یجلو

 بااو بلق از که ایپو منتظر و میستیا یم شدیم ختم ییبایز

 شتریب و شتریب دلم آشوب ؛ میشویم بودم گرفته تماس

 شدبا وفتادهین یبد اتفاق کردمیم دعا دلم در و بود شده

 م؟؟یبرو داخل کافه پشت در از دیبا چرا دمیفهمینم اصال

 

 

۴۴۴  

 

 مکث یکم با ، شودیم ظاهر مانیجلو ایپو در شدن باز با

 :دیگویم بعد و کندیم نگاهم

  نیاومد خوش ، سالم -
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 رود،یم کنار در یجلو از ایپو و دهدیم را جوابش کایرون

 اکتس ، کنمیم نگاه ایپو به و شومیم وارد کایرون کمک با

 یتمام شیهایباز مسخره که شهیهم برعکس و است

 !کردیم نگرانم شتریب نیا و است یجد نداشت

  یبمون سرپا ادیز ستین خوب یگل تو ایب-

. .  رمیگیم یقیعم نفس و کنمیم نگاه باغچه زرد یگلها به

 نیاول یبرا شود لیتکم کافه یوقت کردمینم فکر چوقتیه

 !شوم واردش تمیوضع نیباا بار

 یکس نفر سه دو جز و است خلوت میشویم که کافه وارد

 چرخانمیم کافه نقاط ی همه یرو را نگاهم ، شودینم دهید

 شکل بودم خواسته من که یهمانطور قایدق زیچ همه. . 

 کنار که یصندل و زیم به. .  رییتغ یا ذره بدون ؛ بود گرفته

 و کندیم اشاره بودم گرفته نظر در خودم یبرا شهیش

 : دیگویم
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 . نیبش ایب-

 برانهص یب و نمینشیم و رومیم سمتش به کایرون با همراه

 : میگویم

 شده؟ یچ بگو زودتر-

 یچ- دیگویم نشستن قبل و ستدیا یم میرو به رو

 ن؟یخوریم

 : دیگویم عیسر کایرون

 !میدیم سفارش بعد اومد که اون دوستمم منتظر من-

 شتدا اسرار که بود نیهم بخاطر پس! پردیم باال میابروها

 زا یگرید شگونین سالمم بادست! بروم ایپو دنید به

 : میگویم تیجد با و رمیگیم شیبازو

 ! هیچ من با اومدنت رونیب نیا لیدل بگو پس دوستت؟؟-
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 عقب و شودیم بلند اش یصندل یرو از عیسر کایرون

 : رودیم

 ات نمیشیم اونور رمیم ندارم، یجان تیامن تو دست از من-

 !نیبزن حرفاتونو شما

 بارش یزیچ خواهمیم و کنمیم جمع را میلبها حرص با

 : دیگویم عیسر ایپو که کنم

 زارب ، بمونه خودمون نیب حرفامون بهتره یگل کن ولش-

 !بره

 : میگویم و کنمیم یخال خودش سر را حرصم

 تا نهخو از یداد سکتم! گهید بزن زرتو ایپو یریبگ مرگ-

 ! نجایا

. .  کندیم َتر زبان سر با را لبش و کشدیم جلو را خودش

  کنم؟ شروع کجا از دونمینم واهلل به-
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 رونیب را نفسش کالفه و کشدیم گردنش پشت را دستش

 . دهدیم

 یعوض نیمت با مارستانیب تو که کن شروع ییاونجا از-

 !ینکرد نگاه سرتو پشت و یرفت بعدم و شد دعوات

 : زندیم هیتک اش یصندل به و دهدیم تکان یسر

 !کافه اومد نیمت ، روز همون یفردا -

 !کردم نگاهش شده گرد یچشمها با

 کرد؟؟یم یغلط چه نجایا ؟اونیچ-

 گهید گفت! دیکش نشون و خط من یبرا و نجایا اومد-

 سر یول نه خودت سر وگرنه نمتینب یگل بر و دور

 !ارمیم ییبال هی زاتیعز
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۴۴۳  

 شد دعوامون دوباره و ختیر هم به حرفاش با اعصابمو

 سیسرو ظهر از بعد. .  کردن جدامون هم از ها بچه که

 ستین پژمان از یخبر گفت و زد زنگ پژمان ی مدرسه

 یول زده حرف رشونیبامد و رفته هم مدرسه تو یحت

 !برده پژمانو اومده داداشش گفته ریمد

 ینگران از شب تا و میگشت جارو همه مامان هم من هم

 . .  میشد زنده و میمرد

 رد را شیحرفها هیبق توانستمینم. .  کردم نگاهش رهیخ

 تهرف شیپ حد نیا در نیمت نداشت امکان! بگنجانم مغزم

 !باشد

 رو پژمان و زدن درو زنگ میداد خبر سیپل به نکهیهم-

 !سالم و حیصح میدید در پشت
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 پژمان یگل. .  بود دهیترس یلیخ یول بود خوب حالش

 رو انیجر یوقت! اس بچه هی. . ستین شتریب سالش هشت

 هشب ییاقا هی بعد و بردنش مدرسه در جلو گفت دمیپرس

 بعد فعهد وگرنه نپلکه یگل دور گهید بگو داداشت به گفته

 !رهیگیم لیتحو جنازه

 که بودم شده شوکه یانقدر. .  بود شده خشک میگلو

 زا مرز نیا به چگونه نیمت! نداشتم هم زدن حرف ییتوانا

 بود؟ دهیرس بودن پست و بودن فیکث

. .  زهیعز برام خاطرت چقدر یدونیم خودت یگل -

 اگر! ینذاشت و یندار کم برام بودن خواهر از یچیه

 اوردیم خودم سر رو بال نیا اگر کردیم دیتهد خودمو

 داداش هی من. .  ارهیم زامیعز سر یول. .  دیگزینم ککمم

 نم بخاطر ییبال اگر! بچس یلیخ اونم که ندارم شتریب

 . . بخشمینم خودمو عمرم اخر تا ادیب سرش
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 الب نیا من بخاطر دیبا چرا. .  دهدیم فشار را میگلو بغض

 نخواهد هم عمرش تااخر اگر د؟یایب ایپو یزندگ سر

 راگ گفته بهش اقاهه گفت-. .  دارد حق ردیبگ را سراغم

 که ییبال ِدبع! وفتهیم یبدتر یاتفاقا وسط ادیب سیپل یپا

 راچ گفتم باخودم. .  کرد پژمان با که یکار و اورد تو سر

 سر به دست سویپل نیهم یبرا بگه؟ دروغ چرا نکنه؟

 . . برگشت و رفت کردن سکته مرز تا مامانم. .  میکرد

 شد فراموشم که بودم شده مسئله نیا ریدرگ یاونقدر

 دهش نگران یول. .  بگم خواستمینم اصال. .  بدم خبر بهت

 .  . نداشتم قتیحق گفتن جز یا چاره اخرم دست و یبود

 فتم؟گیم چه. .  شود باز نفسم راهه تا کشمیم یقیعم نفس

 امده سرش بال جور همه من بخاطر م؟یبگو که داشتم چه

 است معلوم خب یول!اش خانواده هم و خودش هم!  بود

 !اورد یم را بدترش او سر اورد یم سرمن را بال نیا یوقت
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 یچیه دونمیم-. .  یچ دونمینم واقعا من. .  من. .  ایپو -

 در زا نخواستم. .  افتاده که هیاتفاق. .  ستین تو ریتقص

 باز کردهن ییخدا نهیبب یکس وقت هی که یایب کافه یاصل

 . . جفتمون واسه شه شر

 

 

۴۴۴  

 

 ازت یول. .  کنمیم یهرکار بخاطرت که یدونیم خودت

. .  وسطه مادرم و پژمان یپا. .  یکن درکم االن خوامیم

 گم؟یم یچ یفهمیم

 ار سرم است نشسته چشمانم در که یاشک و بغض انیم

 یگل. .  ام دهیفهم هم خوب. .  ام دهیفهم. .  دهمیم تکان
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 را زیهرچ. .  بماند تنها انشیاطراف بخاطر دیبا عمر اخر تا

 تنفر آن از که یزیهرچ و بدهد دست از دارد دوست که

 انیم که دارد حق ، دارد حق ایپو. .  شود نشیگزیجا دارد

 اصال. .  کند انتخاب را اش خانواده ، اش خانواده و من

 رادمان که موقع همان اگر. .  است من ریتقص زیچ همه

 نیا. .  کردمیم تمامش ، شود تمام زیچ همه بود گفته

 که هیعوض آدم هی نیمت یگل-! افتاد ینم ایپو یبرا اتفاقها

 میقا زشیتم و تر و باتعصب و مودب ظاهر ریز خودشو

 و ادینم بر ازم یکار چیه یول. .  نگرانتم من. .  کرده

 نجو به نبود وسط خونوادم یپا اگر! کنهیم وونمید نیهم

 رد روش از نیماش با یزیعز برام یلیخ که خودت

 ! شدمیم
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 به و بودم دهیشن نیمت یها یکار گند از یکاف ی اندازه به

 نیمت و رفتمیم دیبا!  بود شده بد حالم هم یکاف ی اندازه

 !کردمیم اش قطعه قطعه ساطور با خودم و کردمیم دایپ را

 : دهمیم تکان یسر و کنمیم کنترل را بغضم

 من. .  یدار حق تو. .  ایپو یگیم یچ فهممیم. . من-

 .ینینب نویمت گهید دمیم قول. .  خوامیم عذر. .  ازت واقعا

 کاینرو که ییجا به و شومیم بلند میجا از و میگویم را نیا

 یول. .  است رفتن وقت میبگو تا کنمیم نگاه است نشسته

 به را امروز دوم شوک که شومیم رو به رو یا صحنه با

 !کندیم وارد بدنم

 ودب مشخص کلشیه و قد و افهیق از که یپسر و کایرون

 شهیش زیم که کافه زرد ی کاناپه یرو دارد را باال به ستیب

 و دبودن نشسته هم به کینزد یلیخ بود شیرو به رو یا

 !بودند بخند و بگو مشغول
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 رفت ادمی اصال که بودم شده ناباور و زده بهت یانقدر

 !زد من به را ییحرفها چه ایپو ان از قبل

 هوتمب دنید با ردیبگ را رفتنم یجلو خواستیم که ایپو

 جا اوهم انگار و کندیم دنبال را نگاهم ریمس ، من بودن

 : دیگویم و دیا یم خودش به من از عتریسر یول خوردیم

  ادیب گمیم بهش االن من نیبش یگل-

 تمام با و کنمیم لیتحل و هیتجز را زیچ همه کم کم

 هب ، بودم اش هیتخل ی اماده و بودم کرده جمع که یحرص

 دست با دیایب خودش به کایرون تا و رومیم سمتشان

 : کنمیم بلندش شیجا از سالمم

 نه؟یا هیراض ازت که یاون پس-

 نداشته من از را رفتار نیا انتظار انگار و است خورده جا

 یقدمتوسط ، شودیم بلند بود همراهش که یپسر ؛ است
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 که مشخصه است زده دماغش یرو که یچسب از و دارد

 !است کرده عمل

 

 

۴۴۴  

 اش کله وسط که ذره کی ان و ندارد را شیموها بغل

 ! است بسته پشتش هم را مانده

 ته؟َیپا نیا یگفت که تو. .  یرون-

 کایرون که شودینم باورم ؟یرون! شودیم گرد میچشمها

 تدوس با یراحت نیهم نیا به که باشد شده حیوق نقدریا

 شده نترس نقدریا یک از اصال! بگذارد قرار پسرش

 کند؟یم عمل خود سر نقدریا یک از است؟؟
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! زبندا کلتیه و قد به نگاهه هی ؟؟یهست یخر کدوم تو-

 کایونر بشه؟؟ یچ که یرستانیدب دختر هی دنبال یافتاد

 : دیگویم عیسر

 رشادف! نکن یزیابرور لطفا من جونه خونه میبر ایب یگل-

 !گهید برو تو

 رگم حد به را جفتش توانستمیم که بودم یحرص یانقدر

 با ستا فرشاد اسمش دانستمیم حاال که یپسر! بزنم کتک

 هزد غیت را نشانییپا و باال است مشخص که ییابروها

 : دیگویم و کندیم اخم است

 یزیچ بهت یرون بخاطر کن صحبت درست سنن تورو-

 . .  وگرنه گمینم

 : دهدیم هلش عقب به و ردیگیم را اش قهی ایپو

  ؟یخوردیم یگه چه وگرنه-
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 داد ، اوردیب کم ما یجلو خواستینم انگار که فرشاد

 : زندیم

 الستونو خودتون وسط؟ نیا یگیم یچ حرومزاده توهه-

 منکر؟؟جمع و رینک نیشد دهیرس که ما به حاال نیزد

  بابا دیکن

 ورتص به یمشت است دهیرس تشیعصبان اوج به که ایپو

 ، زندیم فرشاد

 یدش نفله رمیبگ دماغتو من یدوهزار پسره دهنتو ببند-

 !!یکنیم مفت زر زر نجایا یاومد

 زا کردندیم کار اش کافه در که ایپو یدوستها از نفر دو

 و ندهد نشان یالعمل عکس تا رندیگیم را فرشاد پشت

 رونیب را فرشاد و دهند خاتمه را دعوا کنندیم یسع

 ایپو- مکشیم عقب به و رمیگیم را ایپو رهنیپ. .  بفرستند

 ! نیا از شتریب نشه دردسر بره کن ولش
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 ، کندیم هق هق و است شده ریسراز شیاشکها که کایرون

 : دیگویم

 . . لطفا. .  بره نیبزار-

 وت ببند دهنتو- دهمیم تکانش و کنمیم نگاهش یعصب

 تورو ادخویم یک اونجا نمیبب خونه میبر وفتیب راه!  یکی

 بده؟ نجات

 کندیم نگاهم باالتماس است شده دستپاچه و است دهیترس

: 

 که نجایا اوردمش. .  نگو یزیچ یکس به من جون یگل -

 خواستم. .  هیجد قصدش گهیم بخدا!  کنم اشناش تو با

.  یشیم یعصبان نقدریا دونستمینم کنم شیمعرف تو به اول

. 

 عذاب بودن ساده از حجم نیا. .  کنمیم نگاهش یعصب

 !میبرا بود اور
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 یغلت چه خوادیم مشخصه افشیق از اروی نیا احمق اخه -

 رو وت ادیب بخواد رهیبگ تونهینم شویج جلو نیا! بکنه

  ره؟یبگ

 شده شا شرمنده قبل از شتریب. .  شودیم کینزد ما به ایپو

 اگر دارد حق واقعا. .  من یبال سپر است شده انگار! ام

 !کند نگاهم یحت عمرش تااخر نخواهد

 

 

۴۴۴ 

 

 میگویم و دهمیم قورت را بغضم کنم نگاهش نکهیا بدون

 تیاذ یلیخ من بخاطر. .  خوامیم عذر یچ همه بابت- 

 . .  وفتهین اتفاق نیا گهید دمیم قول یول. .  یشد



 

Romanzo_o 463 

 راه به مصدوم یپا همان با ییتنها به و میگویم را نیا

 سرم پشت راهم کایرون ارام یقدمها یصدا و وفتمیم

 . .  شنومیم

 دمیم قول یگل- شودیم توقفم باعث یا لحظه ایپو یصدا

 نشده درست شبه هی رفاقت نیا. .  شه درست یچ همه

 . . شه تموم اتفاق هی با که

 یم اتفاق نیا یوقت یول شدیم درست آره شد؟یم درست

 نفس کی همه ، نباشم من اگر. .  نباشم من که افتاد

 هیبق نه و وفتدیم دردسر به ایپو نه. .  کشنیم راحت

 !افتند یم هم جان به بخاطرم

 نبودن نیا یبرا یول. .  است بهتر همه یبرا نباشم من

 به هم ها ان از یکی. .  بدهم انجام ییکارها دیبا قبلش

 !است نیمت فرستادن َدَرک
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 ، اندازد یم نگاه اطرافش به و شودیم یراتیتعم وارد

 هنهک دهیپرا کی و است کوچک و کیتار و تنگ شیفضا

!  است ریتعم حال در مطمئنن ی که دارد قرار وسطش هم

 و کشدیم جلو را رنگش یمشک چرم کت یها گوشه

 به رو و کندیم گره هم در اش نهیس یجلو را شیدستها

 ریز از یکس هیثان چند از بعد ، ستدیا یم نیماش یرو

 نیاشم ریتعم بخاطر صورتش و سر ، دیآ یم رونیب نیماش

 اهیس یموها ؛ است تنش کیمکان لباس و است شده اهیس

 نهشا یرو که یدستمال با ، دارد یکوتاه یلیخ یفرفر و

 ی متوجه که است خودش کردن زیتم حال در است اش

 بلند شیجا از عیسر!  شودیم سرش یباال یگرید فرد

 و کیش یآنقدر ، کندیم نگاه مرد یپا تا سر به و شده

 کی ای است سیپل ای ببند شرط توانستیم که بود مرتب
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 باشد که نهایا از هرکدام صورت هر در گرید طلبکار

 ذاردبگ فرار به پا دیبا زودتر هرچه و است دردسر شیبرا

 .کندیم تف را است گذاشته لبش ی گوشه که یخالل! 

 و کندیم جزم را عزمش!  افتد یم مرد یپا یرو به رو که

 ریز آن با که یدار چرخ ی تخته یرو حرکت کی با

 نیماش سر آن ریز از و خوابدیم کردیم ریتعم را نیماش

 هک دودیم رونیب سمت به شودیم بلند و دیا یم رونیب

 از رعتیسر و فرز و دارد یمتوسط قد که یگرید مرد عیسر

 ار او کندیم اش مسخره انگار که یلبخند با است خودش

 در که را یبیج چاقو و کشدیم خودش طرف به محکم

 :  دیگویم و گذاردیم کمرش پشت دارد دست

 یدید هوی!  ندارم دستمو اختیار من جون بچه نیبب -

 اگرر باالت تا نییپا از و کمرت یجا هی خورد چاقوهه
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 په ینهع پس!  شد فلج یدیرس مارستانیب به و یموند زنده

 !  االی سركارت برگرد زود خوب بچه

 :  دیگویم لکنت یکم با عیسر

. .  بد کم دم. .  خو. .  جدت سر. .  َس. .  نزنیا نه. .  ن -

 !  شم فلج مونده نمیهم دارم یبخت

 ! وفتیب راه پس -

. .  ن زهیت. .  ت عقب بکش رو قوت. .  چا باشه. .  با -

 من. .  به وقت هی نخوره

 دمر آن و شودیم رگاهیتعم وارد اطیاحت با و آرام بعدهم و 

 ار رگاهیتعم ی کرکره و رودیم داخل دنبالش به هم گرید

 . کشدیم نییپا

 تاس رگاهیتعم در که یچراغ نور تنها و شده کیتار فضا

 نیا نگران و دهیترس ، است شده انجا یروشن باعث یکم
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 اسالتم با! |  اورندین سرش ییبال نکرده ییخدا که است

 : دیگویم

 پول. .  ؟ من از نیخوایم یچ. . .  چ المصبا. .  ل - 

 جیب. .  همون یتو. .  تو. .  دارم که یرچ. .  ة. .  ندارم

 .  لباسمه. . .  ل

 که ییلباسها سمت به داشت دست در چاقو که یمرد

 یکم از بعد و رودیم بودند زانیآو وارید از یا گوشه

 هب اسکناس چند با و زندیم یا مسخره لبخند جو و جست

 :  ردیگیم شیرو روبه را آنها و گرددیبرم پسر سمت

 میشمارب بزار ؟ یکن رد طلبکاراتو یتونیم نایا با یمطمئن -

  ؟ نه ای شهیم نمیبب

 !  شمردن به کندیم شروع و ستدیا یم کنارش

 همین همش!  ستیب ، نوزده ، فدهیه ، زدهیس ، ده ، پنج -

 امسآد و یچوب آبنبات به سوپرماکت یبر پول نیا با ؟
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 زبانش نتلک ترسش بخاطر پسر!  دنینم  بت شتریب کیش

 : است شده شتریب

. .  ش. .  باش نداشته یکار من با. .  با جدت سر. .  - 

 خودشو نیبر. .  ب. . .  نیطلبکار داداشم از. .  از شما

 ! نین. .  ک دایپ

 

 

 که یفلز یصندل ، بود دهید اول همان که یگرید مرد

 یصدا با و کشدیم نیزم یرو را هست رگاهیتعم گوشه

 شیرو به رو و رساندیم پسرک به را آن یخراش گوش

  زندیم یمرموز لبخند و ندینشیم شیرو و گذاردیم

 !  توام دنبال ، ندارم یکار داداشت با من -

 .  ماندیم شیجا در مات یا لحظه پسر
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 رنگ ییخرما یموها و رنگ سبز یچشمها با مرد نیا

 کیش و دارد یمرموز و یغرب ی چهره ته که خوشحالتش

 رچهه ؟ باشد او مثل یکی دنبال دیبا چرا است زیتم تر و

 نه ای است دهید برادرش کنار ییجا را او ایآ که کندیم فکر

 مانند یکس دهدیم احتمال به و دیا یم ادشی یزیچ نه ،

 طهراب مرد نیا یخفن و یکیش به یآدم با القوزشی برادر

  ؟ باشد داشته یا

 ؟ درسته برا بیج ناصر برادر آنتن آراز -

 نکهیا مثل. .  دهدیم قورت یسخت به را دهانش آب 

 اورندیب سرش بر ییبال است قرار آدمها نیا یراست یراست

 ! 

!  نینگش. .  منو. .  نکردم ی. .  کار. .  من یول ره. .  آ -

 ددار دست به چاقو و است ستادهیا سرش یباال که یمرد

 : شودیم خم سمتش به
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 ؟ میکن کار باهم قراره ما ؟ چرا کشتن - 

 زا و ستیچ منظورشان که بزند تواندینم هم حدس یحت

 را دستش مرد ؟ خواهندیم چه اش یداشتن دوست جان

 :  دیگویم و ندینشیم کنارش و گذاردیم پسر ی شانه یرو

 هک ییاونجا از و!  باخته بدم!  باخته قمار یتو داداشت -

 رد و بسته فلنگو که یوقت از نداره یکار و کس تو جز

 تو ونهج به افتادن کلفتش گردن یطلبکارا آب اونور رفته

 دست ریز یفکستن رگاههیتعم نیا یتو که هم تو! 

 ! یاریم در رینم و بخور نون ، کار صاحب

 را خودش ، است نشسته اش یشانیپ یرو یسرد عرق 

  دهدیم تکان را سرش و کندیم جور و جمع

. . .  ادم برادر که مونه ز. .  نیا ت. . .  ذا به تف -

 من یایبدخت. .  ب نصف. . .  زارهیم قالت ینطوریا

 !  داشمه بخاطره



 

Romanzo_o 471 

 زده حرف کمتر و است نشسته شیرو به رو که یمرد

 و زندیم زل شیچشمها به ، دارد یمرموز ی افهیق و است

 : دیگویم یخوب لحن با

 بخاطر که ییآدما اون شر از یتونیم یبخوا اگر - 

 !  یبش خالص کننیم تتیاذ داداشت

 : شودیم کینزد آراز به بردارد را نگاهش نکهیا بدون

 چکسیه یکن قبولش اگر که برات دارم شنهادیپ هی -

 ! نداره رو بهت شدن کینزد جرات

 هک یقیعم زخم شصتش انگشت با و زندیم را حرف نیا 

  کندیم المس را است نشسته آراز یشانیپ یرو

 ستین حقت که یزیچ بخاطر تونهینم یکس گهید و -

 . . .  بزاره یادگاری روت
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 هک شنودیم و ندیبیم مرد نیا لحن و نگاه در چه داندینم

 در یزیچ انگار ، است کرده ریدرگ را ذهنش نگونهیا

 به دقت با کندیم وادارش که است نگاهش اعماق

 کی. .  جادو کی مانند درست ، کند گوش شیحرفها

 دمانن ییندا و شودیم کمتر هرلحظه ترسش آن در که جادو

 آن در که یزیچ تنها.  آورد یم وجود به سرش در اعتماد

 : سازدیم یجار زبانش بر را رسدیم ذهنش به لحظه

 ؟ من سراغ نیاومد چرا - 

 ونچ -:  کندیم نگاهش و زندیم هیتک اش یصندل به مرد 

 و کردنشم لیتکم حال در که پازل هی!  دارم پازل به من

 !  یپازل نیا از کهیت هی تو

 دنیفهم یبرا یشتریب حیتوض و فهمدینم را مرد منظور

 .  دارد اجیاحت
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 دی. .  با چرا ؟ خورمیم پازل. .  نیا درد. .  چه به. .  من -

 ؟ کنم. .  اعتماد تو به

 

 

 ازآر به یقو و نافذ نگاه همان با و زندیم یکج لبخند مرد

 : کندیم نگاه

 ینباش مهمم اگر یحت که یمن پازل از قسمت هی تو - 

 ! شهینم لیتکم نبودت با من پازل

 یایدن هی وارد ، یکن قبول اگر که دارم کار شنهادیپ هی 

 . . یشیم گهید

 داداشت یطلبکارا از یخبر توش که گهید یایدن هی 

 !  ستین

 !  ستین داداشتم از یخبر یحت
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 نهک شروع اول از خوادیم که یکی ؛ یشیم گهید ادم هی تو

 ! ستهیوا خودش یپا رو و

 پشت و شودیم بلند شیجا از حرفها نیا گفتن از بعد 

 :  ستدیا یم بود نشسته شیرو که یفلز یصندل

 ومح آراز ؟ آنتن آراز گنیم بهت چرا بگو بهم ، یراست -

 هم را نامش یحت که است شده یمرد نیا یحرفها

 جواب فقط و است شده شیحرفها یجادو!  داندینم

 : دهدیم

 نیمد. .  او بخاطرش شما. . .  ش که یلیدل همون به - 

 !  نجایا

 :  دهدیم تکان را سرش مرد

 خوب خط هی مثل یباش که هرکجا تو چون. .  دقیقا -

 ؟ یدیم آنتن
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 کارت کی و دیآ یم آراز سمت به و زندیم را حرف نیا 

 ۴۴۴۴۴۴۴:  ردیگیم سمتش به

 از اومدن رونیب و خوب کار هی ، خواب یجا هی -

 . . .  کرده درست برات برادرت که یباتالق

 !  هندار اعتبار شتریب گهید ساعت چهار تا شنهادیپ نیا

 . .  ریبگ تماس هی بعد و کن فکراتو خوب پس

 به نگاهش که همانطور و ردیگیم را کارت دیترد با آراز

 :  دیگویم است کارت

  ؟ هیاجبار شنهادیپ نیا. . .  نیا -

 و کندیم معمول حد از بازتر یکم را شیچشمها مرد

 : زندیم یمرموز لبخند

 پا دیجد ریمس هی یتو و یکن قبولش یتونیم تو. .  نه - 

 ور یریم که یراه نیهم و ینکن قبولش یتونیم و یبذار
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 برات داداشت که یباتالق یتو اخرم در و یبد ادامه

 عقب و ردیگیم فاصله آراز از!  یش خفه کرده درست

 :  رودیم

  ؟ کنم اعتماد بهت دیبا چرا یگفت یراست -

 اداعتم از یحرف من چون!  یکن اعتماد یستین مجبور تو

 . .  نزدم کردن

 ، مرد نیا یحرفها از بود مانده جیگ و مات که آراز

 :  پرسدیم هم را مهمش سوال نیآخر

 ؟ یهست یک یبگ. .  ب یخوا ینم ؟ هیچ اسمت -

 اهرگیتعم ی کرکره سمت به و کندیم آراز به را پشتش

 در که همانطور و کشدیم باال را آن حرکت هی با و رودیم

 : دیگویم است ستادهیا یکیتار
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 اتنج رو تو امثال و تو خوادیم که یکی. .  دال بگو تو - 

 .  بده

 رگاهیتعم از دنبالش به هم گرید مرد ، حرف نیا از بعد

 و فکر از پر یسکوت و یکیتار رفتنشان با و شودیم خارج

 مرد نیا یراست به. .  گذارندیم جا به آراز یبرا را سوال

  ؟ گذشتیم چه ذهنش در و ؟ بود یکس چه

 

 " * * * * 

 

 "  گلچهره 

 

 متس به زدیم لنگ که ییپا با و بندمیم محکم را اتاق در

 :  کنمیم جمع را میلبها حرص با و رومیم کایرون
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 ات ریس از ؟ چطور ، کجا ، یک از بده حیتوض االی خب -

 !  یکنیم فیتعر برام رو ازیپ

 : کندیم نگاهم التماس با

 مهه من بعدش ، یگینم یکس به که بخور قسم اول تو - 

 ! دمیم قول گمیم برات ویچ

 یعصب و رمیگیم شیبازو از یشگونین سالمم دست با 

 : کنمیم نگاهش

 اب نییپا اون االن نیهم یخوایم ؟ ؟ یزاریم شرط برام - 

  ؟ ؟ کنم کسانتی خاک

 و گذاردیم در ام گرفته که یشگونین یجا را دستش

 : کندیم مچاله را صورتش

 اهیس دستت از جام همه که یگل کمرت به بزنه خدا یا - 

 ی کافه میبود رفته گمیم منم بگو برو اصال!  کبوده و
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 فنا به باهم جفتمون اونوقت!  ایپو همون یگل دوست

 !  میریم

 کایرون!  بشم مسلط خودم به یکم تا بندمیم را میچشمها

 ذهنم در!  وفتدین پس که ردیم را شیپ دست شهیهم

 صبخصو رنگ کی افراد هیبق مانند ، کایرون مثل ییآدمها

 باکار خواهندیم شهیهم افراد از دسته نیا!  یا قهوه ؛ دارند

 زا خودشان با هم را هیبق اند داده انجام که یاشتباه و بد

 تا دکنیم جو و جست تو در خوب نیهم یبرا ، ببرند نیب

 یا حهاسل صورت به را همان که کند دایپ تواندیم چه ندیبب

 ! کند جرمش کیشر هم را تو و ردیبگ سمتت به پر

 

 

۴۴۴  
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 ی پسره نیا با کجا و یک بده حیتوض آدم نهیع ای-. 

 اتاق نیا وسط خودم شاهده خدا ای یشد دوست لندهور

 هک زنمتیم یجور بعد َکَنمیم سرتو یموها تک تک اول

 !یبود یک بده صیتشخ نتونه چکسیه

 کی که زدم را حرف نیا خشم و تیعصبان با یآنقدر

 را خودش عیسر بعدهم و ماند شیجا در مات لحظه

 حاال. . خب. . زهیچ- گفت پته تته با و کرد جور و جمع

  ازتااا دمیترس نکن فکر فقط. .  گمیم

 رمیتحر زیم یصندل یرو و کنمیم جمع حرص با را میلبها

 نگاه جرات دانستمیم که یطور و یجد کامال و نمینشیم

 . کنمیم نگاهش ، ندارد را من به کردن

 خودش یرو به یزیچ دارد یسع یول است دهیترس

 در و ، اوردین کم و نشکند را خودش من یجلو تا اوردین

 میبرا را زیچ همه نکهیا جز یا چاره ندیبیم هم اخر
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 نیهم من از یخالص راه تنها چون ندارد کند فیتعر

 !است

 دیگویم ندارد را چشمانم به کردن نگاه جرات که همانطور

: 

 راخ زنگ که بار هی. .  بود دوستم پسر دوست ِقیرف -

 که ندادم خبر خونه به من میشد مرخص و میبود آزاد

 منتظر و مدرسه جلو میرفت ییدوتا دوستم با ، دنبالم انیب

 ودنب داده خبر هم به قبل از که میشد دوستم پسر دوست

 دارید بعد و بود همراهش فرشادم اومد که هم یوقت. . 

 . .  اومده خوشش تو از فرشاد گفت بهم دوستم ، اول

 : دهمیم تکان را سرم و خندمیم یعصب

 !نه که چرا باشه یگفت! خواسته خدا از که َخرم توهه-

 با زدن حرف مشغول انگار کندیم نگاه شیرو به رو به

 : است وارید



 

Romanzo_o 482 

 ایپو با! یمقدس میمر خودت انگار نزن حرف یجور هی-

! داشتنه پسر دوست نوع هی خودش نمیا!  یدوست که

 واقعا دمیفهم مدتم هی از بعد. .  کردم قبول اره بعدشم

 ادیب قراره و هیجد قصدش گفت چون. .  داره دوسم

 اب خودشم و شه تموم درسم من منتظره فقط میخواستگار

 . نیهم! کنه صحبت خونوادش

 کنم شیمعرف قیناال توهه به اول اوردمش هم احمقا نهیع

 نگاه روش تو شهینم روم گهید یچ همه به یزد گند که

 !کنم

 !شودیم گرد اش ییایح یب و ییپررو نهمهیا از چشمانم

 دارید از و زندیم گره هم به را زیچ همه راحت چقدر

 ننیع نکهیا با! زندیم حرف تیقزم ی پسره آن با دوباره

 هم باز کندیم فرق زیچ همه ایپو و من نیب داندیم

 . . زندیم نامربوط یحرفها
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.  . ستین نفر نیاول که او!  نطورندیهم مردم ی همه البته

 ای پسر و دختر اند خوانده گوششان در یکودک از چون

 به یپسر و دختر اگر و شوهر و زن ای برادرند و خواهر

 ریغ عمل کی قطعا کنند امد و رفت باهم نهایا ار ریغ

 انیجر نشانیب یزیچ حتما چون دهندیم انجام یشرع

 !دارد

 

 

۴۴۴ . 

. 
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 زیچ چیه ان در که ساده یدوست کی گنجاندن نیهم یبرا

 و مشکل مغزشان در ، است نشده انجام یشرع خالف

 !است محال

 باور خودشان قضاوت با را نندیبیم که یزیچ هر ادمها

 یه! نیبچ یکبر و یصغر شانیبرا یه تو حاال کنندیم

 !تسین کنندیم فکر که انطور که بده حیتوض شانیبرا

 دهد نشان بهتر من از را کایرون دارد یسع شهیهم عمو زن

 و شودیم رو زیچ همه و زندیم گند کایرون هربار یول! 

 یول! گذارندیم بودنش بچه یپا را هایخرابکار نیا همه

 ارندد انتظار و گذارندینم یباق یاشتباه یجا چیه من یبرا

. .  بدهم انجام نقص یب و درست را کارها ی همه

 است نگونهیا بزرگترم چون کنم فکر خودم با خواهمیم

.  . نه نمیبیم آورم یم خاطر به را میها یبچگ یوقت یول
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 ی هتافت انگار است؛ شروع رفتارها نیا یبچگ از من یبرا

 !ام بوده بافته جدا

 از شهیهم چرا کنمیم فکر نیا به و میجویم را لبم گوشه

 داشتم دوست که را یزیهرچ و ام دهیترس هیبق یحرفها

 کایرون و ام؟ نگفته چیه و ام داده دست از بخاطرشان

 کرده پنهان ام بچه من که حرف نیا ریز را خودش شهیهم

 دیبا من چرا کند؟یم خواهدیم دلش که یغلط هر و است

 یارزش میداشتنها دوست یبرا که ییآدمها بخاطر را ایپو

 بعق دیبا شهیهم مانند چرا دادم؟یم دست از ستنین قائل

 بچه نند؟ک تنم و بدوزن و ِبُبرن هیبق و نگم یچیه و بکشم

 یلیخ را فوتبال شهیهم یورزش یها رشته یتو بودم که

 یانقدر و کردمیم یباز خوب یانقدر داشتم دوست

 معروف یکنهایباز تمام عکس که بودم ستهایفوتبال عاشق

 از روز هی و بودم چسبانده اتاقم یوارهاید و در یرو را
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 فوتبال میت یتو یباز یبرا شدم دعوت مدرسه طرف

 تیمصب ذکر یانقدر دیفهم خانجون یوقت یول!  بانوان

 خوادیم دختره نیا که زد غر و کرد یناراحت ابراز و خواند

 نیچن اجازه اصال. .  ببره هیهمسا و در تو مارو یابرو

 توپ دنبال یبر یخوایم که یپسر مگه نداره رو یکار

 یکارا تو برو کردنت یباز عروسک یپ برو ؟؟یباز

 یقدران ه؟یکوفت چه فوتبال شو موفق ابرومند و دخترونه

 ستخوا من از یشرمندگ با بابا که گفت و گفت و گفت

 طفق و فقط روز ان و. .  کار نیا دنبال نروم شودیم اگر که

 هنوز هنکیباا زدم رو فوتبال دهیق و کردم قبول بابا بخاطر

 مورد یمایت یهایباز آخر تا اول از حسرت با هنوزه که

 . . نمیبیم رو عالقم
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 ؛ شدمیم سوار دوچرخه و بود سالم جدهیه ، فدهیه یوقت

 من صد یها حرف عمو زن با و زدیم غر یانقدر خانجون

 زدندیم غاز هی

 

 

۴۴۴ . 

. 

 

 یتو انداخت رو دوچرخه و شد خسته مامان آخرش که

 کی خانجون قول به چون! کرد قفل راهم درش و یانبار

 به نوریا از دوچرخه با پسرها مانند خانوم و بزرگ دختر

 لبتها گفتیم لب ریز هم بعد! اندازد ینم تخته شلنگ انور

 که شد نگونهیا و! شود سرت یزیچ بودن خانوم از اگر
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 دادم، دست از را بود ام عالقه مورد که ییزهایچ ی همه

 بمانند محدود دیبا شهیهم دخترها و! بودم دختر کی چون

 حق که کردمیم یزندگ ییجا در چون. .  دخترند چون

 یحرف نبود چکسیه و شدیم مالیپا شهیهم دخترها و زنها

 کرف چون کردمیم لعنت را بودنم دختر وقتها یگاه! بزند

 یول. .  است گرفته قرار قمیعال و من انیم او کردمیم

 هک ستین بودنم دختر نیا دمیفهم شدم بزرگتر یوقت

 و گرن و دهیپوس فکر طرز بلکه گرفته، را قمیعال یجلو

! تاس شده اتفاق نیا باعث که است انمیاطراف ی رفته رو

 ی همه از که ییایپو. .  بود دهیرس ایپو به نوبت حاال و

 است مهمتر میبرا ام داده دست از حال به تا که ییزهایچ

 همان مانند بازهم و کردمیم سکوت ندفعهیا دینبا پس ،

 داشته وستمد شتریب هیبق بلکه تا ماندمیم ریز به سر ی بچه

 دوستم رشتیب تنها نه است کرده ثابت تجربه چون!  باشند
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 قح خودشان به شتریب و شدند پروتر بلکه نداشتند

  باتوام ، یگل یه-! دادند را ام یزندگ در دخالت

 رمیگیم فاصله میها الیخ و فکر یایدن از کایرون یصدا با

 میرو به رو که ییکایرون حال و زمان به شومیم پرت و

 به را دمیتهد انگشت و کشمیم هم در را میاخمها ؛ بود

 : رمیگیم سمتش

 منو هب راجع گهید بار هی ، گهید بار هی فقط کایرون نیبب-

 عمرت تااخر که دهنت تو زنمیم یجور یبزن حرف ایپو

 نه؟؟ ای یدیفهم!  یبمون الل

 یب که یجور ، زدم را میحرفها محکم و یجد کامال

 . نداشت زدن حرف جرات و کرد نگاهم فقط حرف

 هبچ گهید تو که بگم بهتر ، امروز ی هیقض به راجع -

 و مبش قربونت چهارتا یک هر چال و خل نهیع که یستین

 راه دنبالش و یش خرش و خام بگه بهت بگردم دورت
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 وچهک تو که یکس ، یبد فنا به ندتویآ تمام و یوفتیب

 ارونیا. .  کنهیم ولت همونجاهم کنه داتیپ کافه و ابونیخ

 و یدنز حرفارو نیا بهم قبال چرا یبگ یاین بعدا که گمیم

 گهید مسخرتو رابطه نیا خوامیم ازت و. .  ینگرفت جلومو

 وت یننداز خودتو و ینکن سهیمقا ایپو و من ی رابطه با

 ؟یدیفهم! ارنیب درت نتونن صدنفر که یچاه

 : رودیم ور انگشتانش با و اندازد یم نییپا را سرش

 

 

۴۴۴ . 

. .  گمینم نه -. .  هیبق به حاال. .  فقط ، باشه. .  یاوک -. 

 خونواده تو!  که یدونیم ، ادیم در گندش زود ای رید چون

 اندازه به برو پاشو هم حاال! مونهینم مهر به سر یچیه ما

 ..  برام ختهیر وارید و در از امروز یکاف
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 : دیگویم و شودیم بلند شیجا از ارام

 . کنمیم جبران. .  یمرس -

 : کندیم مکث یکم میصدا دنیشن با که برود خواهدیم و

 خبر خونه به و بشه آزادت زنگ گهید بار هی یراست -

 اب خونه تا یرفت که یا کافه همون از بابام روح به ، یند

 ! ارمتیم کشمیم گوش

 : دیگویم عیسر

 . .  رمینم گهید. .  بود اخر و اول بار همون بخدا نه-

 نهیآ در و کشمیم یقیعم نفس رودیم رونیب اتاق از یوقت

 دمشیم یکس بعد به نیا از دیبا. .  شَومیم رهیخ خودم به

. . * * * "  شدیم ایدن کار نیسختر اشکش آوردن در که

 " رستار
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 و اندازم یم کنارم را یگوش ایجورج با زدن حرف از بعد

 . شدم کردیم نگاهم باز شین با که دیجاو متوجه تازه

 شدم عاشقت منم یزد حرف باهاش یجور هی داداش-

 !موال به

 : چمیپیم و رمیگیم را گوشش

 داخل؟ این ینگرفت ورود اجازه تا نگفتم مگه -

 هی بود وا در ال نکردم که ُجرم کن ول داداش یآ یآ-

 یبود عاشقانه اتیغزل در غرق تو یول زدم درم مچهین

 حرفارو نیا که تو و من. .  تو دمیخز منم نشد تیحال

 !میندار

 : ودشیم بلند دادش که چمیپیم را گوشش شتریب یکم
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 . یشگیهم مورد همون که اواًل ، میدار حرفارو نیا اتفاقا-

 اجازه! بزن در داخل یایم که یا موقع دومًا! داداش نگو. 

 . .  یایم دادم

 که همانطور ، کنمیم رها را گوشش و میگویم را ها نیا

 : دیگویم و کندیم باز را ششین مالدیم را گوشش

 ؟ سومًا و -

 : زنمیم هیتک تخت پشت به

 ! ادیم بدم کن جمع من تخت رو از لشتو تن -

 کنارم و رساندیم تخت یباال به را خودش تر پررو

 فیلط را لحنش و کندیم نوازش را میبازو و ندینشیم

 :کندیم

 هم بااونا! ام یزیچ یپر یحور هی منم کن فکر عشقم -

  ؟یزنیم حرف بد نقدریا
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 نمک استراحت خوامیم رونیب برو- دهمیم تکان را میبازو

 ارین در یباز مسخره

 گذاردیم ام شانه یرو را سرش

 

 

۴۴۳ . 

. 

 

 گذاردیم ام شانه یرو را سرش

  نفسم یکنینم توجه بهم که کمتره میچ من-

 : کندیم حلقه میبازو دور را دستش و

 پس یا خسته بعدم و یکار فکر به همش تو الوم یما -

 ؟یچ من
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 : زنمیم یکج لبخند

 گرفته؟ تیباز پس-

 یا مسخره لحن با و چسباندیم من به شتریب را خودش

 : دیگویم

 !من جنتلمن کن توجه بهم-

 یزیچ اول ، شومیم لیمتما سمتش به کج لبخند همان با

 ، است ساکت یول است گرفته اش خنده دیگوینم

 نیح نیهم در و شودیم جا به جا یکم که شومیم کترینزد

 ، شومیم کشینزد و زنمیم مهیخ شیرو حرکت هی با

 و دیآ یم خودش به عیسر و شودیم گرد شیچشمها

 شمیم مانع که کند یحرکت خواهدیم

 زم؟یعز یخواستینم توجه مگه کجا؟-
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 در خواهدیم که همانطور و کندیم درست را لحنش عیسر

 : دیگویم برود

 یدیند دختر وقته چند اونور برو ایب! داداش خوردم گوه-

 ! یدیم دستم کار

 - ندک دایپ نجات کندیم یسع تقال با که خورمینم تکان

 گهید کنم توجه خوامیم! یخوایم توجه یگفت خودت

 !ماشیم تر مسمم من یخوریم تکون و یکنیم تقال نقدریا

 من! تمومه کارم ؟یخورد مرقم عرق داداش!  تن پنج ای-

 !باهام کارو نیا نکن ام باکره

 تخت از و شمیم بلند حرکت هی با و زنمیم یپوزخند

 کنمیم تنم را شرتمیت و امیم نییپا

 خودتو کن جمع! سیالکس یکی یا باکره تو یکی اره-

 !  نکبت
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 فرستدیم رونیب اسوده را نفسش ادا با و ندینشیم شیجا در

 که ینبود یا تحفه کردینم رحمم -! کرد رحم بهم خدا -

 !کرد بشه تیکار

 منو اقتیل تو شیییا - کندیم پرت سمتم به را کوسن کی

 خودتو یخودیب. .  کنمینم حروم تو با خودمو من! یندار

 !نکن خسته

 دمانن که دارمیبرم زیخ سمتش به و زنمیم یکج لبخند

 لبخند ، رودیم در سمت به عیسر و زندیم غیج ها دختر

 : زنمیم

 !زدلمیعز حاالا یبود -

 دیگویم در یجلو از

 ریز به تمیامن!! زمیریم کافور غذات تو بعد به نیا از -

 !  دهیرس صفر
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 : میگویم و کنمیم باز را تاپ لپ

 گها که کنه خودت با دیبا اول نکارویا یکی بچه گمشو -

 !ینکیم تجاوز هم توالت تو سوسک به باشه خودت دست

 در عیسر که کنمیم پرتاب در سمت به را کوسن هم بعد و

 : زندیم داد در پشت از و نکند برخورد بااو تا بنددیم را

 اتاقمو در میباکرگ از محافظت جهت بخوابم خوامیم -

 !بزن زنگ یداشت یکار کنمیم قفل

 عمرش آخر تا بچه نیا ، دهمیم تکان تاسف با را سرم

 . . ماند خواهد یباق مسخره نقدریهم

. 
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* * * * . 

 جلو ار نشیآست سر ، است نشسته زیم سر هیبق از دورتر

 اهنگ شیرو به رو به و زندیم هیتک اش یصندل به و داده

  ، کندیم

 جا به جا راهم آخرش یها مهره و زندیم قهقهه بلند جان

 : دیگویم یظیغل ی لهجه با و کندیم

-Kish and matte Frederick (مات و شیک 

 (کیِفِردر

 با و گذاردیم شیلبها یرو را برگش گاریس کیفردر

 : زندیم آن به یقیعم ُپک حرص

-Oh damn you took me again! 

 !(یبرد بازم تو یلعنت اه)
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 یها گوشه به و گذاردیم سرش یرو را کالهش جان

 I always win fred- ، کشدیم یدست بلندش اورکت

! 

 !(ِفِرد ام برنده شهیهم من)

 : ردیگیم باال را شرابش جام و زندیم را حرف نیا

-Cheers tonight 

 (امشبم برد یسالمت به)

 چمدان ، بود یناراض کامال باخت نیا از که کیفردر

 که همانطور و دهدیم هل جان سمت به را شانیشرطبند

 : دیگویم است شیلبها یرو برگش گاریس

- But rest assured, this is the ultimate 

victory 

 (آخرته برد نیا باش مطمئن یول)



 

Romanzo_o 501 

 خودش سمت به را چمدان و خنددیم سرخوش جان

 و فیرد که ییوروهای به و کندیم باز را درش و کشدیم

 که یمرد به و کندیم نگاه بودند شده دهیچ آن در مرتب

 : دهدیم نشان است شده آشنا بااو یتازگ به

-Mr. Nuri my every time I play with my 

partner I'll win a suitcase ! 

 چمدون کی کنمیم یباز کمیشر با هربار من ینور یآقا)

 (شمیم برنده رو نایا از

 و کشدیم اهشیس و مرتب شیر به یدست ینور احمد

 : زندیم لبخند

-So we have to play together once 

 (میکن یباز باهم دیبا حتما بار کی پس)

-- But first we have to make the deal 
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 (میبد انجام رو معاملمون دیبا قبلش یول)

 به و چرخدیم زیم سر یصدا سمت به ها نگاه ی همه

 . شد دوخته ، بود سشانیر نیجانش که یمرد

 ییهاگاردیباد از یکی به دست با و زندیم یکج لبخند مرد

 وا و کندیم اشاره ، داشتند یا چهارشانه و بزرگ کلیه که

 زیم سمت به یبزرگ ی جعبه با و دهدیم تکان یسر هم

 : دهدیم قرار ینور احمد یرو به رو را آن و دیآ یم

-This is the latest model of our work 

 (ماست کار نیا مدل نیآخر نیا)

 : دیگویم ادامه در و

-If you are satisfied we are closing the 

deal today 

 (میبندیم رو قرارداد امروز دیباش یراض اگر)
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 لبخند بعدهم و کندیم یبررس را اسلحه دقت با ینور

 : زندیم یتمندیرضا

-Yes I agree when downloading? 

 (شه؟یم انجام یک یریبارگ موافقم بله)

 : دیگویم و کندیم خاموش را گارشیس کیفردر

-Immediately after we close the 

contract, we line up 

 (مینکیم فیرد کارهارو ما قرارداد بستن از بعد بالفاصله)
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 : دهدیم تکان یسر تیرضا با ینور

-Working with you ، micheal Very 

enjoyable 

 !(بخشه لذت یلیخ کلیما و شما با یهمکار)

 هیقب و شودیم بلند شیجا از و زندیم یکج لبخند رستار

 : شوندیم بلند هم

-Also with you dear 

 (جناب شما با نیهمچن)

 یلحن با و فشرد را دستش ینور ، دهدیم دست ینور با و

 :دیگویم کردیم صحبت یسیانگل یول بود آن در یعرب که

-From now on we will have a lot of 

cooperation and cooperation 
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 میخواه یهمکار و دارید باهم ادیز بعد به نیا از ما)

 (داشت

 : زندیم یمرموز لبخند َرستار

-Sure it will be 

 (بود خواهد نطوریهم حتما)

 اندستش به و کندیم پر یگرید از پس یکی را ها جام جان

 : بردیم باال را جامش یخوشحال با و دهدیم

-On the occasion of closing this 

contrac. 

 (قرارداد نیا بستن مناسبت به میبزن)

 : دیگویم و آورد یم رونیب را لشیموبا َرستار

-I have to give this news to Micheal 

 (بدم کلیما به رو خبر نیا دیبا من)
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 کیفردر ، ردیگیم فاصله هیبق از و زندیم را حرف نیا

 : دیگویم و خنددیم

-He always knows how to fit himself 

more into Micheal's heart 

 جا کلیما دل تو شتریب خودشو یچطور بلده شهیهم اون)

 (کنه

 : دیگویم و کندیم دییتا هم ینور

-He's a smart guy , micheal is very 

lucky to have one like he. 

 هک شانِس خوش یلیخ کلیما ، هیزرنگ و باهوش پسر) 

 (داره اونو مثل یکی

 ، رسدیم گوش به رونیب از ییصداها و سر نیهم در

 به نفر کی شدن مهیسراس بعدهم و یراندازیت یصدا

 : داخل
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-The agent is here to escape 

 (دیکن فرار نجانیا مامورا)

 و کنندیم نگاه هم به جیگ و زده شوک کیفردر و جان

 را ییزهایچ یعرب به و شودیم بلند شیجا از عیسر ینور

 هک ییحرفها به صداها و سر و است دهیترس. .  دیگویم

 الدنب و اند دهیترس همه. .  بخشدیم تیواقع ، اند دهیشن

 . .  گردندیم فرار یبرا یراه

 قصد گاردهایباد و دیآ یم یراندازیت یصدا طرف هر از

 و در شدن باز با اما ، دارند را شانیسهاییر دادن یفرار

 به فرار ،. .  داشتند اسلحه که بهیغر یا عده شدن وارد

 . شد لیتبد یافتنین دست ییایرو

 * * 

 د،داریم بر قدم اطیبااحت و آرام یمیقد باغ خانه پشت از

 هم باز او یول است شده محاصره خانه یجا همه
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 ی همتوج رودیم که جلوتر ، برود شیپ اطیبااحت خواهدیم

 یصدا پشتش از که شودیم یا زده زنگ و کوچک در

 و یجد اش شهیهم مانند ، شنودیم را ینیماش شدن روشن

 محکم را اش اسلحه و اندازد یم نگاه اطراف به اخم از پر

 هب که یهرقدم با ، افتد یم راه به و ردیگیم دستانش در

 . . شنودیم واضحتر را صدا داردیم بر کوچک در سمت
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 ادافر یتمام تا بود فرستاده داخل به را افرادش ی هیبق

 . شوند ریدستگ زیم سر بر حاضر

 یزفل یها چیپ میس تنها و نبود یوارید چیه باغ پشت

 فیرد به سال کهن درختان و بود گرفته را خانه دور

 در هک آن از قسمت کی تنها و ، بود گرفته قرار شانیجلو

 هشد کار یآجر وارید بود گرفته قرار یکوچک و زده زنگ

 یمخف در کی و داشت راه گرید یجا کی به انگار که بود

 !رفتیم شمار به

 با ترشیب یقدم چند ، رودیم کترینزد اطیبااحت و صدا یب

 شپشت به یمحکم ی ضربه ناگهان که نداشت فاصله در

 و کندیم عبور کنارش از باد و برق مانند یکس و خوردیم

 ینیماش سمت به و کندیم باز را آن و رودیم در سمت به

 در یدرد رود،یم است شده پارک متروکه یا کوچه در که

 شدرد ، ردیگیم او از را اراتشیاخت تمام و دهیچیپ بدنش
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 و ردیگیم او از را یهرکار انجام توان که بود ادیز یانقدر

 شده تار دشید ؛ زندیم زانو نیزم یرو و آورد ینم تاب

 نیاشم و دینشیم راننده کنار نفر کی شودیم متوجه فقط و

 پالک کی یها شماره تنها و شودیم دور آنجا از سرعت با

 یاهیس به رو نگاهش بعدهم و بنددیم نقش ذهنش در

 . . رودیم
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 * * * . 

 دمانن که یسقف به و کندیم باز را چشمانش یسخت به

 ؛ بود شده انینما چشمانش یجلو دیسف یا صفحه

 خاطر به را یزیچ چیه و است حال و حس یب. . ِنگَردیم
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 مکانش و زمان و دیایب خودش به کندیم یسع ، آورد ینم

 . اوردیب بخاطر را

 !اومد هوش به کنم فکر دکتر یآقا-

 به یگرید یصدا ، نازک و زنانه یصدا نیا از بعد و

 : رسدیم گوشش

 سرگرد؟ جناب نیشد داریب-

 صدا سمت به را نگاهش ، بدنش دادن تکان بدون

 شیلبها یرو لبخند که یپوش دیسف مرد با و چرخاندیم

 . شودیم رو ؛روبه بود

 ورعب شیجلو از کوتاه یلمیف مانند ییها صحنه کم کم و

 چهره مهمان اش یشگیهم اخم شودیم باعث و کنندیم

 ، شود اش
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 و ردیگیم را شیجلو دکتر که دارد شدن بلند قصد عیسر

 : بکشد دراز کندیم وادارش

 وارد شما به که یا ضربه ، نیباش آروم سرگرد جناب -

 ونسرت ییبال چه نبود معلوم بود تریشد کمی اگر شده

 وننرمالت حالت به کامال تا لطفا دیکن استراحت!  ومدیم

 . دیبرگرد

 نه و داشت را دکتر با کردن تا دو یکی ی حوصله نه

 شذکر و فکر تنها ، را اش یپزشک یها هیتوص نیدیشن

 آن با که یکس آن و شده چه اتیعمل جهینت که بود نیا

 شیجا در آرام است؟ بوده یکس چه کرده فرار نیماش

 و چدیبپ بدنش در یدرد کم کم شودیم باعث که ندینشیم

 دور دکتر چشم از حالتش نیا ، شود ظشیغل اخم باعث

 : ماندینم

 ! بهتره براتون دیکن استراحت کمی گفتم که من-
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 هخوب حالم من - پرسدیم و دهدینم دکتر حرف به یتیاهم

 برم؟ االن شهیم شم؟یم مرخص یک. .

 : اندازد یم ینگاه تشیوضع به دکتر

 به ات دیکن استراحت کمی دیبا! نیاومد هوش به تازه شما-

 !نیبرگرد نرمال حالت

 از یخالص یبرا است حاضر و شودیم کالفه دارد کم کم

 : کند یهرکار دکتر دست

 یلک. .  برم دیبا االن و خوبه حالم! دکتر نخوردم که ریت-

 . دارم کار

 که دارد را تخت از آمدن نییپا قصد و زدیم را حرف نیا

 شیجا در ، شوندیم وارد ییاشنا افراد و شودیم باز اتاق در

 هامهمان طرف به و دهدیم تکان یسر دکتر و ماندیم ثابت

 : رودیم
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 کهنیا مگر! امینم بر سرگردتون جناب نیا پس از که من-

 !کنه گوش شما حرف به

 : اندازد یم رادمان به ینگاه مین یصالح سرهنگ

 خودش یهرکار دیبزار. .  اس دنده هی و غد شهیهم اون-

 !بده انجام خوادیم

 : کندیم نگاه رادمان به دکتر

 دینک شیراض نیتونیم اگر فقط. .  ندارم یحرف من پس-

 . .  بهتره خودش حال یبرا ، بمونه نجایا شتریب

 :کندیم چک را ِسرم پرستار

 . دیبمون شهیم تموم سرمتون یوقت تا الاقل-

 . روندیم رونیب اتاق از دکتر همراه و دیگویم را نیا

 تخت سمت به یناصر ستوان همراه به یصالح سرهنگ

 . روندیم رادمان
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 لبخند و گذاردیم رادمان ی شانه یرو را دستش سرهنگ

 : زندیم

 پسرم؟ چطوره حالت-

 یحرف اتیعمل به راجع بود منتظر صبرانهیب که رادمان

 : دیگویم بشنود

 رشدن؟یدستگ همه شد؟ یچ اتیعمل ، خوبم من -
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 به رو بعدهم و اندازد یم یناصر به ینگاه سرهنگ

 : دهدیم تکان یسر رادمان

 ریدستگ زیم سر افراد ی همه ، بود زیآم تیموفق اتیعمل-

 . . ! شدن

 : کندیم اضافه و دیآ یم جلوتر یکم یناصر ستوان

 باز که کلیما راست دست همون! نفر کی جز به-

 به رو ضربه اون که یاون مطمئنن یعنی. .  بره در تونست

 !آدمه نیهم ، رفته در و زده شما

 انتظار اصال. .  کندیم مشت را شیدستها یعصب رادمان

 باند نیا در که یکس تنها! نداشت را حرفها نیا دنیشن

 دست نیهم ، بود برخوردار ییباال تیاهم از شیبرا

 کهنیا یجا به و کرده فرار یراحت به که بود کلیما راست

 !است دهید هم بیآس او از ردیبگ را شیجلو بتواند
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 ازش ینشون و رد چیه و کرده فرار باغ اخر در همون از-

 ش؟دینیبب نینتونست شما فرار ی موقع ، نمونده یباق

 اد؟ینم ادتونی یچیه

 . . اوردیب خاطر به کندیم یسع و بنددیم را شیچشمها

. .  آورد ینم ادی به را یرخ مین یحت ای ینگاه چیه یول

 رد که یاعداد و کندیم باز را شیچشمها هیثان چند از بعد

 دهندیم لیتشک را پالک شماره کی و بندندیم نقش ذهنش

 . کند درخواست قلم و کاغذ کی عیسر شودیم باعث ،

 آورد یم رونیب را یخودکار و دفترچه بشیج از یناصر

 . دهدیم رادمان به و

 کاغذ یرو ، دارد خاطر در را پالک آن از که یزیهرچ

 : ردیگیم یناصر سمت به و سدینویم

 نیباا ، کنن یبررس رو پالک شماره نیا بگو ها بچه به-

 ! رفت نیماش
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 که رادمان ، کندیم اقدام عیسر و دیگویم یچشم یناصر

 : دیگویم است کرده خطور ذهنش به یزیچ تازه انگار

 در! مینداشت یمخف در اون از یخبر ما از چکدومیه-

 ور الیو یجلو و پشت اگر بود گفته الوند که یصورت

 اون تمام اون! مونهینم یباق ییرو در راه ، میکن محاصره

 چیه یول داد نشون ما به رو هاش سمبه سوراخ و الیو

 چرا؟! نشد زده در اون از یحرف

 نگاه رادمان به متفکر و کندیم یاخم یصالح سرهنگ

 : کندیم

 و گفته ما به رو زیچ همه چون. .  نداشته خبر دیشا-

 ! نداره وجود مورد نیا نگفتن یبرا یلیدل

 : دیگویم و شودیم بلند شیجا از رادمان
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 مالقات الوند با هم بعدش ، بشم مرخص من دیبا اول-

 شده داده نشون که یسادگ نیهم به هیقض نیا. .  کنم

 !ستین

 "گلچهره* * * "

 یپهن لبخند و ستمیا یم عمارت یها پله یرو به رو

 با بعد و. .  کی ، دو ، سه خانوم؟ یگل یا آماده ، زنمیم

 با رسمیم که پله نیاخر به و رومیم باال ها پله از دو

 . . زنمیم بغل ریز را میدستها یخوشحال
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 که یوزر ستیب گذشت از بعد یراست یراست نکهیا مثل نه

 یگچ نیاول از و بودم شده خوب کامال ، بود گفته دکتر

 گچ با ، شدم خالص بود گرفته را رفتنم راه یجلو که

 از شیب شدیم باعث که میپا گچ یول آمدم یم کنار دست

 . دادیم عذابم یحساب ، کنم یچالق احساس اندازه

 گوش صداها به و ستمیا یم همانجا و شومیم خانه وارد

 امشب زیانگ نفرت نیمت و شوهرش و یکت عمه ، دهمیم

 یتو آقاجون که ییها یوقت ؛ بودند ما مهمون شام یبرا

 هم دور خانواده همه داشت دوست شهیهم بود عمارت

 امشب و میبخور باهم را ناهارمان و شام و میبش جمع

 مامت خواستمیم تازه که یمن یبرا و شدیم شبها آن از یکی

 !شب نیبهتر کنم یخال را سالها نیا یدل و دق
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 تمیاذ که یکسان تک به تک بعد به نیا از بود قرار اگر

 حذف را شده ام یناراحت باعث که زدند یحرف ای کردند

 ، دیایب دستشان کار حساب که کنم رفتار یجور ای کنم

 ! بود تیموقع نیبهتر بودند جمع همه که امشب

 بزرگ یگل بفهمند بود وقتش. .  زنمیم یا ثانهیخب لبخند

 ندارند را میانتخابها و کارها در دخالت اجازه و است شده

. 

 کردن صحبت ریدرگ همه ، شومیم یاصل سالن وارد

 رنقدیا یعنی!  کندینم حس را حضورم چکسیه و هستند

 یول شدمیم دهید ، نه ای شدم؟ینم دهید که بودم کوچک

 داص یب بودم قبل مانند اگر! نداشتم یتیاهم یکس یبرا

 بود قرار یگل یول کردمیم کج اتاقم سمت به را راهم

 من نگرفت دهیناد حق یکس. .  قدم نیاول پس. .  رکنهییتغ
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 دهید دیبا و هستم خانواده نیا از یجزو من!  ندارد را

 !َشَوم

 و کنمیم صاف را میگلو بلند ؛ بشنوند هیبق که یطور

 سالم بلند شودیم ارام یکم جو نکهیهم و رَومیم جلوتر

 . دهمیم

 از تعجب با اول و خوردیم سر من یرو شانینگاها همه

 دهش کوله و کج یها افهیق بعدهم و کنندیم نگاهم رفتارم

 . کنمیم مشاهده ، عمو زن و عمه از مخصوصا را دنمید از

 جواب همه از اول ، است نشسته همه راس در که آقاجون

 ریز هیبق بعدهم و دیگویم امد خوش و دهدیم را سالمم

 نیمت ی رهیخ نگاه انیم نیا در و دهندیم را جوابم لب

 یسع یول. .  پردیم نییپا و باال اعصابم یرو که است

 و ودبر شیپ برنامه طبق دیبا زیچ همه باشم، آرام کنمیم
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 را جوابش ام کرده نیمع شیبرا که یوقت در هم نیمت

 . گرفت خواهد

 میاپ به نگاهش که نمینشیم آقاجون به کینزد مبل یرو

 : افتد یم

 رو گچ من سه اون از باالخره. .  دخترجون باشه مبارک-

 !یشد راحت پات

 نیا متوجه که ینفر نیاول نکهیا از و زنمیم یلبخند

 :شمیم خوشحال بود آقاجون شد موضوع

 تونمیم گهید!  شدم خالص ازش و میرفت گالره با آره -

 . . برم راه راحت

 : دیگویم طعنه با یکت عمه
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 بر وهعال اخه یوفتین وضع نیا به گهید خداکنه ، مبارکه-. 

 مه رو هیبق حرفات با ؛ یشیم نینش خونه خودت نکهیا

 !یکنیم گناهکار

 : زندیم لبخند و زده هیتک اش یصندل به نیمت

 ِیگل خوِد مهم. .  کردم فراموش منکه ، ستین یمشکل -

 . باشه خوب حالش که جاِن

 ، باشد مانده یباق عمرم از روز کی اگر خورمیم قسم

 را حرصم! کنم پول کی سکه را نیمت جمع نیهم یجلو

 . نبرد لذت حالتم از نیا از شتریب تا کنمیم پنهان

 و نداره یمشکل من حرف نیباا خودش! که یدیشن عمه-

 !نشو آش از داغتر کاسه شما لطفا پس ، کرده فراموشش
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 یجلو را دستش و کندیم گرد را شیچشمها یکت عمه

 : ردیگیم دهانش

 هس زبون اومد در گچ از پاش هی دش؟ینیبیم توروخدا -

 چه دختر نیا گهیم دونهینم هم یکی!  شد باز شمیمتر

 خجالت عمتم که یمن از الاقل!  داره یآروم ظاهر

 ! بکش خجالت آقاجون از یکشینم

 دو به یکی و حرفها نیا دنیشن از شهیهم که آقاجون

 : دیگویم اش یشگیهم بااخم دیآ یم بدش ها کردن

 بچه نیا سر به سر پس یبزرگتر تو یکت!  نیکن تمومش-

 !نزار

 حرف نیباا بود یکش سیگ و سیگ ی اماده که عمه

 و اندازد یم من به مانند حرص سراسر ینگاه آقاجون

 یارث خانواده نیا در انگار که یتمساح یاشکها بعدهم

 : شودیم جمع چشمانش در بود شده
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 هم رد روم از و کنه له منو دختر نیا. .  آقاجون باشه-

 . . شما بخاطر فقط کنمیم سکوت من بشه

 و اندازم یم نگاه شیاداها و خودش به تفاوت یب

 شدم ناراحت دلم ته از شهیهم که من. .  زنمیم یپوزخند

 اشک گفتن و نکردند باورم چوقتیه ختمیر اشک و

 ! زینر تمساح

 ظارانت زندیریم تمساح اشک نگونهیا خودشان یوقت یول

 تسکو و میایب کوتاه و بسوزد دلم ای کنم باور من دارند

 ما چارهیب غرور و کنند بارم خواهندیم هرچه انها باز و کنم

 !شود قبل از تر مال لگد

 من به رو و کندیم جمع مشتش در را حشیتسب خانجون

 : دیگویم تیجد با

 هی جمع نیا تو یایم هروقت چرا ؟ چته تو دختر -

 هم از رو ادماش و خونه نیا تا ؟؟یندازیم راه ییدعوا
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 نیا افتاده راه دعوا یهرچ نه؟؟ یشینم راحت ینپاشوند

 لمث یشد یگشت الت و نااهل چهارتا با! بوده تو سر روزا

 !یزنیم دهنمونم تو گهید روز دو ، خودشون

 کج را اش افهیق بود دستش در یچا استکان که عمو زن

 : اندازد یم ینگاه من به و کندیم

 بندازه راه بحث و دعوا بخاطرش که ستین مادرش االن-

 !رهیبگ عهده بر رو تیمسئول نیا خوادیم خودش ،

 هختیر هم به یادیز اعصابش بود مشخص که عباس حاج

 : کندیم نگاهشان تیعصبان با است

.  . بسه د! نیتر پرچونه یکی از یکی! نیکن تمومش د-

 !نیکرد خستم
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 که ییحرفها همه از. .  ها هیکنا و شین همه از بود پر دلم

 هجوم مقابل در شهیهم نکهیا از. .  دمیشنیم و نبود حقم

. .  تمنداش یبانیپشت چیه و بودم تنها زهرآلودشان یحرفها

 ردندکیم تحملم بود شده که هم او احترام به ، بود بابا اگر

 سانکی خاک با نگونهیا بود بابا اگر. .  زدندینم یحرف و

 هم ککشم و است خونسرد که یجسم مانند و شدمینم

 یقیعم نفس. .  کردمینم نگاه چشمانشان به دهینگز

 ، کنمینم بغض شهیهم برعکس ندفعهیا. .  کشمیم

 دل کی مگر. .  کنمینم هیگر و شودینم یاشک چشمانم

 به تواندیم بار چند شده مال لگد غرور کی و کهیت هزار
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 اورد؟یب در خودش از اصول و ادا و بربخورد ژشیپرست

 را کار حساب دفعهیا. .  کندیم فرق دفعات باهمه ندفعهیا

 مانند ، ستین مهم میبرا چکسیه و دهمیم همه دست

 آدمها نیا از چکدامیه که ییها هیگر و ها بغض نیهم

 از که یتیجد تمام با. .  نشدند قائل ارزش شانیبرا یزیپش

 دبلن میجا از و کنمیم نگاه خانجون به داشتم سراغ خودم

 : شومیم

 ازت چوقتیه تاحاال که دارم یسوال هی خانجون؟ -

 یول!  دونمیم رو جوابش کردمیم فکر چون دمینپرس

 رشوفک من که یزیچ اون. .  نه بنمیم گذرهیم شتریب یهرچ

 !ستین سوال نیا جواب کنمیم

 و درهم افهیق با خانجون ، است من به نگاهشان همه

 : کندیم نگاه میحرفها و العملم عکس به متعجب

  ؟یندار دوست منو چرا -
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 : گمیم بعد و کنمیم مکث یکم

 ردکیم یسع اونم. .  دمیپرسیم اون از. .  بود بابا یوقت-

 دوسم هم یلیخ شما و کنمیم اشتباه من کنه متقاعدم

 !هینطوریا اخالقتون فقط. .  نیدار

 رفتارو نیا من با فقط شما! کردمینم اشتباه من یول

 نیزم ریز میبود رفته نیمت و کایرون با که بار هی. .  نیداشت

 ختهیر همشونو و میبود کرده باز هارو یترش دبه در و

 منو یول نیکرد دعوا تامونو سه ، نیرزمیز کف میبود

 هم کایرون ، کنهیم بد ینکارایا از پسره نیمت نیگفت! شتریب

 هم کاش کردم آرزو روز اون. .  توهه از کتریکوچ که

 تهداش دوست منو شما که بودم پسر هم ، بودم کتریکوچ

 . . نینکن دعوام و نیباش

 خونه بود اومده دخترش با خانوم اقدس که گهید روز هی

 هیزیجه سیسرو از وانیل و بشقاب تا دو آشپزخونه از ، ما
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 نباهاشو که اطیح تو میبرد مویبرداشت عالقتو مورد ی

 خانوم اقدس دختر دست از یباز وسط یول ، میکن یباز

 ونچ! نیکرد دعوا شتریب منو اونجاهم! شکستن و افتادن

 تدوس و بود هیهمسا دختر بود شکسته ظرفارو که یاون

 ! بشه ناراحت که نیکن دعواش نینداشت

 . . : زنمیم یتلخ لبخند

 تا ، بودم خانوم اقدس دختر کاش کردم آرزو اونجاهم-

 . . نینکن دعوام ای نیباش داشته دوسم شما
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 تا ، بودم خانوم اقدس دختر کاش کردم آرزو اونجاهم-. 

 . .  نینکن دعوام ای نیباش داشته دوسم شما

 یمورد هیبق یبرا و بود ممنوع من یبرا یچ همه شهیهم

 . .  این اونجا ، نرو نجایا ، نخند بلند ، نپوش شاد! نداشت

 ماز بلکه تا گرفتم دهیناد شما بخاطر قمویعال شهیهم

 رید یلیخ. .  یول. .  نیباش داشته دوسم و نیباش یراض

 نمک جا یکس دل تو خودمو زور به تونمینم من که دمیفهم

 مدیفهم. .  باشه داشته دوسم که باشم داشته انتظار ای

 !شده من شامل کمتر. .  خب که نعمته هی داشتن دوست

 : کنمیم نگاه عمو زن به

. .  نکردم چکدومتونیه حق در یبد چیه چوقتیه من -

 که یهرکار از شهیهم من و نیمن ی خانواده شما چون

 ودورش یول نبود اشتباه نکهیباا ، کردیم ناراحت رو شما

  ، ندادم انجامش و دمیکش خط
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 یکی رو باغچه کنار یگلدونا کایرون ادتهی. .  عمو زن

 خودته دختِر کار یدید نکهیباا شکست؟ انداخت یکی

 خواستمینم چون. .  نگفتم یچیه منم! هیگل کاِر یگفت یول

 و ردک یتنب منو مامان بعدش که بماند! نیبش ناراحت شما

 !یکرد نگاه فقط و ینگفت یچیه تو

 ایجار نیب. .  ندارم مامانم و تو بودن یجار به یکار من

 انگار یول. .  هست کلها کل و حسادتا یسر هی شهیهم

 !بودم تو هیجار منم ، مامانم بر عالوه

! یبد نشون سرتر من از خودتو یها بچه یخواست شهیهم

 تمگف که همونطور! نبود نکاریا به یازین که یصورت در

 به خودشو تونهینم یکس. .  ستین یزورک داشتن دوست

 . .  کنه جا یکس دل تو لگد و زور

 : ردمک نگاه حسرت با بود نشسته عمو زن کنار که عمو به
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 گهید که یوقت از ، دادم دست از زود بابامو من عمو-

 که خوردم حسرت و شد میحسود کایرون به نداشتمش

 یور پدرم مثل منم تونمیم کردمیم فکر. .  داره بابا هی اون

 یاونقدر باهاتون تونمیم کردمیم فکر. .  کنم حساب شما

 راگ که باشه یمشکل هر ، باشه یحرف هر که باشم راحت

 شهیمه شما یول. .  بگم شما به و گفتمیم بهش بود بابام

 باال امباب چون مبادا تا نیکن رفتار یجد من با نیکرد یسع

 یب دختر هی و نااهال یقاط برم و داره برم هوا ستین سرم

 لمد به ، بود نیهم ذکرتون و فکر تنها. .  بشم بار و بند

 منو خودت کنار ای یکن بغلم کایرون مثل بار هی موند

 تمیاذ یکس. .  نه ای دارم یمشکل یبپرس ازم و یبنشون

  نه؟ ای کنهیم
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 ها بهیغر. .  شدم تیاذ من اره. .  گمیم خودم االن یول

 تیاذ شماها نیهم. .  ایخود منو. .  نه. . نکردنا تمیاذ

 . .  نگاهاتون با ، حرفاتون با. .  نیکرد

 اهاشم دل یول. .  نبود مهم براش یُگل دِل یکس چوقتیه

 .. .  بود مهم یگل واسه شهیهم
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 : نمکیم یکت عمه به رو و کنمیم نگاه گچم یتو دست به
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 هی که بودم خوشحال شهیهم یول ، نداشتم خاله من -

 که ییدردسرا بخاطر شهیهم که عمه هی. .  دارم عمه

 از نیمت! دونستیم مقصر منو ، کردیم درست پسرش

 بچه با نیمت! داده هلش یگل حتما یوا. .  افتاده دوچرخه

 !ِیگل بخاطر حتما یوا! شده دعواش هیهمسا یها

 ، بود یگل سِر ریز یچ همه شهیهم-. .  زنمیم یپوزخند

 هی ! بودم بچه هی منم که یصورت در. .  بود یگل ریتقص

 بچه ی بده آدم. .  شدیم ایباز ی بده آدم شهیهم که بچه

 دست بابام بعد بار هی کدومتون! شدیم خونواده یها

 یناهگ چیه تو. .  یگل نه نیگفت سرمو رو نیدیکش نوازش

 بدشون ازت بخوان هیبق که ینکرد یکار تو. .  یندار

 شاد و یکن یباز ، یبخند یتونیم یا بچه هی هم تو! ادیب

 شهیهم که ینخور غصه! ینخور رو یزیچ غصه و یباش

.  یتنداش ینقش توشون چوقتیه که یهست ییزایچ مقصر
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 یول. .  ندارم و نداشتم. .  نداشتم شمارو چوقتیه من. 

 ی بچه هی نهیع بازم ، دونمیم و دونستمیم نویا نکهیباا

 نتونیب زور به خودمو کنه قبول تویواقع خوادینم که لجباز

 . .  دادم جا

 سبک. .  بودم شده یخال انگار. .  کشمیم یقیعم نفس

 لیااست با ، تیجد با و یقو نبود؛ آخرش نیا یول. .  بودم

 ستادمیا بودم دهیند را آن خودم در حال به تا که یآدم کی

 : کردم دفاع خودم از شهیهم یبرا بار کی و

 توننیب خودمو که زنمینم زور گهید!  شد تموم گهید یول-

 ای بگردم جا هی دنبال خودم واسه قلبتون تو ای ، کنم جا

 به هگید یگل بعد به نیا از. .  نیایب کنار باهام که بخوام

 ، بشه جا یکس دل تو خوادینم گهید. .  نداره یکار یکس

 گهید شماها از. .  خوادینم یمهربون و نوازش دست گهید

.  شدم بزرگ گهید من. .  یچیه. .  نداره رو یچیه انتظار
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 بعد به نیا از. .  شدم بزرگ ها یمهریب نیا ی همه یتو. 

 نهیع ای نیکن بارم ناحق حرف. .  کنمیم تتونیاذ نیکن تمیاذ

 به ، نیبزن هیکنا و شین یحت ای نیکن نگام یاضاف آدم هی

 سهب. .  زارمتونینم جواب یب قسمِم نیآخر که بابام روح

 تیظرف منم. .  کردن تحمل نهمهیا بسه. .  یصبور نهمهیا

 لحظه نیا و ساعت نیا تو امروز تیظرف نیا و دارم

 . شد زیسرر و شد لیتکم

 مبهوت و مات همه ، بود رفته فرو سکوت در عمارت کل

 !زدندینم حرف یا کلمه و بودند شده میحرفها و من

 سپ دیبا که بود بدهکار من به را زهایچ یلیخ یزندگ نیا

 فکر هم مردن به یحت ایپو کافه در روز آن. .  گرفتمیم

 یبرا شدن راحت و مردن. .  بود یاشتباه فکر یول! کردم

 اشمب یقو که گرفتم میتصم من!  است فیضع یانسانها
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 یقو و دیجد یزندگ کی ی دوباره شروع یعنی نیا و

 . دختر کی جنس از یکس بودن
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 آمد ونریب آشپزخانه از شربت از پر ینیس با خانم عصمت

 من به رانیح و متعجب شیرو به رو تیوضع دنید و

 دست با و رفتم سمتش به و زدم یلبخند ، کرد نگاه

 تعصم گونه عیسر و برداشتم شربت وانیل کی سالمم
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 لب ریز که کندیم نگاهم متعجب ، بوسمیم را خانم

 : میگویم

 . . یبود مهربونتر همه از تو خونه نیا تو-

 بمانم هیبق از یحرف نیکوچکتر دنیشن منتظر نکهیا بدون و

 و ، مریگیم شیپ در را اتاقم راه و رمیم باال ها پله از عیسر

 در یاشک یحت نه و داشتم بغض نه بار نیاول یبرا

 !بود شده جمع چشمانم

 ، بودن من انتخاب شدن یسنگ..  ترساندیم را من اتفاق نیا

 . بود انها اشتباه
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 * * * . 

 : دیگویم شیرو به رو گزارشات طبق یناصر ستوان

 راست دست ، میدار دست در االن که یاعترافات طبق-

 ! نداشته حضور زیم نیا سر کلیما

 گره هم در شیرو یجلو را شیدستها یصالح سرهنگ

 : کندیم

 داره ادعا و. .  ییجورا هی گرفته گردن رو زیچ همه جان-

 ! بوده زیم اون سر سشونییر نیجانش خودش که

 رو یا گهید نفر یپا و زننیم حرف نیهم نفر سه هر

 ! وسط دنینکش

 حال در و نشسته ساکت که رادمان به یناصر ستوان

 : کندیم نگاه ، است شیها دهیشن لیتحل و هیتجر
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 کرده فرار و زده سرگرد به که یکس اون کرده ادعا جان -

 اسلحه انبار به داشته قصد که بوده نیمحافظ از یکی

 ارفر اونجا ختنیر مامورا دهید که یوقت و! بزنه دستپرد

 . . کرده

 : دهدیم تکان یسر سرهنگ

 محافظ نیا نکهیا و داده هم رو مشخصاتش و اسم-

 ! بوده هم یرانیا زرنگ

 . .  کنن داشیپ که میداد خبر ها بچه به

 دبو نشسته اش یصندل یرو ابهت با که همانطور رادمان

 ییگلو ، کردیم گوش دقت به را انشیاطراف یحرفها و

 : کندیم صاف

 یفهاحر به میتونینم نشده دایپ محافظ اون که یوقت تا-

 ما که یاطالعات اون طبق چون ، میکن اعتماد آدم نیا

  !داشته حضور زیم اون سر کلیما راست دست میداشت
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 : کندیم نگاه یناصر به و زندیم را حرف نیا

 پس؟ کجان ن؟ینگرفت تماس الوند یآقا با-

 : دیگویم عیسر بود افتاده ادشی تازه که یناصر

 یول میگرفت تماس. .  بدم اطالع بهتون بود شده فراموشم-

 !ندادن جواب

 : رودیم باال شیابروها رادمان

 و نیکن داشیپ شده هرطور ندادن؟ جواب که یچ یعنی-

 براشون دیبا که هست زایچ یسر هی. .  نجایا نشیاریب

 ! باشه داشته جواب

 ، شودیم خارج اتاق از و کندیم اطاعت یناصر ستوان

 رادمان طرف به و شده بلند شیجا از یصالح سرهنگ

 : رودیم
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 . . سرگرد کن استراحت خونه برو ، هیکاف امروز یبرا-

 شیپ خوب کار ینجایتاا!  یشد خسته یادیز امروز

 .  رهیم شیپ درست شمیبق باش مطمئن ، میرفت

 : دهدیم تکان یسر

 رمیم بعدش ، بدم انجام اونارم هست گهید کار یسر هی -

. 

 فتهگ یریبخ شب لبخند با و زندیم اش شانه یرو سرهنگ

 . شودیم خارج اتاق از و

* * * 

 ییصدا چیه و است خاموش ها چراغ ، شودیم خانه وارد

 آن هب تا زور به که بود خسته یآنقدر ؛ رسدینم گوش به

 . دارد نگه پا سر را خودش بود توانسته لحظه
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 روشن چراغ متوجه که برود باال ها پله از خواهدیم

 یخستگ یول شودیم آن در ییصداها دنیشن و آشپرخانه

 هپل دارد قصد و دهدینم را شتریب یکنجکاو ی اجازه اش

 توجه کانین کودکانه یها خنده یصدا که برود باال را ها

 . کندیم جلب را اش
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 یب ، نرود صدا دنبال به و نکند یکنجکاو تواندینم نباریا

 بعد و متعجب اول و رودیم آشپزخانه سمت به صدا
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 دندیخندینم ماه تا سال که ییلبها یرو یلبخند ناخواسته

 . ندینشیم

 چاپک سس از پر یا شهیش و بود نشسته زیم یرو کانین

 شیلباسها و صورت تمام که داشت قرار دستانش در هم

 دستان ذوق و لذت با یول بود، کرده فیکث آن با هم

 و دیخندیم و کردیم فرو دهانش در را اش یسس کوچک

 شیدستها و خواندیم یزیچ خودش یبرا خودش هم بعد

 که دیدیم را یگل گرید طرف از!  دیرقصیم و بردیم باال را

 آن در چه نبود معلوم و بود اجاق یرو که یا قابلمه سر

 هم مشغول و گرفته را اطرافش بخار که است ختهیر

 همراهش و رودیم کانین سمت به بعدهم و ، است زدنش

 !رقصندیم و کنندیم ینا یناین ، کانین قول به

 را یگل اسم بود گرفته ادی یآسان به روزها نیا که کانین

 ونهگ که ییلبخندها با یگل و زندیم شیصدا ، کند تلفظ
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 و خنددیم شیچشمها و بردیم باال را اش برجسته یها

 که کوچکش اشاره انگشت هم کانین ، دهدیم را جوابش

 عیسر و گذاردیم یگل فرم خوش دماغ یرو را بود یسس

 : کوبدیم هم به را شیدستها ذوق با و داردیبرم

 ! خوشَمزه ِیُگل-

 را کانین کوچک دماغ یگل و خندندیم بلند دو هر و

 دوباره هم بعد و رودیم اش صدقه قربان و کشدیم

 !آورند یم در ادا خودشان از و رقصندیم

 چشمانش مقابل درست هم آن لحظات نیا دنید چقدر

 یک ندارد خاطر به اصال! بود یدنید و بخش لذت شیبرا

 از دهید که یزیانگ دل ریتصو نیآخر ای زده لبخند چرا و

 زا بود شده پر روزها نیا! است بوده کجا و یک و بوده چه

 ! کار و یخستگ و دردسر
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 ، کندیم نگاهشان همانطور و زندیم هیتک در چهارچوب به

 ! بود دهیبر را امانش یخستگ که بود او انگار نه انگار

 خودش با گرید هربار مثل و افتد یم یگل یرو نگاهش

 و جذاب شیبرا نقدریا چرا دختر نیا کندیم فکر

 را یگل یول زدیم پس را همه دلش چرا است؟ یخواستن

 هک نبود یدختر همان دختر نیا مگر نشاند؟یم دلش کنار

 ؟ بودند یشاک و داشتند هیگال شیکارها از خانواده تمام

 یسرکش و شر دختر نیچن بود توانسته دلش چطور پس

  بخواهد؟ را

 که را رنگش یا قهوه بلند یموها از یا طره گلچهره

 هب خواهدیم و بردیم گوشش پشت ، افتاده صورتش یرو

 که کند نگاه است یورود در کنار ک آشپزخانه ساعت

 انهش با قامت بلند یمرد یسبزعسل چشمان قفل نگاهش

 . شودیم پهن یها
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 گرن نگاهش و شودیم قرمز شیها گونه هیثان از یکسر در

 کانین طرف به و شودیم داخل رادمان!  ردیگیم تعجب

 : کندیم بغلش و رودیم

 ؟هیچ نکارایا پسر؟ یشد جلف یدید دختر هی تو باز -

 گوب و شب وقت نیا و آشپزخونه زیم رو اونم نهیآد کانین

 دختر؟ هی با بخند و
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 و دوزدیم پدرش به را رنگش خوش یچشمها کانین

 رد را خودش خنده با ، فهمدینم شیحرفها از یزیچ یوقت

 یموها و زندیم یلبخند رادمان.  کندیم پنهان آغوشش

 : بوسدیم را اش ییطال

 ! گرفتمت یوقت خوب خورهینم بدرد نکارایا گهید نه -

 ! شد رو برام دستت گهید

 در یجلو یک از رادمان که بود فکر نیا در که یگل

 به هاحرف نیا دنیشن با ، زدهیم دید را حرکاتشان و ستادهیا

 یارافک تا دیبگو یزیچ کندیم یسع و کندیم نگاه رادمان

 ار اش مسخره و موزون حرکات یتمام گفتندیم او به که

 : بروند کنار ، است دهید رادمان

 ؟یاومد یک! ینباش خسته. .  سالم-

 شیاه یخستگ تمام شد باعث دینباش خسته نیا چقدر و

 . بشود بهتر حالش و کند در به کجای را
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 مدیشن رو کانین یصدا. .  شهیم یا قهیدق چند. .  ممنون-

 مونده؟ داریب شب وقت نیتاا چرا نمیبب اومدم ،

 : زندیم لبخند و کندیم نگاه کانین به یگل

 هی میاومد میشد داریب خواب از بود شده گشنمون ما -

 !میبخور یزیچ

 یرو کانین همراه و دهدیم باال را شیابرو کی رادمان

 : ندینشیم زیم کنار یصندل

 یول !هیعیطب زیچ هی باشه گشنم من اگر شب؟ نوقتیا -

 خانوم عصمت و نیبود زیم دور همه امشب که شما یبرا

 !هیعیطب ریغ زیچ هی ، براتون گذاشته تموم سنگ

 بعد همه تمام؟ سنگ و شام کدام. .  زندیم یپوزخند یگل

 معلوم اصال و کردن ترک را محل شیحرفها دنیشن از

 که دانستیم را نیا فقط. .  بود گذشته چه آنشب که نبود

 ، خانجون حرف طبق و نبود غذا از یخبر آشپزخانه در
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 به را غذاها خانواده مردگان و اموات ادی به خانم عصمت

 ! بود داده مستمند افراد

 !شبش نصف یگرسنگ و بود او حاال و

 با و ندینشیم رادمان به کینزد یگرید یصندل یرو

 : دیگویم صراحت

 یشکیه کنم فکر یعنی! نبودم زیم سر که یکی من -

 خودش با بهش دادن غذاشونو یکت عمه. .  نبوده زیسرم

 ، نداشتن اشتها که عمو زن و عمو و جون آغا ، برد

 و گالره و مامان فقط. .  دیخواب سردرد با هم خانجون

 ارشسف به رو هیبق. .  باشن خورده یزیچ هی دیشا کایرون

 . . نییپا یها محله فرستاد خانوم عصمت ، خانجون

 تیجد با و هم در یاخمها با نگران و متعجب رادمان

 : کندیم نگاهش

 خوبه؟ حالشون همه مگه؟ افتاده یاتفاق چه ؟یچ یعنی -
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 دینشیم اوهم ازودی رید یول. .  گفتن یبرا است مردد یگل

 او به را زیچ همه خودش شهیهم مانند دادیم حیترج پس ،

 : دیبگو

 یعنی. .  خورد هم به من بخاطر یچ همه باز. .  یچیه-

 دش خراب امشبشون زدم من که ییحرفها بخاطر کنم فکر

 . . 

 کچاپش سس با تا گذاردیم زیم یرو را کانین رادمان

 : دوزدیم چشم یگل به نگران خودش بعد و باشد سرگرم
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 جمع هم دور خونواده نیا شهینم یعنی ؟ شده یچ باز -. 

 نده؟ ریگ یکی اون به یکی شن

 یایدن در و یباز غرق که دوزدیم کانین به را نگاهش یگل

 : بود یگرید

 یتو که ییحرفا تمام. .  من فقط. .  نگفتن یزیچ اونا-

 یادیز کنم فکر. .  زدم شبه هی زدمویم دیبا چندسال نیا

 . .  کنن هضمش نتونستن بوده نیسنگ

 شیچشمها ، فهمدینم گلچهره یحرفها از یزیچ رادمان

 : پرسدیم و کندیم زیر را

 ؟یگفت بهشون یچ-

 به بود کرده آماده دادن پاسخ یبرا را خودش که یگل

 : کندیم نگاه رادمان
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. .  گفتم نزدمو یول زدمیم دیبا سال نهمهیا که ییحرفها -

 یه که خودمم فقط حرفها نیا نگفتن با که دمیفهم رید

 دل تو فهمهیم بعد به ییجا هی از آدم. .  شمیم ارزشتر یب

 یسر هی. .  ستین یاجبار ، ستین یزور شدن جا یکس

 !ندارن رو دادن جا خودشون تو تورو تیظرف دال

 خودتو نیا از شتریب و یایب کنار مسئله نیا با دیبا تو و

 تو گاهشیجا که ، داشت دوسمون یهرک. .  ینکن تیاذ

 نداره خب نداشت دوسمون هم یهرک محفوظه دلمون

 امر برامون نداره حق گهید یول که، سین یاجبار. .  گهید

 با ادم! کنه تیاذ و بزنه هیکنا و شین یه و کنه ینه و

 هیرفاح و هیکنا و شین با یول ادیم کنار نداشتنشون دوست

 !!نه غاز هی صدمن

 و یشگیهم ژست با ، بود خوانده را ماجرا ته تا که رادمان

 نتظارا یگل از شهیهم ، زندیم هیتک یصندل به ابهتش پر
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 را نکاریا و برسد فهم و درک نیا به زودتر هرچه داشت

 به را حرف نیا چوقتیه یول بدهد انجام خودش حق در

 . برسد جهینت نیا به خودش یگل تا نزد گلچهره

 که یزیچ!  یدیرس جهینت نیا به باالخره که خوبه یلیخ-

 ارقر نکهیا! یبرس بهش داشتم انتظار ازت مدتهاست من

 حرف بخاطر ستین قرار ای میباش همه دل تو ما ستین

 شتریب بلکه تا میکن ول رو میدار دوست که ییزایچ هیبق

 رتنکایباا تو! باشن یراض ازمون و باشن داشته دوسمون

 رو خودت از اونا انتظارات بلکه یکنینم شونیراض تنها نه

 !یکنیم شتریب و شتریب جهت یب و خود یب

 را هرا که شودیم قرص دلش ته حرفها نیا دنیشن با یگل

 ، رادمان که شودیم قرص دلش ته! است نرفته یاشتباه

 ندکیم دییتا و دارد قبول را شیحرفها اش یشگیهم یحام
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 ؛ دیجد ریمس نیا ، ماندینم یباق یشک یجا گرید پس! 

 . بود شیهدفها به دنیرس ریمس همان

. .  ردمنک یاشتباه کار که شدم مطمئن قبل از شتریب االن-

 به اونا دل. .  خب یول. .  دارم دوست رو خونوادم من

 . . نداره راه من دل

 یرو لجوجانه که گلچهره یموها از یا طره رادمان

 پشت آرام را رفتندینم کنار و بودند افتاده صورتش

 : کندیم نگاهش نانیاطم با و فرستدیم گوشش
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 دییات منتظر بعد دفعه یول یداد انجام کارو نیبهتر تو -. 

 به تو.  . درسته یعنی پس درسته یکنیم فکر اگر! نباش من

 کرف اصال و! یندار یازین شدنت مطمئن یبرا یکس دییتا

 هی به که یزمان هر تو. .  یداد انجام رید نکارویا نکن

 یعنی یکن دایپ چاره براش و یکن درکش و یبرس تیواقع

 !یداد انجام تیزندگ یبرا مهم کار هی

 شعلت دارد که یبغض نیا داندینم ، زندیم لبخند گلچهره

 رادمان که یجسارت ای تش؟یحما و رادمان وجود ست؟یچ

 ! دهد ادامه یقو نگونهیهم هم بعد به نیا از تا دادیم او به

 وجودش شهیهم رادمان. .  بود نیریش ، بود که هرچه

 یجا.  . بود گرفتن مثبت یانرژ و تیحما منبع یگل یبرا

 خنددینم کباری یسال که اخمو مرد نیا که داشت تعجب

 هحوال شیبرا تیحما و خوب یانرژ نقدریا تواندیم چطور

 ! کند
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 ردمکیم فکر اشتباه وقت نهمهیا من. .  یگیم درست تو -

 . . برم درست رو راه بعد به نیا از دمیم قول یول

 دماغش ریز را ییبو که بدهد ادامه را حرفش خواهدیم

 و دهدیم فرمان مغزش ، مکث یکم با و کندیم حس

 : شودیم بلند شیجا از یفور

 !سوخت غذام سرم به خاک-

 آن در را شیها یماکارون که یا قابلمه سمت به عیسر و

 َاه -.  کندیم خاموش را رشیز و رودیم ، بود ختهیر

 !سوخت نمیا نایبب شانسو

 اش افهیق ، ردیگیم اش خنده شیها ادا نیا دنید با رادمان

 شیغذا که بود شده یدار خانه یها زن مانند درست

 ! خواندیم بتیمص ذکر و بود سوخته

 : کشدیم را لپش و کندیم نگاه کانین به رادمان
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 شاممونو! ادینم در یزندگ زن دختر نیا از جون بابا نه-

 داوم که االنم ، بره بفرسته خانوم عصمت شد باعث که

 ! رو یچ همه سوزوند زد کنه جبران

 یزیچ هی رونیب میبر پاشو- اندازد یم ینگاه ساعتش به

 . . میبخور

 هک برود خواهدیم و کندیم بغل را کانین و دیگویم را نیا

 : دیگویم معترضانه یگل

 !کنم؟ کاریچ من پس-

 نگاه کانین به هم بعد و اندازد یم یگل به ینگاه رادمان

 : کندیم

 خرابکارو نیا مشیببر کوچک؟ مرد میکن کاریچ-

 همراهمون؟
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 رادمان از را کانین و رساندیم انها به را خودش عیسر یگل

 : ردیگیم

 یکن روشن نیماش تو تا میشیم اماده میریم عیسر ما -

 ! میایم

 : بردیم باال را شیابروها رادمان

 ! میکن تعارف یزاشتیم حاال -

 : زندیم لبخند یگل

 !بخدا چسبهینم من بدون-

 که فهمدیم رادمان فقط و رودیم و زندیم را حرف نیا

 !چسبدینم او بدون زیچ چیه واقعا

 از و شوندیم خارج عمارت از سه هر قهیدق چند از بعد

 رهیخ رفتنشان به یاشک و دهیکش چشم دو پنجره پشت

 . . . شودیم
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 شتپ با را بود ختهیر صورتش یپهنا به که را ییاشکها

 : کندیم نگاه مادرش به تیجد با و کندیم پاک دست

 همه به ویچ همه ینکن یکار اگر خورمیم قسم مامان -

 ! ارمیم خودم سر ییبال هی بعدم و گمیم

 دارد ار یکار نیچن انجام ییتوانا گالره دانستیم که یتیگ

 : کند آرامش کندیم یسع

 نیا! که شهینم ینطوریهم یچ همه! باشه داشته صبر-

 تشیفرع مامان ست؟ین ادتی گرفتن براش که شبنمو دختِر
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 فالن خانومه مطمئنم ازش ، برادرمه دختر گفت بس از

 همه باالخره تا ، کنهیم کارو اون کنهیم نکارویا ، بلده

 !شدن یراض

 : کشدیم باال را فرمش خوش و کیبار دماغ گالره

 مامان؟؟ دارم کم یچ من کنم؟ کاریچ گهید یگیم تو -

! نشد یچیه یول. .  شدم شه؟یم درست یبش دکتر ینگفت

 ی له له مگه شه؟یم درست یباش بچش مراقب ینگفت

 سال نهمهیا من!! نشد یچیه بازم یول!  شدم نشدم؟ بچش

 هی از غیدر. .  توجه هی از غیدر یول اومدم و رفتم آِس

 ! داره یحس هی اونم کنه میحال که نگاه

 : خنددیم یعصب و زیآم تمسخر

 برعکس دیشا! امینم چشمش به که نهیهم بخاطر دیشا -

 خوشش من مثل ییدخترا از اصال دهیم نشون که یزیچ

 یلگ به توجهش! ادیم خوشش یگل مثل ییدخترا از! ادینم
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 برامون راست و چپ یه یگل مگه مامان؟؟ ینیبیم رو

 یشاک ازش خونه اهل کل مگه ؟ دهینم آب به گل دست

  !کنهیم تشیحما و طرفشه شهیهم رادمان یول ستن؟ین

 : کندیم نگاه یتیگ به و کندیم بغض

 درست اونم نگاشه تو که یخوشحال و چشاش برق من -

 . . نمیبیم رو ِیگل با که یوقت

 یراب ، کشدیم قیعم نفس و بنددیم را شیچشمها یتیگ

 تیریمد چگونه دیبا را بحران نیا دانستینم بار نیاول

 !کند

 هب که یهرخوب رادمان بعدم! ستین باغ تو اصال یگل -

 که باباش ، براش سوزهیم دلش که نهیا بخاطر کنهیم یگل

! دراره پسرش الاقل اوردهین جا به رو بودن عمو حق

 که یاتیچرند نیا بخاطر خودتو یخودیب چرا فهممینم

  ؟یکنیم ناراحت بافهیم ذهنت
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 : زندیم یدار صدا پوزخند گالره

 وادنخ که حرفاست نیا از زرنگتر یست؟؟گلین باغ تو-

 یبود کجا شبید! کهینزد بهش نقدریا چرا رادمان بفهمه

 وقت ونا اونم رونیب رفتن ییتا سه راحت یلیخ که ینیبب

 کارا نیا از یک واسه رادمان مامان!!بخورن شام که شب

 رو یگل از تاشیحما و ایمهربون نیا که نگو کنه؟؟یم

 !ینیبیم دلسوزانه و برادرانه

 خترشد صورت شیدستها با و ندینشیم گالره کنار یتیگ

 :ردیگیم قاب را

 رو یگل رادمان ، درست یگیم تو که یهرچ اصال -

 مگه شه؟یم وصلت نیا به یراض یک بنظرت. .  بخواد

 رچطو یگل بنظرت پس ن؟یشاک ازش خونه کِل یگینم

 کهیکوچ دختر و کجا نهیآد رادمان باشه؟ رادمان با تونهیم

 !کجا من
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 : ندینشیم شیجا در یجد و صاف گالره

 خوب که تو! بردار رام سر از کتویکوچ دختر مامان-

 رارق رادمان منو نیب که ییادما با یخوب ونهیم من یدونیم

 !ندارم رن،یبگ

 و منشست منتظر یهرچ بسه. . نمونده شتریب راه هی االنم

 یحساب درست کار هی میش بلند که وقتشه!  نشد یچیه

 . .  میکن
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 شیرو یجلو را شیدستها و شودیم بلند یجد و محکم

 : کندیم گره هم در

 هاومد خواستگار گالره واسه بگو!  بزن حرف خانجون با-

.  . همکارم ، یمیسل دکتر چون یبگ دروغ ستین قرارم. . 

 یراض یهمگ اگر بزنم حرف باخونوادم که خواست ازم

 خاطر به گالره بگو خانجون به. .  یخواستگار انیب میبود

 بره ونهخ نیا از تااالن نتونسته داره کانین به که یوابستگ

 . .  کنه ازدواج و

 : کندیم نگاه خودش به نهیآ در

 شهب دختراش از یکی داشت دوست شهیهم باباش بگو -

 خودشو هم همه مرگش بعد یول. .  برادرش عروس

 .  رو دختراش همه کردن فراموش

 : چرخدیم مادرش سمت به
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 بابا حرف خانجون ، زیبر اشک و کن هیگر کمی بعدم -

.  . شهیم ناراحت َبد شهیم که یفراموش حرف. .  شهیم که

. .  ویچ همه ندازهیم راه و فهمهیم منظورتو ینجوریا

 باشن یراض که اونا. .  نیراض من از جون اقا و خانجون

 . تمومه یعنی

 ظاهر به و مغرور و تراش خوش دختر به یتیگ و

 و بود خودش دختر که الحق ، کندیم نگاه مظلومش

 !  بود برده ارث به را شیخصلتها یتمام

 : زندیم یلبخند

 یاخویم که یزیچ اون به تو که کنمیم تالشمو تمام من -

 یبد اتفاق که یکن یکار خوامینم گهید فقط. .  یبرس

 گم؟یم یچ که یفهمیم. .  وفتهیب

 فشیک و دهدیم شال ریز را رنگش یمشک یموها گالره

 : کندیم رفتن عزم و برداشته را
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 !باشه راحت من از التیخ ، بکن گفتمو که یکار تو -

 . شودیم خارج اتاق از یمعنادار لبخند با و دیگویم را نیا

 الرهگ اگر ، رودیم فرو فکر به و شودیم رهیخ در به یتیگ

 و اسم خانه در!  بود نفعش به یحساب شدیم رادمان همسر

 دیارمرو که یروز نبود یازین و کردیم دایپ یشتریب رسم

 نیازا ترس ، شد کوتاه ایدن از دستشان عباس حاج و

 !  باشد داشته را رفتن عمارت

 به یزود نیهم به را گالره اگر که دانستیم هم را نیا و

 یناگوار یها اتفاق است ممکن نرساند اش خواسته

 . . کند آب بر نقش را شیاهایرو تمام که وفتدیب

 * * * 

 بشمرت و کیش لیاستا با و کشدیم جلو را نشیآست سر

 ربازت را شیچشمها شیمهمانها دنید با ، شَودیم اتاق وارد

 : زندیم یکج لبخند و کندیم معمول حد از
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 !  خوشحالم دنتونید از -

 اشاره و داردیبرم قدم سمتشان به و زندیم را حرف نیا

 ، نندیبنش و نمانند سرپا که کندیم
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 و دکشیم عقب را داشت تسلط همه به که زیم سر یصندل

 . ندینشیم آن یرو

 دقت با دونفر هر ، کندیم نگاه مهمانش دو هر چهره به

 کوچک سالن ، گذراندندیم نظر از را اطرافشان

 با طرفشان هر و بودند یتجمالت و بایز که ییبالوسترها
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 یصندل و بزرگ زیم و بود شده احاطه بزرگ یها پنجره

 از بود مشخص هرکدام که یا غهیعت لیوسا و کیش یها

 دهکر جلب را شانیهردو نظر است برخوردار ییباال متیق

 . بود

 : کندیم صاف ییگلو

 !نیباش نشده تیاذ اومدن موقع که دوارمیام -

 به را اش یوحش و درشت یچشمها سوت سه یپر

 : دوزدیم رستار

 تو که ییجا هی اوردنمون داشتن بر بسته باچشم -

 یکار نیا یخواینم! حاال ُخب یول! دیگنجینم خوابامونم

 تورو نه هنو من بعدم ِبمون؟ یبگ مویبکن قرار که

  شناسمیم

 : کندیم اشاره آراز به
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  رو اروی نیا نه -

  رو یکی اون نه

 نهیس به دست حرف یب و یجد که دیجاو به سر با و

 . کندیم اشاره ، کردیم نگاهشان

 یصندل دسته یرو را دستش کی یخاص ژست با رستار

 : گذاردیم

 یکاست و کم چیه بدون رو همتون که منم فقط نجایا -

 !هیکاف میکن شروع کارمونو نکهیا یبرا نیهم و شناسمیم

 استرس علت به ، دهدیم قورت زور به را دهانش آب آراز

 : بود گرفته زبان لکنت بازهم داشتن

 میبدون دی. . با ما ، شهینم که ینطوریا. .  نیا یول. .  َو -

 م؟یکن کار یک واسه ره..َقرا

 : دهدیم رونیب مانند حرص را نفسش یپر



 

Romanzo_o 573 

!  در به زدهیس میبر قرار ایک با باش مارو! الله که نمیا ایب -

 میبدون باس ما!  گهید گهیم راست اروی نیا نوکرتم اخه د

 یاورد! که ین یَپَلک یالک ینطوریهم. .  یچ. .  یک تو

 نشونمون سلطنتتو ، بهترون ما از کاخ تو مونینشوند

 !اخه یهست یچ مینیب کن رو ؟یبد

 یتمام در و بود متنفر کلمه نیا از شهیهم کندیم اخم آراز

 انشیاطراف از را حرف نیا داشتنش لکنت بخاطر عمرش

 و نزد یحرف دادیم حیترج شهیهم نیهم یبرا. .  دیشنیم

 . بشنود فقط و کند سکوت

 آمد ینم خوشش اصال یپر زدن حرف از که دیجاو

 : دهدیم رونیب صدایب را نفسش

 به نه هک دیبدون دیبا یهمونقدر تا شما دوستان دینیبب -

 و نیدیم انجام یکار هی. .  ما به نه برسه بیآس خودتون

 !شیزندگ دنبال رهیم یهرک و نیریگیم پولتونو بعدم
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 : دهدیم تکان یسر رستار

 مثل شما و ما یبرا نیبد انجام شما قرار که یکار نیا -

 با یوقت تا تونیامنت یول داره خطر ، مونهیم زنسیب هی

 !  نهیتضم دیکنیم یماهمکار

 : کَشدیم درهم را اش یمشک و پر یابروها یپر

 یزنیم یدار! نداره یخطر یگفت من به شب اون تو -

 رش؟؟یز

 و داشتند زبان سر که ییدخترها از بیعج که رستار

 نگاه با آمد یم کردندخوششینم فراموش را یزیچ

 : دیگویم دارد او به که یمرموز
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 کارتونو شما که داره یبستگ یول نداره گمیم االنم-. 

 ! انهی نیدیم انجام درست

 : کندیم زیر را شیچشمها تشیجد و ها اخم همان با یپر

 نیِزم میخورد یِتلپ ُدیلغز پامون جا هی ما که میریگ حاال -

 ه؟یچ فیتکل اونوقت

 خودش با و اندازد یم ینگاه یپر یپا تا سر به دیجاو

 ، ردیبگ فاکتور را وضعش و سر و یالت لحن اگر دیگویم

 شیستا قابل پهنش و یمشک یابروها و یوحش یچشمها

 شب کی یبرا یحت را یکس نیچن اگر عمرا یول! است

 سر و حرف کم دختران شهیهم ، بخواهد کنارش در هم

 . دیپسندیم شتریب را ریز به

 : دیگویم نگاهش همان با
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 یاقاتف چیه میدیم قول ما و ماست با تتونیامن اونموقع -

 هم ارتونک نیریبگ قرار که یپول قبال در. .  براتون وفتهین

 !نیبد انجام زیتم و درست حد همون در دیبا

 نشسته رستار دست کنار که دیجاو یرو را نگاهش یپر

 : چرخاندیم ، بود

 تو بود نشده مشخص یکی اون با فمونیتکل هنو ما -

 یک خب خبره چه بگه ما به یکی بابا وسط؟ یدیپر

 !سه؟ییر

 سرو یب الت با زدن کله و سر حوصله اصال که دیجاو

 هم که رستار به را نکاریا نداشت را یپر مانند ییپا

 ، بود بهتر زدنش حرف هم و داشت یشتریب حوصله

 . کندیم واگذار

 پاسخ ، داشت ذهنش در را سوالها همه جواب که رستار

 : دهدیم
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 میتدوس چندتا همه ما ، ستین کار در یسییر کن فکر تو-

 یهمکار برنیم سود طرف دو هر که کار هی تو قرار که

 و دیبدون نجایا و من از دیبا که یهرچ مرور به. .  میکن

 . گمیم بهتون خودم

 پر و بزرگ کتابخانه ، اندازد یم ینگاه اطرافش به آراز

 دهید آنها یرو بایز یا پرنده نقش که ییتابلوها و کتاب

 دنز پلک هر با که بودند رینظ یب و کیش یآنقدر شدیم

 را دهانش آب!  است خواب در کردیم احساس شتریب

 : کندیم نگاه رستار به و دهدیم قورت عیسر

 ه؟یچ میبد جام..ان قرار که یکار یگ. .ب شهیم -

 هر به و گذاردیم گرشید یپا یرو را شیپا کی رستار

 : کندیم نگاه نفر دو
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 جا وسطش نیکرد شروعش اگر که ستین یکار نیا-

 که کاِر هی! نیکن تمومش نیبخوا و نیش مونیپش ای دیبزن

 !نیبمون دیبا تهش تا

 : ستدیا یم و شودیم بلند شیجا از

 ! مهمه برام تونیوفادار-

 : کندیم اشاره یپر به

 و کنمیم ایمه رو ها بچه اون و خودت خواب یجا -

 ! سراغت انین آدما اون گهید کنم یکار دمیم قول بهت

 : کندیم نگاه آراز به

 !نطوریهم توهم یبرا -

 نم یبرا قرار شما که هیزیاونچ از شتریب یلیخ نکارایا

 !نیبد انجام
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 ادامه دنیشن اماده که ییگوشها با حرف بدون هردو

 : کردندیم نگاهش منتظر ، بودند رستار یحرفها

 اب شدنش تموم یول داره یبستگ شما به نکاریا شروع -

 مطمئن کارتون از نیداد یهمکار دست یوقت پس. .  منه

 . نیباش

 

 

۴۰۴ . 

. 

 

 : کندیم نگاه یپر به

! ندورت که ییبچها اون و تو ، نیبش گروه هی عضو قراِر -

 . .  مخدر مواد پخش گروه
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 ! داشته االن به تا یموفق زنسیب که بزرگ گروه هی

 و شودیم بلند شیجا از عیسر حرف نیا دنیشن با یپر

 : گذاردیم دوشش یرو را فشیک

 ما! ادینم ماجرا نیا از یخوب یبو دونستمیم اولش از -

 !ادیز عزت میرفت

 وسط نکهیا از بود متنفر ، کندیم نگاهش یجد رستار

 نیا. .  کنند ترک را محل ای کنند نظر احضار شیحرفها

 قشح در نفر کی توسط که بود یاحترام یب نیبزرگتر

 . شدیم انجام

 در اون از یتونینم یدینشن کامل رو حرفام یوقت تا -

 !یبش خارج

 : زندیم یپوزخند یپر
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 نیا از بود قرار اگر من ؟یکرد خودت با یفکر چه تو -

 نایا زا قبلتر یلیخ بدم انجام ها بچه بااون ایکار کصافط

 هی جز که بچن مشت هی اونا! کردمشونیم نکارایا وارد

 مگه! خوانینم یا گهید زیچ گرم یغذا و خواب یجا

 مواد برن دیبا که هیچ نداشتن بابا ننه جز هیبق با فرقشون

 شن؟؟ فروش

 : کندیم نگاه یپر واکنش نیا به لکسیر رستار

 نیا قرار فقط. .  رنیم شیپ من نقشه طبق فقط اونا -

 گروه هی میبر شیپ درست اگر اتفاقا!  کنن یباز رو نقش

 !  میکنیم کنار بر رو مواد پخش بزرگ

 ، بود ادامه دنیشن به عالقمند و بود شده کنجکاو که آراز

 : دیگویم

 یخوا..یم چرا نکهیا و م؟یکن..یم کارو..نیا. . یچطور-

 فته؟..ویب اتفاق نیا
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 یم او به ینگاه مین اش یجد و مرموز افهیق با رستار

 : اندازد

 حساب هیتصف اومدم که دارم اونا از من کهنه زخم هی-

  م؟یکنیم نکارویا یچطور نکهیا و. .  کنم

 بردیم فرو دوختش خوش شلوار بیج در را دستش کی

 : کندیم نگاه یپر به خاصش ژیپرست با و

 من یبرا و نیکنیم دایپ اونارو که دارن مدارک یسر هی -

 هک یزیچ به هم شما و شهیم تموم کار اونموقع. .  نیاریم

 . . نیرسیم دادم قول من

 : کندیم گره هم در را شیابروها یپر

 من. .  کن هیتصف و برو خودت پس کهنس زخم -

 ستین معلوم که ییباز نیا وارد هارو بچه اون تونمینم

 !کنم شهیم یچ تهش
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 به ذشناف سبزرنگ یچشمها با و زندیم هیتک زیم به رستار

 : دوزدیم چشم یپر

 که هست شهر نیا تو گهید یهزارتا ، نه نیبگ شما -

 انجام نکارویا تو که نداره یفرق من یبرا. .  آره گنیم

 فرق یلیخ. .  چرا تو یبرا یول. .  گهید نفر هی ای یبد

 ! کنهیم

 رستار زدن حرف لحن آن و چشمها آن در داندینم یپر

 زهمبا حال نیباا یول شودیم رام یکم انگار که ندیبیم چه

 حال هب تا که ییاتفاقها از ترسدیم و هاست بچه یپ دلش

 .  دارد نگه دور انها از را ها بچه بود کرده یسع

 خوب فرصت نیا خواستینم دلش عنوان چیه به که آراز

 : دیگویم بدهد دست از را

 ! هستم من. .  من -
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 و درست و بخورد کار کی درد به خواستیم دلش شهیهم

 تمام در انقدر یول ، دهد نشان آن در را خودش یحساب

 هم خودش که یتوانینم گفتند و زدند کتکش عمرش

 هم و بود خوب درسش هم که یصورت در ، شد باورش

 هداد او به ییبها اگر که ییآنها از ، داشت یادیز استعداد

 . شود یقابل و مهم فرد بود ممکن شدیم

 : دهدیم تکان یسر رستار

 !رسهیم قشهیال که ییزایچ به و کنهیم یهمکار آراز -

  ، شما یول
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 : کندیم اشاره یپر به

 هم من بدون فقط!  یکن قبول کنمینم یاسرار من -

 مونمیم دادم که ییسرقوال هم و کنمیم نیتضم رو تتیامن

. . 

 مرد که یا وسوسه برابر در داندینم و است مردد یپر

 ! کند چه انداخته دلش در ، مقابلش چهره خوش و مرموز

 حق ها بچه آن که دانستیم خوب را زیچ کی یول

 نهاآ خودش ییرها بخاطر توانستینم او و داشتند انتخاب

 . کند نامعلوم یباز وارد را

. .  فهمنیم یول بچن اونا. .  بزنم حرف باهاشون دیبا -

 بچه مشت هی هنوز هم اونا و خطره پر کار هی نیا

 باهاشون! کشنیم باال دماغشونو زور به که کنیکوچ

 . . بهتره ینطوریا زنمیم حرف

 : کندیم فرو کاپشنش بیج در را شیدستها
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 رو ییجاها نیچن عمرشون تو و ننییپا بچه درسته -

.  دارن انتخاب حق. .  فهمنیم حرف! آدمن یول. .  دنیند

 . ازشون رمیگینم خودم یراحت بخاطر حقو نیا من. 

 حق حرفها نیباا دمیشا - کندیم نگاهش مرموز رستار

 کن فکر خوب! یریبگ اونا از رو خوب یزندگ و یراحت

 رشتیب هارو بچه اون و خودت یخودیب ، یندار وقت ادیز

 . .  نکن آواره نیا از

 دیاب یول باشد کم هم وقتش اگر ، دارد کردن فکر به ازین

 میمتص نیا. .  ردیبگ میتصم و کند فکر باخودش درست

 هم را ها بچه ان یزندگ بلکه نه را خودش یزندگ فقط

 . کردیم رو و ریز

 . .  دمیم خبر زود -

 ادشی یزیچ انگار که برود خواهدیم و دیگویم را نیا

 : دیگویم باشد آمده
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  ؟ گهید یدار اسم هی تو باالخره ، یراست -

 یا مرموزانه لبخند نافذش نگاه و افهیق باهمان رستار

 : زندیم

 . دال نیگیم بهش شما که دوست هی -

 " گلچهره* * * * "

 که یداغ ریش تند تند و گذارمیم ام شانه یرو را ام کوله

 یپ یها لقمه ، دهمیم نییپا را است ختهیر خانم عصمت

 کی رفتیم فرو خانم عصمت توسط حلقم در که یپ در

 صمتع ؛ وفتمیب سرفه به و اورمیب کم نفس شد باعث آن

 فوت صورتم در و زندیم پشتم عیسر بود دهیترس که خانم

 : کندیم

 بده مرگم خدا آخه؟؟ یشد یچ مادر بگردم دورت -

 !بکش نفس
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 دنیشک نفس و ردیبگ درد میگلو شودیم باعث میها سرفه

 ییآشنا عطر یبو نیح نیهم در ، شود تر سخت میبرا

 و بمتعج افهیق هیثان از یکسر در و شودیم آشپزخانه وارد

 !نمیبیم میرو یجلو را رادمان نگران بعدهم
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 عیسر رادمان ، آورد یم آب وانیل کی میبرا خانم عصمت

 نفسم راه یکم انگار. .  دهدیم خوردم به و ردیگیم او از

 !هچ یعنی دنیکش نفس دمیفهمیم تازه و است شده باز

 : کندیم نگاهم نگران و اخمو رادمان
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 ؟یبد کشتن به خودتو یخوایم یصبح اول تو دختر -

 !که نذاشتن دنبالت ن،ییپا بده آروم

 شیاه ینگران گفتمیم اگر. .  کنمیم نگاه نگرانش چهره به

 قیتزر وجودم اعماق به را یخوب حس ، من یبرا هم آن

 ستا دلش ته از انگار که ینگران! بودم نگفته دروغ کردیم

 دهید پدرم یچشمها در که یها ینگران مانند درست ؛

 ! بودم

 یحام هم ان ، باشد قشنگ توانستیم چقدر داشتن یحام

 ! ماندیم زتیچ همه یپا و است صبور کوه کی مانند که

 هک جونم عصمت بخورم تندتند بودم مجبور شده رمید-

 قهیدق دو تو که حلقم تو کردیم فرو یه نکرد ینامرد

 !باشم داشته روزم یبرا رو رهیذخ نیشتریب

 : دهدیم تکان تاسف از یسر
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 ینر رید هم یبرس صبحانت به یخوایم هم که تو -

 ! ِبَکن دل خواب از زودتر دانشگاه

 گردو همراه به یریپن و عسل لقمه و زندیم را حرف نیا

 : ردیگیم

 بعدم و کن اضافه روزت رهیذخ به هم رو یآخر نیا -

 .رسونمتیم راهم سر میبر پاشو

 اگر که کانین خوشبحال ، رمیگیم دستش از را لقمه

 ! دارد یا نمونه پدر یول بود داده دست از را مادرش

 . رمیم خودم شمینم تو مزاحم نه -

  . میریم بخورم امو قهوه. .  کردمینم تعارف یبود مزاحم-

 را بود گذاشته یخوراک آن در که یظرف خانم عصمت

 : بنددیم را پشیز و دهدیم هل فمیک درون
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 کهیت چهار خودش! نخورده یچیه شبمید بچه نیا -

 ! کنه غش مدرسه تو ترسمیم روکشه هی و استخون

 شدن تمام از دوسال گذشت بعد هنوز! ردیگیم ام خنده

 دانش دوران همان مانند دانشگاه شروع و ام مدرسه

 !کردیم رفتار من با رفتنم مدرسه و یآموز

 بود کرده اماده شیبرا خانم عصمت که یداغ قهوه رادمان

 : کندیم نگاه من به و کندیم مزه ذره ذره را

 !هباش دهیخواب گشنه شبید کنمینم فکر نمیهمچ من -

 : دیگویم نانیاطم با خانم عصمت

 اسهو که بعدم بود اتاقش تو شب سر از بچه نیا واال نه -

 کم چیه یب هارو غذا همه گهید که خانجونم ، ومدین شام

 !بخوره بخواد که نموند یزیچ. .  رفت فرستاد یکسر و

 : گذاردیم زیم یرو را فنجانش رادمان
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 سرگرسنه شبید دختر نیا ، نکن باور گمیم من یول -

 ! نیزم نذاشته

 : کندیم نگاه خانم عصمت به و شودیم بلند شیجا از

 نیدب ادی بهش غذا تا دوسه هی اگر ستین بد بنظرم یول -

 شبا ، خورهیم خودش بدرد حال هر به. .  کنه درست

 ! نیزم بذاره گرسنه سر شهینم مجبور
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. 

 

 : کنم پنهان را لبخندم کنمیم یسع

 . .  کنم درست بلدم زایچ یلیخ خودم من -
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 انتک را سرش و کندیم نگاهم اش یعسل سبز یچشمها با

 : دهدیم

 کارمون به و سوزنیم که فیح فقط ، یبلد دونمیم -

 !انینم

 ، زندیم یلبخند که کنمیم نگاهش چپ چپ

 و ندیچیم هیبق یبرا را صبحانه لیوسا هیبق خانم عصمت

 : دیگویم

 دوره نیا یدخترا یول نیگیم یچ شما فهممینم منکه -

 به لد گهید یک. .  برسن فرشون و قر به بلدن فقط زمونه

 . . دهیم کردن درست غذا و یآشپز

 : دیگویم و داردیبرم بشقاب از را تونیز دانه کی رادمان

 ! رهیبگ خوادیم نارویا که یخبر یب خدا از اون چارهیب -

 : دیگویم بشنوم من فقط که یطور آرام بعدهم
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 که زنمیم حرف تیآشپز به راجع خودم تو مال با -

 !نشیانداخت بهم نگه نکرده ییخدا

 در سمت به و زندیم یچشمک حرف نیا گفتن از بعد

 رادمان که ردیگیم را یگرید لقمه خانم عصمت ، رودیم

 دیگویم

 رتیخذ یجا که یستین یگوش تو واهلل به ایب باش زود -

 !باشه گیگ چند

 با و رمیگیم خانم عصمت دست از را لقمه و خندمیم

 قاب را لحظات نیا شدیم کاش ، کنمیم یخداحافظ بوس

 و شوند تکرار یه تا گذاشت تکرار دور یرو ای گرفت

 مه یکوتاه و زیر یها ینیریش یزندگ که کنند یآور ادی

 . .  برد خاطر از آنهارا دینبا که دارد

 و خانم عصمت یها یمهربان جنس از یها ینیریش

 . .  رادمان کباری یسال یلبخندها هاو ینگران
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 هک یکسان به گفتیم رادمان یوقت که فهممیم حاال من و

 مترک اگر یحت کن فکر هستند کنارت و شوندیم نگرانت

 . . . چه یعنی بودند دست کی انگشتان از
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 * * * . 

 : کوبدیم زیم یرو تیعصبان با رادمان

 ! نداره امکان -

 : کشدیم صورتش به یدست و بنددیم را شیچشمها

 که یآدم از اونم میبخور دست رو میتونست چطور ما -

 اومده؟ کجا از و هیک میدونستینم
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 یناصر و رادمان به و شودیم وارد عیسر یناصر سرهنگ

 کندیم گاهن ، بودند ستادهیا ستمیس یپا فردیسلطان کنار که

: 

  شده؟ خبر چه-

 هک ستین یطیشرا در رادمان دانستیم که فردیسلطان

 : ردیگیم برعهده را فهیوظ نیا خودش ، بدهد یحیتوض

 سفانهمتا و میگرفت الوند رضایعل از دیجد آمار هی ما قربان-

 سیپل الوند یآقا نیا. .  میاوردین دست به یخوب یخبرا

 یحت! ستین یخبر ازش که ماهه شش حدود نترپلیا

 زشا نتونسته یول گردهیم دنبالش داره هم نترپلیا خود

 !گمشدس هی بگم بهتره یعنی. .  کنه دایپ یرد

 : کندیم نگاه فردیسلطان به جیگ و شوِک یصالح سرهنگ

 یعنی! بود نجایا اتیعمل قبل روز دو تا نیا ؟یچ یعنی-

 . . .  نکهیا مگر ست؟؟ین یخبر ازش ماهه شش که یچ
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 : زندیم پوزخند خودش یسادگ به رادمان

 که یآدم هی از اونم! میباش خورده دست رو نکهیا مگر -

 ! نبود الوند رضایعل

 شیبرا اتفاق نیا هضم رادمان مانند هم یصالح سرهنگ

 ستتوانینم هم فکرشم اصال ، بود نیسنگ و سخت یلیخ

 مه روحشان انها و کند یکار نیچن بتواند یکس که کند

 !نشود دار خبر

 : کشدیم گردنش پشت را دستش یعصب رادمان

 کارش یجا هی دونستمیم. .  داشتم شک بهش اولشم از-

 ! لنگهیم

 : گذاردیم اش چانه ریز را دستش یناصر

 هم یا ذره یحت ، بگم دروغ تونمینم من ییخدا یول -

 !داد انجام زیتم کارشو. .  نکردم شک بهش
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 تریجد و اخم پر اش چهره که رادمان به یصالح سرهنگ

 : کندیم نگاه بود شده شهیهم از

 ! میبفهم دیبا نکارویا انجام از قصدش بوده؟ یک آدم نیا-

 : کندیم نگاه بااخم ینامعلوم نقطه به رادمان

 االنم و چرخونده انگشت هی یرو ، رو هممون که یکی -

 ! خندهیم بهمون داره

 : کندیم نگاه سرهنگ به یناصر

 از ای داشته باند نیباا یارتباط هی ای هیهرک نظرم به -

 تاییجز با دادِن لو نیا من دهیعق به که! بوده ُرقباشون

 از رو همه خوادیم که سرسخت بیرق هی دست از فقط

 ! ادیم بر ، برداره خودش راه سر

 : اندازد یم ینگاه یهمگ به سرهنگ
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 شماهم ، کنمیم گزارش نترپلیا سیپل به رو نیا من -

 ونهتیم کرده فکر که زرنگ آدم نیا و نیبگرد زودتر هرچه

 !!نیکن دایپ ؛ بره در و بچرخونه دست رو مارو

 : دیگویم عیسر فردیسلطان

 زا یچیه ما!  مونهیم کاه انبار تو سوزن کردن دایپ مثل -

 مدت نیا بود قرار که یهتل یحت. .  میدونینم آدم نیا

 هم کشبی یحت گفتن ما به یول ، میرفت هم بمونه اونجا

 !نمونده اونجا
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 : داردیم بر یصندل یرو از را کتش رادمان

 ! کنمیم داشیپ ، باشه هم کاه انبار سوزن اگر یحت -

 قدم عیسر و بلند یخروج در سمت به و دیگویم را نیا

 . داردیبرم

 " گلچهره* * * * " 

 تا نمزیم زل ابانیخ به منتظر و رمیگیم دست در را یگوش

 نیگسن حال در کیتراف کم کم ، بشم سوار و برسد اسنپ

 ساعت امروز ، شلوغتر لحظه به لحظه ابانیخ و بود شدن

 عیرس دیبا بودم؛ شده خسته یحساب و بود ادیز میکالسها

 گرفتن،روانه دوش از بعد و رساندمیم خانه به را خودم

 . دبرو نییپا دوشم از یخستگ بار تا شدمیم رختخواب

 رعد یصدا یگاه گه و بود شده اهیس یابرها از پر آسمان

 خبر یعنی نیا و لرزاندیم را نیزم تن یدیشد برق و

 تگفیم شهیهم بابا. .  زنمیم لبخند ، است راه در یخوب
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 مه بعد! افتد یم خوب اتفاق کی ببارد باران که هربار

 هب را من ای باران بعد همانروز ، شود باورم من نکهیا یبرا

 میبرا را کردیم خوشحالم که یزیچ ای بردیم یشهرباز

 نیا و افتد یم یخوب اتفاق واقعا که کند ثابت تا دیخریم

 ، ونبار از بعد روز کی باالخره تا شد تکرار میبرا یآنقدر

 دست از رو بابا من و داد رخ ام یزندگ اتفاق نیتلختر

 که ییاتفاقها یباران یروزها گرید بابا از بعد. .  دادم

 خوب یاتفاقها همه انگار. .  نداشتند را کنند خوشحالم

 با را همه رفتنش از بعد و بود شده جمع بابا در من

 !بود برده خودش

 همراه به را یخاص اتفاق چیه گرید بابا بعد یبارانها و

 و زنمیم لبخند باردیم باران یوقت هنوز من یول. .  نداشتند

 . مانمیم باران بعد خوب اتفاق منتظر
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 ار میدستها و گذارمیم سرم یرو را رنگم زرد پالتو کاله

 یرگید از پس یکی باران قطرات ، برمیم فرو بمیج درون

 یم صورتم یرو که یا قطره نیاول با افتند یم نیزم یرو

 یرافاتخ مانند کایرون قول به و زنمیم یکمرنگ لبخند افتد

. .  ایپو با ام رابطه شدن درست یآرزو. .  کنمیم آرزو ها

 باعث ینیماش سرهم پشت یبوقها یصدا نیح نیهم در

 ابانیخ به شده گرهدرهم یابروها با و کنم اخم شودیم

 نیماش دنیباد ، کشمیم باال را نگاهم نکهیهم. .  کنم نگاه

 ومشیم قفل میجا در کردیم نگاهم رهیخ که ییآشنا فرد و

 ! دهمیم فشار هم به را میدندانها یعصب و

 یهرچ و کندیم ترمز میرو یجلو قایدق و دیآ یم جلوتر

 مینازن یپالتو یرو بود ابانیخ چاله در یال و گل و آب

 اخد که یاله!  کندیم ترم یعصبان قبل از نیا و زدیریم

 دست از راهم رفتن راه ییتوانا که بزند کمرش به یجور
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 یپا و دست یب تیقزم. .  یرانندگ به برسد چه بدهد

 !الدنگ

 یسع ار میپالتو و گفتمیم راهیب بدو لب ریز که نطوریهم

 ، کنم زیتم کردمیم
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 را شهیش که شدم نیمت متوجه و شدیم شتریب شدتش باران

 ناشنوا لحظه آن در حاضربودم که ییباصدا و داد نییپا

 : دیگویم ، نشنَوم باشم

 !دارم کارت شو سوار ایب-
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 و رهیخ نگاه یوقت کنمیم جمع حرص با را میلبها

 ذتل حالتم نیا از او که افتد یم ادمی نمیبیم را لبخندش

 با و مدهیم تیوضع رییتغ هیثان از یکسر در پس!  بردیم

 ! زنمیم نشیماش به یمحکم لگد شده گره درهم یابروها

 ونچ. .  فرستمیم لعنت خودم به بعد و او به اول دلم در و

 در شیپ روز کی تا که ییپا یول نگفت هم آخ او نیماش

 یها ناله و دادیب و داد ، است سهل که آخ بود گچ

 !شد داده سر ازش یدیشد

 یصدا ، کنمیم کنترل را خودم و کشمیم قیعم نفس

 و بودند سرهم پشت که یینهایماش یپ در یپ یبوقها

 ورعب کنان رقص اعصابم یرو بودند کرده نجایا کیتراف

 !  کردندیم

 جادیا نهایماش که یشلوغ ان در و کنمیم نگاه اطرافم به

 هکرد درخواست که ینیماش ابانیخ طرف آن ، بودند کرده
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 و سر و یشلوغ ان در مگر یول. .  بود مانده منتظرم بودم

 داشت؟ وجود کردن عبور امکان صدا

 نیا! دادم قرار تیعنا مورد دلم در را اسنپ راننده نباریا و

 ، بود بیعج واقعا قهیچنددق در هم ان یبدشانس از حجم

 رد و دیآ یم سمتم به و شودیم ادهیپ نشیماش از نیمت

 : کندیم باز را نیماش

 ! میبزن حرف باهم دیبا دارم کارت یگل شو سوار-

 : میگویم یعصب و رمیم عقب

 تا سرت زنیبر ملت زنمیم غیج وگرنه! نیمت گمشو-

 !بزننت و یخوریم

 ندک توجه یکس به نکهیا بدون و کندیم نگاه اطرافش به

 : کشدیم نیماش طرف به و ردیگیم را میبازو
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 یافتاد در من با که یبار نیاخر رفته ادتی نکهیا مثل-

 و شو سوار خوب بچه هی نهیع اومد؟ سرت ییبال چه

 ! ببند دهنتم

 نیماش داخل به سبک یش مانند و زندیم را حرف نیا

 !بنددیم را در و کندیم پرتم

 عیسر کنم یکار خواهمیم و میآ یم خودم به نکهیهم

 ییلبخندها باهمان و زندیم را نیماش قفل و شَودیم سوار

 : دیگویم زندیم هم به را حالم که

 مجبور آدم یکنینم گوش حرف زمیعز خودته ریتقص -

 !کنه فرو گوشت تو زور با شهیم

 یعصب و یحرص یانقدر و است شده سیخ ام کله و سر

 مارس ، گرفتیم قرار دستانم نیب شیگلو اگر که بودم

 !کردمیم اش خفه

 : زنمیم داد تمیعصبان تمام با
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  یعوض باش زود! شدم ادهیپ خوامیم دار نگه -

 ربهض در به و کشمیم مدام در ریدستگ حرفها نیا همراه به

 باز ؟؟یدارینم نگه چرا کصافط؟ ستمین تو با مگه - زنمیم

 !امینم جایه تو با من یلعنت درو کن

 امخصوص. .  میدار کار باهم یلیخ تو منو! یگل شو خفه-

 !میبرس هم به قرار یبزود و ازدواجمونه بحث باز که االن
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 یاهنگ مین ، کنمیم سکوت یا لحظه حرفش نیا دنیشن با

 : زندیم یپهن لبخند و اندازد یم من به
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 زم؟یعز زنمیم حرف ازدواج از ادیم خوشت ؟ هیچ -

 ای دتباهرلبخن یدونستیم اگر! یعوض ستمین تو زیعز من-

 حالم و شمیم متنفر ازت قبل از شتریب چقدر نگاهت هر با

 !یشدینم سبز سرراهم گهید خورهیم بهم ازت

 یپ حواسش که همانطور و زدیم یدار صدا پوزخند

 : اندازد یم من به ینگاه ، است اش یرانندگ

 روزت اون هیسخنران بخاطر نکنه ؟یگل یاورد در دم-

 اس؟ هیبق جلو

 : خنددیم

 که یکت مامان که یزد حرف یجور هی گرما دمت یول-

 ، نکنه قبولت عروسش عنوان به گهید بود خورده قسم

 !تیخواستگار میایب رسما و بشه مونیپش
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 میجا در حرکت یب! زندیم خشکم یا لحظه حرفش نیا با

 آماده بگم بهت اومدم-. .  نداشت امکان. .  نه. .  مانمیم

 عمه امروز. .  میریبگ رو بله میایب قرار آخرهفته باش

 !کرده قبول اونم و زده حرف مامانت با جونت

 یگرید از پس یکی میحرفها و شودیم خشک دهانم آب

 !شوندیم فراموشم

 بخواهد اتفاق نیا دوباره که کردمینم راهم فکرش اصال

 را الدنگ نیمت توانستمینم هم قهیدق کی یبرا من!  وفتدیب

 ! کنم ازدواج او با نکهیا به برسد چه. .  کنم تحمل

 یچجور رو ندفعهیا یکنیم فکر نیا به یه؟داریچ-

 ؟یچونیبپ

 : شودیم خلوت یابانیخ وارد نیماش

 ارکیچ نکهیا به کردم؟یفکرم یچ به مدت نیا یدونیم -

. .  میباش هم مال دیبا تو و من کنن قبول همه که کنم
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. .  دمیرس یخوب یها جهینت به یول نشه باورت دیشا

 هب را نگاهش. .  ییجا هی ببرمت و بدزدمت روز هی نکهیا

 : کندیم متریمال را لحنش و چرخاندیم سمتم

 حفظ یبرا عمارت اون کل که کنم باهات یکار هی و -

 ! کنن ممیتقد یدست دو تورو آبروشون

 به کامل و کندیم پارک را نیماش خلوت ابانیخ گوشه

 و گرفته شدت قلبم ضربان و نبضم ، چرخدیم سمتم

 !است فرا را وجودم تمام یبیعج دلهره

 : کنمیم نگاهش تیجد با و بازمینم را خودم

 یعوض شرفیب هی تو! یبکن یتونینم یغلط چیه تو-

 !ستین مهم برات خودت از ریغ به یچیه که یهست

 به را خودم دارد امکان که ییتاجا و زنمیم را حرفها نیا

 .  چسبانمیم در
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 به میحرفها و شده یحرص است مشخص نگاهش از

 !امدهین خوش مزاجش

 شَوم تر دور خواهمیم ، شودیم کترینزد حال نیباا یول

 دبو نمانده شدنم دور یبرا ییجا هم سانت کی یحت یول

 کی با بکشم غیج خواستم تا یول دیگوینم یزیچ ،

 سفت و کشدیم خودش سمت به را من عیسر حرکت

 ، ردیگیم را دهانم یجلو گرشید بادست و داردیم نگهم

 : دهدیم قرار صورتم با مماس را صورتش

 ور گلوت فقط زدنت غیج با تو که خلوته یجا هی نجایا-

 !عشقم یکنیم تیاذ
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 رو بخوام که یهرکار من. .  نکن یخودیب تالش پس

 !یبگ یتونینم یچیه تو و کنمیم

. .  ندینشیم میگلو در یسخت بغض و شودیم سست بدنم

 رزو نداشت یا دهیفا انگار بخورم تکان خواستمیم هرچه

 واناستخ تا چهار خانم عصمت قول به که یمن از شتریب او

 !بود ، بودم روکش کی

 بلکه که کردم امتحان رو یهردختر تاحاال. .  یدونیم -

 ! یگل نبود تو مثل برام چکدومیه. .  نشد یول باشه تو مثل

 : کندیم کترینزد را خودش

 ! بود تو یلبا نهیع لباش شونیکی -
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 نکارمیباا یول شَوم خالص دستش از بلکه تا کنمیم تقال

 را گرشید دست و ، ردیبگ را میدستها سفتر شدم باعث

 هکال عیسر و خشن یحرکت با و داردیبرم میلبها یرو از

 مطمئنم یول -. .  کشدیم رونیب ام مغنه همراه را پالتوام

 !بهتره یلیخ اون از تو یلبا طعم

.  . است شده خفه میصدا انگار یول بکشم غیج خواهمیم

 دهش پر چشمانم ، داشت را نفسم راه بستن قصد بغضم

 . .  شدیم دهید حرکاتم تمام در یبیعج ضعف و بود

 به که شینفسها بردیم فرو گردنم یگود در را سرش

 هم به هم خودم از حالم او بر عالوه خوردیم گردنم

 !خوَردیم

 : کنمیم التماس شدیم خارج میگلو ته از که ییصدا با

 . یکشیم منو یدار نیمت. .  خدا تورو. .  کن ولم نیمت-

 . . نکن توروخدا. .  نکن.
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 را دستش ، شودیم تر مسمم کارش یبرا انگار میحرفها با

 مگوش به را شیلبها و بردیم ام مانتو یها دکمه سمت به

 :چسباندیم

 یشکیه یخواستگار تو نباریا که کنم یکار هی دیبا -

 یکار هی! یعوض رادمان اون نه و تو نه. .  ارهیب نه نتونه

 !کنم ازدواج باهات بخوان ازم باالتماس که کنمیم

 حرف مرگت روز درمورد چگونه یشنویم ؟یشنویم یگل

 یاشب استوار و محکم بعد به نیا از نبود قرار مگر زند؟یم

 و کند خمت نتواند اورد؟یب درت پا از نتواند زیچ چیه و

 به زیچ همه شد؟ چه کند؟پس بارت زور حرف نتواند

 ندمان و یافتاد نیمت ریگ بازهم و شد فراموشت کبارهی

 التق است افتاده گرسنه گربه کی دست ریز که یموش

 چوقتیه تو! چارهیب یگل. .  بدبخت یگل یآ ؟یکنیم

 چوقتیه تو. .  یباش محکم و یقو دختر کی یتوانینم
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 هساخت فقط تو. .  یشو خالص نیمت دست از یتوانینم

 !یبرسان شومش یها خواسته به را نیمت تا یا شده

 وت. .  نیهم! یزیبر اشک و یکن بغض تا یا شده ساخته

 . . .  یباش داشته تلخ یانیپا تا یا شده ساخته

 قیال من نه. .  دهمیم نییپا زور به را ام کننده خفه بغضم

 رقو نگونهیا دینبا من یزندگ! نبودم شوم سرنوشت نیا

 . شود تکه تکه نیمت یکصافطها و گند با و بخورد
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 هک کردینم هم را فکرش نیمت و بود گچ در که دستم آن

 را گچ قدرتم تمام با و برمیم باال ، دهم حرکتش بتوانم

 ! کوبمیم سرش یرو

 دستم در دیشد یدرد ، ماندیم حرکت یب یا لحظه

 واستمخ تا ؛ شدیم شتریب هم لحظه به لحطه و بود دهیچیپ

 به نیسنگ جسم کی مانند یزیچ ، کنم جدا او از را خودم

 تکان محکم را نیماش و کندیم برخورد نیماش پشت

 نیماش شهیش سمت به مانیدو هر که یطور. .  دهدیم

 ودشیم جادیا یبد یصدا یانقدر. .  میگردیبرم و میرویم

 از هک یکس مانند و کشدیم عقب را خودش عیسر نیمت که

 است گنگ و جیگ و باشد شده داریب ییایرو خواب کی

 جهمتو یوقت. .  کندیم نگاه اطرافش به زنان نفس نفس

 : کشدیم نشان و خط تیعصبان با شودیم کارم
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 ایخور گوه نیا از گهید تا کنم کاریچ باهات دونمیم -

 . .  ی دختره! ینکن

 تپش به قبال که یزیچ همان که کند بارم یزیچ خواهدیم

 ، کندیم تکرار را کارش بازهم بود شده دهیکوب نیماش

 یه و است نشسته نیماش کی پشت یناش یا راننده انگار

 !کندیم برخورد نیمت نیماش به

 شوکه زیچ همه از یانقدر و است شده خشک دهانم آب

 تمتوانس تنها و رفته خاطرم از کلمات یتمام که بودم شده

 . . بکوبم در به هم سر پشت و بکشم غیج

. .  شو خفه- دیگویم داد با بود جیگ و یعصب که نیمت

 !یگل شو خفه

 ندیبب تا شودیم ادهیپ عیسر و کندیم باز را در قفل بعدهم

 ؛ دکوبیم نیماش به را خودش وار وانهید نگونهیا یکس چه

 ردم کی متوجه و کنمیم نگاه رونیب به پشت شهیش از



 

Romanzo_o 618 

 از تیانعصب با نیمت و شده ادهیپ نیماش از که شومیم گرید

 !است شده زانیاو اش قهی

 و دست ضعف باعث استرس و ترس و دیلرزیم میدستها

 هک نشد نیا مانع نهایا از چکدامیه یول. .  بود شده میپاها

 کنم گاهن نیمت به نکهیا بدون و شوم ادهیپ نیماش از نتوانم

 انبار. .  دمییدو فقط بود مانده میبرا که یانرژ تمام با ،

 از که یا پرنده مانند من و شدیم تندتر لحظه به لحظه

.  . شدمیم دورتر و دور توانم تمام با است شده ازاد قفس

. 

* * * 

 ییغولها مانند اهیس یابرها و است شده نیخشمگ آسمان

 شانیبرقها و رعد و کردندیم برخورد هم به دم و شاخ یب

 فیضع جسم. .  انداختند یم دخترک فینح تن بر رعشه

 سر ، دهدیم عبور ها رو ادهیپ از کشان کشان را الغرش و
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 و شده آب سیخ شیلباسها یتمام و صورتش و

 اج صورتش یرو که یباران قطرات یال به ال شیاشکها

 . بود شده پنهان ، بودند کرده خوش

 یریمس بخاطر و آمده رونیب شیپالتو کاله ریز از شیموها

 نمانده شیپاها در یجان و زندیم نفس نفس دهییدو که

 . . است
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 َدر تا که یکوتاه ریمس یسخت به و وجودش تمام با

 را اطیح َدر اشک با و کندیم یط را بود مانده عمارت
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 ، ببندد را در خواهدیم نکهیهم و شودیم وارد و کندیبازم

 . شودیم ان شدن بسته مانع و ردیگیم قرار در یال ییپا

 رد نگاهش ناگهان و ردیگیم باال را سرش زنان نفس نفس

 و خوردیم گره ، بود شده او به رهیخ که سبزرنگ چشم دو

 در طرف آن به دشید مانع که یکلیه با و قدبلند یمرد

 ، دارد ییخرما یموها که رنگ یمشک ییپالتو و شدیم

 . . . شودیم عمارت وارد یحرف ای تعارف چیه بدون
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 نگاه همان با ناشناس مرد و رودیم عقب عقب گلچهره

 : دیگویم ، نافذش

 !سالم -

 سر باران و نداشت ینرمال اوضاع و حال اصال که گلچهره

 ، ودب انداخته لرز جانش به سرما و کرده سیخ را شیپا تا

 شا رفته لیتحل یصدا با و کندیم نگاهش فقط حال یب

 :دیگویم

 شما؟. .  ُش -

 و کندیم معمول حد از بازتر یکم را شیچشمها مرد

 : زندیم یکج لبخند و دیآ یم جلوتر

 !دوست هی -

 یلو بماند سرپا و کند حفظ را تعادلش کندیم یسع یگل

 فیضع سرما و دنییدو شدت از جانش و جسم یآنقدر
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 هدینکش هیثان به یگرید حرف هر از قبل که بود شده

 احساس را یزیچ گرید و رودیم یاهیس شیچشمها

 دهش جدا نیزم از کندیم حس یا لحظه یبرا فقط کندینم

 .. .  است

 * * * 

 و بردیم باال ها پله از را دخترک حال یب و سبک جسم

 دزنیم را اش یشگیهم مرموز لبخند ، ستدیا یم در یجلو

 : کندیم زمزمه لب ریز و

 !شروع سوم سانس -

 هک قد کوتاه و مسن یزن باالخره تا زندیم در به بار چند

 در را حشیتسب یها مهره و دارد یدیسف و گرد چهره

 یاابروه با و کرده باز را در ، کندیم نییپا و باال دستش

 نگاه شیرو به رو به اند شده گره هم در که یپشت کم
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 رییتغ اش چهره حالت ممکن زمان نیکمتر در و کندیم

 : هدد حیتوض کندیم یسع مرد ، دیآ یم بند زبانش و کرده

. .  خونوادست نیا دختر خانوم نیا کنم فکر. .  سالم -

 ! رفت حال از و شد بد حالش در یجلو

 را یا صحنه نیچن یول ردیبم بود حاضر که خانجون

 یها هیما ته با و رودیم عقب عقب ندینب شیرو یجلو

 هیثان چند از بعد و زندیم صدا را خانم عصمت ، زورش

 در یجلو است خانم عصمت بود مشخص که گرید یزن

 و کشدیم یکوتاه غیج مقابلش صحنه دنید با و دیآ یم

 ! زندیم اش گونه یرو را دستش

 یب که یپوش زرد دخترک با است مانده که ناشناس مرد

 به دست خودش ، کند چه است افتاده دستش یرو حال

 . شودیم داخل و دیگویم یا بااجازه و شودیم کار
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 مرگم خدا- افتد یم راه به دنبالش عیسر خانم عصمت

 یک تو شده؟ چش بچه نیا. .  عباس حضرت ای. .  بده

 ؟یهست

 خانم عصمت به رو و شودیم یاصل سالن وارد مرد

 : دیگویم

 ؟ بزارمش نجایا -

 زا یکی سمت به ، بود نگرفته یجواب که خانم عصمت

 منتظر و ندیچیم را شیبالشها و رودیم یراحت یمبلها

 . ردیگ قرار آن یرو دخترک تا ماندیم

 و بود آب سیخ که یدختر اطیاحت با ناشناس مرد

 نشان تر بچگانه را معصومش چهره اش بسته یچشمها

 بلندش و دهیژول یموها. .  گذاردیم مبل یرو ، دادیم

 هبازشد مانتواش یها دکمه از تا دو یکی و افتاده اطرافش

 . . بود
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 و بود آب سیخ که یدختر اطیاحت با ناشناس مرد

 نشان تر بچگانه را معصومش چهره اش بسته یچشمها

 بلندش و دهیژول یموها. .  گذاردیم مبل یرو ، دادیم

 هبازشد مانتواش یها دکمه از تا دو یکی و افتاده اطرافش

 نیا سر بر چه نکهیا صیتشخ و صحنه نیا دنید. .  بود

 را ییها صحنه نیچن که او مانند یمرد یبرا آمده دخترک

 ! بود حدس قابل و آشنا کامال بود دهید ادیز
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 هیبق از که هم نفر کی ، ندیآ یم نییپا ها پله از نفر دو

 لهراپ کنار که یاتاق از دارد دست به عصا و است تر مسن

 تیوضع از بودند متعجب آنها همه. .  دیآ یم رونیب بود

 تاس یکس چه نبود معلوم که یا بهیغر دنید و آمده شیپ

 !آمده کجا از و

 و شودیم سالن وارد و ردیگیم سرش به را دستش خانجون

 : کندیم ناله

 ایب ؟ گهیم یچ پسره نیا نمیبب ایب عباس حاج. .  یوا -

 ایخدا! خونه اورده یوضع و سر چه با دخترو نیا نیبب

 . .  برسون منو مرگ خودت

 ! خبره چه نیبب ایب! نیبب دخترتو ایب یتیگ

 دیآ یم سمتشان به اخم از پر و یجد افهیق با عباس حاج

 خودش بود زده شوک کامال که یتیگ هم سرش پشت و

 ردگ شیچشمها تیوضع آن در یگل دنید با و رساندیم را
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 و ندینشیم کنارش و رودیم سمتش به عیسر ، شودیم

 : زندیم شیصدا

 تو؟؟ شده چت دخترم؟ یگل ؟یگل -

 : گرددیبرم مرد طرف به ندیبینم گلچهره از یحرکت یوقت

 ؟نیکرد کارشیچ شده؟ چش من دختر ؟؟یهست یک تو-

 : کندیم تکرار را حرفش گرید یبار یبرا مرد

 کینزد و شد بد حالشون بارون اون تو خونه در یجلو -

 مکک دمشونید ینطوریا یوقت منم نیزم وفتنیب که بود

 . . داخل اوردمش و کردم

 و طعنه از پر شهیهم که یزبان با و دیآ یم جلو خانجون

 :دیگویم بود هیکنا

 داخل؟ شیاورد ینطوریهم بغلتو ریز شیزد هم تو آره -

 ه؟؟یچ انیجر بگو ادم نهیع پسر
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 ختل و یاعتماد یب از حجم نیا! بردیم ماتش یا لحظه مرد

 اصال کردیم متهمش یراحت به هیثان چند در که یزبان

 !نبود درک قابل شیبرا

 به رو و کند سکوت که خواهدیم خانجون از عباس حاج

 : پرسد یم بود آشنا شیبرا بیعج اش افهیق که یمرد

 پسر؟ یهست یک تو-

 در ار دیشنیم بود بار نیچندم یبرا که را یسوال نیا مرد و

 و بود یکس چه بود؟ یکس چه او ، کندیم مرور ذهنش

 رقم را یاتفاقات چه عمارت نیا به ورودش با بود قرار

 وزخندپ دلش در ن؟یریش ای بودند شوم اتفاقات نیا بزند؟

 به نیریش اتفاقات یبرا بخورد قسم است حاضر. .  زندیم

 !است نگذاشته پا عمارت نیا
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 زا زمان هم نفر سه که بزند یحرف و کند باز لب خواهدیم

 آن در که نفر سه ، شوندیم سالن وارد یورود در

 ! بودند شده ظاهر خانواده کی از یقاب مانند چارچوب
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 و قد خوش یمرد هم سرشان پشت و همسرش و اضیف

 !آلود اخم و یجد کامال یا افهیق با باال

 را اش یجد نگاه رادمان و شوندیم کینزد نفر هرسه

 : چرخاندیم مرد یپا تا سر یرو
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 شده؟ خبر چه نجایا-

 یم یگل به نگاهش ، حرف نیا گفتن از بعد بالفاصله و

 شیپا تا سر و دهیکش دراز مبل یرو جان یب که افتد

 هب نگران نبود خودش دست ارشیاخت انگار ، بود سیخ

 : زندیم شیصدا و رودیم یگل سمت

 شده؟ یچ ؟یگل ؟یگل -

 ریس مانند دلش ، است جواب منتظر و کندیم نگاه هیبق به

 جامان یکار چه دیبا داندینم و جوشدیم یگل یبرا سرکه و

 و اخم با و کشدیم یگل سر یرو را دستش یتیگ ؛ دهد

 : دیگویم ینگران

 . .  شده بد حالش در دم گهیم اقا نیا-

 خونسرد چهره به و گرددیبرم مرد سمت به عیسر رادمان

 : کندیم نگاه بود شیرو به رو که یدیجد مرد آراسته و
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 ؟؟یهست یک شما؟؟ -

 خاندان وسط بزرگ یسوال عالمت مانند که ناآشنا مرد

 بود کرده مشغول خودش به را همه ذهن بود ستادهیا نهیآد

 را سوال عالمت نیا جواب و زدیم یحرف دیبا باالخره ،

 . دادیم

 دچن از بعد و بردیم اش پالتو بیج سمت به را دستش

 و دکشیم رونیب شکل مربع عکس کی مانند یزیچ هیثان

 : ردیگیم سمتشان به

 نش؟یشناسیم-

 هدینکش قهیدق به و چرخدیم عکس یرو شانیها نگاه همه

 دست از حرکت کی با را عکس و دیآ یم جلو ماهدخت

 : دیگویم عکس به رهیخ یچشمان با و ردیگیم مرد

 نگاه عکس به اضیف ؟؟؟یاورد کجا از نویا. .  نویا-

 : شودیم رهیخ مرد به هم بعد و کندیم
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 کنه؟؟یم کاریچ تو دست ما پسر عکس -

 : کندیم نگاه اطرافش به مرد

 ! بدم حیتوض بتونم بهتر دیشا. .  نمیبش دیکن تعارف اگر-

 به هک است عباس حاج تنها و کنندیم نگاهش گنگ و جیگ

 نیا از یشناخت و ییآشنا چیه نکهیباا و رودیم مبل سمت

 . ندیبنش که کندیم تعارف ندارد ناشناس مرد

 ار دستش کی دارد یخاص ژست ، ندینشیم مبل یرو مرد

 اهنگ هیبق به آراسته و صاف و گذاردیم مبل دسته یرو

 : کندیم

 از ور بچه پسر هی ، زلزله هی یتو شیپ سال نیچند شما -

 . . عکس یتو پسر همون درسته؟. .  نیداد دست

 دادن دست از یآور ادی و است مرد به رهیخ ماهدخت

 غضشب جادیا باعث شتریب لحظه به لحظه اش گوشه جگر
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 نیا و است خبر چه داندینم اصال که اضیف ، شودیم

 :دیگویم ؛ بشود ختم چه به است قرار ماجرا

 خبره؟ چه نجایا یبگ زودتر شهیم. .  درسته -

 : کندیم نگاه چشمانش به یحس چیه بدون ناشناس مرد

 مرگشو دینیبب بچه اون از یجسد نکهیا بدون شما و -

 اون دیشا نینداد احتمال درصدم هی یحت! نیکرد قبول

.  یآب سقف نیا ریز. .  یخاک کره نیا از ییجا هی. .  بچه

 !کشهیم نفس داره. 

 . . شودیم جمع شیچشمها در اشک ماهدخت
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 یبحث که بار هر یول گذشتیم شوم اتفاق ان از سالها

 اما. .  داشت یتازگ او یبرا شدیم موضوع نیا به راجع

 پسرش است ممکن که دهد دیام خودش به آمد که هربار

 دکردن دلسردش لیدل کی و هزار با هیبق باشد زنده هنوز

 . زدندیم برهم را کردیم دلگرمش عجب که ییایرو نیا و

. 

 . بدم بچه اون از خبر هی ، سال نهمهیا بعد که اومدم من -

. .  نه ای نیکنیم باور. .  نه ای نیشیم خوشحال دونمینم. 

 ونا بعد ، نینیبیم عکس یتو که یا بچه پسر نیا یول

 اون ریز. .  دیکش درد یلیخ. .  دید بیآس یلیخ حادثه

 و اومد رونیب دردش پر تن با دادیم جون دیبا که یآوار

 !نمرد
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 یکس. . دیند رو یکس کرد نگاه رو برش و دور یوقت یول

 نجش بودنشو زنده تا سراغش اومد نه و گشت دنبالش نه

 !رنیبگ عذا رو مرگش بودن رفته همه چون. .  رهیبگ

 نگاهش ناباورانه و بود اشک پراز که ماهدخت چشمان به

 : کندیم نگاه کردیم

 یا گهید بزرگ آدم هر که ییزخما تمام با بچه پسر اون -

 . . شد بزرگ و موند زنده ، اوردیم در پا از رو

 سوال پراز یها نگاه با و بودند مانده رانیح و مات همه

 . کردندیم نگاه بود بیعج زشیچ همه که یمرد نیا به

 : دیآ یم جلوتر رادمان نیح نیهم در

 خودت حرفا؟ نیا یچ یعنی ؟یگیم یچ هست معلوم-

 ؟یانداخت راه که ییشو نیا از رهیگینم خندت
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 رادمان یسبزعسل چشمان به و شودیم بلند شیجا از مرد

 : کندیم نگاه

 نبخوا. .  سال نهمهیا بعد بچه اون خونواده دیشا گفتم -

 براش عکسش دنید با گهید و زندست پسرشون بدونن

 !نخونن فاتحه

 !کجاست پسرتون دونمیم من نیدونستن به لیما اگر

 از شیحرفها که یا بهیغر نیا چشمان محو ماهدخت

 و رودیم کترینزد. .  شودیم گفت،یم یمیقد ییآشنا

 به شیاشکها. .  است ناباور ؛ کندیم نگاهش همانطور

 ..  است بسته را شیگلو بغض و آورده هجوم چشمانش
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 مبهوت و مات هیبق مانند لحظه آن به تا که عباس حاج

 دادیم گوش مرد یحرفها به تیجد و اخم با و بود

 : دیگویم

 چرا کجاست و هیک یدونیم بوده؟اگر کجا سال نهمهیا -

  ومده؟ین همرات

 ینیسنگ شیرو اش رهیخ نگاه که یماهدخت سمت به مرد

 : شودیم اش رهیخ زدن پلک بدون و گرددیبرم کردیم

 یرو به رو االنم و همرامه که ساِل نیچند. .  همرامه -

 . . . شماست
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 ریت حرف نیا که بود ناباور و شوکه یآنقدر ماهدخت

 هک اضیف ، زندیم زانو نیزم یرو جان یب و شد خالصش

 به نگاهش که همانطور نداشت ماهدخت از بهتر یحال

 آرامش کندیم یسع و رودیم ماهدخت سمت به است مرد

 که یمرد طرف به ظشیغل یاخمها همان با رادمان ، کند

 در سفت را اش قهی و رودیم است برادرش کردیم ادعا

 شتریب کردیم نگاهش شتریب هرچقدر ، ردیگیم دستانش

 !  است دهید را او ییجا و آشناست مرد نیا کردیم حس
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 بخاطر برادرش از که نبود یزیچ مرد نیا ظاهر و صدا ُتن

 نداند و شود تر جیگ شدیم باعث هیقض نیا و باشد داشته

 !دیایب شیپ چه است قرار و است خبر چه

 یدندانها نیب از و دهدیم فشار شیدستها در را مرد قهی

 : ُغرد یم اش شده دیکل

 نیباا سال نهمهیا بعد ؟؟یگیم یچ هست معلوم کهیمرت -

 ؟؟یکن ثابت رو یچ یخوایم دروغت و کذب یحرفها

 دنید با اولش از ، کندیم نگاه مرد به اشک با ماهدخت

 و بود خورده تکان دلش ته یزیچ پسر نیا یچشمها

 بهیغر دهدیم نشان که هم ها آنقدر مرد نیا کردیم حس

 !ستین

 مادر؟؟ یمن رستاِر تو. .  تو-



 

Romanzo_o 640 

 یمهرمادر از پر حسرت از پر ، است بغض از پر شیصدا

.  . کند خرج فرزندش یبرا بود نتوانسته سالهاست که

 . .  نبود یول ، ُبود که یفرزند

 را اش قهی که رادمان یها مشت خونسرد و آرام یلیخ

 شخود به را همه نظر دیبا امروز ، زندیم کنار بود دهیچسب

 یناباور و بهت از ییایدن در بعدهم و کردیم جلب

 . گذاشتیم شانیتنها

 : زندیم زانو ماهدخت یرو به رو

 ییها موقع ، داشت بزرگ وانیا هی که میداشت خونه هی -

 یشکم یفلز سیپل نیماش هی با یکردیم پاک یسبز که

 در نویماش اون ریآژ یصدا و دمیچرخیم دورت یه

 روز هی شاالیا یگفتیم و یرفتیم صدقم قربون. .  اوردمیم

 !خونه در یایب و یش سوار شویواقع

 : کندیم نگاه بود شده سیخ شیچشمها که یاضیف به
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 سبزه و گل و درخت پر که داشت باغچه هی خونمون -

 آب بهشون و یرفتیم شدیم که عصرها شهیهم ؛ بود

 ییوقتا هی. .  یکردیم َهرسشون هم ییوقتا هی و یدادیم

 یگفتیم شهیهم ، کنم نکارویا من یدادیم اجازه هم

 ادرخته نیا چون برس باغچه نیا به تو نبودم من هروقت

 یگفتیم دارن جون و کشنیم نفس ماها نهیع هم ها اهیگ و

 ییاوقت هی یحت. .  باشه بهشون حواسم برادرام خواهر مثل

 یفتگیم دمیچیم باغچه از گل هی و کردمیم یگوشیباز که

 سیلپ قرار اگر یگفتیم. .  یگرفت رو زنده اهیگ هی جوِن

 االن راگ یگفتیم ، یریبگ هارو گناه یب جون دینبا یبش

 و انصاف با انسان و سیپل هی عمرت تاآخر یدیفهم نویا

 !یشیم درست
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 پسر به یروز که را یکلمات نیا تک به تک اضیف و

 صحنه آن یتمام و داشت خاطر در را بود زده کوچکش

.  . کردندیم عبور چشمانش یجلو از کوتاه یلمیف مانند ها

 از دبع حاال را بود زده رستار پسرش به تنها که ییحرفها

 نشان را آشنا یکودک شیچشمها که یکس از سال نیچند

 نیا اگر پس. .  شنودیم ، داشت بهیغر ظاهر یول دادیم

 بود؟ یکس چه نبود رستار مرد

 بردیم رستار صورت سمت به را لرزانش دست ماهدخت

 را تنش و ردیبگ آغوشش در ، کند نوازشش خواهدیم
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 نداشت یخبر او از که ییسالها یتمام اندازه به و دیببو

 . .  نزند پلک و کند نگاهش

 حاج و خانجون به و شودیم بلند شیجا از رستار یول

 : اندازد یم ینگاه عباس

 هک داشت یدرشت دونه و یزرشک حیتسب هی عباس حاج-

 از و فرامرز عمو هیهد گفتیم و بود همراهش شهیهم

 ! آورده کربال

 ها هبچ هیبق با نیکردیم استراحت نیداشت که شب هی

 رشس که ییدعوا و مکش کش سر و میبرداشت رو حیتسب

 جا هی هاش دونه از هرکدوم و شد پاره حیتسب میداشت

 گردن نشد حاضر یچکیه یشد داریب یوقت. .  افتادن

 سیپل هی یگفت من به هم تو. .  کرده نکارویا که رهیبگ

 قتیحق شهیهم و کنهینم ناحق رو حق چوقتیه یواقع
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 تموم ضررش به اگر یحت گهیم همونو باشه که یهرچ

 . . کنم فیتعر رو تیواقع تمام شدم مجبور منم و! شه

 که ییحرفها و پسر نیا به شودیم رهیخ عباس حاج

 ییروزها آن تمام و داشتند قتیحق یبو و رنگ بیعج

 یم شیچشمها یجلو را بودند گذشته نیریش تلخ که

 نیا یتمام که بود یکس چه پس نبود رستار اگر. .  آوردند

 روزها همان مانند و مو به مو و دانستیم را حرفها

 کرد؟یم فیتعر

 به و گرددیبرم رادمان سمت به یجد و حس یب رستار

 خاطرات بود وقتش ، زندیم زل اش یعسل سبز چشمان

 : اوردیب خاطرش به هم را رادمان زهرآلود

  داشت نیزم ریز هی خونمون-

 نیزبیت یچشمها از نیا و شودیم مشت رادمان یدستها

 : ماندینم دور رستار
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 ییها موش یصدا و بود کیتار شهیهم که نیزم ریز هی -

 رو خوفناک یفضا هی بودن کرده لونه پرتا و خرت ریز که

 گرفتار نکهیا ترس از شهیهم. .  ساختیم ها بچه واسه

 یول. .  کردمینم خطا پا از دست نشم ترسناک یفضا اون

 . .  بود ریز اون اوقات اکثر که داشتم داداش هی

 : زندیم یتلخ پوزخند

 هک یهرساعت تا شدیم یزندان اونجا داداشم که ییوقتا -

 و شستمیم نیرزمیز در پشت بمونه تو اون بود قرار

! تنهاست نکنه فکر تا! نترسه تا زدمیم حرف باهاش

 ادارمو و بود پاک. .  بود بزرگ قلبم یول بودما کتریکوچ

 . . باشم مهربون باهمه کردیم
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 در سماجت با یاشک حلقه و شده منقبض فکش رادمان

 روزها ان یاور ادی. .  است کرده خوش جا چشمانش

 ..  کردیم خودشیب خود از و دادیم آزارش بیعج

 تنها. .  افتادم ریگ نیرزمیز اون یتو بد روز هی یول -

 نیرزمیز یموشها و رکهایرجیج و باد یصدا فقط. .  بودم

 . .  ستمین تنها نمیهمچ کردیم یاور ادی بهم که بود

 که بود یریت مانند نگاهش و شودیم کینزد رادمان به

 : کردیم پاره را رادمان قلب

. .  افتادم ریگ تو اون که بود یاخر و اول بار روز اون -

 نتونستم چوقتیه و بودم نکرده که یکار بخاطر اونم
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 که یا تله یتو که کوچولو سیپل هی نهیع. .  کنم ثابتش

 ! افتاد ریگ توش خودش یول بود گذاشته دزده آقا واسه

 : رودیم عقب ردیبگ رادمان از را نگاهش نکهیا بدون

. .  برده ادمی از یزندگ یزخما و دردا. .  یعنی ادینم ادمی-

 !نهیآد رادمان ، بود رادمان داداشم اون اسم کنم فکر

 ییروزها آن یتمام بفهمد رادمان تا بود یکاف حرفها نیا و

 وربا را انشانیپا و کند فراموششان کرد تالش سالها که

 هبلک روندیم خاطر از نه و شوندیم تمام نه چوقتیه ، کند

.  اوردیب ادشانی به شتریب یعذاب با است قرار بعد به نیا از

 . 

 که یا خونواده یاعضا تک به تک یرو را نگاهش رستار

 نداشتند یخال یجا چیه و بودند خانواده هم او بدون

 : دیگویم کجش لبخند و مرموز نگاه با و چرخاندیم
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 نیدیشن بچه پسر اون گذشته به راجع حرفارو نیا همه -

 بگم خوامیم یول. .  نیزد بهش خودتون که ییحرفا ،

 آوار اون ریز پسربچه اون. .  موند گذشته تو نایا همه

 از زارویچ یلیخ ، گذاشت جا رو زایچ یلیخ نیسنگ

 لمث شیچیه گهید که دیجد پسربچه هی شد. .  داد دست

 ، ادشهی رو حرفاتون که یآدم هی. .  نبود هاش گذشته

 نیهم و رفته ادشی خودشو. .  یول. .  ادشهی هاتون چهره

 قطف دونمینم رو بِد ای خوِب. .  بشه عوض که شده باعث

 گمش یال و گل اونهمه ریز که یا بچه اون دونمیم

 . .  ستین ، نینگشت دنبالش گهید و نیکرد

 یابتدا که یکوچک زیم کنار و کندیم عبور کنارشان از

 ان یرو را یکارت و ستدیا یم ، بود ییرایپذ سالن به ورود

 : گذاردیم
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 نهمهیا گذشت بعد درویجد آدم نیا نیبود حاضر اگر -

. .  نیریبگ تماس باهام ، نیریبپذ خونوادتون یتو سال

 . .  نداره یکار که شیآزما هی شدنتونم مطمئن یبرا

 عقب عقب مرموزش لبخند با و زندیم را ها حرف نیا

 : رودیم

 . . نهیآد خانواده ، دارید دیام به -
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 یبرا و شودیم خارج عمارت از و زندیم را شیحرفها

 مبهوت و مات را همه یکاف اندازه به داستانش شروع

 ! کندیم خودش

 باز رمق یب بلند یها مژه با چشم دو ، نیب نیا در و

 ستا جیگ ، خوردیم تکان اش خسته حال یب تن و شودیم

 یکس مانند درست است گذشته چه برش و دور داندینم و

 ! مانده خبریب زیچ همه از و دهیرس سر قصه آخر که
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 بودند شده جمع آتش دور قد مین و قد یها بچه با همراه

 یها شعله آن نه و تنشان یلباسها نه و بود سرد هوا ،

 ودب افتاده جانشان به که ییسرما سوز یبرا یا ذره آتش

 . نبودند پاسخگو

 به و کرده گره هم در را رنگش یمشک و پهن یابروها

 در ، است شده رهیخ دیکشیم زبانه شیرو به رو که یآتش

 در دیبا نگونهیا یک تا کند؟ چه دیبا که است فکر نیا

 نیسنگ یکولبار مانند را اش یزندگ و باشد فرار حال

 !بکشد سو آن به شهر یسو نیا از هربار

 یم رونیب اتش وسط از ینیزم بیس کی چوب با پرگل

 در کند زشیتم کندیم یسع بودنش داغ وجود با و اورد

 شنیریش زبان سر با و کندیم نگاه خواهرش به حال نیهم

 : دیگویم
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 سییر طرف از که ییعمو اون شیپ ینرفت ؟ یآبج -

  بود؟ اومده جمهور

 : شودیم مچاله خودش در یپر

 . .  رفتم -

 :دیگویم یخوشحال با و زندیم یبزرگ لبخند پرگل

 کار جمهور سییر واسه گهید االن یعنی. .  یابج ولیا-

 ؟یکنیم

 هب را شیدستها ذوق با بدهد یجواب یپر نکهیا از قبل

 : کوبدیم

 یجا هی میبر و یریبگ پول یبتون زودتر چه هر خداکنه -

 . .  یآبج سرده یلیخ نجایا آخه. .  گرم

 خواهر نکهیا از ردیگیم بار نیچندم یبرا یپر دل و

 ! ودب گرم ییجا به دنیرس شیآرزو نیبزرگتر ، کوچکش
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 یهرکار به بودند شده یفرار که ییماها و روزها نیا در

 و کوچکش خواهر یراحت بتواند بلکه تا بود زده دست

 خورده بسته در به هربار اما ، کند فراهم را ها بچه هیبق

 اننافش انگار. .  دهد انجام بود نتوانسته یکار چیه و بود

 راه نیهم و بودند دهیبر یچارگیب و یبدبخت با اول از را

 !  گذاشتینم یباق شانیبرا را یفرار

 است شده اش یزندگ وارد روزها نیا که یناشناس آدم به

 کمک قصد ظاهر به که یبیعج و مرموز ادم ، کندیم فکر

 هب دنیرس یبرا شیتالشها همه باطن در یول داشت کردن

 خطر آن در که یکار شنهادیپ ؛ بود خودش یهدفها

 شنهادیپ نیبتریعج بود نیتضم تشانیامن یول داشت وجود

 !  است دهیشن حال تابه که بود یکار

 شدیم دهیکش ماجرا نیا وسط خودش یپا فقط اگر

 هب را کارش تا کردیم را تالشش تمام یحت نداشت یمورد
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 مسئله یول ، دیخریم جان به را خطر و دهد انجام یدرست

 کودکان و خواهرش یپا خودش بر عالوه که بود نیا

 دیبا هم بودند شده شیبردارها و خواهر مانند که یکوچک

 ! کردیم باز یکار پروژه نیا به

 یکس و وفتدیب یناگوار اتفاق اگر که کندیم فکر خودش با

 عذاب ها بچه نیا شده تباه ندهیآ دهد نجاتشان نتواند

 کار نیا. .  چسبدیم شیگلو خیب و شودیم نیسنگ یوجدان

. .  دیسنجیم را جوانبش همه دیبا و نبود بردار یشوخ

 تمثب اش یینها میتصم و بود نمانده شیبرا یادیز وقت

 . گرفتیم دیبا زودتر هرچه را یمنف ای

 

 

۴۴۴ 

. 



 

Romanzo_o 655 

. 

 

 از شا قهیشق یرو یفلز یش گرفتن قرار با نیح نیهم در

 !  پردیم رونیب افکارش یاهویه پر یایدن و فکر

 ها بچه داد و غیج متوجه تازه که بخورد تکان خواهدیم

 مانند ییها کلیه که ییمردها یدستها در که شودیم

 و زدن غیج حال در و شده ریاس داشتند یکارتون یغولها

 . بودند کردن هیگر

 شخشک رسما ، کندیم احساس گوشش کنار که ییصدا با

 : زندیم

 !کوچولو؟ دزد راحته من دست از کردن فرار یکرد فکر -

 نیا که ندارد امکان. .  دهدیم فشار و بنددیم را چشمانش

 پس دباش کابوس کی از شتریب یزیچ ریتصاو نیا و صدا
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 انیپا به کابوس نیا چون شود داریب دیبا شده هرطور

 ! کندیم گوشزد را عمرش دنیرس

!  توهم نه و خوابه نه چکدومیه نایا کوچولو دزد نه-

 . . سراغت اومده لتیعزرائ

 نیترسناکتر نیا. .  دهدیم فشار هم یرو را شیلبها

 یتمام که است بست بن کی مانند ، استیدن کابوس

 از هم را دیام نیکوچکتر که است بلند یانقدر وارهاید

 ! ردیگیم انسان

 ولشون هارو بچه اون ؟؟یکرد دایپ مارو کجا از. .  از-

 ! برن کن ولشون. .  اونا نه منه با کارت تو کن

 هک شود بلند شیجا از کندیم یسع و زندیم را حرف نیا

 قهیشق یرو شتریب را اسلحه و خنددیم زیانگ نفرت مرد

 : دهدیم فشار اش
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 رسمن جهینت به تو با اگر یول. .  توهه با من کار درسته -

 ! ننیبب دیبا هم سگا توله اون ضررشو

 بلند شیجا از را یپر حرکت کی با حرفش نیا بعد

 کندیم زمزمه گوشش کنار و چسبدیم او به پشت از کندیم

: 

 کش مارو یجنسا تیدوهزار یبابا از که یروز اون -

 ارک چوندمیپ و من زدن دور یفکرکرد خودت با یرفتیم

  شبه؟ تا صبح هی

 ارنجش نفرت با و کندیم نگاه خواهرش یاشکها به یپر

 مرد که دارد شدن رها قصد و کوبدیم مرد نهیس به را

 کشدیم عقب به شال از را شیموها و چسبدیم او به شتریب

: 

 . میداکردیپ همو تازه ما کوچولو؟ دزد یبر یخوایم کجا-

 ! میدار کار باهم حاالحالها. 
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 دیآ یم حرف به بود شیموها دنیکش حاصل که یدرد با

: 

 یبخوا یهرچ بعدش. .  بردار ها بچه اون سر از دست -

 !بهت دمیم من رو

 بده نجاتمون توروخدا. .  یآبج-

 یم باال را بغضش و لرزاندیم را قلبش خواهرش یصدا

 و بود گرفته قرار بودند رحم یب که ییادمها انیم. .  آورد

 دستش از یکار که بردیم یپ هیقض نیا به شتریب هرلحظه

 ! دیآ ینم بر

 که یهرچ و یهرک به!  جدت سر برن کن ولشون د -

 بچه ونباا یکار فقط کنمیم یبخوا یهرکار قسم یپرستیم

 !باش نداشته ها
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 خواهرش که مانندش غول یها گاردیباد از یکی به مرد

 ارکن و دیایب کینزد دهدیم دستور بود ریاس دستش در

 : ردیبگ قرار آتش

 مه تو و شیآت اون تو بندازمش تونمیم حرکت هی با -

 ! یبکن یتونینم یچکاریه
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 :خنددیم
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 رو دهنش دیبا داده بهت رو سوت سه لقب که یاون -

 یتادس تو االن زرنگ سوت سه یپر ؟ینیبیم! گرفت گل

 ! نطوریهم سگاشم توله اون و منه

 یرپ ، کندیم نگاه اتش به زده وحشت و زندیم غیج پرگل

 . ندارد مرد دست از یخالص راه یول زندیم پا و دست

 زا رو بچه اون برات؟ کنم کاریچ یلعنت د ؟ کنم کاریچ-

 !سوزهیم المصب کن دورش شیات

 کیکوچ صورت رو یادگاری هی!  بسوزه خوامیم اتفاقا-

 ای یبزن دور منو نزنه سرت به گهید که زارمیم خواهرت

 !یکن فرضم خر و یچونیبپ

 سمت به شتریب را پرگل صورت گاردشیباد ، حرف نیباا

 هبست نقش پرگل نگاه در آتش یها شعله ، بردیم آتش

 غیج و هیگر با گرید یها بچه و امده بند زبانش و است

 و چدیپیم یپر سر در صداها همه. .  خواهندیم کمک
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 نمانده یفرار راه چیه. .  چرخدیم سرش دور ایدن انگار

 صورت که کند راهم فکرش توانستینم یحت و بود

 هرچه ، شود وارد ان به یا خدشه پرگل یبایز و کوچک

 یگوش چیه یول کندیم خواهش و ؛التماس کندیم تقال

 بنددیم محکم را چشمانش. .  نبود او یها حرف یشنوا

 ها اهر همه واقعا ندیبب و کند فکر ، کند فکر کندیم یسع

 و کرده فراموش را او خدا که کند باور ؟ است بست بن

 است؟ داده دست از هم دشیام تنها

 هبچ بلند داد و غیج و یانداز ریت یصدا با نیح نیهم در

 . .  کندیم باز عیسر را چشمانش ها

 زور به را ها بچه که یافراد همه ندیبیم تعجب کمال در و

 یلپرگ و اند افتاده نیزم یرو بودند گرفته چنگالشان در

 یها مانده ته با بود دهیترس عمرش تمام اندازه به که

 ؛ درویم آغوشش به هیگر با و دودیم سمتش به اش یانرژ
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 مرد سه به یناباور و رتیح با و است شوکه یپر

 ، ِنگردیم بود آشنا یلیخ انها از یکی ی چهره که یدیجد

 یچشمها و کوتاه یموها و دارد تن به یمشک چرم کت

 دگذاریم کت ریز پشتش را اش اسلحه ، دارد رنگ یمشک

 : دیگویم اش یجد لحن و نگاه با و دیآ یم سمتشان به و

 ساعت مین!  نهیا منظورش نهیتضم تتیامن گهیم یوقت دال-

 یبرا حاالحاالها رو تیامن نیا که نمونده برات شتریب

 . .  یباش داشته خودت

 از خواهدیم گرید دونفر با همراه و زندیم را حرف نیا

 رد که یترس و شده کنترل بغض با یپر که برود انجا

 : دیگویم عیسر بود امده وجود به وجودش اعماق

 . . ! میهست ، ماهم. .  یعنی. .  من. .  بگو بهش-

 " رستار* * * * " 
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 ، دهمیم خانم عصمت دست به ینیریش و دستگل

 : کندیم نگاهم مکث یکم با و دیآ یم طرفم به ماهدخت

 !پسرم خونت به یاومد خوش -

 ار من و گذاردیم کنار را دیترد و شودیم تر کینزد بعد و

 ! ردیگیم آغوش در

 

 

۴۴۹ 

. 

. 

 

 مادر؟ آغوش. .  مانمیم میجا در ثابت یا لحظه یبرا

 نیباا چقدر. .  دادیم یفراموش یبو آشنا آغوش نیا چقدر
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 قبالماست به گرم آغوش کی با سالها پس! بودم بهیغر کلمه

 ود؟ب کجا داشتم ازین آغوشش به که یزمان پس! است امده

 دنبال به و بودم آواره کوچه پس و ها کوچه در که یزمان

 افکارم بود؟ کجا ، بودم گرم یجا کی ای سرپناه کی

 یاخم از پر چهره که یمرد به دست با و زنندیم پوزخند

 و دهندیم نشان را کردیم نگاهم تیجد با و داشت

 نهات پسرک و زنندیم قهقهه بعدهم و!  بود او کنار ندیگویم

 انیم سرگردان و رانیح که دهندیم نشان را یا غمزده و

 ، ودندب دهیپوش تیآدم لباس که ییگرگها از یمیعظ لیس

 . است ستادهیا

 در زیچ همه و شودیم فشرده قلبم ، شودیم مشت میدستها

 ادی را میها برنامه تمام مغزم که است شدن خراب حال

 مالنر حالت به یبرا شودیم یتلنگر نیهم و کندیم یآور

"  کنمیم مرور باخودم و زنمیم یکج لبخند. .  برگشتنم
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. .  منم کارگردان و سندهینو ، است لمیف کی زیچ همه

 کی هرکس ، لمندیف نیا یگرهایباز لمیف نیا افراد همه

 شنق. .  طنز نقش. .  کوتاه نقش. .  بلند نقش ؛ دارد نقش

 ، مثبت نقش. .  یجد

. .  زنمیم لبخند و کنمیم حلقه ماهدخت دور را میدستها

 !یمنف نقش

 خواهد تلخ هیبق یبرا و نیریش من یبرا لمیف نیا انیپا و

 !شروع. .  نهیآد خانواده به ورود چهارم سانس. .  بود

 دست هیبق با ، شومیم جدا ماهدخت از لبخند همان با

 . .  دهمیم

 غیج پهن یلبخند با یا قهوه و گرد یچشمها با یدخترک

 چیه بدون و دیا یم طرفم به یخوشحال با و کشدیم

 : اندازد یم اغوشم در را خودش یفکر
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 من شهینم باورم بخدا! یداداش یاومد خوش خونه به -

 ! دارم ام گهید داداش هی داداشم خان از بعد

 گرم کنمیم یسع و اورم ینم خودم یرو به یزیچ

 اش چانه و برمیم گوشش پشت را شیموها ، کنم برخورد

 : کنمیم نگاهش و رمیگیم را

 برادر هی فقط ادمهی که ییجا تا اخه ؟یمن خواهر تو -

 ! داشتم

 خواهرم هی گهید االن - کوبدیم به را شیدستها زده ذوق

 ! دارم داداش خان تا دو منم! کایرون اسم به یدار

 از پس- کنمیم معمول حد از گشادتر را میچشمها

 ! کاستیرون اسمت که یخواهر خوشبختم تییاشنا

 حضورم از و زنندیم لبخند عباس حاج و اضیف

 و یکت است شده شتریب امشب تعدادشان ، خوشحالند

 آمد خوش یهمگ. .  دارند حضور هم پسرش و همسرش
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 و ندنینشیم شانیسرجاها یگرید از پس یکی و ندیگویم

 شودیم باعث هیبق یها نگاه رسمیم رادمان به آخر در

 : کنم دراز سمتش به را دستم و بزنم لبخند
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 داداشت؟ به یبگ آمد خوش یخواینم -. 

 ای گرددیم یزیچ دنبال به میحرفها و ها کار تک تک در

 گمشده فرد. .  گرددیم یا گمشده فرد الیدن به دهمیشا

 ! کنم شیدایپ توانمیم من فقط که یا

 کنار و ردیگیم آغوشم در و دهدیم دست تعلل همان با

 : دیگویم ارام گوشم
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 ! گمیم امد خوش. .  برادرمه گهیم که ییاشنا آدم به -

 حاج کنار مبل یرو و کشدیم عقب تیجد همان با و

 خانه نیا در هرکدام. .  کنمیم نگاهشان ، ندینشیم عباس

 نفره تک مبل یرو اضیف. .  داشتند را خودشان گاهیجا

 ، هستند رادمان و عباس حاج که یا دونفره مبل کنار که

 عباس حاج کنار که یرادمان یعنی نیا و. .  است نشسته

 خانواده در یباالتر مقام هم اضیف از یحت است نشسته

 بعداز ؛ نمیبنش کنارش کندیم اسرار ماهدخت ، دارد

 یکج لبخند و کنمیم نگاه رادمان یجا به همچنان نشستن

 رمیگب است قرار که ییزهایچ برابر در ؛ ندینشیم لبم یرو

 ! دارد خانواده در که ستیگاهیجا نشیکوچکتر

 تاس رادمان هیشب قایدق هم نشستنش فرم که عباس حاج

 : کندیم نگاه من به
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 با ای یکن حس بهیغر جمع نیا یتو رو خودت دیشا -

 و گذشته سال نهمهیا باالخره. .  ینباش آشنا ماها از یلیخ

 اوردن شارویآزما جواب که امروز. .  نیشد بزرگتر همتون

 بچه نیا که ییسالها نیا تمام جبران به دیبا گفتم خودم با

 و میبزار تموم سنگ براش بوده دور ازمون و مینداشت رو

 جبران رو یچ همه هست امکانش که ییتاجا میکن یسع

 ! میکن

 هرچه یول ، زندیم حرف کردن جبران از عباس حاج

 جبران خواهدیم را زیچ چه فهممینم کنمیم را فکرش

 نبرد؟ خوابم درد از شب تا صبح از که ییروزها کند؟

 یشکارچ مانند را خوابم سرما سوز صبح تا که ییشبها

 تنم که ییها زخم جبران دهمیشا کرد؟یم خودش شکار

 ودب وسط نیا یکس!  دیگویم را بود برداشته روحم. .  نه

 یها فالکت نیا یتمام تواندیم یتمام سنگ چه بپرسد که
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 یدار صدا پوزخند افکارم! ؟ کند جبران را ام گذشته

 ! نه که است معلوم. .  زنندیم

 نیهم. .  کنارتونم االن و کردم داتونیپ نکهیهم. .  من-

 شما واسه من که ییسالها نیا تموم یتو. .  هیکاف برام

 تو. .  فکرم تو. .  نیبود زنده من واسه شما. .  بودم مرده

 امیرو نیبزرگتر و بودم ادتونی به شهیهم. .  قلبم

 ! بود داکردنتونیپ

 : کندیم نگاهم مشتاقانه یکت

 باز رو البوم هرموقع ، دارم اتیبچگ از عکس هی -

 که دشیم غم پر دلم دمیدیم قشنگتو صورت اون و کردمیم

 دست از دیبا زمویعز زاده برادر راحت و ساده نقدریا چرا

 !یکت عمه. .  منم زم؟یعز ادیم ادتی منو. .  میدادیم

 لبخند و کنمیم معمول حد از گشادتر یکم را میچشمها

 : زنمیم یمرموز
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 کرد؟ فراموش رو ییبایز نیا به ی عمه شهیم مگه -. 

 بهروز ای نیکن ازدواج شهراد با نکهیا سر ادمهی یحت

 !شدیم دعواتون خانجون با شهیهم

 یکت ، است جاخورده انگار و کندیم اخم یکم یکت شوهر

 : دیگویم یپهن لبخند با

 یخواستگارا اسم یحت تو!! یخودم برادرزاده که الحق -

 ! ادتهی منم

 : پرسدیم تعجب با و کندیم نگاه یکت به کایرون
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 بهرام و شهروز از یچطور یلیخداوک جون؟ عمه-

 داوود؟ آقا به نیدیرس

 یم ، است شده یحرص انگار که داوود به ینگاه یکت

 : اندازد

 اتبر خوباشو اول. .  گهید سرنوشته. .  زمیعز بگم یچ-

 هاشو مونده ته رهیگیم ازت رو همه بعد ، کنهیم رو

 !دهیم لتیتحو

 : دیگویم عیسر ردیگیم را اش هیکنا که داوود

 ما واال مونده؟؟ ته میشد ما حاال یکت دردنکنه دستت -

 بخ یبود یناراض مینزد رو خونه نیا در شتریب باری که

 !یدادینم رو بله دفعه همون

 به کند دایپ کش شتریب بحث نیا خواهدینم که خانجون

 : دیگویم و کندیم نگاه من
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 یاهال از یکی کردمینم فکرشم ، دمتید که یاول روز -

 یباش هام گرگوشهیج از کردمینم فکر. .  یباش خونه نیا

 اخه! خانجون یکردینم فکرو نیا که البته --. .  مادر

 !داره یرادیا هی حتما باشه یگل با که یهرچ و یهرک

 تباف که یدختر یسو به ها نگاه همه صدا نیا دنیشن با

 ، بود دستش در یچا ینیس و داشت تن به یرنگ زرد

  کرد غش در یجلو که یدختر همان! یگل. .  چرخدیم

 رنگ نیا به هم یدیشد عالقه و ؛ کنمیم نگاهش قتریدق

 !دارد زرد زننده

 ختهیر رونیب شالش ریز از آزادانه که دارد یبلند یموها

 !  دارد یفرم خوش بدن یول است الغر ، بودند

 را یچا ینیس و ستدیا یم میرو به رو و دیآ یم جلوتر

 : ردیگیم میجلو

 ..  خونواده به نیاومد خوش. .  سالم -
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 : پرسمیم و کنمیم نگاهش ، یچا برداشتن از بعد

. .  شد بد حالتون در یجلو که نیبود شما کنم فکر -

 ن؟یبهتر االن

 انگار ، خنددیم یگاه گه شیلبها یول دارد غم اش چهره

. .  جَودیم را اش خره خِر ای و کندیم تشیاذ یزیچ

 ذره و کرده پا به غوغا باطنش یول است خونسرد ظاهرش

 !اورد یم درش پا از ذره

 که بودم دهید متفاوت یانسانها عمرم یتمام در یانقدر

 !بود شده ایدن کار نیراحتر میبرا یآدم هر صیتشخ

 : دهدیم تکان یارام به را سرش

 !ممنون. .  خوبم-

 : دیگویم بود دخترک به رهیخ نگاهش که یکت پسر

 افتاده؟ یگل واسه یاتفاق خبرم؟یب من چرا -
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. .  کردم حس را دخترک چهره رنگ رییتغ وضوح به و

 دش فشرده محکم ینیس یها دسته دور کشیبار انگشتان

 ؛ کرد تعارف یچا هیبق به و
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 افهیق ، کنمیم نگاه است نیمت نامش دانستمیم که یپسر به

 هفت و مارموز داستیپ دور از یول است یمعمول اش

 و کندیم میقا هیبق یاعتمادها ریز را خودش و است خط

 . گذاردیم شینما به را اش شده جارو و اب ظاهر تنها
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 حیتوض او به جوابش در شناختمیم قبل از اوهم که گالره

 نیمت ؛ کندیم فیتعر را شیپ روز چند اناتیجر و دهدیم

 یگل یبرا و دهدیم نشان خودش از را ینگران چهره

 هب هم ینگاه مین یحت یگل یول ، کندیم یسالمت یارزو

 . . اندازد ینم او

 را ام شانه و گذاردیم دستم یرو را دستش ماهدخت

 : بوسدیم

 ؟؟چطوریکردیم کاریچ مادر؟ یبود کجا مدت نیا یتو-

 بگردم؟ دورت یکرد دایپ مارو

 یرو دور کی را نگاهم و فرستمیم رونیب صدا یب را نفسم

 بودند سوال نیا جواب دنیشن منتظر انگار که همه

 مشدهگ یپسرک قصه بود شده وقتش باالخره. .  چرخانمیم

 وادهخان دنبال به در به در و بود شده بزرگ یسخت به که

 !کردمیم فیتعر را بود گشته زشیعز
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 دننکر دایپ و رانیا یتو دنیکش یسخت یکل از بعد -. 

 یادیز بد یآدما با. .  برم نجایا از شدم مجبور. .  شماها

 خودم با. .  داشتم یادیز یزخما و بودم شده رو به رو

 ادیپ خودمو. .  کنم دایپ خودمو و دور یجا هی برم گفتم

 هی و نیهست دونستمیم. .  بگردم شما دنبال دوباره و کنم

. .  نیکنیم یزندگ نیدار یآب سقف نیهم ریز ییجا

 هاتن یول ، گذرهیم روزاتون یچجور من بدون دونستمینم

 . .  نمتونیبب دوباره روز هی بود نیا دمیام

 اش یروسر گوشه با خانجون و زدیریم اشک ماهدخت

 یها نگاه با هم هیبق ، کندیم پاک را اشکش یقطرها
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 نگاهم بشنوند را داستان آخر خواستندیم که یمنتظر

 فعال داستان نیا. .  کنمیم پنهان را پوزخندم ؛ کردندیم

 . نداشت یآخر

 یسع. .  ها کافه. .  رستورانها یتو. .  کردم کار اونجا-

 خواستمینم. .  سمیوا خودم یپا رو و بخونم درس کردم

 به من دنیرس مانع بکشم بود قرار و دمیکش که ییایسخت

 رانیا وت که منبع هی از نکهیتاا. .  بشه بود حقم که ییزایچ

 ور سرنخ و. .  کردم دایپ شما از سرنخ هی باالخره داشتم

 وشمار تهش که دمیرس ییآشنا اطالعات به و کردم دنبال

 ! رسوند بهم

 : زندیم حرف بغض با و است نیغمگ اش چهره اضیف

 رفک مدت نیا تمام ما. .  پسرم یکرد دامونیپ که خوبه -

 . . میداد دست از تورو میکردیم

 : کنمیم نگاهش سرد
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 کرف چرا! نیبود نکرده دایپ پسرتون از یجسد شما یول-

 نداره؟ وجود گهید نیکرد

 که یاشک کندیم یسع و دهدیم تکان را سرش

 یزیچ و بزند پس را است شده جمع شیدرچشمها

 : دیآ یم حرف به عتریسر ماهدخت که دیبگو

 شهیهم. .  میداد دستت از که نکردم باور چوقتیه من -

 نفس ما از دور یلیخ ییجا هی ممکنه گفتمیم خودم با

 گمشده هی تو گفتنیم هیبق یول. .  یکن یزندگ و یبکش

 بوده هک یهرچ. .  میکن داتیپ و میبگرد دنبالت که یستین

 یهرچ. .  گردوند برش شهینم گهید و مونده آور ریز

 یا معجزه هی وت که برمیم یپ شتریب کنمیم نگاه بهت شتریب

 . . 

 : کندیم نگاهم و زندیم هیتک شیعصا به عباس حاج
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 هی خونه اون آور ریز میکردینم هم رو فکرش یحت ما -

 هزند و ارهیب دووم بتونه تو اونموقع سال و سن به بچه

 شده یجور هی. .  بود نمونده یچیه خونه اون از. .  باشه

 !نداشت وجود اولش از انگار بود

 یسع هرکس. .  داشتم را حرفها نیا همه دنیشن انتظار

 قبول خواهدینم چکسیه. .  کند تبرعه را خودش دارد

 المدنب نکردند یسع ، اند نکرده دایپ یجسد نکهیباا کند

 !بگردند
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. .  برعکس یحت. .  خورمینم غصه. .  شومینم ناراحت

 رت تفاوت یب تکشان تک به نسبت و زنمیم پوزخند

 نهاآ نه خودم که ییحرفها و زنمیم نینماد لبخند. .  شومیم

 : آورم یم زبان به را دارند دوست

 . کردمیم فکرارو نیهم بودم منم اگر دیشا. .  دیدار حق -

 یبرا اومدنم. .  میهم کنار که االِن مهم هرحال به یول. 

 هک یمیقد عضو نیا که دوارمیام ، بود رمنتظرهیغ همتون

 . نیباش رفتهیپذ رو ِدیجد براتون یلیخ

 یلرزان یصدا با و کشدیم کمرم پشت یدست ماهدخت

 : دیگویم

 داره یه کنهیم امتحانم تو با داره یه خدا نکهیا مثل -

 هب یوقت بار هی. .  کشهیم رخم به معجزهاشو و قدرتشو

 جمع دورت همه پرستارا و یدینکش نفس و یاومد ایدن
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 اتاق تو ات هیگر یصدا تا کنن یکار هی بلکه تا شدن

 و هیگر و دنیترس یکل بعد اونوقت ، یبکش نفس و چهیبپ

 روز اون!  دمیشن رو صدات بار نیاول واسه باالخره دعا

 دیام که یکس خدا دمیفهم. .  داره قتیحق معجزه دمیفهم

 ینعی ، َرستار میگذاشت رو اسمت کنه،ینم دیناام رو داره

 هاسال که االن و. .  رستگار یعنی. .  رهاشده ؛ افتهی نجات

 خدا و ندادم دست از دمویام که خوشحالم یلیخ گذشته

 ندبرگردو بهم تورو گهید معجزه هی با و نکرد دمیناام بازم

 دایپ نجات یوفتیب یمشکل هر تو جا هر اسمت مثل تو. . 

 مانیا بهش و کردم تکرار نویا سالها نیا تموم تو. .  یکنیم

. .  یا خونواده نیا از یعضو تااخرش اول از تو. .  داشتم

 !بدونه بهیغر تورو تونهینم چکسیه

 ار حرفها نیا و شدمیم دایپ شدنم گم از بعد روز دو کاش

 نقبولشا و رفتمیپذیم دل و جان با آنوقت. .  دمیشنیم
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 سال ستیب. .  کندیم فرق زیچ همه االن یول. .  کردمیم

 ساله چهل انسان کی عمر نصف سال ستیب! گذشته

 دهش بزرگ بودند کرده گم که یکودک سالها نیا در! است

 با یآنقدر ، بود خورده یلیس روزگار یها یپست از و

 و دیعقا کل به که بود شده رو به رو ها الشخور و گرگها

 شده لیتبد گرید یانسان وبه شده عوض تفکراتش و ایدن

 یراحت به کردینم قبول را یزیچ یراحت به گرید و بود

 در که یظلم از یراحت به و شدینم فراموشش یزیچ

 !گذشتینم ، بود شده حقش

 : دیگویم است من به نگاهش که همانطور هم یکت

 و یبود ما از یکی شهیهم تو. .  گهیم درست مادرت -

 مک رو تو به نسبت ما عالقه از یزیچ یدور نیا. .  یهست

 مئنممط ، شهیم شتریب عالقه نیا بعدهم به نیا از. .  نکرده

 .  یدار گفتن واسه یادیز یحرفا توهم
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 درست دارد زیچ همه ، شودیم ظاهر ام یشینما لبخند

 : رودیم شیپ
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 خونواده عضو که خوشحالم. .  بایز یکت عمه ممنونم -. 

 !داره حضور درش شما مثل یکی که هستم یا

 دوست شهیهم انسانها ، شودیم خوشحال و زندیم لبخند

 راجع هیبق زبان از دارند دوست ، شود فیتعر انها از دارن

 دلشان در نگونهیا. .  بشنوند خوب یحرفها خودشان به

 یرمزها از یکی ، کنندیم اعتماد تو به و یشویم جا

 راجعبشان زدن حرف خوب گرانید در نفوذ و تیموفق
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 و دباش یعیطب و ساده ، نباشد چاپلوسانه که یجور است

 ..  ندیبنش دلشان به

 : کندیم نگاهم اضیف

 سیپل نیماش باهمون ، متیدیم خوابم تو ییوقتا هی -

 و یدیچرخیم دورم. .  بچگونت افهیق همون با یفلز

 امیب یخواستیم ازم. .  سرمه تو هنوز نتیماش ریآژ یصدا

 بعد هربار. .  خونه همون تو ها خرابه همون تو. .  دنبالت

 دل هی و زدمیم سر متروکه نیزم اون به و رفتمیم خوابا نیا

 نیزم اون ندارم طاقت دمید آخرشم. .  رختمیم اشک ریس

 ومن. .  مشیفروخت نیهم یبرا. .  نمیبب هارو خرابه اون و

 اگر. .  کردم یکوتاه حقت در دونمیم. .  پسرم ببخش

 . .  یدار حق هم ینبخش
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 یحق من که کرد قبول نفر کی عجب چه داشتم؟ حق

 فراموش حق. .  دنینبخش حق. .  بودن طلبکار حق!  دارم

 !نکردن

 یراض او که دهمیم جواب یطور بازهم حال نیا با یول

 !شود

 تهدرس. .  گذشته هم ها گذشته و افتاده یادیز اتفاقات -

 گهید یول. .  دمیرس نجایا به تا دمیکش یسخت یلیخ من

 نیا از خوامیم بلکه ارمیب خاطر به روزهارو اون خوامینم

. .  باشم داشته رو دیجد یزندگ هی شما کنار بعد به

 یتو. .  دارم خونواده. .  دارم مادر و پدر توش که یزندگ

 یسع رو کمه کردم حس که یزیهرچ سالها نیا تموم

 خانواده کمبود یزیچ چیه یول کنم ایمه خودم یبرا کردم

 از هنکیا انتظار فقط شما از من. .  کنه جبران نتونست رو

 .  دارم نیباش کنارم رو بعد نیا
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 گاهن با ، دیآ یم سمتم به و شودیم بلند شیجا از اضیف

 در بعدهم و گذاردیم ام شانه یرو را دستش سشیخ

 : ردیگیم آغوشم

 اتتنه گهید و باشم کنارت مرگم لحظه تا خورمیم قسم -

 . . پسرم نزارم

 یبود کجا ؟ یبود کجا سال نهمهیا میبگو که داشت جا

 جا ؟یکن عمل آن به و یبزن پسرت به را حرف نیتاا

 یبرا است؟ رید حرفها نیا گفتن یبرا میبگو داشت

 ام خانواده نکهیا یبرا است رید! نطوریهم هم دنشانیشن

 !باشم آنها از یعضو نکهیا یبرا باشند

 کنار است خانم عصمت نامش که یزن نیح نیهم در

 خانجون بعد و دیگویم یزیچ او به و ستدیا یم خانجون

 : دیگویم همه به رو و شودیم بلند شیجا از هم
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 ناراحت بچمو میختیر اشک نهمهیا. .  شامه وقت -. 

 یه ماهم حاال مدت نیا تو دهینکش تیمصب کم. .  میکرد

 خوشت ذاهاغ از نیبب ایب پسرم ایب. .  میکن ناراحتش شتریب

 درست گفتم رو یداشت دوست اتیبچگ که یهرچ اد؟یم

 بمونه حرفامونم هیبق ایب زود. .  دلمه. .  نیچ ته ، کنن

 یکن فیتعر برامون دیبا حاالها حاال تو. .  شام بعد واسه

 ! یبگ خودت از و

 : شودیم ظاهر نینماد لبخند

 وت که یمثبت یانرژ نیا و توجه نیا. .  ممنونم همتون از -

 ! باارزشه برام شده بمینص شما جمع
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 تسم به شانیلبخندها با و شوندیم بلند شانیجا از همه

 را ینیسنگ نگاه مدت نیا یتمام در و کنندیم تمیهدا زیم

 آخر لحظه و کنمیم حس را دارد نظرم ریز موشکافانه که

 و درهم یها بااخم ، کنمیم نگاهش و گردمیبرم سمتش به

 لبخند. .  است شده رهیخ من به اش یشگیهم تیجد

 تفاوت یب بعدهم ماندینم دور نگاهش از که زنمیم یکج

 ! بود ماجرا شروع تازه نیا ؛ گردانمیبرم را میرو

 * * 

 کنمیم دایپ را ییدستشو خانه یاهال ییراهنما با شام از بعد

 کی و رمیگیم را دیجاو شماره ورودم از بعد بالفاصله و

 : دهدیم جواب عیسر نخورده زنگ

 !نباش نگران. .  داداش حله -

 : شومیم رهیخ خودم به نهیآ در
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 نیزاا شتریب ؛ باشن آماده فردا یبرا بگو بهشون خوبه -

 . میبد لفت دینبا

 داداش؟ ییاونجا یک تا ، کنمیم درستش چشم -

 :شودیم انینما میلبها یرو یمرموز لبخند

 معلوم که بخشه لذت نقدریا بودن خونواده جمع تو -

 !برگردم یک ستین

 :چدیپیم یگوش در اش خنده یصدا

 رمگ کانون در خوشبگذره پس ، دییفرمایم درست بله -

 ؟یندار یکار!  خانواده

 . برگردم تا باش یچ همه مراقب. .  نه -

 نشان را من نهیآ. .  ابدیم انیپا تماس و دیگویم یچشم

 سبز چشمان و دارد رهیت ییطال یموها که یکس دهدیم

 و است مرموز نگاهش! است اش یخانوادگ ارث رنگش
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 به و دارند قدرت شیحرفها ، دارند معنا شیلبخندها

 با آرام آرام که یکس. .  بلدند را گرانید آوردن در اسارت

 نهیآد خانواده که نبود یزیچ آدم نیا ؛ بردیم سر پنبه

  ! بود من انتخاب که بود یآدم ، یول داشتند را انتظارش

 به لکهب ، نه گرانید انتظار به بنا رندیبگ ادی دیبا انسانها

 . کنند رییتغ خودشان انتخاب

 و کنمیم نگاه اطرافم به ، میآ یم رونیب ییدستشو از

 است باز مهین آنها از یکی که رنگ یا قهوه در دو متوجه

 . شومیم

 که یرنگ دیسف دود که کنم عبور خواهمیم کنارشان از

 شدیم خارج باز مهین در از و داشت یاهیگ و فیلط یبو

 ؛ کندیم جلب خودش به را نظرم
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 نمکیم یسع باز مهین در یال از و شومیم متوقف یا لحظه

 ان در یکس انگار و بود ساکت اتاق. .  نمیبب را یزیچ

 بدون و اندازم یم اطرافم به یگرید نگاه ، نداشت حضور

 . . شمیم وارد فکر

 با یول ، بود یخال اتاق کردمیم را فکرش که همانطور

 ! خورمیم جا یا لحظه اطرافم دنید

 و رنگ زرد نهیزم که ییوارهایکاغذد با اتاق یها وارید

 ، بود هشد دهیپوش بودند رنگ دیسف که یبرگ پنج یگلها

  ! داشت دیسف یبالشتها و بود رنگ زرد که یتخت رو
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 دیسف ریحر پرده و داشت یکوچک بالکن که یا پنجره

 هک ییگلدانها آن پشت از و بود پوشانده را شیرو یرنگ

 و رنگ زرد یگلها آنها شتریب و بود شده دهیچ تراز در

 . بود دایپ ، بودند مختلف اشکال در که ییها کاکتوس

 که داشت قرار پنجره کنار هم بخور دستگاه کی و

 اهیگ و گل یبرا بخار جز یزیچ دود آن کردیم مشخص

 !است نبوده ها

 با شتریب انگار کردمیم نگاه که اتاق هرگوشه به

 !شدمیم اشنا آن صاحب یها یعالقمند و اتیخصوص

 وارید یرو که داشت قرار یریزتحریم اتاق طرف کی

 یرو و بود شده چسبانده وارید به ییکاغذها شیجلو

 زیم یرو ، بود شده دهیکش لباس نوع کی طرح هرکدام

 ییها یمدادرنگ و خودکارها رنگ دیسف وانیل چند در هم
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 که ییکاغذها و جزوه با همراه مختلف ابعاد و رنگ با

 . تداش قرار بودند افتاده یا گوشه شده مچاله شانیچندتا

 هر که اتاق وارید گرید قسمت یرو هم عکس قاب سه

 از یدشت هرکدام یرو و داشتند یمختلف یزهایسا کدام

 دهیشک ریتصو به مختلف یشکلها به آفتابگردان یگلها

 ، داشت قرار بود شده

 یفضا به شتریب هرچه ، برمیم فرو میبهایج در را میدستها

 یپ دنشبو فیال لیاستا لوِی به شتریب کردمیم نگاه اتاق

 ( زرد سبک به یزندگ!) بردمیم

 یادکلنها و الکها از بود پر که یا نهیآ و زیم یرو به رو

 فیط جزوه در الکها شتریب تعجب کمال با که مختلف

 ، ستمیا یم بودند زرد یرنگها

 چندتا که بود شده چسبانده عکس چند بزرگ نهیآ یرو

 یچندتا و دادیم نشان را معروف یستهایفوتبال آنها از
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 کوچک یدخترک انها از یکی ، بودند یخانوادگ هم گرید

 آغوش در و داشت یا قلوه یلبها و درشت چشمان که

 سعک ، داشت قرار بود آشنا میبرا کامال که بلند قد یمرد

 دنیخند حال در که دادیم نشان را دخترک همان هم گرید

 که یمرد ؛ است نشسته مرد همان یپا یرو و است

 که یکس تنها! فرامرز عمو است مانده خاطراتم در بیعج

 اگر دیشا و ندارم او به نسبت یبد حس خانواده نیا از

 نفر کی جز کنم فراموش را همه خانواده نیا از باشد قرار

 !است عموفرامرز همان نفر کی آن ؛
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 ندداشت قرار نهیا کنار گلدان در که یرنگ زرد رز یگلها به

 : میگویم و کنمیم نگاه

 رودف دیخورش یرو که فضانوردم هی کردم فکر لحظه هی -

 !اومده

 هک یپوش زرد دخترک به و چرخمیم در سمت به بعدهم و

 گرفته نظر ریز را من یواشکی و بود اتاق صاحب انگار

 و خورده جا است مشخص نگاهش از ، کنمیم نگاه بود

 !ام شده حضورش متوجه چگونه داندینم

 نجام؟یا من یدیفهم کجا از. .  از -

 : زنمیم یکج لبخند
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 تو! کردن یزندگ تنها سالها که هییآدما تیخاص نیا -

 اصد نیکوچکتر با نیهم یبرا. .  سکوته همش ییتنها

 !شهیم یچ همه جمع حواست

 هم در اش نهیس یجلو را شیدستها و دیآ یم کترینزد

 : کندیم گره

  داره؟ یمختلف یها شکل بودن تنها سوال؟ هی -

 یجور ، است نشسته شیحرفها تمام و چشمان در یغم

 است شده خسته کار نیا از و کشدیم دکی را آن انگار که

: 

 . من مثل ؛ تنهاست واقعا آدم که هست ییتنها هی. .  آره -

 یلیخ. .  آدمه یکل دورت که هست هم ییها ییتنها هی. 

 . . یکنیم ییتنها احساس بازم یول شلوغه هم

 !من مثل-
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 را زیچ همه دارد یسع ظاهرش یول دارد بغض لحنش

 : دیگویم و کشدیم دندان ریز را لبش ، کند پنهان

 نوع از دوعش نوع ، مونهیم یماریب هی مثل کنم فکر-

 !خطرناکتره کشی

 و رودیم بخور دستگاه سمت به و زندیم را حرف نیا

 : کندیم خاموشش

 یهوا. .  بکشن نفس کمی ها اهیگ و گل که زنمیم نویا -

 : زنمیم هیتک رشیتحر زیم به. .  بده روزا نیا

 ؟ تو دل یهوا ای بده روزا نیا یهوا -
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 : کندیم پنهان را نگاهش و گرداندیم بر را شیرو عیسر

 !ستین یزیچ. .  خوبم من نه -

 ندا گفته ادیز که یکسان فقط را ها گفتن خوبم نوع نیا

 و مغ چقدر حرف نیا پشت بدانند و کنند یمعن توانندیم

 ! است نشسته غصه

 نگاهش رهیخ که همانطور و آورم ینم شیرو به یزیچ

 : میگویم کنمیم

 نرمال اصال اوضاعت و حال ، دمتید که یاول روز اون -

 بود؟ افتاده واست یاتفاق چه. .  نبود

 گم را شیپا و دست انگار و دهدیم نشان واکنش عیسر

 ییلبها و رودینم در نگاهم ریز از لرزانش دستان ، کندیم
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 در هرچه دهدیم نشان است کرده جمعشان حرص با که

 !است درست ام کرده تصور ذهنم

 کردم؟ فکر درست پس -

 به را شیجا و کندیم پنهانشان یول دارد ترس نگاهش

 : دهدیم خشم و اخم

 من به راجع یفکر چه شما. .  شما ؟یفکر چه -

 !!ن؟یکرد

 : کنمیم نگاهش حرکت یب و نهیس به دست

 ات مغنه ، بود یاشک و قرمز ادیز هیگر از چشات -

 از ، بود افتاده دورت نامرتب موهات و بود سرت برعکس

 لباست یها دکمه از چندتا نکهیا هم گهید اتیجزئ یسر

 ! بود مونده باز

 : کنمیم نگاه چشمانش به و شومیم کشینزد
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 ، گذرونده ابونیخ کوچه تو رو یادیز یروزا که یآدم -

 ونهتیم راحت نهیبب نفر هی یتو یوقت رو اتیجزئ نیا

 ، بگو خودت حاال! افتاده ادم اون واسه یاتفاق چه بفهمه

 کردم؟ فکر اشتباه من

 یا قهوه رهیدا یجلو و است شده نامنظم شیها نفس

 است گرفته یرنگ دیسف قطرات هجوم را چشمانش رنگ

 ردیبگ را خودش یجلو دارد یسع بازهم حال نیباا یول ،

 و باشد یقو است داده قول خودش به که یکس مانند

 . نشکند

 موتور هی با روز اون من. .  نیکرد فکر اشتباه شما -

 یم باال سکوت یمعنا به را ام اشاره انگشت... کلتیس

 : آورم

 یتح! یبد حیتوض من به رو یزیچ یستین مجبور تو -

 یتونیم. .  یبگ دروغ قتیحق نگفتن یبرا یستین مجبور



 

Romanzo_o 702 

 حیتوض تو به رو یزیچ هیقض نیا از ندارم دوست یبگ

 !اس ساده یلیخ. .  نیهم!  بدم

 ، اندازد یم نییپا را نگاهش و دهدیم تکان را سرش

 ییدخترها یحت! نبودند جالب من یبرا نیغمگ یدخترها

 البج میبرا هم کنند دفاع خودشان حق از توانستندینم که

 و حق گرفتن و خودشان از دفاع دیبا انسانها. .  نبودند

 یشویم له پا ریز یباش که فیضع ؛ باشند بلد را حقوقشان

 یرمجبو شهیهم ، کنندیم انتخاب تیبرا گرانید شهیهم ،

 من یبرا آدمها نگونهیا خب و. .  یده حیتوض را زیچ همه

 !برند سر حوصله واقعا

 

 

۴۴۰ 

. 



 

Romanzo_o 703 

 سمق. .  نینزن یحرف یباکس هیقض نیا به راجع لطفا-. 

 یکار من ستین ومدیم نظر به که یاونطور یچیه خورمیم

 دینبا که ییفکرا راجعبم یکس ندارم دوست. .  نکردم

 نیا تو ندارم دردسر کم شمینجوریهم من چون. .  بکنه

 !خونواده

 : زنمیم یکج لبخند

 مخواست فقط زدم یحرف االنم اگر! ستین مربوط من به -

 حس چون. .  بوده خبر چه روز اون که بشنوم خودت از

 نیا تو حالت کنمیم حس کال. .  کرده تتیاذ یکس کردم

 خوب یدیم نشون خودت از که یاونطور خونواده

 !ستین

 هچگون داندینم و است سردرگم. .  کندیم نگاهم دیترد با

 . . شودیم یمعن میبرا حالتش یراحت نیا به
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.  بدم حیتوض رو یزیچ بتونم نکنم فکر خودتون قول به-

 . .  امیم بر پسشون از خودم. 

 : دهمیم تکان یسر و کنمیم نگاه ساعتم به

 تمشکالت نزار. .  کننیم لهت وگرنه ایب بر پسشون از -

 یتونن گهید که ییتاجا نییپا بکشنت یه باتالقو بشن

 ! یکن یکار

 راه نیب در و کنمیم حرکت در سمت به حرف نیا از بعد

 : اندازم یم سمتش به ینگاه مین

 شمینطوریهم اتاقت ، نکن روشن چراغ اصال شبا بنظرم -

 ! ستین خوب چشمهاتون واسه ادیز نور! روشنه یلیخ

 هیبق سمت به و شومیم خارج اتاق از حرف نیا از بعد

 . .  افتم یم راه به خانواده یاعضا
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 یکارها ، رفتمیم و کردمیم یخداحافظ زودتر هرچه دیبا

 ینم بر پسشان از ییتنها به دیجاو که بود مانده یادیز

 . آمد

 وارانه دیتاک ماهدخت و ندیآ یم همراهم در یجلو تا

 : دیگویم

 نهخو نیا تو خودمون شیپ و یایب دیبا بعد به نیا از -

 مهامچش به خواب شبا یبرگشت یوقت از بخدا. .  یبمون

 من. .  یکنیم کاریچ ییکجا کنمیم فکر همش. .  ادینم

 ! یبمون و یایب بده قول. .  مادر ارمینم دووم ینطوریا

 : دیآ یم حرف به زودتر اضیف که کنم مخالفت خواهمیم

. .  داره حق. .  یندازینم نیزم مادرتو یرو مطمئنم -

 ارین هن پس. .  یباش کنارش یبرگشت که حاال خوادیم دلش

! 
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 خودم به را است کردن قبول به ناچار مثال که یا افهیق

 : رمیگیم

 سالها بعد ، یچ همه بابت ممنونم. .  کنمیم مویسع -

. .  گذاشتم سر پشت رو خوب شب هی واقعا کردم حس

 : دیگویم یباخوشحال ماهدخت

 شبهر دمیم قول بمون نجایا ایب تو. .  مادر برم قربونت -

 راحت منم الیخ و ایب. .  باشه بخش لذت برات نقدریهم

 ! کن

 : زنمیم یمرموز لبخند

 فکر نگفت نه به بتونم فکرنکنم اسرار نهمهیباا. .  چشم -

 ! کنم

 همان با رادمان ، ردیگیم آغوشم در زده جانیه ماهدخت

 :دیگویم مادرش به و دیا یم جلو شیاخمها
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 شما. .  میندار نگهش در دم نیا از شتریب بهتره مامان -

 ..  هستم نجایا من تو نیبر
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 ماش. .  میندار نگهش در دم نیا از شتریب بهتره مامان -. 

 ..  هستم نجایا من تو نیبر

 بشنود مادرش جانب از یمخالفت نکهیا از قبل هم بعد و

 ام یهمراه را در به مانده قدم چند و ردیگیم را میبازو

 : دیگویم نیح همان در و کندیم

 شیپ روز چند نیهم انگار که ییآشنا برام یاونقدر -

 هست تو یتو یزیچ هی ، دمتید که بوده یبار نیآخر
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 . . باشه یمعمول و یعاد بهت نسبت افکارم ذارهینم که

 تو درسته ، شد داتیپ هوی یچجور و کجا از دونمینم

 لبخند. .  همون قایدق نه یول ییما ی گمشده بچه همون

 : زنمیم زل چشمانش به و شومیم کشینزد و زنمیم یکج

 اشم گمشده ی بچه! بهتره میبگ راتییتغ یبااندک -

 !راتییتغ یبااندک

 : شومیم کترینزد

. .  توهه برادر که یهمون ، ام گمشده پسر همون من -

 بهم دلم یول. .  خوشحال ای یناراحت اومدنم از دونمینم

 هیقض. .  ستین من به نسبت دیترد و شک هیقض گهیم

 دتخو یخواینم که. .  بفهمن هیبق یخواینم که هییحرفها

 . .  یکن قبولشون

 : کنمیم نگاهش سرد و یجد
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 تک یشد تو و شدم گمشده پسر چرا من نره ادتی -

 یکوچولو پسر من چرا نره ادتی! نهیآد خاندان پسر

 نیاعتمادتر مورد. .  خونه نیا افراد سر تاج تو و گمشدم

 . .  خونواده نیا آدمه

 نیخشمگ نگاهش ، بنددیم را در و دهدیم هلم عقب به

 : رگه دو شیصدا و است

. .  منه از نفرتت تمام ؟یریبگ انتقام من از که یبرگشت -

 خورمیم قسم یول. .  دمیم حق بهت اصال. .  دونمیم

.  ادیب سرت ییبال خواستمینم. .  شه ینطوریا خواستمینم

 اتفاق نیا قراره یلعنت روز اون تو دونستمیم چه من. 

  وفته؟یب

 : زنمیم لبخند یعصب

 نیااب یول! یاتفاق نیا مقصر تو بازم یبگ که هم یچ هر -

 خونوادم خاطر به. .  برنگشتم تو خاطر به من حال
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 تسین تو مال فقط گهید االن که یا خونواده. .  برگشتم

 !داداش نمیبیم همو شتریب بعد به نیا از ، هست منم مال

 شده قرمز صورتش ، رومیم عقب عقب حرف نیا از بعد

 ؛ شودیم دهید اشک از هاله اخمش از پر نگاه در و است

 وادهخان بخاطر فقط من. .  زمیعز برادر یکنیم فکر درست

 ! برگشتم تو بخاطر. .  نه

 : برمیم فرو میبهایج در را میدستها و زنمیم یمرموز لبخند

 ؟یبخواب دهیم اجازه وجدانت شبا یراست -

 ای و کنم نگاهش نکهیا بدون حرف نیا گفتن از بعد

 انیاپ به امشب. .  افتم یم راه به بشنوم جانبش از یحرف

 !است مانده نهیآد رادمان انیپا به یکم یشبها و دیرس

 * * * 

 : کنمیم نگاه صورتش به و زنمیم زانو پرگل یرو به رو
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 دوستات و خواهرت با خوب خوب یبد قول اگر -

 ییزایچ اون از جدا شد تموم کارتون یوقت ، یکن یهمکار

 ؛ دادم قول خواهرت به که
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 قبوله؟. .  یباش داشته من شیپ زیانگ جانیه زهیجا هی

 شیدستها زده ذوق و خوشحال و زندیم یا کودکانه لبخند

 : کوبدیم هم به را
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 اصال. .  دمیم انجام رو گفت یپر یهرچ. .  قوِل قول-

 التیخ گهید ، من به یسپرد کارتو. .  عمو نباش نگران

 !باشه راحت

 ! راحته المیخ. .  سپردم یکس خوب به- زنمیم لبخند

 : رومیم یپر خواهرش سمت به و شومیم بلند

 دیبا یدونیم پس داده حیتوض برات رو یچ همه دیجاو -

 ؟یکن کاریچ

 : دهدیم تکان یسر اش یجد افهیق با

 که ییزایچ اون یجا و کنمیم جلب اعتمادشونو و رمیم -

 . کنمیم دایپ رو نیخوایم شما

 واقعا کارو نیا که یکن فکر خوامیم ، یبترس دینبا اصال -

 از ما. .  ستین کار در یا نقشه چیه و یدیم انجام یدار

 . .  میمراقبتون دور
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 : دوزدیم چشمانم به را نگاهش

 هم شبید بخاطر. .  نیمراقب که مطمئنم یعنی. .  دونمیم -

 یبرا یاتفاق چه نینبود اگر دونمینم. .  ممنونم واقعا ،

 ..  وفتادیم ماها

 : زنمیم یچشمک و کنمیم نگاه پرگل به

 نیا از کنهیم کار جمهور سییر واسه که یکس باالخره -

 کوچولو؟ دختر نه مگه. .  گهید برخورداره هم ایمزا

 : دیگویم لبخند با و زندیم یچشمک هم پرگل

 .  عمو درسته-

 : کنمیم نگاه ، کردیم نگاهم منتظر و ساکت که آراز به

 !یده آنتن ؟یبلد کارتو که توام -

 : زندیم لبخند

 ! نباشه غمت بلدمش خوب -
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 تعجب یکم گفت ریگ بدون و کامل را اش جمله نکهیا از

 : زندیم آراز شانه یرو دستش با دیجاو که کردم

 هنیع کنمیم یکار هی باشه دستم ریز گهید روز دو تا -

 !سییر نکن تعجب اصال. .  بزنه حرف ویراد

 : دهمیم باال را میابرو کی

 واسه یزنیم حرف ویراد مثل که نفر هی تو همون -

 ! ارین جفت. .  هیکاف هممون

 ونریب را ها بچه که کنمیم اشاره ها گاردیباد از دونفر به

  ، ببرند

 یجد کامال نگاه و لحن با ، یپر و آراز به رو بعدهم

 : میگویم

 اگر. .  ندارم یشوخ یچکسیه با من ، کار مسئله یتو-

 یعنی پس کنمیم استخدام یکار انجام یبرا رو یکس
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 و تمام اگر و داره کارو نیا انجام ییتوانا ادم اون دونمیم

 نیا در و. .  نخواسته خودش یعنی نده انجامش کمال

 هم و خودش هم. .  شهیم حذف من توسط صورت

 !اونه به متعلق که یهرچ و داره دوست که یهرچ

 یلیخ ، کنم تعرف براتون خاطره هی خوامیم آخر در حاال

 گهید نفر چند. .  نیمقابلم شما که امروز مثل. .  شیپ وقته

 برام رو یکار هی بود قرار ها شما نهیع. .  بودن ستادهیا

 تمخواس ازشون فقط. .  تیامن با خوب پول با ، بدن انجام

 . نکنن انتیخ و نداره برشون هوا و نزنن جا راه وسط
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 : کنمیم نگاه هردونفر چهره به

 یلیخ نیا و! کردن فراموش قولشونو راه وسط اونا یول -

 رو هیبق. .  بشم ناراحت یوقت منم. .  کرد ناراحت منو

 از کتریکوچ داداش هی اونا از یکی!  کنمیم ناراحت

 ؛ داشت خواهر و پدر هی گشونمید یکی و داشت خودش

 یباکل من که ییها نقشه و کردن انتیخ نکهیا از بعد

 و خونه سر برگشتن و دادن لو رو بودم دهیکش زحمت

 فقط! دنیند خونوادشون از یاثر چکدومیه. .  شونیزندگ

 شده نوشته رنگ قرمز عیما هی با خونشون یها نهیآ یرو

 بود

 " ! دال" 

 : زنمیم یکج لبخند
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 دادن دست از واسه یزیچ هی شهیهم من یها مهره -

 داره دومش شوهر با که داره مادرشو آراز مثال ، دارن

 هی و داره کوچولو خواهر هی یپر و. .  کنهیم یزندگ

 . .  گهید گناهه یب ی بچه تعدادم

 درسته؟. .  رسوندم یخوب به منظورمو کنم فکر

 نگاهم رتیح با و بود دهیپر رخشان از رنگ دو هر

 انتک یسر بود ترسشان بخاطر مکث یکم با ، کردندیم

 : دهندیم

 . . درسته -

 : زنمیم یمرموز لبخند

 ما نیکن عمل خوامیم من که یزیچ اون طبق اگر -

 اقاتف برعکسش. .  نکرده ییخدا اگر یول ، میهم یدوستا

 سرتون نم که ییبال یدشمن چیه که نیبدون نویا. .  وفتهیب

 !ارهینم ارمویم
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 : کنمیم نگاهشان منتظر و نمینشیم ام یصندل یرو

 !کاره شروع وقته گهید ، نیدیفهم ویچ همه کنم فکر -

 یسع و است محکم و مقاوم یول است دهیترس یپر

 ترسش کامال است آراز مقابلش نقطه و نلغزد کندیم

 جانش دادن دست از ترس بخاطر و است مشهود

 . . کند یهرکار حاضراست

 انتخاب من که یکس ، بود مهم کار مسئله من یبرا

 اهدافم به رساندنم یبرا کامل یا نمونه شهیهم کردمیم

 دیبا من خواسته. .  شدیم انها اهداف دیبا من اهداف ، بود

 در را یترس دیبا نکاریا یبرا و شدیم انها خواسته

 دیاب کندیم کار من یبرا که یکس. .  کاشتمیم وجودشان

 !است دال قانون نیا. .  ردیبگ کار به را صدش تا صفر
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 پر را جا همه خواستنش کمک و کودک زدن داد یصدا

 در پشت از صدا و ستادهیا ها پله یابتدا ، است کرده

 به ، است گرفته قرار ها پله یانتها و نییپا که یکوچک

 . رسدیم گوش

 یکم که است کوب وارید نور تنها و است کیتار جا همه

 . است شده فضا داشتن نگه روشن باعث

 ، ندکیم نگاه در به تیعصبان با و شده مشت شیدستها

 : رسدیم گوشش به راحت فاصله ان از کودک یصدا

 یلیخ نجایا. .  کن باز درو ایب ؟ییاونجا داداش؟تو -

 !ترسمیم من. .  ترسناکه
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 رد به دارد سکوت که همانطور و رودیم تر نییپا پله چند

 در خواهدینم دلش. .  کندیم نگاه زده زنگ یآهن کوچک

 نیرزمیز در نیا از شتریب دیبا دیگویم خودش با کند باز را

 !  نگذارد سراو به سر گرید تا بماند

 ترس یکیتار از او. .  سوزدیم حالش به هم دلش یطرف از

 ! دیایب سرش ییبال بود ممکن و داشت

 هی ، ترسمیم یلیخ من درو کن باز ایب خدا تورو داداش -

 !نمیبینم رو یچیه. .  ادیم ییصداها

 کندیفکرم دارد ، است شدن نرم حال در دلش کم کم

 لهپ سه دو خواهدیم. .  است یکاف شدن یتنب اندازه نیهم

 و نیزم ناگهان که کند باز را در و کند یط هم را آخر

 که است یا کدفعهی و تند یآنقدر لرزش. .  لرزدیم زمان

 چه داندینم و است دهیترس ، بخورد نیزم شودیم باعث

 هر ارانگ و شودیم شتریب لحظه به لحظه لرزش است خبر
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.  . است ختنیر فرو حال در خوردیم تکان باان که یزیچ

 ها پله از وحشت و لرز و ترس با و زندیم نفس نفس

 به یاور وحشت یصداها. .  کشدیم باال را خودش

 مچش بود ختنیر فرو حال در که خانه به رسدیم گوشش

 سخت شیبرا دنیکش نفس و زندیم تند تند قلبش دوزدیم

 و کندیم خطابش برادر که ییصدا هنوز.  .  است شده

 دستش از یکار یول. .  رسدیم گوش به خواهدیم کمک

 رارف به پا تواندیم فقط که دهیترس یآنقدر دیآ ینم بر

 . .  بگذارد

 ندکیم نگاه سرش پشت به و دودیم شتریب که هرچقدر

 همخروب هیثان از یکسر در که ییها خانه متوجه شتریب

 شیپا ریز نیزم انگار نیح نیهم در. .  شودیم ، شدنیم

 همه. .  افتد یم کیتار و قیعم یچاه در و شودیم یخال

 هب شینفسها یصدا جز ییصدا یچیه ، است ساکت جا
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 سرش یباال ، شودیم چندان دو ترسش. .  رسدینم گوش

 یرو که شودیم نور از یا روزنه متوجه و کندیم نگاه را

.  خواهدیم کمک و زندیم داد بلند. .  است افتاده صورتش

 باعث نیا و شنودیم ها یکیتار در را یبیعج یصداها. 

 یرانقد ، اوردیب هجوم سمتش به وحشت شتریب شودیم

 به و ردیگیم درد شیگلو که خواهدیم کمک و زندیم داد

 را یکس حضور سرش یباال ناگهان. .  افتد یم سرفه

 ؛ کندیم حس
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 افهیق. .  کندیم نگاه او به و است ستادهیا چاه سر که یکس

 که خواهدیاوم از و کندیم دراز را دستش اشناست اش

 رقب که یچشمان با و زندیم یکج لبخند مرد ، کند کمکش

 را فکرش چه هر. .  کندیم نگاهش بود آنها در یخاص

 کمکش چرا! است دهید کجا را مرد که فهمدینم کندیم

 هب باال از شودیم متوجه که فکرهاست نیهم در کند؟ینم

 جهمتو و کندیم نگاه باال به. .  شودیم ختهیر خاک شیرو

 بود چاه درون ختنیر خاک حال در که شده مرد همان

 !گور به زنده را او و کند پر را چاه داشت قصد انگار

 زده وحشت ، خواهدیم کمک و زندیم داد ترس با

 هاخاک لحظه به لحظه ردیگیم صورتش یرو را شیدستها

 دست وا به یخفگ حس انگار و شوندیم شتریب و شتریب

 نیح نیهم در. .  است افتاده شماره به شینفسها ، دهدیم
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 و کینزد صدا. .  چدیپیم گوشش در یآالرم یصدا

 فسن. . .  پردیم خواب از ناگهان نکهیا تا شودیم کترینزد

 دکنیم باز امکان حد نیتاآخر را شیچشمها و زندیم نفس

. .  است نشسته اش یشانیپ و بدن یرو یسرد عرق ،

 هنوزهم. .  ندینشیم تخت یرو و کندیم قطع را آالرم

 و ترسناک یکابوس. .  است نشده میتنظ شیها نفس

 . . بود کرده سر به باانها را یادیز یشبها که یتکرار

 است دهیبر را امانش یبیعج سردرد و شده خشک دهانش

 را حالش و کردندیم تنگ را خلقش بیعج خوابها نیا. . 

 رامآ کندیم یسع و کشدیم قیعم نفس چند. .  گرفتندیم

 . .  باشد

 هک بزند شیرو سر به یآب و شود بلند شیجا از خواهدیم

 نگاه ناشناس شماره به. .  شودیم لشیموبا زنگ متوجه

 حوصله یصبح سر شودیم ظتریغل شیاخمها کندیم
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 یم راه به حمام سمت به تیاهم یب! نداشت را چکسیه

 . .  افتد

 کت و یکرم یاسک قهی راهنیپ ، گرفتن دوش از بعد

 فکر و ظیغل یاخمها با و پوشدیم را رنگش یخاکستر

.  . رودیم نییپا ابهتش با یها قدم با را ها پله مشغولش

 ! بود بس روزش کل یبرا کابوس نیا

 هک بخورد را اش یسرصبح قهوه که رودیم آشپزخانه به

 سالم جواب در. .  شودیم گلچهره و خانم عصمت متوجه

 یانقدر. .  دهدیم تکان را سرش تنها رشانیبخ صبح و

 خانم عصمت که ترسناک اش افهیق و است ظیغل اخمش

 . .  کنندیم نگاهش تعجب با هردو یگل و

 شیجلو و کندیم اماده عیسر را اش قهوه خانم عصمت

 انگار و است رادمان به نگاهش گلچهره ، گذاردیم

 : بپرسد را حالش خواهدیم
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 ؟یخوب شده؟ یزیچ -

 شکابوس به کردن فکر از که شودینم باعث گلچهره سوال

 چاه یباال که یفرد دیآ یم ادشی دارد تازه ، بردارد دست

 !بودما تو با -! است یکس چه بود ستادهیا
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 را گلچهره سوال ، است اش قهوه یکیتار به نگاهش

 ودب چاه یباال که یفرد افهیق و گذاردیم جواب یب بازهم
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 سپ که یبرادر جز یکس فهمدیم قیدق و کندیم مجسم را

 !ستین است برگشته سالها از

 نیب یا گره بود نگرفته رادمان از یجواب که گلچهره

 و خوردیم هم را آخرش لقمه و اندازد یم شیابروها

 لیموبا زنگ متوجه که داردیبرم یصندل یرو از را فشیک

 یانقدر رادمان یول خوردیم زنگ چندبار ، شودیم رادمان

 را رشس یگل. .  شنودینم انگار که است رفته فرو فکر در

 : زندیم شیصدا و دهدیم تکان نیطرف به

 شده؟ یچ اایستین خودت حال تو اصال رادمان؟ -

 افکارش یرو اندازد یم خط گلچهره یصدا و سوالها نیا

 گره هم در یابروها همان با. .  کندیم جدا هم از انهارا و

 یعصب و کندیم نگاه یگل به ظشیغل یاخمها و شده

 : دهدیم را جوابش

 ! نپرس یه! ستین یچیه -
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 هشمار به ، شودیم لشیموبا زنگ متوجه حرف نیا از بعد

 فعهندیا ندیبیم را ناشناس شماره همان بازهم و کندیم نگاه

 از یلگ دلخور رنگاهیز و فرستدیم رونیب یعصب را نفسش

 ار تماس و رودیم رونیب اشپزخانه از و شده بلند شیجا

 : کندیم وصل

 د؟ییبفرما الو؟-

 جواب رید نقدریا شهیهم. .  سرگرد جناب ریبخ صبح -

 ن؟یدیم تماسهاتونو

 که بود آشنا شیبرا یآنقدر لحن نیا و صدا نیا

 ! است دهیشن را ان بار نیچند بخورد قسم حاضراست

 : پرسدیم دیترد با

 شما؟؟-

 !ینکرد فراموشم مطمئنم ، نگذشته یادیز زمان-
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 صدا نیا کجا. .  کشدیم اش یشانیپ یرو را دستش کالفه

 مغزش. .  است شده مخلط افکارش است؟ دهیشن را

 هنگ انگار دیآ ینم خاطرش به یزیچ و دهدینم فرمان

 !است کرده فراموش را پسوردش و شده قفل ای است

 ادتی منو و یکرد یلطف کم نمه هی داستیپ سکوتت از-

 زا قبل روز هی بار نیاخر. .  بندازم ادتی بزار پس! رفته

 !میداشت دارید باهم آخرت اتیعمل

 حمله ذهنش به کوتاه یسکانسها مانند زیچ همه حاال و

 نیااب که را ییها صحنه تک به تک راحت یلیخ و کنندیم

 نیا صاحب ، آورد یم خاطر به را است گذرانده مرد

 هک یرضاالوندیعل تواندیم فقط متفاوت و خاص یصدا

 یعصب یریش مانند! باشد بود تظاهر و دروغ زشیچ همه

 : ُغردیم
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 !!یقالب نترپلیا سیپل شد؟ داتیپ باالخره پس -

 ؟یشیم خالص یزود نیا به یفکرکرد!! رضاالوندیعل

 اقیدق اونم! کهینزد یلیخ دوبارمون دارید دمیم قول بهت

 !یزندون یها لهیم پشت تو که یوقت

 مشت ، اش یخط خط اعصاب یرو مرد خنده یصدا

 : کوبدیم

 سرگردمون جناب یبرا دلم بگم زدم زنگ بهت اتفاقا -

 !نمتیبب و بزارم قرار هی خوامیم و! شده تنگ
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 یم حرف به اش شده دیکل هم به یدندانها نیب از یعصب

 : دیآ

 ارانکیا از هدفت ؟ینترس و شجاع یلیخ یبگ یخوایم -

 ؟؟یبرس یچ به یخوایم ه؟یچ

 : گفت اش جذبه با و خاص یصدا همان با الوند

 باهم شتریب یخوایم اگر! سرگرد جناب ییتو هدفم-

. .  رستمفیم برات که یآدرس به ایب میش آشنا و میبزن حرف

 زرنگ یبخوا! یبگ یزیچ یکس به نکهیا بدون. .  ایب تنها

 ! زرنگترم تو از من که بدون االن از یاریب در یباز

 از لقب رادمان و ابدیم انیپا تماس حرفها نیا گفتن از بعد

 تماس انیپا از خبر که ییبوقها یصدا یزیهرچ گفتن

 . .  شنودیم را دادندیم
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 را خودش که یآدم نیا! زدیریم هم به افکارش دوباره

 بیعج و مرموز نقدریا چرا بود؟ یکس چه خواندیم زرنگ

 چه اب او برد؟یم شیپ را کارش زیتم نقدریا چگونه و بود

 هک چه هر تکار؟ی؟جنا خالفکار کی است؟ رو به رو یکس

 !دیفهمیم دیبا امروز را بود

 کند رفتن عزم خواهدیم و اندازد یم بشیج در را یگوش

 به رو و دیآ یم رونیب آشپزخانه از خانم عصمت که

 : کندیم رادمان

 !که ینخورد یزیچ ؟ مادر یریم یدار -

 . . خورمیم یزیچ هی اداره تو بعدا. .  ندارم اشتها -

 یم لشکو پشت را فشیک و زندیم رونیب آشپزخانه از یگل

 : دیگویم عیسر خانم عصمت ، اندازد

 مادر نشه رتید برو رادمان با هم تو یگل -
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 را شیرو و اندازد یم رادمان به دلخور ینگاه گلچهره

 عصمت به دارد رفتن قصد که همانطور و گرداندیبرم

 : کندیم نگاه خانم

 انگار که یکیبا بخوام نکهیا تا رمیبگ نیماش دمیم حیترج -

 !برم خوردم باباشو ارث

 را شیقدمها عیسر رادمان به کردن نگاه بدون هم بعد و

 را نفسش رادمان. .  شودیم خارج خانه از و داردیبرم

 یکاف اندازه به تشیظرف امروز. .  دهدیم رونیب کالفه

 یکی نیا با زدن کله و سر حوصله گرید است شده لیتکم

 !ندارد را

 * * * 

 ، افتاده دور ییجا در بزرگ یا سوله یجلو آدرس طبق

 شده خشک درختان و خاک جز اطرافش. .  داردیم نگه
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 نه و زدیم پر یا پرنده نه. .  ندیبینم را یگرید زیچ

 ! کردیم حرکت یجاندار

 یجلو را خودش بلند یقدمها با و شودیم ادهیپ نیماش از

 تحرک کی با و کشدیم یقیعم نفس. .  رساندیم سوله در

 . .  کندیبازم را آن و کشدیم را در

 ناخواسته و ندازدیم اش یکیتار به ینگاه دیترد با

 و باشد ارام کندیم یسع. .  آورد یم خاطر به را خوابش

 . . شودیم سوله وارد. .  بردارد قدم درست
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 یها پنجره سقف به کینزد که دارد یبلند یوارهاید

 داخل به را یکم نور و دارد شکل یا مربع و کوچک

 و چرخاندیم اطراف را نگاهش ، کنندیم تیهدا سوله

 دو هک باالتر یا طبقه به که شودیم یاهن یا راپله متوجه

 پر سوله اطراف ، دیرسیم داشت قرار زده زنگ و یآهن در

 بودند شده دهیچ هم یرو شکل مربع که یها کاه از بود

 ! گرید نخور بدرد یپرتها و خرت و بزرگ یها بشکه و

 ندالو با خواهدیم و کشدیم رونیب بشیج از را لشیموبا

 ! ندارد آنتن شودیم متوجه که ردیبگ تماس

. .  چدیپیم طیمح در سوله یآهن در یصدا نیح نیهم در

. . 
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 یکم و کندیم نگاه پشتش به و گرددیبرم عقب به عیسر

 از که یکیش و آراسته فرد همان مقابلش در دورتر

 !  ندیبیم را بود دهید رضاالوندیعل

 شیر ته و یمشک چشمان و یمشک حالت خوش یموها

 اورکت و دارد تن به یا قهوه شلوار و کت ؛ بلند یکم

 ، است دهیپوش آنها یرو هم بود تنش تیف که یکوتاه

 یزیتم از که ییکفشها و یا قهوه چرم یها کش دست

 بیعج است دهید را او دوباره که حاال و. .  زدندیم برق

 ! رسدیم نظر به آشناتر قبل از شیبرا
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 حاال ، بود کرده یمعرف را خودش الوند قالب در که یمرد

 داندیم رنبایا که تفاوت نیباا است ستادهیا مقابلش درست

 . ستین الوند رضایعل او

 ! سرگرد جناب ریبخ روزت-

 : دیگویم اش شده دیکل یدندانها نیب از رادمان

 !شهینم ریخ به شه شروع باتو که یروز مطمئنن-

 آشناتر را اش چهره چقدر نیا و زندیم یکج لبخند الوند

 : کندیم

 !دارم ریتاث تیزندگ رو یعنی ینطوریا. .  که خوبه -

 یها رگه و است خاص کردن صحبت لحن نیا چقدر

 !دارد ییآشنا

 . . تورو من. .  من ؟یهست یک تو-
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 کجا از ام؟ یک یبدون یخوایم سرگرد؟ جناب یچ منو -

  کردم؟ رو نکارایا چرا اومدم؟

 : دیآ یم جلو گرید یقدم مرموزش لبخند همان با

 برات داستان هی خوامیم اول فقط! بهت گمیم. .  باشه -

 . .  کنم فیتعر

 : شودیم رهیخ رادمان یسبزعسل چشمان به

 انجام یبد یلیخ یکارا که یآدم هی از نفر هی روز هی-

 کجا از ؟یشد ینطوریا که شد یچ:  پرسهیم بود داده

 آدم اون ؟یبود بد ینطوریهم اول اول از شد؟نکنه شروع

 عشرو ییاونجا از:  گهیم بعد و کنهیم فکر خورده هی بِد

 تا . . گرفتن ازم هیبق داشتم که ییایرو و آرزو هر که شد

 بگم تااومد راهم، سر گذاشتن مانع دنبالشون برم اومدم

 االب و ساختن پله ازم. .  دهنم تو زدن نیکنیم نکارویا چرا

 نزد خنجر برنگردونده رومو کنم اعتماد اومدم تا. .  رفتن
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 با باشم یخوب آدم تاخواستم. .  زدن دورم و پشتم به

 باهاشون خواستم تا هامیخوب رو انداختن خط هاشونیبد

 زدِلب هی تو گفتن بهم سرمو تو زدن ، باشم نداشته یکار

 !یفیضع

 نهمهیا از گهید آدم نیا که شد شروع اونجا از یچ همه و

 گرفت میتصم ابونویخ تو افتاد راه! شد خسته یعدالت یب

 خودش. .  بذاره قانون خودش. .  کنه اجرا عدالتو خودش

 !کنه یرهبر و رهیبگ میتصم

 مثل دیبا کنه یزندگ خوادیم اگر بود گرفته ادی چون

 زارهب قال و بزنه دور آدمارو دیبا ، بشه رد و کنه له بلدوزر

 رسم گهید. .  ببرن حساب ازش تا کنه، ظلم دیبا. . 

 . بود گرفته ادی کردنو یزندگ
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 خوادینم اگر بشه سواستفاده ازش خوادینم اگر بود دهیفهم

. .  کنه انتخاب رو بودن بد دیبا پس باشه خور یسر تو

 ادی بهش هیبق بودنو بد. .  نبوده بد اول اول از یآدم چیه

 پاش جلو بودن بد انتخاب جز یراه چیه بعدم و دادن

 ندیترسیم بده آدم اون از االن که ییآدما نیهم. .  نذاشتن

 یدید رو یکس اگر پس! دادن ادی بهش بودنو بد همونا. . 

. .  نیبب دورشو یادما اول ، دیرس نظر به یبد آدم که

 یبپرس خودش از یبخوا نداره یلزوم گهید اوقات شتریب

  ؟یشد بد چرا

 : زندیم کمرش به را شیدستها و زندیم یپوزخند رادمان
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 کنم؟ قیتشو ای بدم نمره خب؟-

 از کم که اش چهره یجد حالت با و دیآ یم جلوتر الوند

 نرویب دستش از آرام آرام را شیدستکشها شدیم دهید او

 : کشدیم

 ؟ هیچ درموردش نظرت ؟ بگو نظرتو. .  چکدومیه -

 ، است بیعج شیبرا مرد نیا رفتار و حرفها رادمان

 جمالت نیباا است قرار و گذردیم سرش در چه داندینم

 : برسد کجا به

 چه خوب چه دنیم انجام که ییکارا واسه شهیهم آدمها -

 هم بده آدم تو قول به نیا بهونه. .  دارن بهونه هی بد

 ؟ هیچ تو بهونه! یگفت که هیینایا

 قرار سوله گوشه که یا زده زنگ زیم سمت به الوند

 نیزم یرو را آن یخراش گوش یصدا با و رودیم داشت

 زیم ، دهدیم قرار سوله وسط رادمان از فاصله با و کشدیم
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 شیدستکشها الوند. .  دارد کوچک کمد کی و کشو کی

 یم رادمان به رو زیم پشت و دهدیم قرار زیم یرو را

 : ستدیا

 هونهب نایا بهونه؟ یگیم یدیشن که ییتهایواقع به تو -

 تقیحق نیا به من نظر و ادماست یزندگ قتیحق ستین

 !کهینزد

 نیا یتو که هیا دهیعق اساس بر باشه یهرچ تو نظر-

 منم نظر. .  رهییتغ رقابلیغ پس گرفته شکل سالها

 ! نطوریهم

 تشیجد و اخمها با و داردیبرم یقدم چند الوند سمت به

 : پرسدیم

 نیا کل یدونیم یوقت چرا. .  بگو رو مالقات نیا لیدل -

  گشتمیم دنبالت داشتم شهرو

  مقابلم؟ یاومد خودت یپا با
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 : کندیم تر سرزبان با را لبش الوند

 ! ییتو مقابلم اومده که یاون فعال ، اوال-

 چیه که منم از. .  یگردیم دنبالم یدار دمید ، دوما

 یش تیاذ نیا از شتریب نخواست دلم. .  ینداشت یسرنخ

 !سرگرد جناب

 !میش آشنا باهم شتریب وقتشه. .  سوما و

 یوچکک نسبتا سهیک و کندیم باز را زیم کمد در آرام بعد و

 : گذاردیم زیم یرو و کندیم خارج آن از را

 . . اشمب داشته یمختلف یتهایهو داشتم دوست یبچگ از -
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 تو کنم یسع و بزارم یمتفاوت یآدما یجا خودمو نکهیا

 کار برام ، بفهمم ادمو اون حال و کنم نفوذ نقش اون

 حرفه دمآ هی نکاریا تو واقعا نکهیتاا. .  دیرسیم بنظر یجالب

 !برام شد شغل هی یتیهو یب ییجورا هی! شدم یا

 خوش یموها یسو به را دستش حرف نیا گفتن از بعد

 : بردیم رنگش یمشک حالت

  ! رضاالوندیعل. .  یشناسیم تو رو تهایهو اون از یکی -

 که ییموها حرکت کی با حرف نیا گفتن نیح در و

 کنده هم اش کدانهی یحت کردینم را فکرش یکس اصال

 !شد برداشته سرش از سیگ کاله مانند ، شود
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 اب زشیچ همه ییجورا هی. .  ومدیم خوشم تشیشخص از-

 الوند هیشب. .  کردم انتخابش نیهم یبرا. . خوندیم من

 !یرفتار هم بود آسون یظاهر لحاظ از هم شدن

 یعدس دو ، رادمان زده رتیح چشمان مقابل در بعد و

 هگرفت قرار لنز عنوان به چشمانش یرو که یرنگ یمشک

 : آورد یم رونیب آرام را بود

 با ینک یکار هی یبتون نکهیا. .  رچهرهییتغ ، صدا رییتغ -

 ارک بنظرم یهست یک تو بفهمن نتونن هیبق که خودت

 !هیزیانگ شگفت

 هم که نازک زیچ کی از یا هیال شیحرفها گفتن نیح

 امآر را بود دهیچسب صورتش یرو و بود پوستش رنگ

 هت هم. .  شودیم برداشته صورتش یرو از و ِکشدیم آرام

 . .  شودیم برداشته نازک ی هیال آن هم و ششیر
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 مشخص کامال ، اش چهره حالت هم شیچشمها هم حاال

 ! دادیم نشان را یواقع انسان کی و بود

 به جیگ و مات ، شیرو به رو ریتصاو از خورده جا رادمان

 ردکینم حس ان در را یبگیغر چیه گرید که ییآشنا نیا

 . . کندیم نگاه

 درون از مرد ؟؟یکن نکارویا یتونست چطور تو. .  تو -

 یها جعبه مانند که جعبه کی و نهیآ کی مقابلش سهیک

 در که همانطور و کشدیم رونیب را بود مرطوب دستمال

 صورتش یرو را دستمال ، کندیم نگاه خودش به نهیآ

 . .  کشدیم

 یشگیهم مرموز و کج لبخند با و گذاردیم زیم یرو را نهیآ

 هک که گرید یلحن با و شودیم رهیخ رادمان چشمان به اش

 : دیگویم الوند رضایعل با بود متفاوت کامال

 !داداش سالم -
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 ندک باور تواندینم اصال. .  کندیم نگاه او به ریمتح رادمان

 یکس هم را یباز نیا و بوده یباز کی اتفاقات نیا همه

 !است نداختهین راه َرستار برادرش جز

 و ردیگیم را اش قهی و بردیم ورشی سمتش به یعصب

 : دهدیم تکان

 د ه؟؟یچ نکارایا یمعن ؟؟ یساخت یچ خودت از تو -

 ؟؟یکن نکارویا یتونست یچجور یلعنت

 شخود کندینم یسع یحت ، کندینم یمقاومت چیه رستار

 یدار صدا پوزخند تنها. .  دهد نجات رادمان دست از را

 بود شده خشم از پر که رادمان یوحش چشمان به و زندیم

 : کندیم نگاه
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 چیه و اس آواره که. .  تنها کوچولو پسر هی نظرت به -. 

 یهرچ نهیبیم ادیم خودش به تا که. .  نداره یکار و کس

  بسازه؟ یچ خودش از تونهیم. .  کردن اش دوره الشخوره

 جز وجه چیه به که است یعصبان و شوکه یانقدر رادمان

 را اررست ، بشنود خواهدینم را یگرید زیچ قتیحق دنیشن

 یعصب و چسباندیم زیم به را او و دهدیم هل عقب به

 : ُغردیم صورتش در یزخم یریش مانند

 هب مدت نیا تو بگو.  . نکن فیتعر داستان من یبرا -

 یسک ؟؟یبکن یغلط چه که یبرگشت و یشد لیتبد یچ

 ور همه و شهیم سیپل اداره ستمیس وارد راحت نقدریا که

.  . باشه خطر یب و یعاد ادم هی تونهینم مثلما زنهیم گول

 ؟یهست یک بگو و بزن حرف ادم نهیع پس
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 شک و خشم جز یزیچ شیپا تا سر که یرادمان مقابل در

 دتش هرچه که بود ستادهیا یرستار ، نبود تیعصبان و

 یب و خونسردتر او انگار شدیم شتریب رادمان یرفتارها

 !شدیم تفاوت

 الاص. .  کندیم نتریخشمگ را رادمان شیلبها یرو پوزخند

 حس او به کردیم نگاه ادم نیا افهیق به هروقت اولش از

 دست ندازدیم دستش ای کندیم اش مسخره دارد نکهیا

 !دادیم

 و ستین مهم شیبرا زیچ چیه دیبگو خواهدیم انگار

 یهرکس حرص آوردن در یبرا نیا و. .  ندارد یتیاهم

 . . بود یکاف

 . .  بدم جواب خودم بزار پس. .  ینداد رو سوالم جواب-

 دهیچسب سفت را اش قهی که رادمان یدستها آرام آرام

 : کند باز کندیم یسع را بودند
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 و خورهیم نیزم ، شهیم یزخم که بار چند بعد پسر اون -

. .  شهیم دور الشخورا اون همه از. .  شهیم بلند یبابدبخت

 ماشوزخ یکی یکی و نهیشیم گوشه هی اونا از دورتر یلیخ

 طفق بعد به لحظه اون از بود دهیفهم پسر اون. .  بندهیم

 چون کردیم اعتماد خودش به دیبا فقط. .  داره خودشو

 قطف ، بستیم زخماشو شدیم یزخم یوقت که بود خودش

 . ذاشتینم تنهاش و کردینم انتیخ بهش که بود خودش

 هی هب شد لیتبد شد بزرگ یوقت پسر اون نیهم بخاطر. 

 هبرگرد بود وقتش که خودساخته آدم هی!  خودساخته آدم

 فاصله رادمان از. .  کنه هیتصف حساباشو دونه دونه و

 : شودیم یجد اش چهره حالت و ردیگیم

 مبرگشت ، ستین دارم جلو گهید یچیه. .  پسرم اون من -

 !ردنک یبد یکس بد به کنم یحال کرد یبد بهم یهرک به
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 گهید یعوض آدم ده که یعوض یآدم هی شده ظاهرت -

 سرت اون تو یچ دونمینم. .  فهممتینم. .  رشهیز

 در رِقِص هیقض نیا از یتونینم خورمیم قسم یول! گذرهیم

 ! یبر

 اهنگ رادمان به و گذاردیم زیم طرف دو را شیدستها رستار

 : کندیم

 

 

۴۴۴ 
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 عیسر یاونقدر و شنیم یعوض. .  شنیم عوض آدما -. 

 نگاه تتساع به یکنینم وقت یحت تو که وفتهیم اتفاق نیا



 

Romanzo_o 752 

 قهیچنددق ها یدشمن و ها یدوست نیب ینیبب و یبنداز

 !افتاده فاصله

 تیشخص اون دنبال گهید که نجایا کشوندمت امروز

 هتب پرونده تو کردو یباز الوندو نقش برات که یمجهول

 !گوشته خیب ادم اون که یبدون و ینگرد کرد کمک

 وا به را نشیخشمگ نگاه و شودیم کترینزد او به رادمان

 :دوزدیم

 یزود نیا به کردمینم فکر!  یندار یفرار راهه گهید -

 هی تو دونستمیم اولش از. .  بدن دستت از دوباره خونوادم

 یایب همرام خودت بهتره حاالهم. .  لنگهیم کارت یجا

 !ینکن سخترش نیا از کارو و اداره

 : ردیگیم یباز به را اعصابش انگار رستار لبخند

 یباز هممونو راحت نقدریا نکهیا به ؟یخندیم یچ به -

 پاتو نکهیا از قبل کاش خونواده؟ تو یاومد بعدم و یداد
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 کهنیا حیتوض االن. .  کردمیم داتیپ خونه اون تو یبزار

 !سخته یلیخ پدرم و مادر یبرا یهست یک تو

 به کج لبخند باهمان و دهدیم باال را شیابروها راستار

 : کندیم نگاه رادمان

 آخر راحت نقدریا نکهیازا خورهینم هم به حالت خودت -

 همه که یمن یجلو اونم یزاریم تیمالک میم حرفات

 زا تو بخاطر باشمو داشته تونستمیم که یخوب یروزا

 دادم؟؟ دست

 : دهدیم ادامه را حرفش و زندیم یدار صدا پوزخند

 از تر پست!  یا نهیآد رادمان تو چون. .  نه که البته-

 هب یحت تو!  بخوره بهم خودت از حالت بخواد که یینایا

 به هک برادرتو که یکنیم افتخار. .  یکنیم افتخار خودت

 !یبرداشت سرراهت از یدیدیم بتیرق عنوان
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 حرف قبل از رحمتر یب و زندیم زل رادمان صورت به

 : زندیم

 ره؟بیم خوابت شبا یچجور بگو و کن نگام. .  کن نگام -

 یزندگ و یبخند دهیم اجازه یچطور وجدانت بگو بهم

 نمویپش کارت از بار هی اصال سالها نیا تو بگو ؟یکن

  ؟یگشت دنبالم بار هی ؟یشد

 بود ستادهیا استوار سال یسالها که یکوه مانند رادمان

 شیجا در بود ختنیر فرو حال در بهمن کی با یول

 یها یلیس مانند رستار یحرفها. .  است ستادهیا

 مانند. .  ندیآ یم فرود صورتش یرو ستیمحکم

 که دانستیم چه او. .  سوزاندیم را جگرش که ستیدرد

 دهش رهیخ سقف به صبح تا را شبها چه اتفاق آن از بعد

 در و نشسته گوشه هی ساکت که روزها چه و است

 آن از بعد که دانستیم چه. .  است رفته فرو خودش
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 ماخ از پر افهیق نیا و است قهر شیلبها با خنده اتفاق

 وجدانش از! است اتفاق نیهم بخاطر اش یشگیهم

 و ارهرب و آمد یم باال شیگلو غیب تا که یوجدان گفت؟یم

 حرام او بر را یزندگ و یآور ادی او به را زیچ کی هربار

 . . کردیم
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 به ها کوچه پس کوچه در که را ییشبها و ها روز چه

 تشهاد نبود یکس اگر. .  بود نگشته اش گمشده دنبال
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 اش ینیع یها شاهد ابانهایخ و ها کوچه ان یول بدهد

 اگر که یبرادر زدیم حرف رحم یب چه ندانسته. .  بودند

 حق که دانستیم چون کردیم تحمل گفتیم که هم هرچه

 . .  دارد

 هک یآدم نیا ، نزند خودش به راجع یحرف بود بهتر پس

 باور را شیحرفها که بود ان از سختر بود شیرو به رو

 . .  کند

 : دیآ یم حرف به دارش خش یصدا با

 یکنیم فکر که یآدم نیا از. .  یدونینم یچیه من از تو -

 پس یدونینم یچیه رفته شیپ مرادش وقف بر یچ همه

 . .  یکن قضاوت یندار حق

 : دهدیم تکان یسر رستار

 به یسالگ ده از من. .  دونمینم یچیه. .  خب آره -

 تو دونمیم نویا فقط. .  دونمینم یچیه ازت بعدت
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 ودتخ از که ینیبب رو یکی کنارت یخواستینم چوقتیه

. .  دنیم بها وت از شتریب یکی به ینیبب یخواستینم. .  بهتره

 یبرا بدو بدو و یبرداشت راهت سر از راحت یلیخ منو

! یکرد تالش برسم خواستمیم من که ییزایچ به دنیرس

 تو هب ایدن برادر نیخودخواهتر مدال. .  گمیم کیتبر بهت

 !داره تعلق

 در اشک از یا هاله. .  شودیم مشت شیدستها رادمان

 ته شهیهم. .  شودیم لیتشک اش یسبزعسل یچشمها

 برادرش یروز اگر که دانستیم ، دانستیم را نیا قلبش

 یحق از و گرفت خواهد او از را زیچ همه حساب برگردد

.  گفت خواهد سخن بااو است داده دست از او بخاطر که

 فرا هم یزمان قایدق. .  است دهیرس فرا روز آن حاال و. 

 با -. .  نداشت را مقابله یبرا یآمادگ چیه او که دهیرس

 روزا اون به تو نه. .  شهینم درست یچیه حرفها نیا
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 نه. .  یایم رونیب من همراه نیرزمیز اون از و یگردیبرم

 باور یبخوا چه تو. .  بخشمیم خودمو روز اون بخاطر من

 داشتم یراحت خواب نه روز اون از بعد من. .  نه چه یکن

 چون یخواستیم تو که ییزایچ به دمیرس. .  یآروم فکر نه

 داشته دمخو کنار رو تو ادی تونستمیم که بود نکاریباا فقط

 اون خواستم بارها و بارها اره. .  گمینم دروغ. .  باشم

 ادمی اتفاق اون اگر وفتادیم ادمی اما کنم فراموش رو اتفاق

 چوقتیه نویا من و. .  یشیم محو باهاش هم تو بره

 !نخواستم
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 رادمان به را سردش نگاه و دهدیم تکان را سرش رستار

 : دوزدیم

 یول. .  شهینم درست یچیه حرفا نیباا یگیم درست -

 نخوام شهیم باعث که هیچ. .  سال نهمهیا بعد یدونیم

  کنم؟ فراموش رو یچیه

 : دهدیم ادامه ، بردارد رادمان از را نگاهش نکهیا بدون

 چون. .  کنهینم خوب منو حال یچیه گهید چون -

 رو خوب حال یمعن که ، نیکرد من با یکار هی شماها

 باشه یچطور حالم اگر دونمینم گهید! کردم فراموش

 مادی گهید که دمیکش یسخت یاونقدر من خوبم؟ یعنی

 خوب یزندگ ه؟یچ خونواده ه؟یچطور یواقع خنده رفته
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 حال نیا باعث تو امثال و تو و! داره؟ یحس چه هیچطور

 . .  منن

 درک حسارو نیا همه شما که االن. .  برگشتم که االن

 دیشا. .  رمیگیم ازتون همشو. .  خوبه حالتون و نیکنیم

 تونستم منم اونموقع دیشا!  شد خوب حالم اونموقع

 !کنم تجربه نرمالو یزندگ هی راحت الیباخ

 و نهیک جز یزیچ را شیپا سرتا که یبرادر به رادمان

 د؟بودن کرده چه بااو. .  شودیم رهیخ بود نکرده پر نفرت

 الح باگرفتن خواستیم که بود گذشته پسر نیا به چه

 پسرک آن کند؟ خوب را خودش بد حال ، هیبق خوب

 یدار اگر - بود؟ رفته کجا اش یکودک یروزها بااحساس

 ودهب برادرت که آشنا آدم هی دنبال و یکنیم نگام ینطوریا

 گردن بگم بهت بهتر. .  یگردیم کارام ای حرفام نگام یتو

 برادرش تو که یا بچه پسر اون. .  مرده پسربچه اون. . 
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 گهید و موند نیرزمیز همون تو آور همون ریز یبود

 تجلو که یآدم نیا. .  دنبالش نگرد پس. .  ومدین رونیب

 دهیکش آسفالتا رو. .  شد بزرگ ابونایخ کف تو سادهیوا

 و پست آدم یهرچ از و کرد کز سرما از خرابها تو و شد

 ههنگا هی یحت یچکیه و خورد کتک و دید یبد فهیکث

 بد روزگار زمخت دست! ننداخت بهش زیام محبت

.  نهک جبران نارویا تونهینم یچیه. .  صورتم رو شد دهیکش

 !یچیه. 

 و گرفتهمحکم را شیگلو که یبغض کندیم یسع رادمان

 : دهد نییپا را دهدیم فشار

 یریبگ رو هیبق خوب حال اگر یکرد فکر که شد یچ-

 رو هیبق یبدبخت اگر تو یعنی شه؟یم خوب خودت حال

  گرده؟یبرم خوبت حال ینیبب

 : زندیم یپوزخند رستار
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 حالشون یلیخ االن گرفتن منو خوب حال که هیبق -

 نمم به دیشا رمیبگ من بارم هی بزار! خودت نمونش! خوبه

 !ساخت

 باال دست با را اش یشانیپ یرو یموها کالفه رادمان

 نیا . . بود شده لیتبد تیواقع به شیکابوسها. .  بردیم

 . نبود ، است کرده گم سالهاست که یبرادر آن مرموز مرد

 . .نداشت او به هم یشباهت چیه یحت. 
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 یها نهیک و نفرتها و ها یرحم یب همه دیجد برادر نیا

 شان هیتخل خواهدیم حاال و کرده جمع دلش در را روزگار

 تو یرو یریتاث من یحرفا از چکدومیه دونمیم -. .  کند

 ای دیببخش بگم بخوام یچ همه بخاطر اگر یحت. .  نداره

 تا که. .  بزرگه یلیخ زیچ هی تو درد. .  خوامیم معذرت

 مطمئن بگم خوامیم فقط. .  شهینم خوب ینخوا خودت

. .  شهینم خوب خودت زخم هیبق کردن یزخم با باش

 -. .  شهینم خوب خودت درد ، یبد درد هیبق به اگر

 باور نیا مردم به ه؟یچ کلمه نیا مشکل یدونیم د؟یببخش

! هشیم حل کیکوچ کلمه هی با یاشتباه هر که دهیم غلطو

 نیا از رونف هی یزندگ اشتباه هی با تو ستین ینطوریا یول

 یبگ ؟یبخوا معذرت ازش یبر بعد! یکنیم رو اون به رو

 یکن کیلش نفر هی به بااسلحه که مونهیم نیا نهیع د؟یببخش
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 یگب بهش باالسرجنازش ینیتوبش بعد. .  رهیبم اونم ،

 !رسمسخ قدر نیهم! شو زنده پاشو دیببخش کردم، اشتباه

 تیواقع تو یول. .  سادس زیچ هی حرف به اشتباه هی

 محروم ارزوهاش از ادمو هی! کنه رونهیو رو کاخ هی ممکنه

 گم؟یم یچ که یفهمیم. .  کنه آواره رو بچه هی. .  کنه

 ربراد نیباا شتریب هرلحظه. .  است شده اش رهیخ رادمان

 یختس شودیم متوجه شتریب هرلحظه. .  شودیم اشنا دیجد

 . . است کرده سردش و یسنگ چقدر روزگار یها

 : اندازد یم ساعتش به ینگاه رستار

 دیبا گهید من. .  سرگرد جناب شهیم تموم داره وقتمون -

. .  میزنیم حرف و مینیبیم شترهمویب بعد به نیا از. .  برم

 !زیعز برادر
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 به و کندیم عبور رادمان کنار از حرف نیا گفتن از بعد

 در رادمان یصدا با که ، کندیم حرکت سوله در طرف

 : شودیم متوقف شیجا

 نماال. .  ییبازجو جلسات تو اونم مینیبیم ادیز همو اره -

 یسادگ نیهم به که یندار انتظار. .  میریم باهم تو و من

 ؟یبر و یبکش راهتو

 یجک لبخند ، برگردد رادمان سمت به نکهیا بدون رستار

 : زندیم

 ام؟اصالیب باهات که یکن وادارم یخوایم یچطور مثال -

 ام؟یب دیبا لیدل چه به

 : ردیگیم جوابش سرش پشت اسلحه گرفتن قرار با

 که یادم نقش نکهیا لیدل به. .  یایم باهام ینطوریا-

 ور یاطالعات و یزد گول رو سیپل!یکرد یباز رو ینبود

 !یاورد دست به کجا از ستین معلوم که یداشت
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 رد را شیچشمها گرددیم بر سمتش به الیخ یب رستار

 : چرخاندیم کاسه

 بهت رو مهم مطلب هی رفت ادمی. .  میزد حرف اونهمه -

 شیرو یجلو درست و شودیم کترینزد رادمان به. .  بگم

 : ستدیا یم

 

 

۴۳۴ 

. 

. 

 

 یم شیرو یجلو درست و شودیم کترینزد رادمان به

 : ستدیا
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 ممن یول. .  خواستمیم من یهرچ به یدیرس تو درسته -

 کاریچ هیبق که کنم نگاه فقط و بودم ننشسته ینطوریهم

 . .  کننیم

 رادمان که ببرد کتش بیج سمت به را دستش خواهدیم

 زندیم یالیخ یب لبخند رستار ، اورد یم باال را اش اسلحه

 : بردیم باال میتسل حالت به را شیدستها و

 زا یخبر! ومدمین مجهز تو مثل من نترس. .  بابا باشه-

 . . کارته هی چپ سمت بیج تو فقط. .  ستین اسلحه

 !کن نگاش و اریب درش خودت

 ار دستش مکث یکم با و کندیم نگاهش دیترد با رادمان

 هی ، دکشیم رونیب را یزیچ و بردیم رستار بیج سمت به

 بادقت و کندیم بازش بااخم. .  یمشک یچرم جلد

 اصال. .  خوردیم جا یا لحظه. .  کندیم نگاهش
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 یب امروز که بود ییشوکها چه نیا! کند باور توانستینم

 !شدیم وارد او به وقفه

 : کندیم نگاهش زیآم تمسخر رستار

 هارو نوشته بلندتر شهیم سرگرد؟ جناب شد یچ-

 ؟یبخون

 و بارها را ها نوشته همه و است کارت به نگاهش رادمان

 ! کند باور تواندینم و کندیم مرور ذهنش در بارها

 تهنوش و ردیگیم دستش از را کارت و کندیم ینچ رستار

 : خواندیم را اش

 . . یآگاه یمخف سیپل رهیدا از ، نهیآد رستار سرهنگ -

 جناب چرخهیم زبونت رو یچجور نمیبب تکرار چندبار

 سرگرد؟
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 ندکیم نگاه رستار با زده رتیح و رودیم عقب یکم رادمان

 دهیچیپ نقدریا زیچ همه چرا کرد؟یم باور دیبا چگونه. . 

 بود؟ شده

 یمختلف یتهایهو داشتم دوست شهیهم گفتم که بهت -

 که ییایدن و یبدبخت تو یانداخت منو تو درسته! باشم داشته

 مآرزوها نشد باعث نایا یول. .  مادر نه داشتم پدر نه توش

 . . بره ادمی

 خواب نکند. .  کشدیم صورتش یرو را شیدستها رادمان

 !باشد مسخره یباز کی دهمیشا ای است؟

 شباور سخته. .  دونمیم خب اره نه؟ یکن باور یتونینم -

 شدم یبود کرده خارجم رده از که یمن نکهیا مخصوصا. . 

 ؟ستین قشنگ. .  تو از باالتر و بهتر دیشا یزیچ هی
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 اچر-. .  کند فکر یمنطق و باشد ارام کندیم یسع رادمان

 یومدین خودت تیهو با چرا ؟یزد جا الوند یجا خودتو

 اول؟ از

 : زندیم یمرموز لبخند رستار

 دیبا که تو. .  جداست میکار تیهو با من یاصل تیهو -

 نکاریا یباال تیحساس و تیامن! یبدون منو طیشرا بهتر

 ردنهک ثابت یبرا گمیم تو به دارم که االنم. .  دادینم اجازه

 که؟ یفهمیم! کنه کم تمیامن از تونهیم وگرنه. . 

 وهیش با کامال. .  کشدیم ییصدا یب و قیعم نفس رادمان

 به راجع دینبا کجا چیه. .  بود آشنا یمخف ماموران کار

 . . زدندیم یحرف دارند که یتیهو ای کارشان
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. .  دبگنجان را اتفاق نیا باورش در توانستینم اصال یول

 میگر و اش خانواده در رستار آمدن از شوک نیا

 !بود دتریشد هم رضاالوندیعل

 زیهرچ و اداره به راحتش ورود و داشت که یاطالعات

 و زدیم کنار را دیترد و شک که بود یطور اش همه گرید

 . . دارد قتیحق شیها گفته کردیم ثابت او به

 : رودیم عقب عقب رستار

 مافوقت به یدیکش اسلحه من رو نکهیا از درضمن -

 !زیعز سرگرد نشه تکرار گهید فقط. .  زنمینم یحرف
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 : گرددیبرم رادمان سمت به دوباره یول برود خواهدیم

 روته به رو که یآدم نیا. .  مرد آوار اون ریز برادرت -

 گهید نسبت چیه. .  هیکی باهات شیخون نسبت نکهیا جز

 !خونوادت با نه دارد تو با نه یا

 : دهدیم تکان هوا در را دستش و زندیم یچشمک

 !نمتیبیم خونه -

 با و رودیم سوله در سمت به و ردیگیم را راهش هم بعد

 و کندیم باز را ان چدیپیم سوله سراسر در که یبیمه یصدا

 . .  شودیم خارج

 جواب یب یسوالها و معما از پر یذهن و ماندیم رادمان و

 یواقع و نیبزرگتر شروع تازه نیا دانستیم خوب او. . 

 "گلچهره! * * * "است اش یزندگ کابوس نیتر
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 زمستان در و بود نرم که ییپشمالو بافت ژاکت عیسر

 و بود ادگش اش قهی ، پوشمیم را دیچسبیم واقعا دنشیپوش

 کامل را بلندم یموها ، افتاد یم کج ام شانه کی یرو تا

 زرد رنگ ، بندمیم سرم یباال یا گوجه و کنمیم جمع

 دزر رنگ یروانشناس) کردیم برابر چند را ام یانرژ ژاکت

 فرد به را بودن سرزنده و یانرژ جادیا باعث رنگ نیا: 

 ( کندیم منتقل

 سالن در که یونیتلوز سمت به و شومیم خارج اتاق از

 نروش را ونیتلوز عیسر. .  رومیم بود باال طبقه کوچک

 کاسه بعد و اورم یم باال را نظرم مورد شبکه و کنمیم

 . . کنمیم ادیز هم را ونیتلوز یصدا و برداشته را تخمه

 مخواستینم عنوان چیه به و بود قهرمانان گیل یباز امروز

 دندیدیم الیسر هیبق معمول طبق نییپا. .  بدهم دستش از

 ! نداشتند یا عالقه فوتبال دنید به چکدامیه و
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 ادیز جانیه با یول ییتنها به دادمیم حیترج نیهم یبرا

 . .  کنم نگاه را یباز

 و کنمیم دنبال را زیچ همه دقت به ، یباز شروع با

 به هک یتوپ ای رندیگیم فیحر میت یبرا که ییباهرخطا

 از آه شودینم گل و رودیم فیحر دوازه چهارچوب سمت

 حرف و شکنمیم را ها تخمه حرص با و شودیم بلند نهادم

 . . کنمیم کنهایباز بار

 نیح نیهم در که بودم رفته فرو ها صحنه نیا در قیعم

 !زندیم گل نتریا به بارسا

 االب و شمیم بلند میجا از یشاد و جانیه با و کشمیم غیج

 الح زدیم گل ام عالقه مورد میت هرموقع. .  پرمیم نییپا و

 !شدیم نگونهیهم روزم و
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 و ها درد تمام وجود با من که داشت چه واقعا فوتبال نیا

 بیجع گل کی با بازهم بود امده شیپ میبرا که یمشکالت

 . . شدیم فراموشم زیچ همه و شدمیم خوشحال

 من از قبل که برمیم ام وهیآبم وانیل سمت به را دستم

 بلند را سرم و کنمیم اخم ، داردیبرم را آن گرید یدست

 و رهیت ییطال یموها با قدبلند یمرد متوجه که کنمیم

 قورت را دهانم آب عیسر. .  شومیم سبزرنگ یچشمها

 یحرفها از بعد. .  کنمیم جور و جمع را خودم و دهمیم

 دهیپرس ازم نحس روز آن درمورد که یسواالت و آنشب

 او خواستینم دلم. .  کشدمیم خجالت او از انگار ، بود



 

Romanzo_o 776 

 من از یشناخت و است شده خانواده نیا وارد تازه که

 ذهنش در ابتدا همان از من درمورد ینادرست فکر ندارد

 و عنتل را نیمت گرید بار ونهایلیم یبرا و. .  ردیبگ شکل

 !کنمیم نینفر

 با ندینشیم کنارم ، ام نشسته که یا دونفره کاناپه یرو

 ودمخ یبرا تازه یپرتقالها از که یا وهیآبم از ییپرو کمال

 . . نوشدیم بودم گرفته

 !مچکرم هم وهیآبم بخاطر و. .  سالم-

 یلیخ کردم؟ یتعارف او به من مگر!  شودیم گرد میچشمها

 هرچه. .  نکنم بارش یحرف که کنمیم کنترل را خودم

 یرو آن ابتدا همان در دینبا و است وارد تازه او باشد

 مخود که ییها یخوراک یبرا مخصوصا! ندیبب را من سگ

 !کردمیم اماده خودم یبرا
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 چه اصال ، کنمیم کنترل را خودم و کشمیم قیعم نفس

 دینبا مگر خواهد؟یم چه نجایا شد؟ شیدایپ هوی که شد

  باشد؟ اش خانواده گرم آغوش در نییپا

 خودم یرو به یزیچ کنمیم یسع اما انهی موفقم دانمینم

 : اورمین

 جان نوش. .  سالم -

 تدوس شتریب. .  چرخدیم زبانم یرو یسخت به جان نوش

 !شود کوفتت میبگو داشتم

 شه زهرمارت همون هیشب درست گفتنت جان نوش -

 ! بود

. .  او رخ مین به نگاهم من و است ونیتلوز به نگاهش

 و کلفت نه و است کیبار نه که دارد یا دهیکش یابروها

 و دارد یکم یلیخ شیر ته ، است شیموها همرنگ

 رخ مین و است متناسب یلیخ رخ مین از اش ینیب حالت



 

Romanzo_o 778 

 کوتاه و مرتب شیموها. .  است ساخته شیبرا را یجذاب

 ، است شده کج چپ سمت به یخاص حالت با شده

 و دارد تن به یا سرمه یل شلوار و رنگ دیسف شرتیت

 به کامال دیجد پیت نیا با کلشیه و درشت عضالت

 وجود به او در را یبیعج تیجذاب و بود آمده در شینما

 . آورد یم

 ره؟یم نییپا یچطور وههیآبم ینیبب یکنیم نگاه یدار -

 عیسر و کشمیم خجالت یکم بعدهم و کنمیم تعجب

 متیثیح وهیآبم کی بخاطر. .  کنمیم جور و جمع را خودم

 !رفتیم باد به دیجد یپسرعمو نیا یجلو داشت

.  . گهید بود وهیابم هی همش. .  هیحرف چه نیا. .  بابا نه-

 ؟یمیت کدوم طرفدار -
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 را سوال نیا و است ونیتلوز صفحه به همچنان نگاهش

 سوال نیا و ندیبنش کنارم یکس آمد یم شیپ کم ، پرسدیم

 !بپرسد را

 : گمیم و کنمیم نگاه ونیتلوز به جانیه با

 بارسا گهید معلومه نداره دنیپرس -

 زیم یرو را اش وهیآبم وانیل من به کردن نگاه بدون

 : گذاردیم

 فهاناص سپاهان طرفدار خورهیم شتریب پتیت به یول -

 !بارسا تا یباش
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 رفک خودم با لحظه کی ، افتد یم میابروها نیب یا گره

 به و شده اضافه خانواده نیا به گرید نفر کی نکند کنمیم

 گاز را زبانم! نطوریهم هم من یها رکنندهیتحق جمع

 یکم نبود؟ ماهدخت پسر او مگر اما! خدانکند. .  رمیگیم

 است ماهدخت پسر هم رادمان خب. .  کنمیم فکر شتریب

 یکی نیا نکند یول. .  اوندارد به یشباهت چیه اخالقش و

 !هدار دنید کینزد از ایباز نیا - باشد؟ هشیشب پسرش

 سمتش به را نگاهم و شده افکارم الیخیب حرفش نیباا

 : چرخانمیم

 از مکن فکر. .  دارن جانیه نقدریا ونیتلوز تو ایباز نیا -

 ؟یرفت تاحاال. .  باشن العاده خارق واقعا کینزد

 !رئال یهایباز دنید واسه یول. .  ادیز -

 : زنمیم یپهن لبخند

 !رئاله سرور بارسا -
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 . .  نشد د نه د-

 ماهدخت یصدا با که دهد ادامه را حرفش خواهدیم

 : رودیم شیسو به نگاهمان مانیهردو

 هتب اتاقتو ایب پاشو پاشو. .  یینجایا تو مادر رستار -

 ! یکن استراحت یا خسته. .  بدم نشون

 دستش به را شربت وانیل بعدهم ، کردم اماده واست نمیا

 نا تشکر از بعد و شودیم بلند شیجا از رستار. .  دهدیم

 : ردیگیم من طرف به را

 !جبرانش به باشه نیا خوردم وهیابم وانیل هی نجایا من -

 که یشربت تا کنم رد کنمیم یسع ، کندیم تعجب ماهدخت

 یول. .  بخورد خودش است کرده درست شیبرا مادرش

 گذاردیم زیم یرو میجلو را ان و کندینم گوش را حرفم

 که یکوچک پسیکل یکج بالبخند برود خواهدیم که بعدهم
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 یطور و کندیم باز حرکت هیبا را است گرفته را میموها

 : دیگویم بشنوم خودم که

 جا هی وقت به درضمن! ادیم بهت شتریب باز یموها -

  میبخون یکر ارمیم رتیگ

 : دیگویم ارام و زندیم یچشمک بعدهم

 ! َزرَدک -

 که یاتاق سمت به اقیاشت با رستار از جلوتر که ماهدخت

 صدا را رستار ، رودیم بود کردنش اماده مشغول ساعتها

 یبو تنها و شودیم دور عیسر یقدمها با اوهم و زندیم

 !ماندیم یباق اش یخال یجا در عطرش

 دان افتاده اطرافم میموها..  مانمیم میجا در جیگ و متعجب

 !  شودیم تکرار ذهنم در زردک کلمه و
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 دنییدو مانند کنمیم حس صورتم در را یخاص یگرم

 میها گونه یرو را دستم..  پوستم ریز خون

 حاال و! بود بیعج دیجد یپسرعمو نیا چقدر..گذارمیم

 ای رادمان هیشب بلکه ستین ماهرخ مانند تنها نه مطمئنم

 . بود دیجد دهیپد کی خودش او..ستین هم پدرش
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 از ، شدندیم عمارت وارد یگرید از پس یکی مهمانها

 زندیم یکج لبخند و کندیم نگاه ورودشان به اتاقش بالکن

 شدن محکم حال در عمارت نیا در شیها هیپا کم کم
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 سر ؛ پوشدیم و داردیبرم تخت یرو از را کتش. .  بود

 یباز نقش یبرا را خودش و کشدیم جلو را شیها نیآست

 خارج اتاقش از مرتب و کیش. .  کندیم حاضر کردن

 َدِر که کند حرکت ها راپله سمت به خواهدیم و شودیم

 در که یکوچک پسربچه و کایرون و شودیبازم اتاقها از یکی

 زا تنها را پسربچه. .  شوندیم ظاهر شیجلو بود آغوشش

 یحساب و درست بود نشده فرصت هنوز و بود دهید دور

 گرد یچشمها با و کندیم باز را ششین کایرون ، ندیبب را او

 : ردیگیم رستار سمت به را کانین رنگش یا قهوه

 برم من ریبگ رو کانین نیا قهیدق دو داداش برم قربونت -

 ! دومادم خواهر باشه یهرچ برسم وضعم و سر به کمی

 کایرون که کندیم تعجب و دهدیم باال را شیابروها رستار

 : شودیم اش یسوت متوجه
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 هنیا منظورم!  گفتم یچ دمینفهم شدم هل بابا یوا یا -

 خوب من بده. .  توهه واسه که مراسمم نیا توام خواهر

 ! نباشم

 یور اشاره انگشت با و دهدیم تکان یسر تاسف با رستار

 : زندیم یکوچک ضربه کایرون ینیب

 !دوماد خواهر کن دقت شتریب -

 یول ردیبگ کایرون از را بچه خواهدیم حرف نیا از بعد

 هب. .  کندیم نگاه کودک چشمان به. .  کندیم مکث یکم

 چه بخواهد چه. .  بود پسررادمان او. .  کوچکش ی جسه

 ها بچه با ارتباطش. .  است پسربچه نیا یعمو نخواهد

 ککود. .  داشت دیترد یکم بچه نیا یبرا یول بود نرمال

 به ار شیدستها و زندیم لبخند و کندیم نگاه صورتش به

 !کندیم دراز رستار یسو

 : کندیم نگاه کانین به تعجب با کایرون
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 شناسهینم که ییادما بغل زور به بچه نیا خالق جلل -

 !یکن بغلش که فهمونهیم تو به داره االن! رهیم

 کنار را دیترد. .  فرستدیم رونیب صدا یب را نفسش

 با کایرون ، ردیگیم آغوش در را بچه باالخره و گذاردیم

 : رودیم اتاقش سمت به لبخند

 کمی زاده برادر و عمو!  ها راسته کشهیم خونو خون -

 . دیبگذرون وقت باهم

 از بود مشخص کامال که یسبزعسل چشمان به رستار

 انرادم به شباهتش ، کندیم نگاه است برده ارث به رادمان

.  . شدیم دلش در دیترد همان باعث نیا و بود ادیز اریبس

 شیلبها یرو را یکج لبخند کودک ییطال یموها یول

 ندبود رستار و عباس حاج فقط خانواده نیا در. .  نشاندیم

 مه کوچک پسر نیا االن و بود رهیت ییطال شانیموها که

 !بود برده بهره ژن نیا از
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 و گذاردیم رستار گونه یرو را کوچکش دست کانین

 با که ندیبیم رستار مرموز و یجد چهره در چه داندینم

 بود بامزه و بچگانه شیها خنده یانقدر. .  خنددیم ذوق

 ررستا یلبها یرو یمحو لبخند شدیم باعث ناخداگاه که

 دلش به بتواند پدرش برعکس پسر نیا دیشا ، ندیبنش

 !ندیبنش
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 سر و زندیم زانو شیجلو و گذاردیم نیزم یرو را کانین

 وقف کوچکش یزرشک کت ریز که یدیسف راهنیپ نیآست

 یها لبه و کشدیم جلو را بود کرده اش بامزه العاده

 : کندیم کینزد هم به را کتش کوچک

!  رهیم راه خودش و پشهیت مراقب شهیهم مرد هی -

 ؟یدیفهم

 گاهن رستار چهره به ، دیرسیم سال سه به سنش که کانین

. .  دزنیم لبخند یول است نشده شیحرفها متوجه ، کندیم

 : کندیم نگاهش یجد رستار

 اهر حاال ، کنمیم برداشت دییتا عنوان به رو لبخندت -

 . وفتیب

 برود ها راپله سمت به خواهدیم و شودیم بلند شیجا از

 فلق انگشتش کی دور یکوچک انگشتان زیهرچ از قبل که

 !شودیم
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 شودیم کانین متوجه و کندیم نگاه سمتش کی به تعجب با

 دور را دستش و ستادهیا کنارش کوچکش یقدمها با که

 اش یمیقد یآرزوها در. .  است کرده قفل او انگشت

. .  باشد داشته پسر کی یروز خواستیم دلش شهیهم

 روزگار رسم. .  بدهد ادشی را بودن مرد که پسر کی

 نیا یول. .  باشد پشتش کوه مانند. .  دیبگو او به را نامرد

 تمام مثل. .  دیرس آن به رادمان و خورد خط هم آرزو

 . .  دینرس خودش یول دیرس رادمان که گرشید یارزوها

 دشب رادمان از قبل از شتریب و ردیگیم کانین از را نگاهش

 . .  دیآ یم

 دهش خسته کانین یقدمها انگار ، کندیم یط آرام را ها پله

 شبغل ناچار به. .  کند یط را راه تواندینم آن از شتریب و

 آخر پله به. .  کندیم یط عتریسر را آخر پله چند و کندیم

 وغشل نسبتا یجمع. .   کندیم نگاه را اطرافش رسدیم که
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 حرف مشغول هم هرکدام. .  شناسدینم را افراد اکثر که

 به رادمان نگاه نیح نیهم در. .  است یگرید با زدن

 که یریتصو. .  دارد آغوش در را کانین که افتد یم رستار

 برادرزاده و عمو. .  نباشد شاهدش چوقتیه کردیم فکر

 به خواهدیم. .  نداشتند خبر گریکدی وجود از که یا

 زودتر ماهدخت که ردیبگ او از را کانین و برود سمتشان

 کانین و رودیم طرفشان به ذوق و شوق با و شودیم متوجه

 دیگویم همه به رو و ردیگیم راهم رستار دست و گرفته را

: 

.  . گمشدم وسفی. .  پسرم شاه. .  نینیبب رو نجایا همه -

 . . اومد باالخره

 . .  چرخدیم رستار یسو به ها نگاه تک تک و
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 . .  چرخدیم رستار یسو به ها نگاه تک تک و

 را رستار ماهدخت و اضیف و شودیم شروع ها پچ پچ

 و دندبو متعجب همه. .  کنندیم یمعرف هیبق به یکی یکی

 . .  تاس برگشته سال نهمهیا از بعد رستار کردندینم باور

 کرتش تیجد با تنها رستار و کردندیم بش و خوش او با

 . . کردیم

 وا از. .  بود شیواکنشها و رستار به نگاهش تنها رادمان و

 او و بدهد انجام خواستیم که ییکارها از. .  دیترسیم

 یبرا. .  دیترسینم خودش یبرا. .  نداشت انها از یخبر
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 دیترسیم بود تظاهر تنها و نداشت خانواده به که یا عالقه

 شودیم دور افکارش از گالره یصدا با نیح نیهم در. . 

 : ردیگیم رستار از را نگاهش و

 از هشیم تیحسود دمیشا!  ایشینم ریس برادرت دنید از -

 !یستین پسر تک گهید االن نکهیا

 از اصال. .  کندیم نگاه گالره به تیجد و بااخم رادمان

 ! باشند یشوخ اگر یحت آمد ینم خوشش جمالت گونه

 دارم سن یاونقدر االنم و نبودم پسر تک وقت چیه من -

 حرفا نیا از گهید! بچگانس حس هی حسادت بدونم که

 !نشنوم

 را رادمان کردن یعصبان قصد. .  خوردیم جا یکم گالره

 نداشت یخوش دل رستار امدن از خودش چون ، نداشت

 حس نیا یپا هم را هیبق یها واکنش داشت دوست

 گوشش پشت شال از را رنگش یمشک یموها. .  بگذارد
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 کندیم گره هم در شیرو یجلو را شیدستها و بردیم

 ساعتها رادمان با و کند باز را بحث کی سر دارد ؛دوست

 : بزند حرف

 دمکرینم فکر. .  واقعا نداشتم یمنظور من. .  دیببخش -

 . .  بخوره بر بهت

 چوقتیه ردیگیاوم از را نگاهش حوصله یب رادمان

 بخاطر تنها ، نداشت را شیحرفها و گالره حوصله

 و تداشیم نگه را احترامش کردیم کانین از که ییمراقبتها

 : شدیم صحبت بااوهم یگاه

 . .  نکن تکرار گهید پس خورهیم بر که یدیفهم االن -

 رادمان به را اش دهیکش و حالت خوش یچشمها گالره

 : دوزدیم

 بگم؟ یزیچ هی. .  چشم -
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 برعکس و اند شده رستار سرگرم همه ندیبیم که رادمان

 : دیگویم ناچار به ، ستین او متوجه یکس شهیهم

 !نداره گرفتن اجازه. .  بگو -

 : شودیم تر کینزد او به یکم گالره

 یعنی. .  یخودت تو کمی روزا نیا تو کنمیم حس من -

 هی نگران انگار. .  ستین خوب ادیز حالت کنمیم حس

 . . یهست یزیچ

 توانستیم ینگران چه ، است رستار به نگاهش رادمان

 بود قرار که یهراتفاق مسئول را خودش! باشد او از بزرگتر

 . . ندیبیم وفتدیب

 که ممنون. .  نهیهم یبرا. .  شده ادیز یکار فشار -

 ! هست حواست
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 سرد لحن با که یتشکر نیهم یبرا رودیم دلش گالره و

 . کوتاه یها جواب نیهم و ها نگاه مین نیهم یبرا. .  بود
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 دل در را عشقش سالها که یکس به حواسش شدیم مگر

 انکین. .  بده استراحت خودت به کمی - نباشد؟ دارد خود

 شهیم ریت هی نیا بنظرم. .  داره اجیاحت بهت یلیخ روزا نیا

 !نشون دو با

 : کندیم نگاه گالره به نباریا رادمان
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 یلو. .  کنم یاستراحت بتونم مدت نیا تو نکنم فکر -

 متوا دونمیم نمیا و!  هست کانین به حواست تو دونمیم

 مراقب بازم حال نیباا یول. .  باشه شلوغ سرت ممکنه

 راحت المویخ و باارزشه یلیخ من یبرا نیا و. .  یکانین

 . .  کنم جبران برات بتونم که دوارمیام! کنهیم

 ، شودیم قبل از شتریب رادمان به دشیام گالره حرفها نیباا

 را خودش و کند تشکر یکس از نگونهیا نهیآد رادمان یوقت

 . .  است یمهم ادم مقابلش طرف حتما بداند ونیمد

 : زندیم یا خانومانه لبخند

 خونوادم یبرا بتونم که یهرکار من. .  کنمیم خواهش -

 به یازین هیکاف یباش کنارمون یبتون نکهیهم توام کنمیم

 . .  ستین جبران
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 که دشویم دهیکش یدخترک یسو به ندفعهیا رادمان نگاه و

 و کیک نوع چند آن یرو که یخور غذا بزرگ زیم کنار

 . است ستادهیا ، بود شده دهیچ تنقالت و ینیریش

 رونیب رنگش دیسف شال ریز از اش شده بافته یموها

 دخترک یبرو دل تو و بامزه رخ مین ، اند افتاده

 ستهنتوان هنوز. .  دهدیم قلقلک را او به نسبت احساساتش

 گلچهره. .  کند یخواه عذر او از صبح روز آن بخاطر بود

 اطرافش به حواسش و بود خودش از ییرایپذ مشغول

 نیآخر که اش موردعالقه یشکالت کیک لذت با ، نبود

 لچنگا با و گذاردیم بشقاب در را بود مانده یباق کهیت

 حضور با که بگذارد دهانش در را کهیت نیاول خواهدیم

 کیک کندیم حس فرد آن افهیق دنید و کنارش در یکس

 !است شده زهرمارش نخورده
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 گاهن رهیخ گلچهره چشمان به و زندیم یپهن لبخند نیمت

 : کندیم

 چطوره؟ من عشق -

.  دهد قورت گرید راهم دهانش اب خواهدینم دلش یحت

 زیم یرو را بشقاب و گرداندیبرم او از را شیرو نفرت با. 

 : ردیگیم را شیجلو نیمت که کندیم رفتن عزم و گذاردیم

 ولم کاره نصف که یزیانگ خاطره روز اون از بعد -

 !  دمتیند یحساب و درست گهید یرفت و یکرد

 : کندیم کترینزد یگل به را خودش

 !شده تنگ برات دلم -

 هلش عقب به نفرت با و کندیم یا قروچه دندان گلچهره

 : دهدیم
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 سرت رو یکرد باهام که یهرکار یتالف خورمیم قسم -

 !زیچ همه یب شرِف یب!  درارم

 چقدر هر- دهدیم کش را درارش حرص لبخند نیمت

 برابر در یه حاال! خوامتیم شتریب من یباش سرکش شتریب

 کن مقاومت من

 حد نیکمتر به یگل با را اش فاصله خواهدیم حرف نیا با

 قرار نیمت کنار یکس نیح نیهم در که برساند ممکن

 ، ردیگیم
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 توجه یب که یرستار به و ستدیا یم شیجا در عیسر نیمت

 ندکیم نگاه ، گذراندیم نظر از را زیم یرو اتیمحتو آنها به

. 

 اررست کنار در عیسر شماردیم متیغن را فرصت گلچهره

 اشدب نداشته یرس دست او به نیمت که یطور ردیگیم قرار

 خط شیبرا شیچشمها با و کندیم نگاه نیمت به نفرت با ،

 خودش یبرا که یکیک بشقاب بعدهم ، کشدیم نشان و

 : ردیگیم رستار سمت به را بود گذاشته کنار

 !  زهیم یرو یها یخوراک یمحتوا نیتر خوشمزه از نیا -

 : گذاردیم هم نگرفودیف چند کنارش در و

 بهت دیبا همه و توهه شب امشب داشته دیتاک مامانت -

 !برسن
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 : زندیم یکج لبخند و کندیم نگاه گلچهره به رستار

 !حالمه به خوش یحساب امشب پس -

 به رو هم بعد و اندازد یم گلچهره به ینگاه مین نیمت

 : دیگویم طعنه با رستار

 و کس طعم یدار باالخره ببر لذت یحساب داداش اره -

 !یچشیم رو داشتن کار

 نیمت به و ردیگیم گلچهره از را بشقاب خونسرد رستار

 : کندیم نگاه

 ردو ازشون فقط! نبودم کار و کس یب چوقتیه من اوال -

 !ستین یکار و کس یب بر لیدل نیا و بودم

 : دهدیم ادامه نیمت به کردن نگاه بدون

 !ستمین تو داداش من دوما و -
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 یول خوردیم جا یکم ندیبیم را رستار تیجد که نیمت

 : آورد ینم خودش یرو به یزیچ

 خانواده تو ات دوباره حضور از و!  هستم که عمه پسر -

 !خوشحالم

 اش چهره از شدیم اول نگاه همان در ، کندیم نگاه نیمت به

 کی ظاهرش! است یباز دره دو و رو دو آدم چه دیفهم

 که یزیچ. .  گرید یحرف باطنش یول زندیم حرف

.  . بفهمند بودند نتوانسته خانواده نیا افراد از چکدامیه

 ور دو یآدمها به کال خانواده نیا ستین او ریتقص دیشا

 ییرازها خانواده نیا افراد از هرکدام. .  دارند عالقه

 هانپن با یول ساختیم را گرید یانسان انها از که داشتند

 -. .  دادندیم نشان خودشان از یگرید زیچ قتیحق کردن

 ! باشه داشته ادامه تاآخر و یواقع تیخوشحال دوارمیام
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 تکان یسر تنها ، فهمدینم را حرفش نیا یمعن نیمت

 جمله نیا چقدر داندیم خودش رستار فقط و دهدیم

 !باشد مفهوم با تواندیم

 دور او از تا بود ستادهیا رستار کنار که گلچهره به نیمت

 : کندیم نگاه بماند

 ! موند یباق نصِف حرفامون م؟یبزن حرف کمی ما یگل -

! ندکیم نگاه نیمت ییپررو از حجم نیا به متعجب گلچهره

 که پسر نیا بود؟ مانده یباق هم یحرف مگر ؟یحرف چه

 خواهد؟یم جانش از چه زدیم گول را ادم و عالم ظاهرش

 روان ضیمر ادم نیا عشق که دیبگو دیبا یکس چه به

 خواهد؟؟ینم را شیپر

 از کهیت نیاول بود گرفته قرار انها نیب درست که رستار

 مهمانها به مکث یکم با و گذاردیم دهانش در را کیک

 : کندیم نگاه
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 رمیگیم گوشامو من نیباش راحت -. 

 : خنددیم بود یگل به زشیه نگاه که همانطور نیمت

  میکن صحبت خلوت یجا هی میدیم حیترج -

 سمت به و گذردیم دربشقاب را چنگالش رستار نباریا

 : کندیم نگاهش و چرخدیم نیمت

 یجا یتو!  بشنوم هم و باشم کنارتون هم شد الزم پس -

 داشته توننیم یحرف چه پسر و دختر هی اونم خلوت

 باشن؟

 !  است نیمت به منتظرش نگاه و یجد رستار لحن
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 هم ان کشور از خارج از که یرستار کردینم فکر که نیمت

 عیرس ، بدهد جواب او به نگونهیا است برگشته سالها بعد

 : کند جور و جمع را یچ همه کندیم یسع

 میبخوا شمارو وقت که ستین مهم هم اونقدرا حاال -

 . .  میریبگ

 نیمت به رو بود مشخص لحنش در که ینفرت با گلچهره

 : گفت

 متخصر و خالصه جوابتم ، ستین ما نیب یحرف چیه -

 !یگرفت

 از پر لحن گلچهره به و کندیم زیر را شیچشمها رستار

 قطف نکهیا مثل. .  کندیم نگاه اش یحرص افهیق و نفرت

 ! بود برده یپ نیمت ذات به که نبود خودش

 : دهدیم تکان یسر نیهم یبرا
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 : کندیم گلچهره به رو. .  پس یاوک -

 . .  ارهد کاریچ باهات نیبب برو! گرفتیم سراغتو مادرت -

 نیا در مادرش. .  بردیم باال را شیابرو یتا هی گلچهره

 اوهم از یادی مگر خودش دادن نشان جز ها یمهمان

 کرد؟یم

  ، ردیگیم فاصله آنها از و داردیم بر یقدم چند دیترد با

 شبدست را کیک بشقاب و کندیم نگاه نیمت به رستار

 : دهدیم

 !بپره سرت از خلوت یجاها یمنف یفکرا تا بخور -

  . . ردیگیم فاصله انجا از و زندیم او به یچشمک بعدهم

 حرص با و یعصب و کندیم گره هم در را شیابروها نیمت

 دیجد عضو نیا. .  کوبدیم زیم یرو محکم را بشقاب

 . .  بود انداخته خط اعصابش یرو بیعج
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 دمق عیسر کندیم عبور کنارش از رستار نکهیهم گلچهره

 هم و رساندیم او به را خودش و کندیم تند را شیها

 : شودیم قدمش

 !ارهیب ادی به منو االن اگر عمرا مامانم -

 دهیکش سقف تا که عمارت بزرگ پنجره سمت به رستار

 : ستدیا یم شیرو به رو و رودیم بود شده

 !یکن تشکر دیبا االن کنم فکر -

 : کندیم نگاهش نهیس به دست یگل

 زده؟ صدام مامانم نکهیا واسه -

 ، دو االن که یانیجر در! دادم نجاتت دوم بار یبرا که -

 ! ام جلو ازت صفر

 : زندیم دنینفهم به را خودش گلچهره

 !هیچ منظورت دونمینم -
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 تعمار وسط در که یبزرگ ریش یآبنما به نگاهش رستار

 : است شده دوخته داشت قرار

 چقدر و!  االن بارم هی ، دادم نجاتت در جلو بار هی -

 مورد نیهم دست از اولم مورد یتو کنمیم حس که جالبه

 ! یکردیم فرار دوم

 حرف نیا انتظار اصال. .  شودیم شوکه یا لحظه گلچهره

 زا حجم نیا کند باور توانستینم. .  نداشت رستار از را

 !است شده جمع او در ینیب زیر و دقت
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 یسع و کندیم جور و جمع را خودش حال نیباا یول

 خواستینم دلش اصال. .  دهد ادامه کردن پنهان به کندیم

 دکن فیتعر یکس یبرا را زن هم به حال و شوم اتفاق ان

! 

 : کندیم کنترل را شیصدا لرزش

 مامانم با یچندبار. .  یعنی. .  منه خواستگار نیمت -

 هی نیهم بخاطر. .  نکردم قبول من یول کردن صحبت

 دوست من و. .  اومده وجود به نمونیب کدورتا یسر

 زیچ چیه. .  نیهم. .  بشم همکالم باهاش ادیز ندارم

 . .  ستین یا گهید

 ریدرگ ذهنش ، کشدیم گردنش پشت را دستش رستار

 مترمه شیبرا بارش کارو به کردن فکر ؛ ستیگرید زیچ

 . است دخترک نیا یکردنها یکار پنهان از
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 ترانگش متوجه تازه ، است رستار به نگاهش که گلچهره و

 کی نقش و بود رستار وسط انگشت در که یرنگ یا نقره

 ودشیم ، بود شده دهیچیپ او انگشت دور بالهاش که عقاب

. 

 تیاذ گفتنش با اگر!  ستین دادن حیتوض به یازین -

 دیاب که یزیچ من!  یاریب زبون به یستین مجبور یشیم

 خونه نیا افراد هیبق برعکس و. .  دمیفهم رو دمیفهمیم

 تو شهیهم بدون هم رو نیا و. .  دمیم تو به رو حق

 زا نفرتمون ستین یازین که هست افراد یسر هی یزندگ

 همه از ستین قرار که شهیهم چون!  میکن پنهون اونارو

 !  ادیب خوشمون

 ، شودیم رهیخ رونیب به پنجره از رستار مانند گلچهره

 هنکیا از. .  بود نفرت از فراتر یزیچ نیمت از نفرتش

 . . بود خوشحال دادیم او به را ندادن حیتوض حق رستار
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 و ردیادبگی او از است قرار یادیز یزهایچ نکهیا مثل

 هب را یزیچ ندارد دوست اگر که است نیا نشیاول دیشا

 نیا به رید یکم کندیم فکر و. .  دهدینم حیتوض یکس

 حیتوض بخاطر عمرش نصف چون است دهیرس مطلب

 . . بود گذشته کنن یبد فکر مبادا که هیبق به دادن

 مین و کندیم رونیب به کردن نگاه از دل باالخره رستار

 : اندازد یم گلچهره به ینگاه

 خودت ، نباش هیبق کمک منتظر کنهیم تتیاذ یزیچ اگر -

 ! شو خالص ازش

 صفر بر سه دمیم نجاتت که سوم بار تا اگر ضمن در

 !بهم چسبهینم یخال و خشک تشکر گهید میباش

 : چرخاندیم کاسه در را چشمانش یگل

 بعد دفعه یدید هوی. .  ینکرد هوا که آپلو! حاال خب -

 !دادم نجات تورو من
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 یم چشمانش تیجذاب به که زندیم او به یچشمک رستار

 : دیافزا

 ! دید میخواه -

 عیسر گلچهره که کندیم رفتن عزم حرف نیا از بعد

 : پرسدیم

 کجا؟ -

 را سوال نیا او یجا به یکس ای و پردیم دهانش از انگار

 ! پرسدیم

 و جک لبخند با و بردیم باال را شیابرو یتا کی رستار

 : پرسدیم مرموزش

 ؟یچ یعنی -
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 را دهانش اب ، است خورده جا هم خودش که گلچهره

 یعاد حرف چند با کندیم یسع و دهدیم قورت عیسر

 : کند جور و جمع را زیچ همه
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 !مدیپرس ینطوریهم. .  یچیه ، نکهیا. .  یعنی. .  زیچ -. 

 به کینزد و رودیم سمتش به کجش لبخند همان با رستار

 : کندیم نگاه چشمانش به و ستدیا یم او

 بعد اونم تیجمع نیا یتو حضور بگم رو راستش -

 دتهام بعد که تنها آدم هی. .  نهیسنگ برام کمی سال نهمهیا

 ازش یتکرار یسوالها و رنیگیم دورشو ادم نهمهیا
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 که کنجکاون بهش راجع یاونقدر همشون و پرسنیم

 نم یبرا نیا خب و.  .  رنیبگ حرفش به ساعتها حاضرن

 !بره سر حوصله کامال

 یم رستار سمت به لیفام یدخترها از یکی نیح نیهم در

 مشخص را شیها گونه چال که یپهن لبخند با و دیا

 : دیگویم ، کندیم

 هشیم. .   روژانم. .  میشد اشنا باهام شیپ کمی. .  سالم -

 ؟ میکن صحبت باهم شتریب کمی

 و ودب لباس خوش ، کندیم نگاه روژان یپا تا سر به رستار

 نااش اش باخانواده شیپ قهیچنددق ، داشت یجذاب افهیق

  !نداشت را شتریب ییاشنا حوصله اصال یول بود شده

 کند رد را اش خواسته ینوع به که کندیم آماده را خودش

 روژان صورت به و کرده کینزد را خودش گلچهره که

 : کندیم نگاه
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 داص رستارو اضیف عمو تو یپا شیپ نیهم جون روژان -

 تو اب تا سهیوا نجایا زشته. .  جمعشون تو بره دیبا. .  زد

 !شه اشنا شتریب

 از را نگاهش و کندیم نازک یچشم پشت اخم با روژان

 نیااب چوقتیه زندیم یثیخب لبخند یگل ، ردیگیم یگل

 جوب کی در آبش افاده و سیف پر و پرحرف دختر

 ! رفتینم

 . . میزنیم حرف باهم بعدا پس -

 لبخند رستار ، شودیم دور و زندیم را حرف نیا روژان

 هب رو ، بردیم فرو بشیج در را شیدستها و زندیم یکج

 : کندیم گلچهره

 ؟یدیم نجات خودمو ، خودم یترفندا با پس -

 : اندازد یم باال یا شانه گلچهره
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 درسته؟! دو بر کی. .  نداشت یقابل -

 ستمتونیم خودم من بعدشم و بود یتکرار ترفندت. .  نه -

 !شم خالص دستش از

 : کندیم نگاه بود ستادهیا دورتر که روژان به گلچهره

 ویراد نهیع که بعد ، برگرده زنمیم صداش االن پس -

 چه یفهمیم نذاشت هم رو در راهه زدو حرف برات

 ! کردم حقت در یلطف

 رستار که بزند صدا را روژان خواهدیم حرف نیا از بعد

 : گذاردیم گلچهره یلبها یرو را اش اشاره انگشت

 ! من جان الیخیب!  یاوک -

 چهره در چه داندینم یول خوردیجام حرکت نیباا گلچهره

 : بزند لبخند شودیم باعث که است رستار

 !کی بر دو پس-
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 : ردیگیم او از را نگاهش رستار

 !زرنگ َزرَدِک قبول -

 زندیم شیبازو به یمشت بااخم گلچهره
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 : ردیگیم او از را نگاهش رستار

 !زرنگ َزرَدِک قبول -

 نگو من به - زندیم شیبازو به یمشت بااخم گلچهره

 !زردک
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 یبار است کرده که یکار از خودش حرف نیا گفتن با

 ارهانکیا بود؟ آمده برسرش چه امشب! شودیم شوکه گرید

 را شیتاپا سر خجالت حس زد؟یم سر او از که بود چه

 اررفت نگونهیا یمذکر چیباه ایپو از بعد. .  ردیگیم فرا

 !بود نکرده

 بعد یکم یول. .  نبود او از کمتر تعجبش هم رستار

 : زندیم کوچک یا ضربه یگل ینیب به اش اشاره باانگشت

 !ستمین فرندت ِبست من یزنیم ویک باشه حواست هم تو -

 به بارها بارها و اندازد یم نییپا را نگاهش گلچهره

 اریاخت نهایا از شتریب دیبا. .  فرستدیم لعنت خودش

 !باشد داشته را خودش

 حرکات تک تک زشدهیر یچشمان آنها از دورتر یکم و

.  است تیجد و اخم از پر صورتش ، دارد نظر ریز را انها

 اردد سر در یشوم افکار رستار که حاال خواستینم دلش. 
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 ندیبیم خانواده از یعضو ظاهر به فقط را خودش و

 ! شود کینزد زانشیعز به نگونهیا
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 "رادمان. * * * "

 یکار تیهو صحت از که یاستعالم اطالعات تک به تک

 زیچ همه. .  کندیم یبررس دقت با را بود گرفته رستار

 چه و بود یمخف سیپل کی برادرش. .  بود درست

 ! کند باور را نیا دیبا نخواهد چه و بخواهد
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 دهدیم ماساژ را شیها قهیشق و زندیم هیتک اش یصندل به

.  ودب شده بهیغر کل طور به او با خواب انگار شبها نیا. . 

 !  است شومش یها نقشه و رستار ذکرش و فکر تمام. 

 کرشف یکم شدیم باعث یلحاظ از رستار بودن سیپل یول

 حمر به دلش و باشد یعادل سیپل دیشا. .  شود تر اسوده

 جمع یبرا سالها نیا در هرچه که نکند یکار و دیایب

 باد به است داده انجام بودنشان کنارهم و خانواده کردن

 ! برود

 که یکینزد رابطه. .  کندیم فکر اتفاقاتش و روزها نیا به

 بود اورده وجود به خانواده افراد همه با رستار روزها نیا

 دور ار گلچهره نکهیا مخصوصا. .  کردیم نگرانش شتریب ،

 نیا و!  یمهمان شب مانند درست ، ندیبیم رستار بر و

 یگواه دلش! ستین و نبوده ندیآ خوش شیبرا اصال

 مه ان باشد گلچهره که هیقض. .  دهدینم را خوب اتفاقات
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 گلچهره داندیم. .  کندیم اش یعصب رستار کنار در

 مانند را رستار است ممکن!  است ساده و یاحساسات

 ساندنر بیاس فکرش رستار یول. .  ندیبب ایپو دوستش

 !است

 بدهد اجازه دینبا وجه چیه به ، کشدیم یقیعم نفس

 هب که یروز همان مثل. .  شود کترینزد رستار به گلچهره

 یبرا نیا. .  ندهد ادامه گرید را ایپو با اش رابطه گفت او

 راحتر یراب فهمدیم کندیم فکر که شتریب!  است بهتر یگل

 گلچهره اگر یحت. .  است الزم نکاریا واقعا الشیخ شدن

 رستار به نیا از شتریب که داکندیپ یراه دیبا نکند قبول

 . . ستین نفعش به اصال نکاریا چون. .  ندهد تیاهم

 گاهن بود اورده شیبرا شیپ یکم یناصر که یا پرونده به

 اش خانواده و رستار الیخ و فکر از یکم دیبا. .  کندیم
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.  وفتدیب راحتر اتفاق نیا دیشا کردن کار با و ردیبگ فاصله

 " رستار. * * * " 

 

 هک یلبخند با دیجاو ، نمینشیم کارم زیم یصندل یرو

 یم زیم به کینزد کندیم مشخص را لبش کنار یپرانتزها

 : ستدیا

 یمرغ یاالغ یشتر یگوسفند یگاو یگفتیم جان سییر -

 و خشک ینطوریا! میبردیم سر جلوت یزیچ یکفتار

 و دارم وجود منم افتاده ادتی باالخره! شهینم که یخال

 !نجامیا

 : کنمیم نگاهش یجد

 رفتن؟ شیپ کجا تا شدن؟ یچ ها بچه -

 : است اش یجد ریغ و مسخره حالت در هنوز
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 یریگینم یزیچ یکیعل یسالم یاحوال یحال سییر اِ -

 بهم. .  ستممیس یپا روز و شب! ادمم منم موال به ازما؟

 پژمرده که گلت!ینگفت ینگ شمیم ناراحت ینکن یدگیرس

 !یخال گلدون و یمونیم تو شد
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 را حالتم نیا یوقت ، کنمیم نگاهش حرف یب و یجد

 و جمع را خودش و کشدیم گردنش پشت یدست ندیبیم

 یچ همه. .  زدم حرف باهاشون شبید -. .  کندیم جور
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 فقط. .  شدن عضو ها بچه و یپر ، رهیم شیپ درست داره

 یریعضوگ یطوالن مدت هی یبرا دارن قصد گفتیم آراز

 دیاش دونمینم ای دنیترس یزیچ هی از انگار. . کنن قطع رو

 جانب از یخطر وقت هی که کننیم یکار محکم دارن

 . .  نکنه دشونیتهد رقبا

 : کنمیم زیر را میچشمها

 نکهیا ، خوامیم یشتریب اطالعات بگو آراز به -

 رفت اونجا به موقع چه و یک و کجاست شگاهشونیآزما

 !دارن آمد و

 دهنش محکم پاشون جا یوقت تا بگو هاهم بچه و یپر به

 نیربزرگت اشتباهشون نیکوچکتر. .  انیب و برن آسته

 !شهیم محسوب اشتباه

 : دهدیم تکان یسر

 . .  یپر دختره. .  گهید زیچ هی ، حله -
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 : کنمیم نگاهش یجد و منتظر

 ؟یچ دختره-

 خهچریم روم بد! زهیه ادما اون نگاه گهیم برگشته یچیه -

 !هوفتیب یاتفاق رمنتظرهیغ مبادا که دهیگرخ نمه هی. . 

 : شومیم بلند میجا از و اندازم یم ینگاه ساعتم به

 باشه زیه هرچقدرم آدما نیا نگاه که یکرد یحال بهش -

 نداره؟ یبرگشت راهه

 : زندیم یلبخند

 !راحت التیخ! جورم چه اونم -

 یم شیرو به رو و زنمیم دور را زیم و دهمیم تکان یسر

 : ستمیا

 ور قانون نیا! شنیم شکسته مکارتایس تماس هر بعد-

 !باشه راحت التیخ-.  . کنن تیرعا دیبا حتما



 

Romanzo_o 826 

 ذارمگیم گردنش پشت را دستم و کنمیم نگاه چشمانش به

: 

 یوقت! دارم اعتماد تو به فقط من! باش یچ همه مراقب -

 ؟یدیفهم! یا کاره همه تو ستمین نجایا من

 : کندیم نگاهم نانیاطم با

 !داداش چشم -

 : زنمیم اش شانه یرو را دستم و دهمیم تکان یسر

 انجامش دیبا که میدار یکار هی. .  باش اماده فردا واسه -

 !میبد

 !سییر ام اماده شهیهم من -

 یاجیاحت باشه مژده گلش که یگلدون به من. .  خوبه-

 ! * * * ندارم
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 یم یا گوشه و کندیم مچاله را کاغذش بار نیچندم یبرا

 بنظرش دیکشیم که ییها طرح از چکدامیه. .  اندازد

 ! نبود توجه مورد و خاص

 مامت انگار. .  زندیم هیتک اش یصندل به و کشدیم یپوف

 . .  بودند یتکرار ای بودند شده پاک ای ذهنش یها دهیا

 شروع دوباره و داردیبرم گرید یکاغذ بازهم حال نیباا

 گریکدی به را خطوط یفکر چیه بدون نباریا ، کندیم

 یانقدر. .  رودیم شیپ خوب دارد کم کم. .  کندیم وصل

 حاضر گرید شود خراب هم طرح نیا اگر که است خسته

 . ستین دادن ادامه به

 جت مانند کایرون و شودیم باز اتاقش در ، نیح نیهم در

 . . رساندیم او به را خودش
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 یطرف به هرکدام اشتباه و کج خطوطش و خوردیم جا

 نگاهش و گرددیبرم کایرون سمت به یعصب. .  روندیم

 : کندیم

 . .  لعنتت خدا -

 !  اندمیم نصفه کایرون اشک از پر افهیق دنید با اش جمله

 : پرسدیم تعجب با

 ؟ تو چته -

 و شاد شهیهم که ییکایرون از هم ان یا افهیق نیچن دنید

 !اس کننده متعجب واقعا است شنگول
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 رفح بتواند تا کند کنترل را هقش هق کندیم یسع کایرون

 : بزند

 !کن کمکم توروخدا. .  دامنت به دستم یگل -

 را شیچشمها و اندازد یم شیابرها نیب یا گره گلچهره

 : کندیم زیر

 !گهید بگو د دختر یکرد لبم به جون ؟ شده یچ -

 هشنگا و کندیم پاک را شیاشکها دست پشت با کایرون

 : اندازد یم نییپا را

 قول . . یکن حتمینص ینینش ساعت شیش بده قول اول -

 . .  یکن کمکم بده

 گاهن کایرون چشمان به ، شودیم نگران دارد کم کم که یگل

 : کندیم
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 یکمک چه شده یچ ندونم تا من! بزن حرف کایرون -

 کنم؟ تونمیم

 : کندیم هیگر کایرون

 ! . یگل شدم بدبخت -
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. 

 

 یا دلهره و کندیم نگاه کایرون دهیپر رنگ به گلچهره

 : افتد یم دلش به بیعج
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 یدب طولش گهید قهیدق دو انه؟ی شده یچ یگیم کایرون -

 شده یچ شب وقت نیا! زنمیم رو سکته ینگران از

 قا؟؟یدق

 دهشمر و ارام کندیم یسع و کشدیم یقیعم نفس کایرون

 : دهد حیتوض را زیچ همه

 ای. .  یدید کافه تو که همون. .  دوستم. .  فرشاد. . ف -

 ادته؟ی. .

 تکان را سرش بااخم و کندیم زیر را شیچشمها گلچهره

 : دهدیم

  خب؟؟مرده؟. .  ادمهی اره -

 : زندیم حرف شیها هیگر انیم و کندیم هیگر کایرون

 اوردنیم االن نیهم مرگشو خبر کاش! بود مرده کاش-

 !یگل
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 وردا ینم در سر اصال کندیم نگاه کایرون به متعجب یگل

 حرف یاتفاق چه از است قرار کایرون و شده خبر چه که

 : دیگویم هق هق با و کشدیم باال را دماغش کایرون ، بزند

 ! خوادیم پول ازم. .  ازم. .  کرده دمیتهد -

 -. .  شودیم باز ممکن حد نیتااخر شیچشمها گلچهره

  کرده؟ دتیتهد یچ یعنی ؟ یچ

 خندپوز بعد یکم یگل. .  اندازد یم نییپا را سرش کایرون

 : دیگویم هیکنا با. .  ندینشیم لبش گوشه یکج

 که ستین یهمون فرشاد اقا نیا مگه. .  نمیبب بزار اصال -

 دوسش و داره دوست ینگفت مگه بود؟ باهات کافه تو

 س؟پ شد یچ! تیخواستگار ادیب قرار یگفت ادمهی ؟ یدار

 شفاف کمی!!  خوادیم پول کرده؟ دتیتهد یگیم یدار

 ! شدم جیگ من. .  کن یساز

 : کندیم پاک را شیاشکها دست پشت با کایرون
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.  . کن گوش حرفام به زدن هیکنا یجا به توروخدا یگل -

 االنم. .  کردم تیخر من. .  درسته یگیم تو یهرچ باشه

 ونمتینم تو جز من ؟ حاال کنم کاریچ!  مونمیپش سگ مثل

 !بگم نویا یکس به

 : کندیم نگاهش یجد یگل

 که!  شدمیم سوپ قطعا بودم غذا اگر من. .  گهید اره-

 ونحالش که ییوقتا فقط کردینم حسابش غذاها جز یکس

 !سراغش ومدنیم بود بد

 درهرچق بعدش کن کمک یپرستیم یهرچ به تورو یگل-

 فقط ! صورتم تو بزن اصال کن حتینص غربزن یخواست

 !کمه وقتم کن کمکم االن

 شهیمه کایرون. .  فرستدیم رونیب یحرص را نفسش یگل

 را انها دیبا که بود یگل اخر دست و زدیم را شیگندها

 ! کردیم جمع



 

Romanzo_o 834 

 با نمیبب بزار اصال کرده؟ دتیتهد چرا نمیبب بنال حاال -

 کرده؟؟ دتیتهد یچ

 : دزددیم را نگاهش کایرون

 قرض من به یدار پول مقدار هی. .  کن ول نویا یگل -

. .  ستین یکاف یول دارم انداز پس کمی من ؟؟یبد

 !کنم جور دهنوزیبا

 یزوبا از یشگونین و کندیم جمع را شیلبها یحرص یگل

 : ردیگیم کایرون

 هچ نمیبب دیبا. .  یکنیم فیتعر قشنگ رو ویچ همه -

 نمیبب بزار کرده؟ دتیتهد یچ با گمیم دارم! یکرد یغلط

 ..  یکار نکنه

 : پردیم شیجا از عیسر کایرون
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 رمان ادیز توهم یگل. .  نکرده یکار. .  بخدا نه نه -. 

 نیا تمیخر تنها. .  ستمین خر حد نیا در گهید. .  ایخونیم

 بودم هرفت شیپ وقت چند که. .  دوستم تولد جشن تو بود

 اچندت هی اونجا. .  بود مختلط تولد یعنی. .  بود اونم. . 

 ونا بغل تو -. .  نامناسب که منم لباس. .  میگرفت عکس

 نماو یانداخت عکس نامناسب لباس با زیچ همه یب اروههی

 پول ازت و کنهیم دتیتهد داره عکسا نیهم با االن

 ؟؟یکنیم جور براش یدار احمقم توهه و خوادیم

 : دهدیم تکان یسر و بردیم فرو را بغضش کایرون

 ندم بهش امشب پولو نصف تا الاقل اگر گهیم یگل -

 یدونیم که تو یگل! برهیم آبرومو و کنهیم پخش عکسارو
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! نکشیم منو نهیبب خونه نیا افراد از یکی رو عکسا اگر

 قول. .  کن کمک بگردم دورت دامنت به دستم توروخدا

 کل انداز پس دارم تا پنج االن من. .  برگردونم پولتو دمیم

 هشب میبد بده گهید یتا پونزده توهم بوده چندسالم نیا

 ! هیقض نیا شه تموم

 : کندیم نگاهش شده گرد یچشمها با یگل

 خودش با یفکر چه خواسته؟؟ ازت ونیلیم ستیب -

 ؟یکن جور پولو نیا یخوایم سرقبرت از کرده؟تو

 : شودیم یاشک دوباره شیچشمها کایرون

 و یکنیم یزندگ گنده عمارت نیا تو یوقت گهیم -

 پول نیا کردن جور قطعا یدار یسرشناس نیا به خونواده

 قدرنیا بود باالتر مبلغش اولش اصال. .  نداره یکار برات

 نزار توروخدا یگل. .  اومد کوتاه تا کردم التماسش

 ! بشم بدبخت
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 نهیس یجلو را شیدستها و شودیم بلند شیجا از گلچهره

 : کندیم گره هم در اش

 پسره که ره؟یگیم حرصم شتریب کجاش از یدونیم -

 دتیدته و بزنه گولت ینطوریا تونسته یابونیخ یدوهزار

 امروز که ِیا حرفه زن غیت هی مشخصه قشنگ نیا!  کنه

 هادام رهیزنج نیا و!  رو گهید یکی فردا زنهیم غیت تورو

 دو اگر کنه؟یم حذف عکسارو معلوم کجا از اصال! داره

 خواست دوباره و داشت عکسارو و برگشت گهید روز

 ؟یچ کنه یاخاذ

 زیچ چیه به ندارد دوست. .  کشدیم یقیعم نفس کایرون

 : کند فکر شدن خالص جز

 نه دارم پس راِه نه االن که کردم بزرگ تیخر هی من-

 مگه بعدشم. .  خورد قسم. .  کنهیم پاک گفت. .  شیپ

 دارم؟ یا گهید راهه االن
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 : گفت مکث یکم با یگل

 سه؟؟یپل داداشت دونهیم -

 همه بهش ندارم جرات من که دونهیم نمیا یول. .  آره-

 ! بگم ویچ

 : کندیم نگاه کایرون به یجد گلچهره

 از تیقزم نیا گهید تا میگیم ویچ همه رادمان به پس -

 !نکنه فکرا نیا

 : کندیم نگاه یگل به شوکه کایرون

 ناال من قلب! ستین قشنگ اصال شمیشوخ نیا یگل -

 ! مینکن یشوخ مورد نیا در فهیضع

 : رودیم اتاق در سمت به گلچهره
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 النا من قلب! ستین قشنگ اصال شمیشوخ نیا یگل -. 

 ! مینکن یشوخ مورد نیا در فهیضع

 : رودیم اتاق در سمت به گلچهره

 رادمان! نهیهم تو نجات راه تنها. .  کنمینم یشوخ اصال -

 یتونینم وجه چیه به تو. .  رهیگیم میتصم درست هیمنطق

 باشه راحت التیخ و یبد پولو و یکن اعتماد ادم اون به

 !ستین دستش یعکس گهید که

 و کندیم کنترل را بغضش رودیم سمتش به یفور کایرون

 : کندیم نگاه یگل به باالتماس

. .  ارهیم من سر ییبال هی بخدا بفهمه اگر رادمان یگل -

 الح به یفکر هی خودم یکن کمکم خوامینم الیخیب اصال
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 نهیا از بهتر رمیبم همون اره. .  رمیبم رمیم. .  کنمیم خودم

 !کردم یغلط چه من بفهمن خونه نیا یاهال که

 : کندیم نگاه اتاقش ساعت به گلچهره

 دایم گهید قهیچنددق تا رادمانم! شبه دوازده ساعت االن -

 نیا خوامیم ازش و زنمیم حرف باهاش خودم. .  خونه

 دلش خودشم مطمئنم!  بشه حل صدا و سر یب هیقض

 هداشت ییسروصدا ای کنه دایپ کش اتفاق نیا خوادینم

 ! ممکنه راهه نیتر یمنطق نیا! باشه

 : ردیگیم را یگل دست التماس و ترس با کایرون

. .  یکن کمک خوامینم. .  الیخیب من جون یگل -

 اگر د. .  بفهمه رادمان خوامینم من. .  کن ول توروخدا

 !  بودن تو به یازین! گفتمیم بهش خودم بفهمه خواستمیم

 نیمه تنها دانستیم و بود گرفته را مشیتصم که گلچهره

 ان در بد بود ممکن که یاتش از را کایرون که است راه
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 رونیب اتاقش از کایرون به توجه یب ، دهدیم نجات بسوزد

 سالن سمت به ، شودیم روانه نییپا به ها پله از رودیم

 را زیچ همه امشب نیهم و بماند رادمان منتظر تا رودیم

 . کند ریخ به ختم

 خانم عصمت تنها ، بود رفته فرو سکوت در عمارت

 . بود شیکارها انجام مشغول اشپزخانه در که است

 او به و رودیم یگل دنبال به عیسر یقدمها با کایرون

 جون خدا رو تو یگل -. .  نزند یحرف که کندیم التماس

 بابا. .  کمکتو نخواستم. .  کن ول یدار دوس یهرک

 ؟؟یکن ام چارهیب یخوایم

 تسم به و فرستدیم رونیب را نفسش یعصب گلچهره

 : چرخدیم کایرون

. .  نیبش لرزشم یپا یخوریم خربزه! کایرون ببند دهنتو -

 دوباره اروی نیا که یوقت تااون بهتره بفهمه رادمان االن
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 خالص اسیراحت نیهم به یکرد فکر! سراغت برگرده

 شرف؟ یب یادما نجوریا نیا دست از شدن

 شیپ در اشپزخانه سمت به را راهش حرف نیا از بعد

 رددگیبرم دوباره کایرون سمت به هم راه نیب در و ردیگیم

 : دیگویم و

 یبزن نق یه یایب سرم پشت ینطوریهم یخوایم اگر -

 ! کنمیم کارمو من چون! اتاقت تو یبر یبرگرد بهتره

 همه وقعم دهمونیبا بکشه نجایا به کار گذاشتم منه ریتقص

 ! گفتمیم رادمان به ویچ
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 اگر. .  ماندیم شیجا در و شودیم شل شیقدمها کایرون

 نجاما پس بدهد انجام را کار نیا است گرفته میتصم یگل

 یجا به است بهتر. .  ندارد هم یبرگرد و برو چیه دهدیم

 . .  کند حاضر بدتر اتفاقات یبرا را خودش او به التماس

 هنکیهم و رسدیم اشپزخانه به عیسر یقدمها با گلچهره

 و خانم عصمت یصدا متوجه ، شود وارد خواهدیم

 کاناست کی و است نشسته یصندل یرو که یکس حضور

 . شودیم است شیجلو کیکمربار یچا

 یابکت کنارش در و زدیم رونیب یکمرنگ بخار استکان از

 عصمت ، بود شیرو رستار نگاه که داشت قرار شده باز

 دبع که بود بشقاب کی در باقلوا دنیچ مشغول هم خانم
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 از را نگاهش رستار ، گذاردیم رستار یجلو را ان اتمام از

 : کندیم نگاه خانم عصمت به و داردیم بر کتاب

 ! نبود زحمت همه نیا به یازین. .  ممنونم -

 قدر یآدمها مانند کردنش صحبت طرز نیا چقدر و

 . بود مودب و شناس

 نیا یگل یبرا رستار تیشخص زیبرانگ تعجب یجا دیشا

 بوده ابانهایخ و کوچه اواره سالها که یپسر که است

 اسلب خوش ، صحبت باشد؟خوش نگونهیا تواندیم چطور

 من نسیزیب کی که بود دهیشن هم کارش به راجع! موفق و

 بکس تیموفق توانسته خوب کنون تا کارش در و است

 . کند

 که یگاهیجا در االن یول بود دهیکش یسخت که یمرد

 که بود نهایهم بخاطر دیشا ، داشت قرار است حقش

 از نکهیا یجا به و بداند او به راجع شتریب داشت دوست
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 ، بماند رادمان منتظر سالن در و ردیبگ فاصله اشپزخانه

 اررست یرو به رو یریبخ شب با و شودیم اشپزخانه وارد

 . ندینشیم

 و ریز در زهایچ یلیخ مرموز نگاه و چهره نیا بود مطمئن

 را شیهایکنجکاو جواب تواندیم که دارد وجود بمش

 . بدهد

 داردیرمب را شیچا استکان و زندیم هیتک یصندل به رستار

 : کندیم نگاه کتابش به گلچهره ،

 کاره؟ مورد در -

 اولش یجا به را ان ییچا از یکم دنینوش از بعد رستار

 : گرداندیبرم

 !هیزندگ درمورد. .  نه -

 : دهدیم تکان یسر یگل
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 و فکر شما مثل ییادما کردمیم فکر چرا دونمینم -

 اونم کتاب خوندن واسه یوقت و کاره فقط ذکرشون

 !ندارن رو یزندگ درمورد

 : کندیم نگاه یگل به اش مرموزانه افهیق باهمان رستار

 نفرم؟ چند من مگه -

 از مکث یکم با یول فهمدینم را منظورش اول گلچهره

 : شودیم متوجه رستار لحن

 . . دیببخش. .  نکردم عادت هنوز -

 و! ینکرد یکار که تو. .  گناهکاره یآدما واسه بخشش-

 ! ستمین منن مثل یگیم که ییآدما هیشب من. .  ضمن در

 شانیهردو به بود شده تمام کارش گرید که خانم عصمت

 : کندیم نگاه
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 ؟کنم اماده رفتن قبل نیخواینم یزیچ. .  گهید برم من -

 . . بخور حتما. .  تاَزن باقلواها. .  مادر رستار
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 از بعد ، ندیگویم دینباش خسته او به و کنندیم تشکر هردو

 در و شودیم بلند شیجا از گلچهره خانم عصمت رفتن

 مه بعد و زدیریم یچا خودش یبرا یکیبار کمر استکان

 . گرددیبرم شیسرجا
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 دهدینم اطرافش به یتیاهم و است کتاب به نگاهش رستار

 : پرسدیم کنجکاوانه گلچهره ،

 ؟یهست یک هیشب پس -

 : دهدیم را جوابش کند نگاهش نکهیا بدون رستار

 ! خودم هیشب -

 شودیم ااشن شتریب هرچه. .  فرستدیم باال را شیابروها یگل

 بردیم یپ مرد نیا بودن بیعج به و شودیم کنجکاو شتریب

. 

 که یدار نانیاطم و یمطمئن خودت به نقدریا یعنی -

 ؟یبزن رو حرف نیا یتونیم

 : است کتاب یرو همچنان نگاهش رستار
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 نکردم تالش کم چون. .  منم خوِد من اسطوره. .  آره -

 به دیبا من! تالشم در هنوزم و! هدفام به دنیرس یبرا

 . برسم خودم نوع نیبهتر

 کرده تالش چقدر او. .  کندیم فکر خودش با یکم یگل

 واستهخ به ای برسد؟ خودش نوع نیبهتر به نکهیا یبرا بود

 هم یا خواسته مگر. .  زندیم یپوزخند برسد؟ شیها

 و دنیکش خط شیها خواسته یرو بر شهیهم بود؟ مانده

 یزیچ گرید. .  زدند شیرو را شود فراموش برچسب

 هدفات اول از یتونیم -. .  بود نمانده کردن تالش یبرا

 یبخوا هیبق بخاطر نکهیا بدون نوع از و یسیبنو رو

 هدِف ، هدف نیا. .  یکن تالش براشون یبزن خطشون

 ای ندیرس یبرا یتونیم تو فقط پس. .  هیبق نه. .  توهه

 ! یبکش نقشه بهش دنینرس
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 به نگاهش هنوز رستار ، کشدیم باال را نگاهش یگل

 هم را او ذهن کتاب یخطها بر عالوه انگار و بود کتابش

 . خواندیم

 یسر هی یدونیم. .  مردن برام هدفا اون. .  رهید گهید -

 شونیخواستیم که موقع همون بهشون دنیرس زایچ

 هم هیبق و روش نهیبش خاک و بگذره که ازش. .  چسبهیم

 گرا هم یتالش. .  ستنین جذاب گهید. .  بکشن زتویانگ

 گهید چون. .  یکرد صرف یانرژ یخودیب یکن براشون

 . . کنهینم خوشحالت بهش دنیرس

 از رپ چشمان به و ردیگیم کتاب از را نگاهش رستار نباریا

 : دوزدیم گلچهره حرف

 که یهست یآدم تو ، دارم ازت نسبتا که یشناخت با-

 میتصم راتب هیبق یوقت!  گرفتن میتصم برات هیبق شهیهم

 یباش داشته دوست رو یچ کننیم انتخاب اونا ، رنیبگ
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 چرا؟ یدونیم! ستین مهم براش تو دل یکس. .  رونه یچ

 هب توجه یب چون! ستین مهم برات دلت خودتم تو چون

 میتصم و کنن انتخاب واست هیبق یداد اجازه خودت

 نهدفاشو به دنیرس از تورو مثل ییادما که نهیا!  رنیبگ

 . . کنهیم منصرف

 !یباش خودت سییر خودت ریادبگی

 ندکیم نگاه زندیم رونیب اش یچا از که یبخار به گلچهره

 به موقع چه گرید دانشگاهش رشته انتخاب از ریغ به ،

 هب توجه یب شیها خواسته دنبال و بود کرده توجه دلش

 بود؟ رفته هیبق نظر
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 هوفتادین اتفاق گرید چون دیشا. .  دیآ ینم ادشی اصال

 !است

 یزهایچ بود شده بزرگ خانواده از دور که یآدم نیا

 االاقلی . . بدهد ادی اوهم به توانستیم که بود بلد یشتریب

 ! دارد انتخاب حق اوهم یزندگ نیا در که کند یاداوری

 هیبق دل چون. .  کردم یکوتاه یلیخ خودم حق در من -

 . .  بود خودم دل از مهمتر برام

 : زندیم هیتک اش یصندل به و بنددیم را کتابش رستار

 درس تو به دیبا کتاب نیا خوندن یجا به کنم فکر -

 ات!  دمیم درس هی هرکالس سر بعد به نیا از!  بدم یزندگ
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 کار نمونه! یریبگ ادی که یکنیم نشیتمر هم یبعد جلسه

 ! یدیم لیتحو هم

 : کندیم نگاهش بالبخند بعد و متعجب اول گلچهره

 استاد؟ دیکنیم لطف کالسارو نهیهز -

 : زندیم یچشمک رستار

 . میکنیم حساب پرشه خطت چوب بزار-

 هب هم را اش هیبق و داردیبرم باقلوا کی حرف نیا از بعد

 : داردیبرم یکی یگل ، کندیم تعارف گلچهره

 ! کالسا شروع ینیریش -

 : کندیم نگاه یگل به رستار

  رینگ منو وقت از نیشتریب. .  حاال خب -

 : کندیم نگاه ساعتش به

 !بخونم کتاب دارم وقت گهید قهیدق ده -
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 : دیگویم پر دهن با ندینشیم شیجا در صاف یگل

 از هم یزیچ هی دیشا کنمیم نگات من. .  بخون خب -

 . شد من دیعا. .  ها نوشته نیا

 : کندیم هم در را اش افهیق رستار

 !نزن حرف پر دهن با شد دتیعا االن نیهم -

 سرفه به شودیم باعث نیهم و ردیگیم اش خنده یگل

 دچار انگار که شده ادیز یانقدر شیها سرفه. .  وفتدیب

 . شودیم نفس یتنگ

 آب وانیل کی شیبرا و شودیم بلند شیجا از رستار

 خوردش به را اب و زندیم پشتش ارام ارام هم بعد زدیریم

 . دهدیم

.  . بود انداخته گل شیلپها و بود شده قرمز یگل صورت

 را یفرد هر چهره که بود بامزه یقدر به اش افهیق
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 واندتینم یول کندیم پنهان را لبخندش رستار ، خنداندیم

 رلکنت را نشستیم گلچهره گونه یرو که دستش حرکت

 . .  کند

 ندینشیم یگل صورت یرو وارانه نوازش که سرانگشتانش

 دختر نیا. .  کندیم حس خودش یرو را دخترک نگاه ،

 رد که نگاهش. .  بود دیسف ، اهشیس افکار یبرا یادیز

 در یگل. .  شودیم مطمئنتر ؛ خوردیم گره دختر چشمان

.  است نداشته ییجا هم اولش از. .  ندارد ییجا یباز نیا

 یرفتارها چون. .  بماند حرف نیا سر بتواند کاش و. 

 کند اش یباز نیا وارد که کردیم وادارش بیعج دخترک

. . 

 است نیسنگ شینفسها ، است گرفته گر صورتش دخترک

 گاز را لبش گوشه. .  تواندینم اما کند یحرکت دیبا. . 
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 که یدمر نیزبیت نگاه از نیا و دیایب خودش به تا ردیگیم

 . . ماندینم دور بود معروف دال به

 

 

۴۴۹ . 

. 

 

 هب دال کی ، هستند شکار کی مانند همه دال کی چشم به

 یراحت به را آنها. .  دیآ یم بر شیشکارها پس از ییتنها

 از بتواند یکس محال و ، کندیم ریاس شیچنگالها نیب در

 . . کند فرار چنگش

 ، ودب نیا گرفتیم یباز به را ذهنش که یسوال تنها یول

 است؟ شکار کی هم دختر نیا ایآ که



 

Romanzo_o 857 

 نیا و است فیضع و کوچک ییآهو باشد شکار اگر

 اصال. .  نکند نگاهش شکار کی چشم به شودیم باعث

 !دباش دال کی بتواند دیشا. .  کند اش یقو بتواند دیشا

 شیجا از عیسر و زندیم پس را افکارش و سواالت همه

 : شودیم بلند

 . . ریبخ شب -

 شودیم کایرون متوجه یورود در یجلو که برود خواهدیم

 دارد یسع انگار یول است کرده پف و قرمز شیچشمها ،

 یپ است کرده هیگر که نیا به او تا کند پنهان را نگاهش

 . نبرد

 هک گلچهره به و زندیم یا مسخره لبخند زور به کایرون

 و کندیم نگاه بود شده قبل لحظه چند مبهوت و مات

 : دیگویم
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 حاال.  . ومدهین رادمانم نیبب باال؟ میبر یایب شهیم یگل -

 . .  میبر ایب. .  ایب. .  میکنیم درستش یجور هی. .  فردا

 به را دهانش اب ، خوردیم تکان شیجا در یکم گلچهره

 : باشد یعاد کندیم یسع و دهدیم قورت زور

 . . شهیم حل امشب هیقض نیا. .  مونمیم منتظرش من -

 یخبر بود شده متوجه شانیزدنها حرف طرز از که رستار

 : پرسدیم کایرون به رو و کندیم زیر را شیچشمها ، است

 افتاده؟ یاتفاق -

 عیسر کند اش یمخف دارد یسع که یترس با کایرون

 .  . گهید میبر پاشو یگل. .  نشده یچیه نه! نه- دیگویم

 : ندکیم نگاه رستار به هم بعد و کایرون به مسمم گلچهره

 . .  افتاده اتفاق. .  اره -

 : دیگویم کایرون به بعد
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.  . گمیم داداشت یکی نیا به. .  گمینم رادمان به باشه -

 !کنه حلش بتونه دیشا

 نکهیا مثل. .  شودیم خشک شیگلو و شل شیپاها کایرون

 تورو یگل-. .  شدینم ریخ به ختم وجه چیه به امشب

 . . میزنیم حرف باال میبر ایب خدا

 نگاه یگل به و ندینشیم و کشدیم عقب را یصندل رستار

 : کندیم

  بده حیتوض -

 گاهن رستار به ، کند گوش کایرون به نکهیا بدون گلچهره

 : کندیم

 از ونهتینم ییتنها به که افتاده یاتفاق هی خواهرت واسه -

 الهابعدس که یبرادر هی عنوان به دیشا و. .  ادیب بر پسش

 !یبد نجاتش یبتون کنه یبرادر خواهرش واسه خوادیم
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 تاس مهم اتفاق نیا شیبرا یلیخ که یکس مانند رستار

 زک در چهارچوب در کایرون. .  کندیم نگاه یگل به منتظر

 . است کرده

 هک شرف یب پسر هی دست داره عکس تا چند هی کایرون -

 یاخاذ ازش خوادیم و کنهیم دشیتهد عکسا بااون داره

 ! کنه
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 پولو اون نصف حداقل که بود داده وقت بهش تاامشب

 ! برهیم مارو یخوانوادگ یابرو وگرنه! بده بهش

 ونهتیم سهیپل اون هرحال به بگم رادمان به خواستم اولش

 وت که حاال گفتم. .  خونه ومدهین هنوز یول. .  کنه حلش

.  ینک یکار هی یبتون رادمان اومدن از زودتر دیشا یینجایا

. 

 و گلچهره به اول ، است یجد اش چهره حالت رستار

 نگاه ختیریم اشک و دیلرزیم بدنش که ییکایرون به بعد

 دلش یحت. .  نبود مهم شیبرا خانواده نیا. .  کندیم

 به یول. .  شود خوشحال ای نگران شانیبرا خواستینم

 . بود نفعش به کردن یباز را یناج کی نقش االن هرحال

 چانه ، رودیم کایرون طرف به و شودیم بلند شیجا از. 

 : دریبگ باال را سرش کندیم واردارش ارام و ردیگیم را اش

  بده بهم یقول هی اول -
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 زبانش انگار. .  کندیم نگاهش یاشک چشمان با کایرون

 تیجد باهمان رستار. .  بزند یحرف تواندینم و امده بند

 : کندیم نگاهش

 درس ازش و واست بشه تجربه هی اتفاق نیا بده قول -

 دوباره شه فراموشت اگر! ینکن فراموشش و یریبگ

 تجربه گهید بشه انجام دوباره یوقت و. .  یدیم انجامش

 یردک تکرارش دوبار که یتیخر نیبزرگتر شهیم. .  شهینم

 !یکن تکرارش هم دوباره ممکنه یحت و

 و اندازد یم نییپا را نگاهش اشک و بغض با کایرون

 دست در که یلیموبا به رستار ، دهدیم تکان را سرش

 : کندیم اشاره بود کایرون

 و تواتاقت برو بعدشم و من به بده تویگوش ، دوم و -

 تیگوش ، یش داریب یوقت. .  بخواب صبح تا راحت
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 ربهتج هی ففط ستین مشکل گهید مشکلت و. .  کنارته

 . . اس

 یریبخ شب و ردیگیم را کایرون لیموبا حرف از بعد

 . .  کندیم ترک را آشپزخانه و دیگویم

 ریمتح یها نگاه و مانندیم کایرون و گلچهره انیم نیا در و

 . .  متعجبشان و

 یوقت تا ، است نیزبیت یشکار پرنده همان که دال و

 پوست در ؛ اوردین در یپا را اطرافش یسم یمارها

 . ماندیم یباق همنوع
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 * * * . 

 : کندیم پیتا عیسر و ردیگیم دستش در را یگوش

 ؟ییکجا تو آمادس پول -

 : کندیم افتیدر را جواب بعد قهیدق کی

 ، تونیپشت کوچه اریب پول زود! خوب دختر بهت نیآفر -

 ! زمیعز منتظرتم نیماش تو

 یمشک نیماش به و کرده پرت داشبورد یرو را یگوش

 : کندیم نگاه شیرو به رو رنگ

 ! زرنگمون بچه سراغ میبر -

 : زندیم یلبخند دیجاو

 ! داداش میبد بزن -

 نظر مد نیماش سمت به و شوندیم ادهیپ نیماش از دو هر

 . شودیم سوار عقب دیجاو و جلو رستار و روندیم
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  ، است پخش حال در یشاد و یخارج کیموز یصدا

 نیا یناگهان ورود از بود جاخورده و متعجب که فرشاد

 ردوه به تیباعصبان و کرده یاخم ، نشیماش به ها بهیغر

 : کندیم نگاه

 نیماش از رونیب نیگمش ن؟یهست یخر کدوم گهید شما -

 یش گرفتن قرار با که بود نشده تمام حرفش هنوز!! من

 ، زندیم خشکش جا در اش قهیشق کنار درست یفلز

 جک لبخند رستار و دهدیم فشار شتریب را اسلحه دیجاو

 به را دستش زیهرچ از قبل و ندینشیم لبش یرو یمرموز

 : کندیم قطع را مضخرف کیموز و برده ضبط یسو

 smart!)یبو اسمارت کن صحبت درست -

boyو درست اعصاب من دوست نیا چون( پسرزرنگ 

 هی انگشتش نکرده ییخدا یدید هوی. .  نداره یدرمون

 !شهیش رو دیپاش مخت یِتق و اورد کیکوچ فشار



 

Romanzo_o 866 

 کیش مرد نیا اصال ، است امده بند زبانش ترس از فرشاد

 اش افهیق و دارد دست به چرم یدستکشها که یپوش

 هاسلح با که دوستش نه را او نه شناسدینم را است مرموز

 !است گرفته نشانه را سرش یسوزن

 نیخوایم یچ من از ن؟؟یهست. . هس یک. .  شما. .  ُش -

 ؟. . 

 : زندیم هیتک یصندل به و دوزدیم جلو به را نگاهش رستار

 . .  کنم فیتعر برات رو یزیچ هی بزار اول -

 چشم رستار به ترس از شده خشک ییگلو با فرشاد

 : دوزدیم

 احساس یلیخ که یآدم هی که خوندم جا هی روز هی -

 نهیبب کنهیم نگاه و شهر تو وفتهیم راه ، کردهیم بودن زرنگ

 اشپ ریز و بماله رهیش سرشو تا فترهیضع خودش از یک

 فالن نکنم لهت یخوایم اگر بگه بهش و داره نگهش
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 بر کارنیا پس از دوبار یکی یوقت! من به یبد دیبا زتویچ

 کرف خودش با گهید. .  کنه یکاسب تونست یحساب و اومد

 و داد ادامه نکارویا نیهم یبرا. .  زرنگه چقدر بابا اره کرد

 یکی ریگ. .  روز هی. .  نکهیا تا. .  داد ادامه و داد ادامه

 ! زرنگتر یلیخ. .  افتاد خودش از زرنگتر

 : کندیم نگاه فرشاد به تفاوت یب و یجد

 ؟ هن مگه ، آشناست برات یلیخ داستان نیا کنمیم فکر -

 گاران از شیصدا و لرزدیم ترس شدت از شیدستها فرشاد

 : دیآ یم رونیب قیعم یچاه اعماق از

.  نیزنیم حرف یچ. .  درمورد. .  دونمینم. .  من. .  من -

 . 

 : زندیم زل چشمانش به رستار
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 که ییتو!  زنمیم حرف تو مورد در که دونمیم من یول-. 

 یول! یکنیم اضافه اتیزرنگ آلبوم به رو هیبق یها یسادگ

 نیا مطمئنم چون. .  یانداخت لنگر یبد یجا ندفعهیا

 بهت که یا ساده یآدما از زنهیم سرت به که ِیبار نیاخر

 !یکن یاخاذ کردن اعتماد

 نگه فرشاد قهیشق یرو را اسلحه که همانطور دیجاو

 : زندیم اش شانه یرو است داشته

  زود ادیب کن رد لتویموبا -

 به ار لشیموبا لرز و ترس با ، است شده دستپاچه فرشاد

 خواهدیم او از گرفتن از قبل دیجاو ردیگیم دیجاو سمت
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 ردیگیم لیموبا عیسر نکاریا از بعد ؛ کند وارد را رمزش که

 در که ییعکسها دنید با. .  شودیم اش یگالر وارد و

 : خنددیم و شودیم گرد شیچشمها است لیموبا

!  مدارکه و اسناد دفترثبت پا هی نیا یلیخداوک داداش -

 دمیشا البته که! ستین توش من مادر و خواهر عکس فقط

 . . ! شناسمشونینم منکه باشه

 و دکشیم خودش سمت به و ردیگیم را فرشاد قهی رستار

 : زندیم حرف شمرده و خونسرد کامال

 یعکس مبشنو ای نمیبب هیکاف. .  مونهیم ما شیپ لتیموبا -

 ای یریبگ پول ازش نجایا یبود منتظر االن که یاون از

 دیتهد ای شده پخش ییجا تو جانب از یا گهید هردختر

 همون ، باشه دروغ اگر یحت یا گهید زیهرچ ای یکرد

 ور اشونیسادگ اتیزرنگ با که ییادما و ایدن نیا از موقع
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!  کن یخدافظ ینشوند ِگل به اعتمادشونو و یکشت

 ؟یدیفهم

 اماده شیاشکها و بود افتاده هیگر به گرید که فرشاد

 کشیبار یعمل دماغ و دهدیم تکان را سرش شدن ریسراز

 : کشدیم باال را

 نیا به فقط. .  کردم غلط. .  یلیوک خدا خوردم گوه -

 جان. .  سرم رو از برداره رو اش اسلحه بگو دوستت

 شما یهرچ باشه. .  کنه ولم بگو یدار دوس یهرک

. .  هسیپل داداشش گفتیم کایرون. .  شهیم همون نیبخوا

 ! کردم غلط. .  برسه نجایا به کار کردمینم فکر خر من

 چندش با دیجاو ، زندیم هیگر با حرفهارا نیا همه

 فرشاد به یمحکم یگردن پس و کندیم جمع را صورتش

 : زندیم
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 یول!  خودت به یبشاش مونده کم بابا خودتو کن جمع -

 در ینطوریهم دخترو چند هیگر که اریب ادی به حقته

 !منه داشِه خواهر شمیکی یآورد

 : دکنیم فرشاد نثار هم یگرید یگردن پس حرف نیا بعد

 مربع و گرده نیزم نبود ادتی ینالوت نامرِد بهت تف -

 ؟ نه ستین

 : کندیم نگاه رونیب به و ردیگیم فرشاد از را نگاهش رستار

 شهیم تموم نجایا و امروز یچ همه ینکن الیخ وقت هی -

 در سخت گمیم بهت پس یدار یالیخ نیچن اگه!  رهیم

 متونیم که دونمیم تو از ییزایچ هی من چون. .  یاشتباه

 !ببرم نیب از تورو باهاشون سوت سه سر

 

 



 

Romanzo_o 872 

۴۴۴ 

. 

. 

 

 یکن فراموش رو امروزمون یحرفها یبخوا اگر مثال

 دونت هی یکی خواهر ینیبب و خونه یبر روز هی ممکنه

 نفس و افتاده گوشه هی مامانت ینیبب ممکنه!  ستین خونه

 !  کشهینم

 دهان از یحس چیه بدون و یراحت به که ییحرفها نیا

.  . کردندیم خیس فرشاد تن بر مو شدندیم خارج رستار

 االب گرید نفسش دیتهد نیا با انگار و زدیم نفس نفس

 تقاص که داشتند یگناه چه خواهرش و مادر. .  آمد ینم

 دو نیا برسر ییبال اگر بدهند؟ پس را او فیکث یکارها

 داشت؟ شیبرا ییمعنا چه یزندگ نیا گرید آمد یم نفر
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 و هیگر با و شود زانیآو رستار کول و کت از خواهدیم

 نداشته اش خانواده به یکار که بخواهد او از التماس

 اب را رستار یوقت ، ردیگیم را شیجلو دیجاو که باشند

 شا رهیخ یوقت که یریناپذ نفوذ یچشمها و مرموز لبخند

 شیجا در کندیم نگاهش اورد یم بند را زبانش شدیم

 : خوردینم یتکان و ماندیم

 اتویباز زرنگ و یباش یخوب بچه بعد به نیا از دوارمیام -

 تیگوش تو که یمستهجنات اون بر عالوه اگر و کنار یبزار

 چون دور یزیبر و یکن پاک یدار هم گهید یجا یداشت

  . . مونهینم دور من نگاه از یچیه بدون نمیا و!  روته نگام

 و کندیم مرتب را اورکتش یها گوشه حرف نیا از بعد

 فرشاد سمت به دوباره که شود ادهیپ نیماش از خواهدیم

 : گرددیبرم



 

Romanzo_o 874 

 و یدخترش با بفهمه اگر. .  نایم دتیجد دوست یبابا -

 کنهینم تا خوب باهات من مثل یدید براش یخواب چه

 ترهدخ! کنهیم تیسالخ ارهیب رتیگ بادخترش که همونجا

 ادم هی گفته ای ِیا حرفه یقاچاقچ هی باباش گفته بهت

. .  یدان خود هرحال به داره؟ ازاد شغل هی که سادس

 !سرت باال ادین من از بدتر وقت هی بگم بهت گفتم

 : زندیم یا ضربه فرشاد به ارام و خنددیم دیجاو

 سرت باال گهید یشکیه خودش از بدتر. .  نکن باور -

 !ادینم

 نیماش سمت به و شودیم ادهیپ انها به توجه یب رستار

 اطالعات نیا از ماندیم باز دهانش فرشاد و رودیم خودش

 هاکابوس نیا شر از کندیم فکر یا لحظه یبرا و. .  قیدق

 از که شودیم دیجاو متوجه تازه که است شده خالص
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 پوزخند با و کرده مکان نقل جلو یصندل به عقب

 : کندیم نگاهش یزیتمسخرام

 نه تمومه؟ دیتهد و حرف چهارتا با یکرد فکر ؟ هیچ -

. .  یدار عکسارو هیبق که ییاونجا میریم باهم االن دادا

 تورو کمی من بعدم میکنیم نابودشون یکی یکی باهم بعد

 کجا؟؟ ؟ بره یهرک نخود نخود اخر در و. .  کنمیم ادب

 نیا یوانگید به که فرشاد ، کندیم نگاه فرشاد به منتظر

 بود شده باعث که یترس همان با بود اورده مانیا پسر

 : دهدیم تکان نیطرف به را سرش کند یته غالب

 ؟. . کجا ؟..  یچ -
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 باعث نیهم ، کندیم نصارش یگرید یگردن پس دیجاو

 : دیبگو و وفتدیب کار به فکرش شودیم

 !خودش. .  خونه. .  خو بره یهرک. .  یک هر -

 شیپا یرو محکم و کشدیم را پسر یعمل دماغ دیجاو

 : زندیم

 ! وفتیب راه حاال پسر نیافر -

 " گلچهره* * * " 

 

 یب و ها هیگر حاصل که کایرون یچشمها پشت ورم به

 : کنمیم نگاه بود شیها یخواب
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 ادینم نیزم به آسمون یبزار هم رو چشاتو قهیدق دو -

 دماغ نیااب تولد و کافه یرفتیم یواشکی یوقت! باش مطمئن

 ! یکردیم نجاشمیا فکر سیبدف ِیعمل

 : کوبدیم بالشت به را سرش کایرون

 گوه گمیم بازم گفتم بار هزار نزن غر مادرت جان یگل -

 ! خوردم

 :کنمیم نازک یچشم پشت

 ! روش هم گهید بار دوهزار -

 : بردیم گوشش پشت رو اش اشفته یموها کایرون

 هی یا دفعهی ، نبرد خوابم کردم یهرکار شبید -

.  .برد خوابم هیگر و الیخ و فکر با که شد یچ دونمینم

. .  تمهتخ کنار یعسل رو لمیموبا دمید شدم داریب که صبح

 که ودب نیا محتواشم بود رستار از شیاول داشتم امیپ دوتا



 

Romanzo_o 878 

 کنن یگوشیباز گهید و باش یخوب دختر بعد به نیا از

 ! کنمیم ادب رو تو پسره یجا به بعد دفعه چون

 کردمینم فکر. .  گرفت ام هیگر هم شدم خوشحال هم

 . .  نهک حل رو هیقض بفهمه یکس نکهیا بدون و کنه کمکم

 نمکیم پنهان عیسر را شد ظاهر لبم یرو که یمحو لبخند

: 

 یبنداز دردسر یتو خودتو ینطوریا یبخوا گهید دفعه -

 حاال. .  کشهینم رستار به کار کنمیم زتیآو حلقه خودم

 بود؟ یک یدوم نمیبب بگو

 : ردیگیم آغوشش در را بالشتش کایرون

 معذرت کاراش همه بخاطر بود نوشته. .  فرشاد از -

 . .  نکنه تمیاذ و ادین راهم سر گهید دهیم قول و خوادیم
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 انستهتو چگونه سرعت نیا با رستار. .  کنمیم تعجب یکم

 را امیپ نیا و بکشد عقب یفور فرشاد که کند یکار بود

 اگر ! دارد گفتن ولیا کارش نیا حال هر به یول بفرستد؟

 را زیچ همه سرعت نیا به کنمینم فکر گفتمیم رادمان به

 گل که شدیم یعصبان یانقدر اصال دیشا!  کردیم حل

 و بهتره رستار فکر طرز دیشا. .  کردیم خبر را خانواده

 ودهب یتر درست کار او از خواستن کمک و قتیحق گفتن

 !است

 عدب و خوردیم در به که یا تقه با که بزنم یحرف خواهمیم

 : کنمیم سکوت یتیگ مامان شدن وارد هم

 اشوپ. .  دنبالت گشتم رو عمارت کل ؟یینجایا تو یگل -

 . نمیبب ایب

 : کنمیم نگاهش و اندازم یم باال را میها شانه الیخ یب

 شده؟ یچ گرده؟یم یگل دنبال خانوم یتیگ عجب چه -
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 : کندیم نگاه یگل به یجد یتیگ

 بار یبرا و کرده صحبت خانجون و آقاجون با عمت -

 ندفعهیا آقاجونم و خانجون!  تیخواستگار انیم آخر

 . .  نیراض یراض گهید

 نیدونیم سالح خودتون یچ هر گفتم خواستن منم نظر

... کنن یم حاضر شب واسه دارن عمارتم... نیبد انجام

 نیع و یکن آماده تو خود که بگم خودت به امیب االن گفتم

.... ارین در ادا خودت از  هم لوس و عنق بد یها بچه

 یبش زنش نکهیا اقتیل و هیخوب پسر نیمت میدونیم هممون

 .داره وی
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 با حرفهارا نیا که مامان صورت به زده رتیح و شوکه

 ! کنمیم نگاه ، آورد یم زبان بر یحس چیه بدون و تیجد

 و نو از روز باز. .  کرد را خودش کار باالخره نیمت پس

 دارند گرید یبار یبرا همه باز!  خانوم یگل نو از یروز

 نه انگار!  کنند تنت خواهندیم و دوزندیم و برندیم تیبرا

 که یکن انتخاب یدار حق. .  یدار انتخاب حق تو انگار

 یدار حق. .  نه ای یدار را الدنگ نیمت نیا با ازدواج قصد

 و ستیخوب پسر نیمت دیگویم مامان. .  باشد نه جوابت

 یشوخ کی نهایا همه ای دیگویم یجد!  دارد را تو اقتیل

 یا ذره که دیا ینم مامان افهیق به. .  نه است؟ بزرگ

 ! باشد کارش در یشوخ
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 حیتوض میبرا یکل آنشب. .  افتم یم رستار یحرفها ادی

 شد هم اش جهینت و!  داد درس خودش قول به و داد

 دمخو!  ردیبگ میتصم میبرا یکس نگذارم گرید نکهیا

 که ییدرسها به خواست من از. .  باشم خودم سییر

 دیگویم راست او. .  کنم یعمل را انها و کنم توجه دهدیم

 و رمیبگ میتصم و باشم خودم سییر دیبا خودم ندفعهیا. . 

 ! کنم تمام را نیمت هیقض شهیهم یبرا کباری

 و زنمیم زل مامان چشمان به و کنمیم حفظ را آرامشم

 : میگویم یجد خودش مانند

 تنم زور به و دوختن و دنیبر برام هیبق یهرچ بسه -

 مزارینم نباریا خورمیم قسم!  شدم خسته من مامان!  کردن

 یبرا ارب هی!  برام وفتهیب اتفاق خوانیم هیبق که یزیچ اون

 ما و نیمت و من. .  کنمیم تموم رو هیقض نیا شهیهم

 ! میشینم
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 مامان ، کردیم نگاهمان و بود مانده ما نیب متعجب کایرون

 میها شانه یرو را شیدستها دو و شودیم نرمتر یکم

 مگه. .  مادرتم من. .  یگل -:  کندیم نگاهم و گذاردیم

 تا یبر و یکن ازدواج خوامیم بِد ؟؟ بخوام رو تو بد شهیم

 چقدر نیمت میدونیم هممون ؟ینش تیاذ شتریب نجایا گهید

 آخه؟ هیچ یبرا مقاومتت نیا!  داره دوست وار وانهید

 خداب ؟یکن پا به شر هی و یبزن یحرف هی یخوایم دوباره

 ! شدم خسته گهید هم یکی من

 را بغضم و زنمیم کنار میها شانه یرو از را شیدستها

 : کنمیم کنترل

 خسته من از. .  ینشد خسته تیوضع نیا از تو مامان -

 ارهاب که ینیمت به یدادینم منو راحت نقدریا وگرنه!! یشد

 از و ایب در پشتم یحساب درست بار هی!  متنفرم ازش گفتم

 !  کن تیحما دارم که یانتخاب حق نیا
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 لبغ در را شیزانوها و است نشسته تختش یرو کایرون

 : گرفته

 ور بشه زنش بخواد یگل نکهیا ارزش نیمت یلیخداوک -

 دارن بهش همه که یاعتماد از حجم نیا فهممینم. .  نداره

 یگل فهیح واقعا بنظرم یول. .  رهیگیم سرچشمه کجا از

 ! نکن حروم خودتو
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 ارام را لحنش بعدهم و رودیم غره چشم کایرون به مامان

 ندک قانع مرا کندیم یسع است شده که هرطور و کندیم تر

: 

 خوامیم صالحتو من و یمن دختر تو. .  پشتتم شهیهم من-

 و خودیب تنفر نیا!  خوانیم تویخوب خانجون و آقاجون! 

 حملت امشبم هی. .  کن تمومش!  یگل کنار بزار جهتتو یب

 . .  بخوره ورق برات یخوب یروزا دمیم قول کن

 که فهمندینم چرا خوب؟ یروزها. .  زنمیم یپوزخندتلخ

 خوب یروزها توانستندیم گذشت که ییروزها نیا همه

 لخت کامم به را زیچ همه شانیکارها با هیبق یول باشند من

 که ییرو و بر خوش جام با خواهندیم حاالهم و کردند؟

 است شده بدل نیمت به و است نیزهرآگ یا ماده درونش

 نیا نخواهم اگر من!!  بدهند من به را خوب یروزها قول

 با که یخوب یروزها کردم؟یم دیبا چه را خوب یروزها
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 خترتل و ترسناکتر هم کابوس از باشد همراه بخواهد نیمت

 . . ستیا هودهیب کار کردن بحث مامان با هم االن. .  است

 نیمت با من خوب یروزها خواهدیم خودش قول به مامان

 زهاجا و کنمیم سکوت فعال پس. .  بگذارد میرو شیپ را

 کدام دیبگو و بزند لبخند راحت الیباخ مامان دهمیم

 بعدهم و شوم اماده چگونه و بپوشم شب یبرا را لباس

 : بود مانده من مبهوت و مات کایرون ، کند ترک را اتاق

 اگر ؟ینگفت یچیه گهید چرا ؟یشد خر من مرگ یگل -

 مثل خونواده کل ندفعهیا بگم دیبا گرمه رادمان به دلت

 ادااایب بر پسشون از رادمان کنمینم فکر و نیراض نکهیا

 : مکنیم نگاه کایرون به خونسرد و کشمیم یقیعم نفس

 هشیهم یبرا خودم ندفعهیا ، ندارم ازین یکس کمک به -

 با رهندا اجازه خوابشم تو یحت نیمت!  کنمیم تموم نویمت

 ! یداریب به برسه چه. .  باشه من
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 اتاق از عیسر یقدمها با بالفاصله حرف نیا گفتن از بعد

 نیمت زهرمار را امشب اگر نبودم یگل. .  شومیم خارج

 ! نکنم

 " رستار* * * "

 

 شومیم بود ابانیخ به رو که کوچک سوپرمارکت وارد

 شینهایدورب متوجه و اندازم یم اطرافش دور به ی،نگاه

 کوچکش پسر و مرد فروشنده جز و است خلوت ، شومیم

 . . نبود یکس از یخبر بود نشسته کنارش که

 ، است اش یباز اسباب نیماش با یباز مشغول پسربچه

 : پرسدیم فروشنده

 ؟ کنم کمکتون تونمیم ن؟یدار الزم یزیچ -
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 نگاه ستا ستادهیا نیتریو پشت که او به و شومیم کترینزد

 : اندازم یم یقیدق

 ! نیکن کمکم شما که نجایا اومدم اتفاقا. .  آره -

 : کندیم نگاهم مردد است شده جیگ که مرد

 دییبفرما ؟یکمک چه -

 بمرت و کشمیم رونیب اورکتم ریز از را میها نیآست سر

 : کنمیم

 یتونست که دستت اومده پول هی. .  وقته چند نیا تو-

 . . یکن صاف رو هاتیبد همه باهاش
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 یبد ادامه تیزندگ به یخواست خرم خوشحال نکاریا بعد

 مارستانیب رهیم یوقت و شهیم بد حالش زنت هوی که

 ! بشه عمل دیبا و داره یقلب یماریب نیشیم متوجه

 : کندیم نگاهم بااخم بعد و تعجب با اول مرد

 ؟؟یدونیم کجا از نارویا ؟یهست یک گهید تو -

 میدستها و ستمیا یم میجا در صاف سوالش به توجه یب

 : کنمیم نگاهش خونسرد و برمیم فرو میبهایج در را

 نیا به کنمیم نگاه تیزندگ به دارم قتریدق که االن من -

 ، زنت یقلب یماریب نیا ممکنه که برمیم یپ موضوع

.  . یدونیم!  تیزندگ تو اومد که باشه یپول اون بخاطر

 یبااعتقاد آدم. .  نبودم ینرمال و خوب آدم چوقتیه من
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 یب خدا چوب گنیم نکهیا به. .  یول. .  ستمین هم

 حال نیا و خدا با کال!  دارم اعتقاد یلیخ صداست

 ! کنمیم حال صداش یب یایریگ

 اددیب یبیعج ترس نگاهش در و است شده یعصبان مرد

 : کندیم

 که هیچ مضخرفات نیا ؟؟؟یهست یک تو گمیم کهیمرت -

 ؟یگیم

 زل مرد چشمان به خونسردانه حالتم در یرییتغ بدون

 : زنمیم

 هب لمویف اون اگر. .  دنبالشم من که ، یدار لمیف هی تو -

 برعهده رو زنت عمل خرج کل دمیم قول. .  یبد من

 و باآرامش نقدریا شهیهم من. .  بگم نمیا البته!  رمیبگ

 !  زنمینم حرف یباکس درست
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 میگویم عیسر که کند سرهم دروغ و بزند یحرف خواهدیم

: 

 و ارزش یب یحرفها با حوصلمو که هم ییآدما از -

 ! امینم کنار اصال برنیم سر دروغ

 آرامتر لحنش شودیم باعث ندیبیم چشمان در که یزیچ

 به که دیبگو چه دیبا داندینم و است دهیترس ، شود

 : وفتدین دردسر

 نم مغازه ینایدورب. .  گفتم هیبق به هم بارها و بارها من -

 خود به خود ییوقتا هی. .  کنهینم کار درست شهیهم

 رو یزنیم که ییحرفها نیا یمعن من. .  شهیم خاموش

 . .  فهممینم

 : زنمیم یکج لبخند خونسرد

 دروغ که ییآدما با گفتم قبل لحظه چند نیهم من -

 نوم وقت یدار حرفها نیباا تو. .  امینم کنار دنیم لمیتحو



 

Romanzo_o 892 

 ادینم دمب وقتم شدن تلف از شتریب یچیه از منم!  یریگیم

! 

 پشتش که ینیتریو یرو به رو قایدق و رومیم جلوتر

 : ستمیا یم ، است ستادهیا

 یکرد پاکش که نگو. .  بده بهم االن نیهم رو لمیف اون -

 وت یحت. .  کنمینم باور اصال چون!  پول گرفتن از بعد

 زا بازم لمیف بااون یدار الیخ که کنمیم تصور دارم ذهنم

 !یریبگ پول ، یگرفت پول قبال که یهمون

 اش یشانیپ یرو یسرد عرق و است دهیپر رنگش مرد

 . است نشسته

 گاهن بود کردن یباز مشغول ما به توجه یب که پسرش به

 : کنمیم
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 هاسال از بعد نه؟ سالشه هفت اسمش؟ بود نیرحسیام -. 

 یدوستا میتونیم اون و من. .  یدار دونهی نیهم فقط

. .  نه اگرم. .  ادیب راه باهام باباش اگر البته میباش یخوب

 که ییروزا از یکی یتو که دمینم نیتضم من. .  خب

 ! یکن داشیپ یبتون ، مدرسه دنبالش یریم

 کردن نپنها نیا از شیب داندیم. . شودیم شتریب ترسش مرد

 یول بزند بیآس اش خانواده به است ممکن قتیحق

 : دارد مقاومت در یسع هنوزم

 یچطور رو هیقض نیا. .  یهست یک شما دونمینم من -

 یهرچ به تورو یول. .  یلمیف اون دنبال چرا ای یدیفهم

 ادم ونا. .  باش نداشته خونوادم و پسرم به یکار یپرستیم
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 دمیتهد بعدم و بستن دهنمو یلعنت پول بااون هاهمیقبل

 خودمو چرا. .  من کردم یغلط چه خدا یا. .  کردن

 فیثک پول نیا رهیبگ شیآت. .  انداختم دردسر تو ینطوریا

 قبل زا شتریب منم یایبدبخت شد میزندگ وارد یوقت از که

 ..  شد

 . . نبود نفعش به اصال نیا و کندیم ام خسته دارد کم کم

 ادیم زنت عمل پول عوضش در بده من به رو لمیف اون -

 القب که ییآدما جهت از دمیم نمیتضم بهت ، حسابت تو

 ! نکنه دتیتهد یخطر هم ختنیر پول حسابت به

 من رفتن از بعد که یاتفاق هر برابر در صورت نیا ریغ در

 یبرا هم وقتت. .  یمسئول خودت ، وفتهیم برات

 !اس قهیدق کی از کمتر فکرکردن

 چه داندینم و دارد دیترد ، کندیم نگاه پسرش به مرد

 : بدهد یجواب
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 اصال. .  شم خالص ایبدبخت نیا از خوامیم فقط من -

 نیا خوامیم فقط. .  میزندگ تو خوامینم پوال نیا از گهید

 . .  شه تموم ماجرا

 حد از بازتر را میچشمها و زنمیم یمرموز و کج لبخند

 : کنمیم معمول

 ! شِه تموم ماجرا نیا که. .  خوامیم نویهم قایدق منم -

* * * 
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 و دکنیم یاخم و کرده نگاه گلچهره یپا تا سر به یتیگ

 : گرداندیبرم اتاقش به را یگل

 ای ختم مراسم یریم یدار ه؟یوضع و سر چه نیا دختر -

 یا قلوه یلبها و زندیم یپوزخند گلچهره ؟؟یخواستگار

 : کندیم جمع حرص با را شکلش

 امیب یخوایم اگر! منه ختم مراسم قایدق مراسم نیا مامان -

 ! یبپسند منو سرووضع نیباهم دیبا نییپا اون

 خوردیم جا یتیگ که است یجد ک محکم لحنش یآنقدر

: 

 ؟یزنیم خودت بخت به لگد یدار چرا. .  زدلمیعز یگل -

 به ازدواج نیا بخدا ؟یبد ادامه نکارویا یخوایم یک تا

 ! صالحته
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 بود چشمانش به آوردن هجوم حال در که ییاشکها یگل

 قبل از محکمتر یلحن با و زندیم پس سماجت با را

 : دیگویم

 نحایهم یاریب نه!  نییپا امیم وضع و سر نیباا من -

 کنمیم که یدونیم!  خورمینم تکون جامم از نمیشیم

 !نکارویا

 دهدن کی و یلجباز نیا. .  کندیم نگاهش حرص با یتیگ

 شیبرا یبرگشت راه و بود رفته پدرش به قایدق شیهایباز

 ییگل که کردیم یکار دینبا عنوان چیه به. .  گذاشتینم

 انمیپش کدفعهی ، است امده راه او با را کار یجا نیتاا که

 کن وا هم از اخماتو اون الاقل!  باشه خب لهیخ -!  شود

 یشد ها مرده عروس هیشب صورتت به یزدیم یزیچ هی

 ؟ اخه یدیم حرص منو قدریا چرا! دختر تو

 : رودیم در سمت به گلچهره
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 و من دیق ای نییپا میریم ینطوریهم ااالنی مامان -

 ! بزن رو یخواستگار

 به دشویم رو به رو گلچهره یجد و رهیخ نگاه با که یتیگ

 دخترش. .  رودیم در سمت به و دهدیم تکان یسر ناچار

 یباق یگرید راه ، کند لج یوقت شناختیم خوب را

 . گذاردینم

 ورود از قبل و کرده عبور رو راه از و شودیم عمارت وارد

 بمرت و دهدیم جلو را شیها نیسرآست ییرایپذ سالن به

 نیزبیت یعقاب مانند را نگاهش. .  شودیم داخل آراسته و

 داشتند حضور همه رادمان جز ، چرخاندیم انجا سر تا سر

 . بود شده شروع یخواستگار مراسم و

 هب ، آنها با کردن بش خوش و هیبق به دادن سالم از بعد

 متوجه ورودش یابتدا همان در و رودیم آشپزخانه سمت

 و بودند زدن حرف مشغول که شودیم یتیگ و گلچهره
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 یب یگل و گفتیم او به را ییزهایچ کنان پچ پچ یتیگ

 ینیس یتیگ او ورود با ، کردیم نگاهش تفاوت یب و حس

 دیگویم وارانه دیتاک و گذاردیم گلچهره یجلو را ها یچا

: 

 میزد صدات هرموقع. .  گفتم یچ که باشه حواست -

 ! اریب هارو ییچا

 مین با و ماندینم منتظر هم یتیگ و دهدینم یجواب یگل

 خارج اشپزخانه از اندازد یم رستار به که گذرا ینگاه

 . شودیم

 کیارب کمر استکان کی و رودیم نتهایکاب سمت به َرستار

 ، زدیریم یدم تازه یچا خودش یبرا و آورد یم رونیب را
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 هب اصال گفتیم و دیخندیم نکارشیا به شهیهم دیجاو

 امثال ای نسکافه و قهوه یجا به که خوردینم پزش و دک

 ! کیبار کمر استکان در هم آن بخورد یچا ، نهایا

 ، ندارد اطرافش به یتوجه و است مشغول ذهنش گلچهره

 : کندیم نگاهش و ندینشیم زیم پشت رستار

 ! مبارکه -

 : دهدیم را جوابش یبااخم و کندیم نگاهش تند گلچهره

 مبارکه؟ یچ ؟یچ -

 : زندیم یا مرموزانه لبخند رستار
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 به تو هک یلباس و رخت نیباا البته. .  گهید یخواستگار -

 خونواده دونمیم دیبع. .  زارت افهیق نیا با اونم یدار تن

 ! بپسندنت دوماد

 نیا حوصله اصال.  .  کندیم نگاهش مانند حرص گلچهره

 ذهنش شدت به که یوقت نیا در قایدق هم ان را ها یشوخ

 : ندارد را است یکوفت مراسم نیا ریدرگ

 ختب نیا رنیبگ گل!  نپسندن اهیس سال صد تا خوامیم -

 !هیبخت اهیس نوشتم یشونیپ انگار که منو اههیس

 : ردیگیم دستانش در را شیچا استکان رستار

 اومدم من مگه ؟یدار جنگ سر من با چرا حاال -

 ت؟یخواستگار

 : کندیم نگاهش بااخم یگل
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 ازدواج نخوام من بابا!  خواستگاره یهرچ یبابا گور -

 ؟ نمیبب دیبا ویک کنم

 : کندیم نگاهش مرموز رستار

 ! منو -

 رستار هک کندیم نگاهش جیگ ، شودیم پوکر اش افهیق یگل

 : شودیم بلند شیجا از و زندیم یچشمک

 ! کوچولو زردک توهه شب امشب -

 یم گلچهره کنار و گرددیبرم دوباره که برود خواهدیم

 هرهگلچ آشفته یموها بعد و کندیم نگاهش یکم و ستدیا

 را شانیرو یشال و بودند افتاده اطرافش نامرتب که را

 آرام گلچهره متعجب چشمان یجلو در ، بود پوشانده

 پشت مرتب را شیموها دسته و بردیم گوشش پشت

 مبهوت و مات گلچهره حرکتش هر با ، اندازد یم سرش

 و کندیم دایپ شیافزا نبضش سرعت و کرده نگاهش تر
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 شا ییهوی یکینزد نیا.  . دودیم پوستش ریز خون انگار

 با و دارد چرم و بلوط چوب حهیرا که یعطر یبو نیا و

 حال در است همراه یگذار ریتاث و خاص یگرما

 . بود شیهوا و حال کردن دگرگون

 یور انگشت سر با و اندازد یم او به یگرید نگاِه رستار

 : زندیم دماغش

 تهنرف که ادتی ، درضمن! یشد تر تحمل قابل کمی االن -

 ینذار گهید یداد قول خودت به نجایا شبید نیهم. . 

!  خوامینم تنبل اموز دانش من. .  رنیبگ میتصم برات هیبق

  ! خودتو نسپار اون و نیا به یه. .  ایب بر خودت پس از

 االن به تا صبح از. .  اندازد یم نییپا را نگاهش گلچهره

 حال در. .  است دنیکش نقشه و کردن فکر حال در

 را خودش چگونه و دیبگو چه که بود کردن نیتمر

 جمله. .  ببرد اش یزندگ از را نیمت یپا و کند خالص
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 حق رستار به. .  بخورد حرص شودیم باعث رستار آخر

 ! دیگویم درست او. .  بزند را حرف نیا دهدیم
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 ندک دفاع حقش از نتوانست چوقتیه!  دیگویم درست او

 هک هم خودش کردن ثابت یبرا کندیم فرق نباریا یول. . 

 یگاهیجا چیه نیمت. .  بدهد انجام را نکاریا دیبا شده

 جز زیچ چیه به. .  باشد داشته اش یزندگ در تواندینم

 رد. .  کند فکر دینبا او از شدن خالص و نیمت زدن کنار
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 داص هم بعدش و رستار رفتن متوجه که بود فکرها نیهم

 فهمدیم دیآ یم خودش به تا. .  شودینم مادرش یزدنها

 فنجانها و کندیم مکث یکم. .  ببرد را ها ییچا دیبا که

.  ندکیم خطور مغزش به یا ثانهیخب یفکرها ، کندیم نگاه

 : زندیم غر لب ریز. 

 موش هی نهیع!! شییچا تو زمیبر موش مرگ حقشه -

 و رهایم سرم خوادیم ییهربال و میزندگ تو افتاده فیکث

 ! رهیم در قصر

 و حرص با و داردیم بر هارا فلفل ظرف فکرها نیهم با

 نصف و کندیم فلفل از پر را فنجان نصف تیعصبان

 ندیبیم یوقت. .  زندیم هم و زدیریم نمک هم را گرشید

 که یجور و کندیم جمع را دهانش آب نشده کم حرصش

 یم تف فنجان در زدیریم یچا یتو را اش نهیک تمام انگار

 . اندازد
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 جا شیلبها یرو یثیخب لبخند. .  شودیم آرامتر یکم انگار

 داردیرمب را ینیس یشتریب بنفس اعتماد با. .  کندیم خوش

 . . شودیم خارج اشپزخانه از و

 نگاه و نیمت به تاباالخره و کندیم تعارف یچا همه به

 یزیام تمسخر لبخند. .  رسدیم زنش هم به حال و چندش

 که نیمت. .  ردیگیم شیجلو را نظر مورد فنجان زندیم

 زمزمه ارام و داردیبرم را یچا ندیبیم را گلچهره لبخند

 : کندیم

 ! یگل یشیم رامم یدار -

 یچا ان از یوقت. .  ردیگیم را اش خنده یجلو گلچهره

 بلکه شودینم رامش تنها نه یگل که فهمدیم بخورد

 تریوحش اورندیب گریکدی کنار را اسمشان که یا هرلحظه

 ! شودیم
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 ندینشیم گالره و مادرش کنار یا گوشه یچا پخش از بعد

 کندیم شروع ندیبیم کامل بایتقر را جمع که عباس حاج. . 

: 

 معروف قول به وقتشه. .  مینشست هم دور همه که حاال -

 رو جوون دوتا نیا دست باالخره و مطلب اصل سر میبر

 ردهک لیتحص و خوب پسر نیمت.  .  هم دست تو میبزار

 بزرگ خودمون دست ریز که هم گلچهره. .  هیدار جنم و

 بچه گهید و بالغن و عاقل هردو. .  نداره کم یچیه و شده

 و بخت یپ مشونیبفرست دهیرس وقتش و ستنین

 . . شونیزندگ

 : کندیم نگاه ساعتش به اضیف

 م؟یمونینم رادمان منتظر اقاجون -

 : دیگویم عیسر نیمت

 . .  داره حضور و ست همه بزرگ که اقاجوِن مهم -
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 : دهدیم تکان یسر عباس حاج

 پس دونهیم اگر ؟ دونهینم مگه رو یخواستگار انیجر -

 گهید که دونهینم اگرم. .  رسوندیم خودشو دیبا تااالن

 رو رستار. .  نداره یبیع حاالهم. .  داره خود یجا

 . . میدار کنارمون
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 تنگرف به شتریب قدم هی و زندیم یکج لبخند رستار و

 . شودیم کینزد رادمان گاهیجا
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 یکت عمه نباریا و کنندیم دییتا را عباس حاج حرف همه

 : دیگویم

 منم و داداشمه دختر ریگ دلش سالهاست نیمت بچم -

 یگارساز سر درسته حاال. .  یگل از بهتر یک گفتم شهیهم

 هنزد بهمون که ییحرفها چه ییها موقع هی و نداشته ما با

 .  . بشم نیمت عالقه راه سد که نداد رضا دلم بازم یول. . 

 : نوشندیم اش یچا از یکم خانجون

 دلم بازم نیا وجود با اما داره ادیز ورجورجه دختر نیا -

 که هرچند. .  بشه دور خونواده نیا از ادیز خواستینم

 یکی به دیبا زنهیم که ییحرفها و کنهیم که ییباکارا

 از یکی اون هرحال به یول! بره مشیبد بهیغر صدفرسخ

 . . تره روا بمونه خودمون تو و ماست

 یحرفها نیا در شدن غرق دیگویم خود با گلچهره و

 ! است الزم ، طعنه ای فندیتعر نبود معلوم که دار هیکنا
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 و کند ازدواج تر بهیغر فرسخ صد مرد باهمان بود حاضر

 شمچ نیمت با هم هیثان کی یبرا یحت یول شود دور انها از

 ! نشود چشم در

 : زندیم هیتک شیعصا به عباس حاج

 دوتا نطر مونهیم. .  نیراض ها خانواده که االن پس -

 . . جوون

 : زندیم یپهن لبخد نیمت

  .  اقاجون میراض ما -

 قبل از شتریب و دهدیم رونیب صدا یب را نفسش گلچهره

 ختهیر را اتیمحتو آن اش یچا در که شودیم خوشحال

 . است

 یلگ به که یا رهیخ نگاه و لبخند با نیمت نیح نیهم در

 از یادیز مقدار و داردیبرم را یچا فنجان ، است دوخته
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 هیثان به. .  کندیم نگاهش منتظر یگل ، نوشدیم را ان

 فتدا یم سرفه به و شودیم عوض نیمت چهره رنگ دهینکش

 و خوردیم سر شلوارش یرو دستش از یچا استکان. . 

 . .  شودیم بلند دادش یصدا

 . .  سوختم. .  سو

 . .  بود سوختن حال در شیپا و دهانش هم

 شکمک به اضیف و پدرش ، کنندیم نگاهش تعجب با همه

 زندیم صدا را خانم عصمت زده وحشت ونیکتا و روندیم

 بود ختهیر هم به اوضاع یحساب. .  اوردیب اب وانیل کی تا

 به را نیمت که بود یچا ان در چه دانستینم چکسیه و

 . . است انداخته روز و حال نیا

 خنک یدل با همهمه ان الیخ یب نهیس به دست گلچهره

 اول تازه نیمت یبرا سوختن نیا. .  کندیم نگاهشان

 . بود ماجراها
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 ار ماجرا تااخر ندیبیم را گلچهره حالت و نگاه که َرستار

 کردیم را فکرش که انقدراهم دیشا دختر نیا. .  خواندیم

 ! نباشد عرضه یب

 هک نیمت درخواست به. .  هیبق و نیمت شدن آرام از بعد

 هادام را مراسم ، کردیم نگاه گلچهره به حرص با و یعصب

 ، دهندیم

 یابهت همان با بعد و نوشدیم اب وانیل از یکم عباس حاج

 : کندیم نگاه یتیگ به است نشسته که

 

 

 قبل از درسته و یدختر نیا مادر توهم ، نیراض همه -. 

 یتونیم یدار یحرف اگر االنم یول یکرد اعالم تتویرضا

 . . یبگ
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 : زندیم لبخند یتیگ

. .  اشمب داشته تونمیم ینظر چه نیهست شما یوقت تا من -

 . . میبد انجام همونو دیدونیم صالح خودتون یهرچ

 رنف کی یحت. .  کندیم نگاهشان مبهوت و مات گلچهره و

  ؟یندار ینظر یعروس توهم مرگت خبر یگل دینپرس هم

 تاابد بپرسند را سوال نیا هیبق تا بماند منتظر بخواهد اگر

 نیهم یبرا دیبگو نه بخواهد او که شودینم دهیپرس یسوال

 : بگذارد شیپ پا دیبا خودش

 هی دیبا هم عروس یپرسه؟؟ناسالمتینم منو نظر یکس -

 !بده نظر

 گلچهره به ینگاه مین عباس حاج و کنندیم نگاهش همه

 : اندازد یم
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 لقب از کردم فکر نیهست یراض گفت یجور هی نیمت-

 !هیکی نظرتون و نیزد رو حرفاتون همه

 رفهس شدت از هنوز صورتش که نیمت به نفرت با گلچهره

 : کندیم نگاه بود قرمز ها

 ! نیمت از نه نیبپرس خودم از دیبا منو نظر -

 : زندیم لبخند اضیف

 ظرن با فرقش نمیبب بگو. .  عموجان نظرت بگو خب -

 هیچ نیمت

 یگل کندیم یسع و ندینشیم شیجا در صاف گلچهره

 : دهد نشان خودشان از را یمحکم

.  .یمنف من من نظر یول مثبِت اون نظر که نهیا فرقش-

 ونا نهیا فرقش. .  نه گمیم من اره گهیم اون که نهیا فرقش

 و گذشت که ییساال نیا تموم تو. .  یناراض من و هیراض
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 سال نهمهیا!  نبودم یراض من نیزد رو نیمت و من حرف

 دمخو از نشد باری. .  نیدیپرس مامانمو و هیبق نظر فقط

 . .  نه ای خوامیم نیبپرس

 : کندیم نگاه یکت به

 گفتن نه با دونمیم. .  دارم دوست یلیخ من یکت عمه -

 ! یزنیم بهم هیکنا و طعنه یکل باز و یشیم ناراحت من

 امخویم نکهیا درمورد نظرمو ینخواست ازم بار هی چرا یول

 ؟یبپرس نه ای بشم عروست

 ادامب تا دهدیم قورت را بغضش و کندیم نگاه خانجون به

 : رندیبگ را شیحرفها یجلو

 . داشتم دردسر شهیهم من. .  یگیم یدرست تو خانجون -

 یبدون اگر که خودت جون به یول. .  داشتم ورجورجه. 

 بهیغر فرسخ صد آدم اون زن حاضرم یزیعز برام چقدر

 گهید که ییجا هی ببره منو که بشم یکی زن اصال. .  بشم
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 یول. .  نیبش راحت شرم از و نینینب منو عمرتون تااخر

 در دح نیا در ستمین حاضر!  بشم نیمت زن ستمین حاضر

 شما بخاطر من و نه بگه دلم بازم و کنم بد خودم حق

 هن بگه دلم االن. .  شد تموم گهید دوران اون.  .  بلهبگم

 ماز ایک آره گنیم ایک ستین مهم اصال برامم. .  نه گمیم

 . . ! نه گمیم فقط من. .  خوانیم یجواب چه
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 یچشمها با و کندیم گره دهانش یجلو را دستش یکت

 : دیگویم شده درشت

 هاتونو برنامه قبل از که نیمت و تو ه؟؟یچ حرفا نیا -

 یوسعر و عقد تاالر تو یحت گفتیم نیمت!!  نیبود دهیچ

 نیمت یجلو م؟؟یشد تو مسخره ما! یکرد انتخاب رو

 ؟؟یکنیم خمونی رو سنگ نجایا میایم یوقت یراض

 چهب هم نکارایا یستین بچه گهید تو دختر؟ هیچ قصدت

 !هیزندگ عمر هی بحث!  ستین یباز

 یبرا و شنودیم را یکت یحرفها کمال و تمام گلچهره

 نیمت فیکث و دیپل یرو آن کندیم یسع بار نیاخر و نیاول

 : دهد نشان هیبق به را

 عمر هی بحث چون اتفاقا. .  ستین یباز بچه. .  نه -

 اب یحرف چیه من!  کنم بدبخت خودمو خوامینم هیزندگ

 هک نکرده یبد بهم کم!! دروغه گفته یهرچ. .  نزدم نیمت



 

Romanzo_o 918 

 هک یاون گفتم بهتون!  کنم رشیاس خودمو عمر هی بخوام

 ونباورت چکدومتونیه! نهیمت بهم زده ابونیخ تو روز اون

 . .  نشد

 . . کندیم فشرده را شیگلو بغضش و لرزدیم شیصدا

 نیماش آن در نیمت روز ان که یکار درمورد زدن حرف

.  . نبود آسان شیبرا اصال بدهد انجام خواستیم یلعنت

 کت به تک کرد؟یم باورش یکس چه گفتیم اگر اصال

 ولشقب و کنندیم نشیتحس. .  دارند باور را نیمت آدمها نیا

 در مدام که یا گلچهره یحرفها یکس چه پس!  دارند

 ، تنداش اثباتشان یبرا یمدرک که بود ییحرفها زدن حال

 کرد؟یم باور

 امده شیپ تیوضع نیا از یحساب که اش عمه شوعر

 : کندیم نگاه یکت به بود یناراض



 

Romanzo_o 919 

 وت هربار!  ستین یشدن جور وصلت نیا گفتم بار هزار -

 . .  ریبگ لیتحو ایب حاال! شهیم و شهیم نیگفت پسرت و

 دست از. .  کندیم نگاه گلچهره به حرص با هم خانجون

 درک تواندینم اصال.  . است شده یآس شیحرفها و او

 ! است رفته یکس چه به دختر نیا یها یسرکش کند

 دروغت یحرفها همون یدار باز ه؟یچ حرفها نیا دختر -

 خجالت خونوادش و عمت از خودت ؟یدیم لیتحو رو

 فرامرز! شدم زله گهید که یکی من ؟؟یکشینم

 !ینیبب دخترتو یکارا نیا که یستین خوشبحالت

 دراز به دراز زایچ نیهم سر من آخرش. .  خوشبحالت

 ریز همش نیبدون االن از یول. .  وفتمیم خونه نیا کف

 ..  هیک سر

 آرامش کندیم یسع است نشسته خانجون کنار که ماهرخ

 هک رودیم و شودیم بلند ینیریش خود با هم گالره. .  کند
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 را مادرش حال که اضیف. .  اوردیب قند آب وانیل کی

 : کندیم نگاه گلچهره به بااخم ندیبیم

 میاشب داشته یجدل و جنگ هی دیبا تو سر هربار ما نیبب -

 ارهرب و یدونیم ننیع نویا هم تو و ضهیمر رهیپ خانجون! 

 چهب بخدا!  یگل یستین بچه تو! یدیم حرصش شتریب

 ! کن تمومش. .  یستین
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 رتبزرگت عنوان به من!  کن تمومش. .  یستین بچه بخدا

 انیپا اتیباز بچه نیا به خوامیم ازت عموت عنوان به

 ازش چرا گهید پس یدار یمشکل نیمت با اگر. .  یبد

 م؟؟یدش تو مسخره بزرگترا ما ؟یخواستگار ادیب یخواست

 با غره چشم با و کند آرام را جو کندیم یسع یتیگ

 و ، دینگو یزیچ خواهدیم او از و کندیم نگاه گلچهره

 هضم حال در که ییحرفها از یمیعظ حجم با گلچهره

 نییپا قصد سمج و لجوجانه که ییاشکها بود کردنشان

 : زندیم کنار داشتند را افتادن

 بچه من نیگیم راست همتون اره. .  ستمین بچه من -

 روح هب. .  رمیبگ میتصم خودم یبرا دارم حق پس ستمین

 زده ازدواجو حرف هربار. .  نزدم یحرف نیمت با من بابام

 . .  نه گفتم

 زندیم داد تیعصبان با عباس حاج
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 از!  نلرزون قبر تو تنشو!  نخور قسم پسرمو روح -

 من از حداقل. .  بسه د!!  دختر بکش خجالت خودت

 وصلت نیا شدن جور با امشب مراسم نیا. .  ادیب شرمت

. .  بشنوم خوامینم هم یا گهید حرف چیه. .  شهیم تموم

 نیا سر ساله چند نیا تو و شده پا به غوغا یکاف اندازه به

 امشب یول. .  داشته وجود مکش کش و ایب و برو هیقض

 من حرف یرو نداره اجازه چکسیه و شهیم تموم گهید

 !! ارهیب یحرف

 چوقتیه عباس حاج. .  زندیم آخر میس به گلچهره

 شیبرا شهیهم یگل ، بود نکرده صحبت او با نگونهیا

 نیباا که حاال یول. .  داشت دوستش و بود قائل احترام

 میتصم شیبرا گلچهره گرفتن نظر در بدون تیقاطع

 و یناراحت با. .  ستادیا یم مقابلش دیبا ، گرفتیم
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 را اش یاشک یچشمها و شودیم بلند شیجا از یدلخور

 : اورد یم زبان به را اش جمله نیسختر و بندیم

 ازدواج داشته کردنمو ابرو یب قصد که یکس با من -

 یول. .  نه کشمینم خودمو ، وفتهیب اتفاق نیا اگر!  کنمینم

 بهم چکدومتونیه دست که ییجا هی برم خورمیم قسم

 هاجاز. .  ستمین گذشته فیضع ادم اون گهید من. .  نرسه

 درست ظاهرش فقط که پست و رذل ادم هی به منو دمینم

  . . نیکن تموم کارو دهل و ساز با و نیبد اس لکه یب و

 انگار حرفها نیا. .  کنندیم نگاهش واج و هاج همه

 یکس و گرید ییجا از انگار. .  نبود دختر نیا یحرفها

 زهاجا خودش به چوقتیه یگل. .  کردیم انیب را انها گرید

  ! کند صحبت نگونهیا شیبزرگترها برابر در دادینم

 ، کندیم یگل بار دیآ یم در دهانش از هرچه یکت

 تیعصبان و گله با و شودیم بلند شیجا از هم شوهرش
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 و اند افتاده هم در همه.  .  شوندیم انجا از رفتن خواستار

 هرچه ناحق به و کندیم گلچهره بار یزیچ هرکس

 در قبل از شتریب هرلحظه یگل و ندیگویم خواهندیم

 . . شکندیم خودش
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 هرا به که یمراسم نیا ، است نشسته شیجا در خونسرد

 گرا دیشا. .  بود جانیه از دور به شیبرا چقدر بود افتاده

.  کندیم نگاه ساعتش به ، نباشد بد برود باال جانشیه یکم
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 نیهم در و افتد یم یبعد عدد یرو شمار قهیدق عقربه. 

 عصمت بعد یکم و دیآ یم در صدا به در زنگ نیح

 هقیدق چند و زندیم را دکمه و رودیم فونیآ سراغ به خانم

 و تاس متعجب اش افهیق. .  گرددیبرم بعد و رودیم رونیب

 و دیآ یم هیبق سمت به دارد قرار دستش در پاکت کی

 : دیگویم بشنوند را شیصدا که یطور

 . .  اوردن االن رو بسته نیا. .  دیببخش -

 : کندیم نگاهش بااخم اضیف

 اورده؟ یک ؟!یپاکت چه شب وقت نیا-

 الب دو پاکت پشت ، کندیم نگاه پاکت به خانم عصمت

 اشتد تعلق او به پاکت که یکس نام وسطش و بود یمشک

 . بود شده نوشته
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.  . خودش دست بدم کردن دیتاک. .  هیگل مال کنم فکر-

 را اکتپ و شودیم بلند شیجا از تیعصبان و اخم با اضیف

 : دهدیم تکانش گلچهره یجلو و ردیگیم او از

 شه؟تو یچ فرستاده؟ پاکت تو واسه یک شب وقت نیا -

. .  کندیم نگاه اضیف به اش شده شکسته بغض با گلچهره

 فرستاده هرکس اصال فرستاده؟ یکس چه بداند کجا از

 لحن نیا با هم ان او از که است یسوال چه نیا باشد؟

 پرسند؟؟یم طلبکارانه

 ! دونمینم من. .  من-

 ودب یعصبان و ناراحت گلچهره دست از یحساب که اضیف

 یمحتوا به و کندیم پاره را پاکت هیبق به تیاهم یب ،

 !  رنگ یمشک فلش کی ، اندازد یم نگاه داخلش

 به نگاهش گلچهره. .  کندیم نگاهش باتعجب اضیف

 شدن باز هنگام که افتد یم یرنگ یمشک کاغذ سمت
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 به و دشویم بلند شیجا از ارام. .  بود افتاده نیزم بر پاکت

 دیسف خط با ، داردیبرم را کاغذ نیزم از لرزان یدستها

 بود شده نوشته شیرو یرنگ

 بر هس حاال ، ینیبب رو فلش یمحتوا االن نیهم نفعته به"

 ! "  ام جلو ازت کی

 شناآ گنگ حرف نیا. .  افتد یم شیابروها نیب یکور گره

 داندینم ، است شده خشک دهانش آب بود؟ یکس چه از

 نگاه فلش به. .  شود چه است قرار و است خبر چه

 : زندیم لب ارام و کندیم

 !نیبب فلشو یمحتوا االن نیهم. .  نوشته -

 سمتشان به و شودیم بلند شیجا از کنجکاوانه کایرون

 : ردیگیم اضیف دست از را فلش و رودیم

 نمیبب نیبد-
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 در. .  خواندیم ردویگیم یگل از را پاکت درون نامه بعدهم

 : است گرفته اش خنده بلبشو نیا

 !!لماسیف نهیع یلیخداوک -

 لپ تا رودیم باال ها پله از بدو بدو فلش با همراه بعدهم

 ! کند باز را لمیف و اوردیب نییپا را تاپش

 یم حرف به ، بود شیرو به رو گلچهره حاال که اضیف

 : دیا

 فرستاده؟؟؟ برات یک ه؟یچ فلش نیا انیجر -

 ! کندیم نگاهش جیگ و مات گلچهره
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 نه؟ شهینم باورتون خبرمیب منم بگم اگر االن -. 

 : شودیم بلند شیجا از یکت

 سرپ!  اقتیل یب. .  ببرن زشویچ همه خودشو شور مرده -

 ردهنخو یدهن تو ادبه یب هی نه بود ونیپر دختر قیال من

 !  دهیم نسبت من بچه به خودشه قیال یهرچ که

 را انتظارش اصال. . کندیم نگاه گلچهره به حرص با نیمت

 خراب را زیچ همه هم باز حرفها نیباا گلچهره نداشت

 روز ان چرا که کندیم سرزنش را خودش یعصب. .  کند

 به گلچهره که است نداده انجام کامل را دیبا که یکار

 یبرا کند التماسش ، بزند پسش نگونهیا نکهیا یجا

 ! ازدواج

 امشب شده هرطور بلکه کند ارام را جو کندیم یسع

 : کند خودش مال را گلچهره
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 هشیم درست میبزن حرف نیبش. .  باش اروم کمی مامان -

 . . 

 : کندیم نگاه نیمت به ظیغ با یکت

 بهت دیبا یچجور گهید حرف؟ اونهمه نبود بست -

 رد اشکم من مادر بگردم دورت نداره؟ اقتتویل کنه یحال

 !! آورده ریگ مظلوم ینطوریا تورو نمیبیم یوقت ادیم

 با کایرون نیح نیهم در که بزند یحرف خواهدیم نیمت

 . .  دیآ یم نییپا ها پله از غیج

 همه. .  متعجب نگاهش و است دستانش در تاپش لپ

 اول از را لمیف کایرون ، چرخدیم شیسو به نگاهشان

 : ردیگیم یگل و اضیف به رو کندیم پخش

!  نهیمت بهش زده که یاون!!  گفتیم راست یگل. .  بابا -

 ! نهیماش تو یک مشخصه قشنگ نیبب
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 از یرکس در و کندیم نگاه تاپ لپ صفحه به بااخم اضیف

 از پر یها چهاره با همه. .  رودیم باال شیابروها هیثان

 یم تاپ لپ سمت به و شوندیم بلند شانیجا از سوال

 رنگ. .  ماندیم شیجا در خورده جا و رانیح نیمت ، روند

!  است خبر چه داندینم اصال و است دهیپر رخش از

 زا و کرد نهیهز شیبرا نقدریا که یلمیف نیا ندارد امکان

 ! باشد موجود هم هنوز بود شده مطمئن نبودنش

 خودش یرو را یا رهیخ نگاه تنها ، سالن طرف آن در

 گرمش. .  کندیم نگاهش یا مسخره لبخند با که ندیبیم

 شینفسها. .  است نشسته بدنش یرو یعرق و است شده

 و ستیچ ماجرا نیا از یخالص راه داندینم و شده نیسنگ

 ! کجاست

 اهنگ همه به یاشک یچشمها با و زندیم یپوزخند گلچهره

 : کندیم
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 . . . مستین نیمت قیال که اقتمیل یب ِیدروغگو من. .  آره -

 تهخیر سرش یرو سرد اب سطل کی که یکس مانند یکت

  ، چرخدیم نیمت سمت به یگل یرو از نگاهش اند

 که یکس مانند همه. .  است مانده متعجب و رانیح اضیف

  . . اند شده جیگ و مات اند کرده افتیدر را یبزرگ شوک

 نیا چرا"  چرخدیم زبانش یرو که یحرف تنها اضیف و

 ! است"  یکرد کارو

 و تند ینگاها نیا جواب داندینم و افتاده پته تته به نیمت

 را اش خرخره بود ممکن آن هر که را طلبکارانه زیت

 !بدهد چه ، بجوند
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 بزند یحرف و کند جور و جمع را خودش دیآ یم تا نیمت

 ادجیا یبیمه یصدا و شودیم باز شدت به خانه یورود در

 هک چدیپیم عمارت در رادمان یصدا بندش پشت و کندیم

 را نیمت نام و شودیم ییرایپذ سالن وارد تیعصبان و داد با

 . .  زندیم ادیفر

 قسم رادمان. .  شودیم خشک شیجا در رسما نیمت

 نابود را اش یزندگ بفهمد را قتیحق اگر بود خورده

 . .  کندیم

 یم جلو شده منقبض فک و شده سرخ چشمان با رادمان

 : زندیم داد تیعصبان با و دیا
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 حرومزاده؟؟ نیمت اون کجاست -

 چه رادمان رفتار نیا لیدل دانندینم و جندیگ و مات همه

 یقیرط به اوهم دیشا کنندیم فکر بعد یکم یول است زیچ

 بلند شیجا از عباس حاج. .  باشد دهید را لمیف نیا

 هب کردن نگاه بدون رادمان که برود شیسو به تا شودیم

 بلند یقدمها با نیمت به دنیرس تا را رشیمس چکدامشانیه

 تدس با و ردیگیم را اش قهی دستش کی با و کندیم یط

 : غردیم یوحش یریش مانند و چسبدیم را شیگلو گرشید

!!  ینذاشت ما یبرا آبرو که یفطرت پست حرومزاده هی تو -

 رونیب نجایا از زنده تو امشب!!!  یخاندان نیا ننِگ لکه

 . . پست زیچ همه یب! یرینم

 یسع و روندیم رادمان سمت به هردو نیمت پدر و اضیف

 را نیمت که خواهدیم و زندیم زجه یکت کنند ارامش کنندیم

 لز نیمت به نفرت با که یرادمان به اضیف ، دهند نجات
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 را نیمت کشتن قصد دیفهم توانستیم نگاهش از و بود زده

 : کندیم نگاه ، دارد

 ما. .  لمهیف هی همش. .  باش اروم. .  پسرم رادمان -

 هشیم هم زدن حرف با یول. .  نکرده یدرست کار میدونیم

 دست کار کن ولش. .  باباجان کن ولش. .  کرد درستش

  نده خودت

 به یمحکم یلیس بود شده نیمت برابر ده زورش که رادمان

 به دلگ با و کندیم پرتش نیزم یرو و زندیم نیمت صورت

 افتد یم جانش

 شهیم حرف با!  برده مارو یابرو زیچ همه یب نیا -

 بااون و دمید من امروز که یا حامله زن کرد؟؟ درستش

. .  شهینم نه کرد؟؟ درستش شهیم رو افتادش جلو شکم

 هشیم نویا. .  کرد پاک یهست از شهیم رو رذل آدم نیا یول

! 
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 تا ودب یکاف حرفها نیا. .  افتد یم نیمت جان به شتریب و

 و رانیح اضیف. .  شود وارد نهیآد خانواده به دوم شوک

 و رودیم ضعف خانجون و کندیم غش یکت. .  ماندیم مات

 آن در و دینشیم مبل یرو شده شل یباپاها عباس حاج

 در از آمده جلو یشکم و معصوم افهیق با یدختر ، انیم

 . . . . شودیم وارد سالن
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 از و اندازد یم شیها شانه یرو را ینازک بافت گلچهره

 اب که یرادمان کنار و رودیم نییپا عمارت اول پله سه دو
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 هریخ ینامعلوم نقطه به اش یجد کامال و اخم از پر افهیق

 از یادیز فاصله با است کرده دایپ یترسناک افهیق و است

 . ندینشیم او

 رادمان بدن حرارت و یداغ از یزیچ هم زییپا سرد یهوا

 شانیرو زخم رد و شده قرمز شیمشتها ، بود نکرده کم

 . بود مشخص

 نیمت به یآنقدر ، است رادمان یمشتها به نگاهش گلچهره

 سرو با نیمت که ، نگرفت را شیجلو یکس و زد مشت

 آمپوالنس با آخر دست و شد هوش یب یخون صورت

 دکتر. .  شد خارج عمارت از پدرش و مادر همراه

 وصل سرم خانجون به و آمد عمارت به هم شانیخانوادگ

 دنابو را اش یزندگ نیمت که یدختر دور هم هیبق. .  کرد

 . .  بودند شده جمع بود کرده

  و کرده باز را بود دستش در که یزخم چسب
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 : کندیم تر سرزبان با را لبش

 . . دستت رو یبزن اوردم. .  نویا ؟ خوبه حالت -

 را سرش ، بود شده گلچهره متوجه تازه که رادمان

 یاصد با و اندازد یم یگل به یا رهیخ نگاِه و گرداندیبرم

 : دیگویم یا گرفته و دار خش

 چطوره حالت تو اصل در. .  ستین مهم. .  من حال -

 ؟ دختر

 نیسنگ نگاه هنوز یول اندازد یم نییپا را نگاهش گلچهره

 دیپرسیم را حالش. .  کندیم حس خودش یرو را رادمان

 باور را شیحرفها همه باالخره ؟ بود چطور حالش واقعا ؟

 به بود آزرده را قلبش بارها و بارها که ینیمت و کردند

 و ایپو هیقض تا گرفته تصادف از ، دیرس عملش یسزا

 که یهرمشت با امشب. .  نیماش در یباران روز آن انیجر

 یگل دل یزخمها توانست یحدود تا یکم خورد نیمت به
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 ؟ شدبا بد حالش شدیم مگر حال نیباا. . ببخشد امیالت را

 یلعنت و سمج بغض نیا پس است خوب حالش اگر یول

 هب را نیمت قهی که رادمان مانند چرا ؟ رودینم کنار چرا اش

 و دهیچسب را اش قهی ، بود دهیچسب کردنش خفه قصد

  ؟ کندینم شیرها

 را حالش و کندیم ینیسنگ دلش یرو یزیچ انگار چرا

 ؟ است کرده نابسامان

 ، بود دهیشن امشب که بود ییحرفها تمام بخاطر دیشا

 که ردب یپ هیقض نیا به کامل طور به امشب نکهیا دهمیشا

 دنیفهم و است نداشته باورش نفرهم کی عمارت نیا در

 . . دهدیم عذابش قتیحق نیا

 . . انگار یول. .  خوبم بگم خوامیم. .  من -
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 نیا از چکدومیه یدیفهم امشب که یباور انگار یول -

 خوب حالت ذارهینم و کنهیم تتیاذ ، ندارن بهت آدما

 . . باشه

 شهیهم. .  کندیم نگاه رادمان به و کشدیم باال را نگاهش

 . . شدیم متوجه زود را زیچ همه
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 انیب دوباره قراِر که دادن خبر بهم رید امروز -. 

 ارنبیا گفتن شدم خبردار که هم یوقت. .  تیخواستگار

 !  یراض توام

 : است آلود اخم و یجد اش چهره هنوز
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.  دمب نجاتت واقعا نباریا کردم یسع فقط. .  نکردم باور -

 هگرفت گردن رو زیچ همه یب نیمت جرم که پسِر اون با. 

 که زدم حرف یطور نباریا یول. .  زدم حرف دوباره بود

 رمقص یک و فرستادتش یک نکهیا از. .  داد لو رو زیچ همه

 مدید که نجایا امیب خواستم کردمو جور و جمع. .  هیاصل

 . . اتاقم در جلو سادهیوا ، اومده جلو شکم با باردار زن هی

! 

 : بردیم باال را اش یشانیپ یرو افتاده یموها یعصب

. .  داره تو به هم ییشباهتا هی یحت!  توهه همسن دختره -

 و دهیکش کیبار یجاها به رابطش شرفیب نیبامت

 مه دختر نیا. .  رونیب ندازنشیم فهمنیم یوقت خونوادش

 یوقت. .  بارداره فهمهیم یاوارگ و یکار و کس یب اوج تو

 رشوگو و کنه سقت دیبا گهیم بهش ، دهیم خبر نیمت به

 شباها نیمت نکهیا یهوا به هم دختره! شیزندگ از کنه گم
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 الیخ نکهیا مثل یول. . دارهیم نگه رو بچه. .  کنه ازدواج

 الم رو بچه پدر نتونسته تنها نه نکاریباا و کرده یخام

 شنوهیم گهید یکی از شویخواستگار خبر بلکه کنه خودش

 ماهشه پنج. .  من سراغ اومد. .  مشخصه گهید که بعدم. . 

 . .  داره تیحما درخواست و

. .  دهدیم گوش رادمان یحرفها به باز دهان با گلچهره

 اشدب فیکث و پست حد نیا در توانستیم چگونه آدم کی

 کی . . داشت تن به انسان لباس که بود والیه کی نیمت ؟

 هیبق ینابود به و کردیم فکر خودش به فقط که رذل آدم

 . . دادینم یتیاهم

 اتفاقا"  افتد یم نیماش در نیمت روز ان یحرفها ادی

 نیمت رمنظو توانستیم حاال" !  توهه هیشب یلیخ ، شونیکی

 . .  ندیبب چشمش یجلو را
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 ربخاط بود شده خنک دلش قبل از شتریب حرفها نیباا

 اخر دست و خورد رادمان از مرگ حد سر تا که ییکتکها

 داشت وجود نیزم کف از کردنش جمع کاردک با تیقابل

! 

 هب راجع رو قتیحق نیا تا دیکش طول نقدریا نکهیا از-

.  . یشد تیاذ یلیخ مطمئنم. .  متاسفم. .  کنم رو نیمت

 نیا. .  باشه راحت نبودش از التیخ بعد به نیا از یول

 .  . وفتهیب نیمت واسه قراره که ِیاتفاقات راهه اول تازه

 : دهدیم تکان یسر گلچهره

 یکرد یسع من بخاطر نکهیا از. .  نکهیا از. .  ممنونم -

 یتنگف هیبق مثل الاقل نکهیا از. .  یکن رو نویمت دست

 . .  یکرد و یکنیم درستش یگفت اولش از. .  یگیم دروغ

 را دستش و چرخدیم سمتش به و کندیم نگاهش رادمان

 : گذاردیم گلچهره چانه ریز
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 باورت چکسیه یکرد فکر هروقت. .  خونه نیا تو -. . 

 حس هرجا اصال. .  نداره قبول رو حرفت ای ، نداره

 منو همونجا درست. .  یستین مهم یکس واسه یکرد

 یول. .  مبش باخبر رید ای نباشم شهیهم دیشا. .  اریب بخاطر

.  هبش یخوایم تو که یاونجور تا کنمیم یهرکار که بدون

 یلیخ یباش داشته یخوایم تو که ییایدن دونمیم چون. 

 . .  یدار االن که هیزیچ از قشنگتر

. .  پشتوانه داشتن از ، دیام از شودیم پر قلبش گلچهره و

 و است آرامش حضورش شهیهم که یاستوار کوه کی از

 یحرفها که یمرد. .  دارد را دلش یهوا نامحسوس

 و بود باالتر دزش مسکن قرص صد از بخشش آرامش
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 در شهیهم یافراد نیچن حضور. .  آورد یم جا را حالش

 چه اگر کنند یاور ادی تو به تا. .  است الزم یزندگ

 مه یتعداد اما ، دارد یرحم یب یهایبلند و یپست یزندگ

 . .  دارد مرحمت جنس از ییادمها از

 گرفته را اش چانه که رادمان گرم دست یرو را دستش

 راآرام زخم چسب و اورد یم نییراپا گذاردوانیم است

 قلب مقابل در باشد کرده یمرحمت چسباندتایم آن یرو

 و داشت خاطر به را شیکارها و او شهیهم که یدلسوز

  ، بود مراقبش

 در که یفیظر یدستها یرو خوردیم سر رادمان نگاه

 یب نقدریهم شهیهم شدیم چه. .  شدندیم گم دستانش

 گره هم در انگشتانشان و گرفتیم را دستها نیا مهابا

 . .  کردینم شانیرها ابد تا و شدیم



 

Romanzo_o 946 

 داده قول خودش به یول ، رسدیم یک روز نیا داندینم

 که یلمیف اون انیجر. .  یراست-. .  رسدیم که است

 مغازه تمام ما ؟ بود یچ دستت به دیرس امشب درست

 ای نداشتن نیدورب ای همشون و میگشت رو اطراف اون یها

 ! بود ومدهین در یزیچ لمایف یتو داشتن اگرم

 ونهچگ فلش نیا داندینم که ُافتد یم ادشی تازه گلچهره و

 دزیم رستار مورد در ییحدسها. .  است دهیرس دستش به

 چون!  باشد مطمئن تواندینم ، نپرسد خودش از تا یول

 خود با و. .  بود خبر یب ماجرا نیا زیچ همه از رستار

 که یراست به باشد داده انجام او را نکاریا اگر دیگویم

 ! اند گذاشته تمام سنگ شیبرا امشب نهیآد برادران

 دیبا اول یول. .  زنمیم ییحدسها هی یعنی. .  دونمینم -

 . .  بشم مطمئن

 : شوندیم پررنگ ، کمرنگش یاخمها رادمان
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 ؟ هیک یزنیم حدسشو که یاون -

 ( !my bro) برو یما منم --

 عمارت یسو به شانیسرها هردو صدا نیا دنیشن با

 شیبهایج در را شیدستها که یحال در َرستار ، چرخدیم

 نگاه رادمان به مرموزش و کج لبخند با است برده فرو

 . شودیم کترینزد و کندیم

 با رادمان و شودیم لیتبد نیقی به شکش گلچهره و

 برگشته دوباره و شده محو یا لحظه یبرا که ییاخمها

 عقاب کی چشم مانند که یرنگ سبز چشمان به ، بودند

 ، کندیم نگاه زدندیم برق نیزبیت
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 هرکار پشت بخورد قسم است حاضر نگاه همان در و

 حساب نقشه کی دهدیم انجام خانواده نیا یبرا که یخوب

 ! است شده دهیکش شده

 و خودش دونفره قاب و شودیم بلند شیجا از گلچهره

 نگاهش که رستار مرموز افهیق به و زندیم هم به را رادمان

 : دوزدیم چشم است رادمان به

 یماجرا کجا از. .  یول. .  باشه تو کار زدمیم حدسشو -

 لمیف یومدین اول همون چرا نکهیا و ؟یدونستیم تصادفو

 لمویف اون زودتر اگر خب. .  یعنی ؟ یبد خودم به رو

 . .  نبود اتفاقا نیا و امشب مراسم به یازین یدادیم
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 : چرخاندیم کاسه در را شیچشمها رستار

. .  خونوادم نیا از یجزو من باالخره رو تصادف هیقض-

 ندنما ناگفته البته. .  شنومیم حرفهارو کنار و گوشه از

 هم شهیمه!  برام بود گفته قبال رو ازشیپ تا ریس از کایرون

 خصوص در و! بلنگه نیمت کار یجا هی کردمیم حس

!  بدم جانیه کمی خواستم ، نکهیا هم جملت دوم سوال

 وارد اون رو یاصل جانیه. .  نکنه درد داداشم دست یول

 ! کرد ماجرا

 را اش هیکنا و طعنه اورد یم برزبان که را داداش کلمه

 ، کندیم حس رادمان فقط

 و شودیم بلند شیجا از و فرستدیم رونیب یعصب را نفسش

 : رودیم رستار سمت به

 دنبال توش که ستین داستان ای لمیف هی ما یزندگ-

 اول همون یتونستیم احمقانت نکاریا یجا به!  یجانیه
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 کجا از مولیف نیا تو. .  نمیبب بزار اصال!  بهمون یبد لمویف

 ؟ یاورد

 چه بخواهد چه داندیم کندیم فکر که افکارش در و

 اب اگر است یعاد کامال و است سیپل کی رستار نخواهد

 . باشد کرده شک او به نیمت مورد در قاتشیتحق

 : کندیم نگاهش خونسرد و الیخ یب رستار

 با تهخیآم مشکالت یسر هی آدم یزندگ ستین بد بنظرم -

 اگر اونوقت چون چرا؟ یدونیم! باشه داشته جانیه

 هی ، یکن فیتعر تویزندگ داستان یکس واسه یخواست

 ! ینبر سر طرفو حوصله که یدار گفتن واسه یزیچ

 معمول حد از تر گشاد را جذابش سبزرنگ یچشمها

 : زندیم مرموزانه چشمک و کندیم

 یدونب بهتر دیبا تو. .  کردم دایپ چطور لمویف نکهیا و -

 ارک باهات مسائل نیا درمورد کممی دیبا البته. .  یچطور
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 ادیپ قبل یها هفته دیبا تو رو لمیف نیا چون. .  کنم

 اگر! شدم دار خبر ماجرا از مدتها بعد که یمن نه یکردیم

 کردمیم وادارت و چوندمیپیم گوشتو بودم مافوقت من

 ! سرگرد جناب یکن جمع حواستو شتریب

 رستار یحرفها از. .  کندیم نگاهشان مات و جیگ گلچهره

 : فهمدینم یزیچ

 یچطور لمیف!  خب بفهمم منم نیبزن حرف یجور هی -

 تو هکن داشیپ نتونسته ِسیپل هی که رادمان شده؟ دایپ

 ؟ یکرد داشیپ یچطور
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 دمانن که گلچهره به و کندیم کج یکم را گردنش رستار

 کندیم نگاه بود منتظرش یسوال ینگاه با کوچک یدخترک

: 

 ام؟ کارهیچ من یدونیم-

 : کندیم گره درهم اش نهیس یجلو را شیدستها گلچهره

 ام؟ کارهیچ-. .  اره. .  خب-

 ودب خودش کنترل حال در یسخت به که رادمان به گلچهره

 بشل بعد و اندازد یم ینگاه مین نکند رستار بار یحرف تا

 : کندیم تر سرزبان با را

 زنسیب کشور از خارج یگفت. .  خب هیسوال چه نیا -

 . . نیدار
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 : کندیم نگاه رادمان به رستار

 زا تااالن که من یبچگ خاطرات قیطر از کنم فکر!  ُنچ -

 تدوس موقع اون از که یبفهم یتونست. .  یدیشن هیبق

 ! شم سیپل داشتم

 : فهمدینم را حرفها نیا منظور و است جیگ گلچهره

 . .  ینشد سیپل که تو. .  خب -

 : کندیم نگاه یگل به نباریا رستار

 سیپل که یسیپل ، گلچهره بگو من به تو حاال. .  هوم -

 ؟ شهیم یچ نشه

 رستار زبان از را نامش بود بار نیاول یبرا که گلچهره

 یا هگلچهر تلفظ. .  کامل بلکه. .  نه نصفه هم آن د،یشنیم

. .   بود ندیخوشا شیبرا انگار. .  خواندنشیم یگل همه که

 : دهدیم جواب ، فکر بدون
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 ! شهیم دزد -

 ردخویم جا خودش حرفش نیا گفتن از بعد فاصله بال و

 ! است داده که یجواب نیا از

 با عدب و کندیم نگاه لشیاست و مارک ساعتش به َرستار

 : دیگویم یجد و مرموز نگاه

 و نهیبب اطرافشو بتونه سیپل از بهتر دزد هی دیشا!  درسته -

 ! بشناسه آدمارو

 ؟ سرگرد جناب هیچ تو نظر. .  ستنین بد هم شهیهم دزدا

 را تشیهو دارد قصد رستار کردیم فکر ابتدا در که رادمان

 ذهنش رستار یحرفها هیبق دنیشن با ، کند فاش یگل یبرا

 در یا جهینت او یبرا که ییحرفها. .  شودیم ریدرگ

 ودش متوجه شانیال به ال از یزیچ توانستینم و برنداشت

 تدانسیم او از باالتر نگونهیا را خودش رستار نکهیا از. . 
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 ینم خوشش اصال ، زدیم را شیحرفها هیکنا و طعنه با و

 ! آمد

 که یخوب یکارا از هدفش و باشه یک دزد اون مینیبب تا -

 ! باشه یچ کنهیم

 : دوزدیم رادمان به را مرموزش نگاه رستار

 آدمان جزوه هم دزدا. .  داره یهدف هی یآدم هر باالخره -

 . .  تره شوم نمه هی هدفاشون فقط. . 

 صدق چرا حرفها نیا گفتن با رستار دانستیم یکس چه و

 . .  دارد را رادمان کردن گمراه

 : چرخدیم گلچهره سمت به و رودیم نییپا ها پله از

 خاطرب دیرس دستت به مراسم وسط لمیف نیا امشب اگر -

 ای یکن پاس اولتو درس یتونیم نمیبب خواستم که بود نیا
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 عیسر گلچهره که برود خواهدیم حرف از بعد. .  نه

 : پرسدیم

  ؟ کنم پاسش تونستم-

 یم یگل به ینگاه مین ، است یجد اش چهره رستار 

 :  اندازد

 .  دیرسینم دستت به لمیف اون ، یبود تونسته اگر -

 تصورات تمام شدن خراب با شد یمساو حرف نیا

 داده انجام خودش از امشب که یاتیدفاع یتمام از گلچهره

 . . بود

 و دریبگ دهیناد را گلچهره تالش آنهمه توانستیم چطور 

  ؟ بزند را حرف نیا

 را یریسختگ یاستادها یادا خواهدیم البد دیگویم خود با

 او ، گرفتیم هم ستیب اگر یحت اموز دانش که اوردیب در
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 اجیحتا یشتریب تالش به گفتیم گفتن نیافر یجا به

 !  یدار

 احتیاج سختیر استاد نیا به هم واقعا گلچهره هم دیشا

 . . . شیها یریسختگ به هم و داشت

 دکنیم نگاه دو آن به اخم از پر و متعجب نگاه با رادمان و 

 . . دادینم انتقال را یخوب حس اصال رمزآلود مکالمه نیا! 
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 : کندیم نگاه مادرش به یجد و خشک گالره
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!  خورد هم به یخواستگار یالک یالک شد؟ یچ یدید -

 ستین قرار نکهیا مثل!  بودم کرده خوش یخودیب دلمو

 ! میکن دور رادمان از رو یگل

 : رودیم غره چشم گالره به یتیگ

 نیمت میدیفهم کن خداروشکر برو!  گالره کن تمومش-

 فرداشمپس کنه ازدواج باهاش یگل یخواستیم! هیشرفیب چه

 رو فتهویب مطلقه دختره هی اونوقت ادیدرب نیمت یکارا گند

 ! بزن حرف بعد کن فکر کمی دستم؟؟

 ، کشدیم باال را فرمش خوش و کیبار دماغ گالره

 و کندیم گره هم در حرص با را اش دهیکش انگشتان

 : دیگویم

 رادمان فردا نیهم اگر ؟ شهیم یچ من فیتکل پس -

 رو هتونیم یکس ؟ یکنیم کاریچ خوامیم رو یگلمن گفت

 یمن. .  کن فکر من به کممی مامان ؟ ارهیب حرف حرفش
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 کردم رادمان اوردن بدست واسه یهرکار سال نهمهیا که

 شبدست راحت یلیخ یتالش چیه یب یگل ستین حقم

 ! ارهیب

 : کندیم نگاه رونیب به اتاق پنجره از اخم با یتیگ

 نیا عروس یشیم تو باشه مونده عمرم از روز هی -

 خودتو و من باز که نکن یکار تو لطفا فقط!  عمارت

 از کابوس با یه شبا که نکن یکار باز!  دردسر تو یبنداز

!  یهست یا دهیفهم و عاشق دختر تو!  شم داریب خواب

 عروست لباس روزا نیهم میبر شیپ بااقتدار ینطوریهم

 . .  بشه آروم کمی خونه اوضاع بزار. .  یکنیم تنت رو

 : دهدیم رونیب کالفه را نفسش گالره

 روز فالن یگیم یدار هردفعه ؟؟ گهید یک پس مامان-

 به رونایهم گرفتنشم زن قبل تو. .  گهید بسه!  روز فالن

 ارد بچه و گرفت زن رفت اقا ؟ شد یچ یول!  یگفتیم من
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 موندن حوضش و خودش. .  یچیه شد؟ یچ گالره!  شد

 نیا و خودم ، رهیبگ من از ریغ یزن رادمان ندفعهیا مامان! 

 ! زنمیم شیات عمارت

 و بایز ظاهر ریز کردینم هم را فکرش یحت چکسیه و

 قرار یعصب و وانهید یفرد ، دختر نیا آرام و بیفر دل

 ! باشد گرفته

 جنون یرو از داندیم. .  شناختیم خوب را دخترش یتیگ

 اگر است مطمئن و دهد انجام است ممکن را یهرکار

 نخواهد امان در جنون نیا از ، شود رادمان همسر یگل

 ! شناختیم یهرکس از شتریب را گالره او. .  ماند

 و ظاهر یگل ، نداشت را گلچهره ساده و مهربان دل گالره

 تا نیزم رونشیب و درون فرق گالره یول بود یکی باطنش

 ..  بود آسمان
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 من یول ؟ دونهینم خواهرش مثل رو یگل رادمان چرا -

 رحاض بخاطرش که عاشقشم یحد در که برگشته بخت

 . . شدم

 دمبع به نیا از یکرد صبر نهمهیا!  گالره ببند دهنتو -

 نیا از تر ساده اون نزن رو یگل حرص نقدرمیا!  یکنیم

 ای هباش داشته ییجا رادمان سرش ای دلش تو که حرفاست

 ..  بده نشون یواکنش رادمان یرفتارا به
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 انیا از قبلنر یلیخ رادمان بود نطوریا اگر باش مطمئن

 ! کردیم یخواستگار ازش و شدیم دلگرم بهش نسبت

 : شودیم بلند شیجا از حرص با گالره

 دست از رادمانو ندفعهیا! سین میحال زایچ نیا من مامان -

 پس!  برام مونهینم دادن دست از یبرا یزیچ گهید بدم

 ! کن دایپ یراه هی و بکن فکراتو خوب

 را رد و رودیم رونیب اتاق از تیعصبان با حرف نیا از بعد

 . .  بددیم محکم

 و او صهق ، کندیم نگاه شد بسته شدت با که یدر به یتیگ

 خدا را برسد بود قرار کجا به عمارت نیباا شیدخترها

 با رودیم خودش اتاق یسو به گالره. .  دانستیم

 بنددیم سرش پشت محکم و کندیم باز را درش تیعصبان

 فرا را اطرافش که یروشن با و کندیم روشن را چراغ ،
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 غیج ، شودیم دوخته شیرو به رو به که نگاهش و ردیگیم

 : گذاردیم قلبش یرو را دستش و کشدیم یکوتاه

 ! دمیس. . تر. .  یکنیم کاریچ نجایا تو. .  تو -

 ، ندیبیم که را شیرو به رو یصدا یب و خونسرد نگاه

 : رودیم جلوتر

 یستین بلد رو شدن یکس اتاق وارد و گرفتن اجازه -

 !؟ پسرعمو

 یالیخ یب با بود نشسته ریتحر زیم یصندل یرو که رستار

 : زندیم هیتک آن به

 ازش هک نبود یکس شدمیم وارد یوقت متاسفانه یول بلدم -

 ! رمیبگ اجازه
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 در شیپ لحظه چند تیعصبان و حرص هنوز که گالره

 ظاهر و کند آرام را خودش کندیم یسع ، بود وجودش

 : کند حفظ را اش یشگیهم نرمال

 نم با ؟ینشست یکیتار تو چرا یول. .  درسته. .  خب -

 ؟ یدار یکار

 : کندیم نگاه زیم یرو لیوسا به یجد و خونسرد رستار

 آدما یسر هی وجود تو که یکیتار برابر در یکیتار نیا -

 ! که ستین یزیچ. .  هست تو و من مثل

 گره هم در را فرمش خوش و دهیکش یابروها گالره

 : کندیم

 ؟ هیچ منظورت -

 یزیچ که همانطور و داردیبرم را یکاغذ و قلم رستار

 : دهدیم جواب ، سدینویم آن یرو
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 یوقت. .  کنه رشد یکیتار نیباا یوقت آدم. .  یفهمیم -

 همهفیم مثلما. .  کنه دایپ نفوذ افکارش تموم تو ذره ذره

 اون با اگر مخصوصا. .  عمو دختر یچ یعنی من حرف

 ! باشه داده انجام یبد یکارا. .  یکیتار

 دلش ته. .  دهدیم قورت زور به را دهانش آب گالره

 از است سهل که ریخ دیجد پسرعمو نیا قدم دانستیم

 ! است شومتر شومم

 : زندیم لبخند یمصنوع و مسخره

 ینطوریا. .  یگیم یچ بدونم بزن حرف یجور هی -

 . . یزنیم یکیتار از حرف. .  من اتاق تو یاومد یواشکی

 ! بشم متوجه بزن حرف درست لطفا

 در یباز زرنگ نیا از اش حوصله دارد کم کم که رستار

 زیم یرو را خودکار ، رودیم سر گالره خودیب یها اوردن

 اندازد یم



 

Romanzo_o 966 

 

 

۴۹۴ 

. 

 رو یچ همه من. .  میبزن حرف پرده یب پس. .  باشه -. 

 !  دونمیم تو درمورد

 همه. . کندیم نگاهش مات و خورده کهی یا لحظه گالره

 ؟؟ را زیچ چه قایدق ؟ دانستیم را زیچ

 روعش گالره با اش یباز ، زندیم هیتک یصندل به رستار

 ! است شده

 یچ راجع من یدونیم خوب خودت. .  نکن فکر ادیز-

 میکن کمک هم به میتونیم ما بگم بهت اومدم! زنمیم حرف

! 
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 : بازدینم را خودش گالره

 ممبفه منظورتو بتونم بزن حرف یجور هی ؟ یکمک چه -

! 

 را امدن کوتاه قصد گالره ، کندیم نگاهش مرموز رستار

 گذشته حرفها نیا از کار کند اش یحال دیبا پس ندارد

 : است

 قسمت اون و گذشتت درمورد. .  دونمیم تورو راز من -

 یکرد پنهونش هیبق از تیموفق با سالها نیا تو که یکیتار

. .  دیجد آدم هی. .  واردم تازه آدم هی خونه نیا تو من! 

 افرادش و عمارت نیا یرو و ریز از همتون از شتریب یول

 ! دارم خبر

 : کشدیم کاغذ یرو یزیچ داردیم را خودکار دوباره

 ؟ دونمیم ازت ییزایچ چه یبدون یخوایم -
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 ارانگ نگاهش با که بیعج آدم نیا. .  است دهیترس گالره

 از اصال ؟ خواهدیم چه او از دارد را کردنش مسخره قصد

 است ممکن محال ؟ زندیم راز از حرف داند؟یم چه او

 ! است محال. .  بداندد او از یزیچ آدم نیا

 یکی به دست مثال. .  میکن شروع کاشیکوچ از اول -

 تو نیمت یبود گفته تو!  تصادف روز تو اونم نیمت با کردن

 تو نیمت. .  یگفت دروغ که یدرصورت. .  بوده عمارت

 ! زده خواهرت به که بوده ینیماش

 ییما داداش نیا خواهه خاطر تو که نهیا موردمون نیدوم

 افتضاحتم قهیسل با قسمت نیا تو نماند ناگفته البته ؟ نه. . 

 ! شدم آشنا

. 

. 

 



 

Romanzo_o 969 

 

۴۹۴ 

. 

. 

 

 هک یبد یحسها پس. .  کندیم مشت را شیدستها گالره

 ییحرفها نیهم بخاطر بود افتاده جانش به رستار درمورد

 . .  آورد زبان به شیجلو االن که بود

 است دهیترس و دوانده شهیر وجودش در یخاص استرس

 : کند رفتار یعاد و خشک شهیهم مانند کندیم یسع یول

 سکوت تااالن چرا پس یدار اطالعات نهمهیا که تو -

 ؟ یکرد

 : دهدیم جواب گالره به کردن نگاه بدون رستار



 

Romanzo_o 970 

 برنامه ینیمع ساعت و روز واسه که بمبم هی من چون -

 !شدم یزیر

 ! بگم کردم فراموش رو سوم مورد. .  میبگذر نایا از حاال

 و هدیکش چشمان به را زشیت و موشکافه نگاه ندفعهیا و

 : دوزدیم گالره رنگ یمشک

. .  شبنمه مرگ به راجع سوم کننده ریمتح زیسوپرا -

 منم که بدون یول!  یدونیم ازش زایچ یلیخ دونمیم

 ! دونمیم

 گالره اعصاب یرو بیعج که زندیم یمرموز پوزخند و

 . .  کشدیم ناخن

 رخش از رنگ آرام آرام و ماندیم شیجا در مات گالره

 ! بود یمورد واقعا خودش یبرا سوم مورد. .  پردیم

 ؟ یخوایم یچ. .  یچ. .  من از -
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 : کندیم نگاهش مرموزانه رستار

 بخوره من بدرد که یدار یچ تو نیبب کن فکر خودت -

  ؟

 وربا تواندینم. .  کندیم پنهان را شیدستها لرزش گالره

 یزیچ هیقض نیا از مادرش و خودش از ریغ به یکس کند

 ! بداند

 ، کندیم مرتب را ذهنش افکار فکرها نیا همه وجود با

 : رودب حرفها نیا بار ریز ای اوردیب کم که نبود یکس گالره

 یبرا یمدرک چه. .  هینیسنگ یلیخ یحرفا نایا. .  نیا -

  ؟ یدار اثبات

 : شودیم بلند شیجا از رستار
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.  یول. .  دارم مدرک و سند زنمیم که یهرحرف یبرا من -

 زا اگر بفهمونم بهت که باشه یحد در خوامیم فقط االن. 

 ! یداشت حق ، ینداشت یخوش دل اومدنم

 هب مرموز و زیت نگاه باهمان و ردیگیم فاصله او از یکم

 : کندیم نگاه گالره

 یکمک چیه تو و من. .  کنمیم فکرشو که االن. .  یراست -

 یببم واسه کن آماده خودتو پس. .  میکن هم به میتونینم

 ! بشه منفجر قرار کجا و یک یدونینم که

 یحساب مرد نیا. .  است شده خشک شیگلو گالره

 ودشخ دینبا اصال یول. .  بود گرفته یباز به را اعصابش

 مطمئنن. .  بماند محکم دیبا یباز نیا اخر تا. .  ببازد را

 ! دارد وجود کردنش یخنث یبرا یراه بمب نیا

 نیهم در شودیم رفتنش متوجه در شدن بسته یصدا با

 . افتد یم زیم یرو خودکار و کاغذ یسو به نگاهش نیح
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 را پرنده کی رنگ اهیس بال دو تصور کاغذ یرو نقش. 

 شتهنو یسیانگل به ییبایز خط با ان ریز که دادیم نشان

 ؟یا آماده" are you ready"? بود شده
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 اجازه تواندینم. .  کندیم مچاله را برگه بغض و خشم با

 نیا. .  دهد باد بر را زشیچ همه شبه هی نفر کی دهد

 . * * * شود یخنث دیبا شده که یمتیهرق به بمب

 " َرستار" 
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 : کندیم نگاه ستمیس به جانیه با دیجاو

 دل تو خودشو تونسته خوب مدت نیا تو یپر داداش -

 منو یکوچولوها نیخبرچ که ییجا تا. .  بده جا اعضا

 نیا به دادن سوت سه لقب که الحق!  برده سییر تااتاق

 فکرشو که یزیاونچ از زودتر یچ همه!  قشهیال دختر

 . .  رهیم شیپ یدار میکردیم

 : کنمیم نگاهش یجد و دهمیم تکان یسر

 که یباش داشته یمهمتر یخبرا فکرکردم ؟ خب -

 ! یکشوند نجایتاا منو بخاطرش

 : ندینشیم شیجا در مغرورانه و زندیم یپهن لبخند

 هی همه از اول!  سییر گنینم ینطوریهم که مهمو خبر -

 ؟ نه ای یدیم بگو!  خوامیم یمرخص ازت روز
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 : کنمیم نگاهش یجد

 که میدار یمهم یکارا یوقت کنار بزار رو یباز مسخره -

 ! میکن یدگیرس بهشون دیبا

 : زندیم هیتک یصندل به دیجاو

 ازاد روز هی منم باباخب ستین یباز مسخره موال به -

 مغز وت درست!  نشستم یلعنت زیم نیا پشت همش خوامیم

 شتریب من از تو یول. .  کننده ییاجرا منم یمتفکر

 !  یکنیم استراحت

 : کنمیم نگاهش خونسرد

 درکنار عشق با دارم خونه اون تو من یکرد فکر نکنه -

 کنتر بزار رو پرتا و چرت نیا ؟ کنمیم یزندگ خونوادم

 !  نده هدر رو وقتمون نیا از شتریب

 : کندیم نگاهم مسمم دیجاو
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 به رو روز هی نیا فقط ، درست یگیم تو یهرچ اصال -

 نیا و بار و کلوپ نجایا درسته حاال!  بده یمرخص من

 مبکن دیبا یغلط چه ین معلوم روزم هی نیا تو نداره زایچ

.  دهب دیجاو مرگ!  نشکن داداشتو دل. .  گهید بده تو یول

 . 

 : شومیم کشینزد اخم با

.  وننکش چشام جلو مرگتو یمرخص هی واسه دهنتو ببند -

 هی یجا به رو یمرخص داشت ارزششو اگر بده خبرتو. 

 . دمیم روز سه روز

 در را نم که شودیم بلند و شودیم باز بناگوشش تا ششین

 وادارش و دهمینم اجازه او به که ببوسد و بکشد اغوش

 : ندیبنش کنمیم

 ؟ نه ای خبرو یگیم -
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 شنود اون از من که یزیچ طبق نیبب ، گمیم گمیم -

 برسه گنده محموله هی قراره روزا نیهم نایا. .  دمیشن

 دایپ مدارکو روز تااون میبتون قایدق ما اگر که. .  دستشون

 ! میبزن نشون دوتا ریت هی با میتونیم میکن

 . میدار وقت چقدر بفهمم دیبا!  خوامیم قشویدق خیتار -

 : دهدیم تکان یسر دیجاو

 یجا یپر. .  نکهیا مهمتر خبر فقط. .  فهممیم باشه -

 ! کرده دایپ رو گاوصندوق

 : کنمیم نگاهش مات لحظه هی

 ؟ یمطمئن -
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 : کندیم نگاهم مطمئن دیجاو

 از یول نداشته رو امکانش چون. .  نهیبب نرفته خودش -

 تونسته خودش یها یزن گمانه و حدس و آمدا و رفت

 ؟ زده حدس فقط -. .  کجاست صندوق گاو که بفهمه

 ؟؟ میبر جلو قرار حدس هی با ما یعنی

 : کندیم نگاه ستمشیس به دیجاو

 طبق و!  کنم هک رو خونه اون ینایدورب تونستم من -

 اقیدق ، بفهمم تونستم لمایف از روزا نیا که یزیچ اون

 ! درسته یپر حدس بگم تونمیم
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 شلفت نیا از شتریب. .  کن جمع رو ها بچه پس. .  خوبه -

 . .  میند

 : شودیم بلند شیجا از و کندیم دییتا دیجاو

 شد؟ یچ من یمرخص نیا حاال. .  فقط. .  داداش چشم -

 : اندازم یم ینگاه ساعتم به

 ! استراحت هفته هی ، پروژه انیپا از بعد -

 : کندیم نگاهم خوشحال

 دیاش کنمیم دایپ شتریب یخبرا گردمیم حاال!  گرم دمت -

 !ماهکی بشه هم هفته هی هفته هی شد روز هی که یهمونطور

 ! ساعت کی شد همش برگشت ورق یدید هم هوی -

 و در . . نمیبب رانویا نیا برم بزار الیخیب من مرگ داداش -

 دلم والم به. .  شده یچ به یچ اصال نمیبب. .  نمیبب دافارو
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! خوشکل قدبلند یمشک ابرو و چشم هی واسه زده لک

 ! دبو بالمون و دست تو یرنگ چشم بلوند بس از میمرد

 : دهمیم باال را میابروها تعجب با

 نجایا نیبب ؟یداریبرنم کارات نیا از دست هم نجایا تو -

 هب خودت قول به. .  ها یر در یبزن یبخوا یستین اونور

 الیخیب!  کنم جمع گنداتو امیب که ستمین یکی من موال

 ! برسم کارام به من تمرکز با بزار شو یمرخص

 و بزنه اونه مرد االن. .  گهید شده یمیقد ییدرو بزن -

 !  بمونه

 : کنمیم نگاهش زیام تمسخر

 ای اباب که بعد. .  داشته برت یگر یلوت فاز رانیا یاومد -

 یمشک از و بلوند که کردن باهات یکار هی دختره داداش

 ! گهیم بهت یچ ستییر یفهمیم ینداد صیتشخ
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 : خنددیم

 ادیپ رو یکی نجایا دمیجاو من اگر مناا پر تو بزن یه -

 ییتنها برو سرت فدا بگه شد هم حامله اگر که کنمیم

 ! کنمیم بزرگش

 : دهمیم تکان یسر تاسف با

 تیمرخص نکهیا فقط. .  رهینم انتظار ازت نیا از شتریب -

 و سالم دختر هفته هی نیا تو ترسمیم. .  روزه سه همون

 ! ینزار وفتادهین پس بچه

 : دیگویم باخنده و دهدیم باال را شیابروها

 هی همون ، شودینم داده پس شده دهیشن حرف داداش نه-

 ! تاماام هفته

 شیتهاطنیش و بچه نیا. .  فرستمیم رونیب قیعم را نفسم

 . . . ماند خواهد نگونهیهم تاابد
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 دو را دیسف و زرد یرزها گل باکس و شکالت جعبه

 ادهافت راه به دلم در که یذوق و شوق با و رمیگیم یدست

 . .  شومیم کافه وارد بود

 افراد یها نگاه تکاپو و دیآ یم در صدا به در یباال زیآو

 صورتم به ورود محض به یخاص یگرما ، افتد یم من به

 یاسپر هوا در انگار که قهوه و شکالت یبو و خوردیم
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 حاِل زمستان یسرما در و چدیپیم ام ینیب در بود شده

 . دهدیم دلم به را یخوش

 نیا و شد تمام زیچ همه باالخره ، زنمیم یپهن لبخند

 ! دوباره یآغاز هم دیشا باشد ما یدوست ادامه توانستیم

 ام یشگیهم زیم یسو به خواهمیم و دارمیبرم قدم آرام

 یا شهیش پنجره کنار آنجا. .  شومیم اش متوجه که بروم

 فنجان بود میرو به رو رخش مین ، است نشسته بزرگ

 هم شدیم خارج یرنگ دیسف بخار آن از که یقهوا

 و بود فنجان آن به اش رهیخ نگاهه ، داشت قرار شیجلو

 ! است کرده ریدرگ را ذهنش بیعج یزیچ انگار

 جعبه و گل باکس و رومیم شیسو به آرام و صدا یب

 : گذارمیم زیم یرو شیجلو را شکالت

 !قیرف چسبهیم شتریب شکالتا نیا با ات قهوه -
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 ام افهیق به نگاهش نکهیهم و کندیم بلند را سرش دیترد با

 : دهمیم کش را لبخندم ، افتد یم

 ! پرااااز سو -

 متعجب چشمان با و شودیم بلند شیجا از مردد و ناباور

 رارق شیرو به رو من شدینم باورش انگار کندیم براندازم

 ! ام گرفته

 ؟؟. .  هیواقع. .  نه ای ؟ نمیبیم خواب دارم-

 و نمکیم کترینزد او به را خودم و کنمیم نگاهش ثانهیخب

 و سفت یبازو از یشگونین ینیب شیپ رقابلیغ یحرکت در

 ! رمیگیم اش یعضالن

 هب را من عیسر فکر بدون یخوشحال با و خنددیم نباریا

 : کشدیم آغوش
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 داریب گهید بودم خوابم اگر شگونین نیا با االن دختر -

 به دردش که ییشگوناین نیهم واسه دلم واهلل به! شدم

 !  بود شده تنگ دمیرسیم استخونام

 یزیچ به نکهیا بدون کردم بغلش و دمیخند مدتها بعد

 : باشم نگران ای کنم فکر

 ! قیرف عمر آخر تا هوارم سرت بعد به لحظه نیا از -

 : است شده دار بغض انگار شیصدا

 ! شو هوار من سر فقط تو!  قیرف اخه بگردم دورت -

 را اند آورده هجوم چشمانم سمت به که یشوق یاشکها

 : شومیم جدا او از و زنمیم کنار

. .  باهات دارم حرف یکل که نیبش. .  تخت التیخ -

 خودت به فقط کردم جمع رو همه که دارم بتیغ یکل

 ! بگم
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 : دوزدیم چشمانم به را دارش بغض رنگ یمشک چشمان

 تبه!  بود تو یپ ذکرم و فکر تمام مدت نیا تو دختر -

 اون در امیب مونده کم!  یدادینم جواب زدمیم زنگم

 !بکوبم عمارتو

 : کشمیم یقیعم نفس

. .  شدم خالص مشکالتم همه شر از یوقت خواستمیم -

 . . سمتت امیب بعد
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 هم رو تو دوشم رو مشکالت همون با دوباره خواستمینم

 گهید. .  شد تموم یچ همه االن یول. .  بندازم مخمسه تو

 نیب تونهینم چکسیه و یچیه. .  باشه راحت التیخ

. .  گمب بهت نویا نخواستم یتلفن!  رهیبگ قرار ما یدوست

 ! داره یشتریب لذت یحضور

 ، نمینشیم و کشمیم عقب را ام یصندل حرف نیا از بعد

 به ور نشستن از قبل کندیم نگاهم جانیه و لبخند با ایپو

 تعجبم نگاه و نبود کم تعدادشان که کافه یهایمشتر هیبق

 : دیگویم بلند ، بود ما سمت به هم شانیهایبعض

 ینایزتریعز از یکی ورود افتخار به امروز ، زیعز یرفقا -

 پنجاه نیداد سفارش تااالن که یهرچ کافه به میزندگ

 ! همتون جون نوش!  شهیم شاملش فیتخف درصد

 پر را کافه کل غیج و دست یصدا حرف نیا از بعد

 : زندیم داد هایمشتر از یکی انیم آن در و کندیم
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 شب دوازده تا من پس داداش داره نگهش واست خدا -

 را حرف نیا!  امیم دخترام دوست از یکی با دفعه هر

 . خندندیم حرفش به هیبق و زندیم

 : مکنیم نازک یچشم پشت ، ندینشیم میرو به رو ایپو

 خواهرم افتخار به یبگ یخوایم کردم فکر سیخس -

 ! گانهیرا

 چشم به اونم -

 همه دیبگو خواهدیم و شودیم بلند شیجا از فکر یب و

 وادارش و کشمیم را دستش عیسر که است گانیرا زیچ

 : ندیبنش کنمیم

 آه یشد ورشکست که بعدا یفهمینم یداغ االن خره یه-

 حرف چه گفتم یچ هی من حاال!  منه پشت نتینفر و

 ! تو یشد کن گوش
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 : کندیم نگاهم بار طنتیش

 یالک ؟ خوردم خر مغز یکرد فکر یلیخداوک نه-

 ونا فکر تو االن من ، بگم یزارینم دونستمیم بلندشدم

 یک واسه اونم مالم به زدم شیآت فمیتخف درصد پنجاه

 !؟یچ واسه

 پرت شیسو به را ِمنو و دهمیم تکان را سرم خنده با

 : کنمیم

 ! بود شده تنگ برات دلم!  مارموز ِیعوض -

 و کشدیم رنگش یمشک حالت خوش یموها به را دستش

 : کندیم نگاهم لبخند با

 من نهیع یباحال و جذاب دوست هی اگر همه. .  دونمیم-

 شاهه قتیرف که تو گهید. .  شنیم دلتنگش باشن داشته

 . .  جذاباس
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 کنمیم کج را دهانم تمسخر با و دهمیم ام یشانیپ به ینیچ

: 

.  یتهس یا تحفه چه کنهیم فکر ندونه یهرک!  بابا ریبم -

 خان ُاشتر. 

 فویتخف درصد پنجاه که من توسر خاک!  ادب یب اِ -

 همه بگم پاشم نکن یکار هی -!  دادم عنتر توهه واسه

 ! مالت به بزنم شیآت یدرستک ها گانهیرا یچ

 : کشدیم خودش سمت به را شکالت جعبه و خنددیم

 نایازا میبگذر!  دختر موت تار هی یفدا دارم یهرچ-

 کهیمرت اون از یچجور ؟ شد یچ نمیبب کن فیتعر

 ! برام کن فیتعر کامل ؟ شد ایچ ؟یشد خالص شرفیب

 باز یکی یکی را شکالتها که کنمیم نگاهش نهیس به دست

 : گذاردیم دهانش در و کندیم
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  ! بلمبون هیثان هی تو رو همه اینکن تعارف وقت هی -. 

 و داردیم بر جعبه از را شکالتها از دانه کی پر دهان با

 : گذاردیم میجلو

  تو هیسهم نیا. .  ایب -

 که برمیم دست یکمرنگ بااخم و کنمیم جمع را میلبها

 همانطور و کشدیم عقب را جعبه که بردارم گرید یدوتا

 : دیگویم است شکالت از پر دهانش که

 یدینشن. .  اس هیهد ، منه مال نایا ؟ یزنیم دستبرد-

 ؟ یبخور یدیم هیهد که یزیچ از دینبا گنیم
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 : ردیگیم ام خنده

 من یمو تار هی یفدا تیچ همه!  شنومیم باره نیاول نه -

 خودته از که کاهدون ستین خودت از کاه حاال ِگدا ؟ اره

 ! ینش اسهال بخور کم! 

 نم مخزن نباش نگران. .  کنهیم فرق بااون نیا نیبب نه -

 ! گهید کن فیتعر باش زود. .  داره تحملشو

 ها گارسون از یکی از و دهمیم رونیب حرص با را نفسم

 هک کافه صاحب اوردیب میبرا یشکالت کیش خواهمیم

  ! یشو کار به دست یمجبور خودت نباشد بلد تعارف

 شیبرا دانه به دانه را زیچ همه کنمیم شروع هم بعد

 هنکیا یبرا بود شده تنگ دلم بیعج. .  کنمیم فیتعر

 ات کنم فیتعر نفر کی یبرا را ام یزندگ اتفاقات تمام

 ! شوم سبکتر یکم بلکه
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 کل کل تمام وجود با که ییایپو از بهتر یکس چه و

 . . دهدیم گوش دل و جان با را میحرفها مانیها

 اما.  . ستیزندگ از یقسمت عشق ، ستیزندگ شروع نفس

 . . . ستیزندگ قلب خوب دوست

 سراغ میریم امشب. .  آمادس یچ همه داداش -* * * 

 محموله مناسبت به یمهمون هی امشب. .  گاوصندوق

 نیا. .  گرمه بااون سرشون همه و گرفتن دشونیجد

 به دنیرس راه یپر!  ماست یبرا تیموقع نیبهتر

 . .  دهیم نشون بهمون رو گاوصندوق

 دنکر ریگ بدون را کلماتش تا کشدیم یقیعم نفس آراز

 : دیبگو

 رشتیب نگهبان هی هم هستن ها بچه که ییجا. .  ییجا -

 . .  مراقبم من. .  من. .  نداره
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 هددیم گوش شانیحرفها به تیجد با و سکوت در رستار

 : کندیم نگاهشان مرموزانه آخر در و

 نفر دو ها بچه بردن یبرا آراز همراه ، کنمیم شروع پس -

 . میفرستیم رو

 : کندیم نگاه آراز به تیجد با

 یچ که یفهمیم!  بشه کم دینبا ها بچه اون یمو تار هی -

 ؟ گمیم

 : دهدیم تکان را سرش عیسر آراز

 ! سییر. .  چشم -

 : کندیم نگاه دیجاو به رستار

 یهرچ انیدورب از. .  یکنیم ساپورتمون ستمیس پشت از -

 دیبا امشب ما. .  یدیم خبر من به یدید رو یهرک و

 ! میایب رونیب اونجا از پر دست
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 : زندیم لبخند دیجاو

 ! بدون خودت مال االن از مدارکو سییر راحت التیخ -

 المیخ -:  کندیم نگاهش خونسرد و نفس بااعتمادبه رستار

 ! بلغزه پام ریز که رمینم ییجا من. .  راحته

 : زندیم یکج لبخند دیجاو

 ! سییر البته صد -

 

 

۴۰۰ 
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 " گلچهره. * * * " 

 ودب اورده بار به کثافت حد نیا در حرومزاده اون یلعنت -

 ؟؟؟
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 : دهمیم تکان را سرم

 فشیتکل هنوز که باردار دختر هی. .  حد نیا در. .  آره -

 نیا هیقض یکس اگر گهیم جون آقا. .  ستین مشخص

 یهرچ کننیم کسانی خاک با مارو یآبرو بفهمه رو دختر

 و شهیم دود شِب هی کرده جمع االن به تا احترام و عزت

 و اون گهیم و کنهیم لعنت رو دختره خانجون. .  هوا رهیم

 تهداش ییجا ما یزندگ تو توننینم و حرومن لکه هی بچش

 ی بچه و چارهیب دختر اون به وسط اون چکسیه. .  باشن

 ! کنهینم فکر گناهه یب و شهیم بزرگتر هرروز که یمظلوم

 نگاهم بود میحرفها غرق که درهم و یجد افهیق با ایپو

 : کندیم

 تردخ نیباا که شرفشونهیب ی نوه اون حروم و ننگ لکه -

.  هیآدم نیهمچ باباش که بچه اون چارهیب. .  کرده نکارویا

 . 
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 ! بپوسه زندونو بره حقشه نیمت اون یول

 : زنمیم یپوزخند

 اعتبارش بخاطر عباس حاج بنظرت زندون؟ کدوم -

 انهمارستیب االن که هرچند ؟ بمونه تو اون نیمت دهیم اجازه

 هیبق زشته چون!  کنم تیشکا دنینم اجازه که هم منو. . 

!  زده یکی اون به نهیآد خاندان یها نوه از یکی بفهمن

. .  کنه ادیپ نجات تونهینم رادمان دست از. .  بگم نمیا البته

 ! شهینم راحت ایسادگ نیا به

 : جودیم را لبش گوشه حرص با ایپو

!  ونمتیم که من یکن تیشکا یتونینم تو اگر خب لهیخ -

 دتشیدزد که یاون گمیم و برمیم رمیگیم داداشمو دست

 !  زهیچ همه یب نیا

 : کنمیم زیر را میچشمها
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 هی بره نیمت خوامیم دلم ته از بخدا!  ستاین یبد فکر نمیا-

 نکارویا راحت التیخ -!  نمشینب چوقتیه که ییجا

!  سا تشنه خونش به که رادمان شیپ رمیم اصال. .  کنمیم

!  شدم عاشقش من یول. .  ادینم خوشش منم از هرچند

 مارستانیب تخت رو انداختتش و زده نویمت که یجور

 !  ارهیم حال به گرمویج

 : کندیم مزه را اش یدنینوش از یکم حرف نیا از بعد

 دیجد عضو اون خوادیم دلم صبرانه یب االن از نکهیا و -

 قفو تیشخص هی بنظرم واقعا!  نمیبب رو نهیآد خاندان

 خونواده نیا تو اومده روزه دو نیبب پسر اه. .  داره العاده

 کم هی ! بشناسه ذاتشو و کنه رو نویمت دست تونسته چطور

 خودش ؟ اومد ییهوی چطور. .  بگو برام ازش شتریب

 ه؟یشکل ؟چه چطوره
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 چگونه را رستار. .  ردیگیم ام خنده اش یکنجکاو از

 مهه که گفتمیم او از چگونه ؟ کردمیم فیتوص شیبرا

 خوِد مفاتیتوص قایدق و باشم گفته جا به و درست را زیچ

 ؟ دهد نشان را خودش

 یچشما و رهیت ییطال یموها بگم بخوام شویظاهر -

 ییوقتا هی چشماش. .  شهیپدر ارث که داره سبزرنگ

 هیشب یزیچ هی. . دونمینم. .  دارن یخاص برق هی انگار

 ! عقاب هی یچشما. .  یچشما

 

 

۴۰۴ 

. 

. 



 

Romanzo_o 1000 

 ! کنمیم تعجب همیتشب از خودم

 : دهمیم ادامه ، کندیم نگاهم مشتاق ایپو

!  هشیم یزیچ هی نخوره یترش افهیق لحاظ از بگم یکل -

 یاصخ ژهیپرست زهیتم و تر العاده فوق هم پوشش لحاظ از

 من هک یینجایتاا!  کهیزماتیکار کامال آدم هی بنظرم و داره

 از هر. .  مهمه براش یلیخ وقتش کنمیم حس شناختمش

 یخودیب وقتش مبادا که کنهیم نگاه ساعتش به یچندگاه

 ! مهمه واسش شیزندگ لحظه به لحظه انگار. .  بگذره

 یِگ هی کاش!  یلعنت اه -:  است متعجب چشمانش ایپو

 شمیم عاشقش دارم کم کم بگو شتریب!  گرفتمشیم و بودم

! 

 : خندمیم

 هست درونش یبیعج زیچ هی انگار اما. .  خب!  وونهید -

 . . هی. .  هی. .  کنم درکش ای بفهممش تونمینم من که
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 ؟ تیمرموز هی -

 : زنمیم یبشکن عیسر

 زدنش حرف ، لبخندهاش یتمام ، نگاهش طرز. .  قایدق-

 لبخنداش اون یول زنهیم لبخند نیبب!  مرموزه کامال. . 

 جوکرو. .  شده میقا پشتشون یزیچ هی انگار. .  مرموزه

 . .  دونمیم چه تمسخر هیشب یزیچ هی ؟ خندهیم یدید

 : کندیم نگاهم دقت با و شودیم یجد یکم ایپو

 ! گوب اخالقش و رفتار از -. .  نکهیا گهید - بگو شتریب -

 یکم است شده قیدق رستار یرو نقدریا ایپو نکهیا از

 حیتوض شیبرا شتریب کنمیم یسع بعد یول کنمیم تعجب

 : بدهم

 ادیز کتاب چون کنم فکر. .  زنهیم حرف خوب یلیخ-

 یول. .  نگذروندم باهاش رو یادیز یروزا من. .  خونهیم
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 زایچ یسر هی تونمیم کنمیم فکر روز چند همون به یوقت

. .  خونسرده یلیخ مثال نکهیا. .  بگم بهش راجع رو

 قبل از زویچ همه انگار. .  بشه یعصبان دمیند تاحاال

 . . گهید نایا هیشب یزیچ هی!  دونمینم. .  دونهیم

 ذهنش یزیچ انگار ، کندیم نگاهم حرف یب و یجد ایپو

 : کندیم فکر یزیچ به ای کرده مشغول را

 ِتیشخص هی هیشب یدار رستار از که یفاتیتوص نیا -

 هریم شیپ داره همون طبق و داره پالن هی انگار که مرموزه

 تونمینم که یداد انتقال رو یحس هی باحرفات اصال. . 

 یدونیم. .  خورهیم یمنف هی شتریب. . مثبته حس هی بگم

 . .  یلیخ. .  توننیم. .  آدما نجوریا

 را یکس یوقت شهیهم. .  دهدینم ادامه و کندیم سکوت

 ان به نسبت حسش از او کردمیم فیتوص شیبرا

 اوقات شتریب تعجب کمال در و گفتیم فاتیتوص
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 دوران کی. .  امدند یم در اب از درست شیحسها

 قهوه الف یحت و بود گرفته خودش به را شگوهایپ ژیپرست

 االن یول. .  دمیخندیم شیحرفها به یکل و گرفتیم هم

 : پرسمیم و کنمیم زیر را میچشمها حرفش نیباا
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 حرف ای بترسونمت خوامینم نیبب - ؟ یچ یلیخ-. 

 یحت. . ای کیتار یلیخ تونهیم آدم نیا یول. .  بزنم خودیب

 نکهیا. .  نیدونینم گذشتش از یچیه شما!  باشه ترسناک

.  اومده سرش به یچ. .  شده بزرگ ایک با شده بزرگ کجا

 هی باش مطمئن. .  شده بزرگ ییها عقده چه با اصال.

 مرتب و دهیکش اتو ظاهر هی فقط تونهینم یآدم نیهمچ
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 نیهم ریز رو شیاصل خود دیشا اصال. .  باشه داشته

 ؛ مرموز و خونسرد ظاهر هی!  باشه کرده پنهون ظاهرش

 زا نکهیا بدون. .  موندنش و برگشتن سالها از پس نیا

 ونچ نیکرد نابود مویزندگ بگه و باشه یشاک خونوادش

 هب را دهانم آب!!  ستین نرمال اصال. .  نینگشت دنبالم

 نمیبیم کنمیم فکر شتریب که یکم. .  دهمیم قورت یسخت

 ودهب کجا گفت خالصه طور به رستار دیگویم راست ایپو

 در یعنی. .  نداد حیتوض کامل چوقتیه. .  کرده چه و

 نداشت دادن حیتوض کامل انتظار او از هم یکس اصل

 او است ممکن گذشته یاداوری با کردند یم فکر چون

 !شود تیاذ

 یول. .  اورند یم هجوم سمتم به کم کم یمنف یها حس

 ررستا نیا بنظرم. .  زنمیم کنارشان قیعم نفس کی با

 ودشخ االن به تا بود بد اگر!  باشد یبد آدم توانستینم



 

Romanzo_o 1005 

 لو را نیمت و کرد کمک من به یحت او. .  دادیم نشان را

 یخودیب ایپو باشد یبد ادم تواندینم قطعا پس. .  داد

 ! کندیم بزرگش

 یخودیب. .  باشه یگیم تو که ینطوریا کنمینم فکر من -

 هنداشت ممکنه کمیتار نقطه هی خدا بنده. . نکن اش گنده

 یقبل پالن که یادم هی. .  کرد کمک من به اون. .  باشه

 . . دونمیم چه. .  نکنه نارویا تونهیم داره

 : ندکیم نگاهم ، است رستار ریدرگ ذهنش یحساب که ایپو

 خوادیم چون ؟ کرده کمک چرا. .  نهیهم موضوع اصال -

 متوجه هارو نگاه ای کنه جلب خودش به اعتمادارو

 ادخویم دیشا. .  دونمینم نکارویا لیدل یول. .  کنه خودش

 . . یزیچ نیهمچ هی. .  ادیب چشم به هیبق از شتریب

 . .  ینیبیم تو که هیاون از تر دهیچیپ آدم نیا بنظرم کل در
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 هلحظ به لحظه ایپو یحرفها. .  زنمیم هیتک یصندل به

 یکس هچ رستار یراست به. .  کندیم ریدرگ را افکارم شتریب

 ؟ بود

. 
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 "َرستار. * * * "

 

 ارد لب کاله و برمیم باال را رنگم یمشک شرتیسو پیز

 شرتیسو کاله آن از بعد و گذارمیم سرم یرو را یمشک

 کنمیم میتنظ ام شانه یرو مویپشت کوله ، کشمیم شیرو را
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 زیچ همه. .  دهمیم قرار گوشم در را میس یب هدفون و

 . بود آماده

 : چدیپیم گوشم در دیجاو یصدا

 و امن. .  ساختن رو خونه ینگهبانا کار ها بچه سییر-

 ساختمون سمت رمیم االن من پس خوبه-. .  امانه

 تسیب میدار که یوقت کل نکهیا فقط ، سییر یاوک -

 یمرکز قفل ستمیس من که یا لحظه از. .  اس قهیدق

 رهنقدیهم بده هشدار ستمیس که لحظه تا و کنم هک درارو

 . کن شروع کارو باال سرعت با پس. . 

 ینما که یساختمان در یرو به رو و کشمیم یقیعم نفس

 : ستمیا یم داشت یمیقد

 . میکن شروع ، یاوک -
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 باز ها بچه توسط که یباز مین در از حرف نیا از بعد

 ، شومیم داخل بود مانده

 به دنیرس تا که یکوتاه ریمس از عیسر یقدمها با

 عبور بود شده یدرختکار طرفش دو هر یاصل ساختمان

 هیثان کی از بعد که ستمیا یم دوم در مقابل نباریا ؛ کنمیم

 : شودیم باز یآرام کیت یصدا با

 ! گفتم یچ نره ادتی فقط سییر تو برو -

 کیتار یفضا ورودم محض به و شومیم وارد صدا یب

 . شودیم روشن خانه

 صاحب خوِد ورود با که شده یطراح یجور ستمشیس -

 رو متشسیس منم. .  وفتهیب کار از شیتیامن ستمیس خونه

 ! سا خونه تو االن صاحبخونه فکرکنه که کردم یدستکار

 : برمیم باال را میابروها
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 ! بچه ادیم خوشم ازت داره شیب و کم -

 و زرق زیچ همه. .  کنمیم نگاه اطرافم یتجمالت یفضا به

 رنگ ییطال بزرگ یلوسترها و رسدیم بنظر دار برق

 سمت به نگاهم ، دادندیم نور اطراف به درخشان و پرنور

 با ؛ شودیم دهیکش بود مشخص خمش و چیپ که یا راپله

 که یزیچ طبق و رسانمیم آن به را خودم بلند یقدمها

 خرهباال پله فیرد دو از بعد ، کنمیم عمل بود گفته یپر

 نظر مورد اتاق سمت به عیسر و رسمیم اتاقها یراهرو به

 سر را نگاهم و شومیم اتاق وارد. .  کنمیم بازش و رومیم

 نهیزآیم و دونفره رختخواب کی ، چرخانمیم ان سر تا

 کی ییکشو در گرید قسمت و داشت قرار اتاق از یقسمت

 ار درش و رومیم سمتش به دیترد یب دادیم نشان را کمد

 کمد همان که کوچک اتاقک کی متوجه و کنمیم باز

 . ،شدم شدیم محسوب لباسها
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 و کت و ها لباس و بود شده یبند قفسه اتاقک یجا همه

 . بود شده زانیآو مردانه یشلوارها

 ان از یاثر یول گردمیم گاوصندوق دنبال به چشم با

 ازب را کوچک یکمدها و ها قفسه در یکی یکی ، نمیبینم

 کنمیم شیدایپ بسته یدرها از یکی پشت تاباالخره کنمیم

. . 

 کردمیم فکر که یزیچ از گاوصندوق نیا. .  پسر یه -

 ! رسهیبنظرم تر شرفتهیپ
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 : دیگویم عیسر دیجاو

 و راست باش زود. . خودته کار گهید نیا موال به سییر -

 . کن ستشیر

 ار ام کوله وبعد کنمیم تمرکز یکم و دهمیم تکان یسر

 را کارم ، آورم یم رونیب را الزم لیوسا و کنمیم باز

 ار دیجد رمز داشتم که یلیوسا با هربار و کنمیم شروع

 باز قفل یول کنمیم امتحان چندبار. .  کردمیم امتحان

 یزیچ. .  کنمیم نگاه گاوصندوق به خونسرد. .  شودینم

 نیا درون شدیم اش دسته و دار و یادهم کار انیپا که

 دیبا شده که یمتیهرق به امشب من و بود گاوصندوق

 هم ازب و کنمیم امتحان گرید دوبار. .  گشتمیبرم پر دست

 بدهم ادامه کارم به خونسرد و آرام خواهمیم. .  شودینم

 هک یکودک. .  دهدیم اکو سرم در انیگر یکودک یصدا که
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 هرکدام همراهانش. .  ندارد یفرار راه و است دهیترس

 در کودک. .  اند گذاشته تنها را او و اند شده پنهان ییجا

 داندیم خوب خودش که دارد ییزهایچ اش یپشت کوله

 و بود دهیشن پدرش از را نیا!  هستند بد و مضر چقدر

 کار مشغول که یچندوقت نیا در که بود باهوش یانقدر

 کار چه بفهمد بتواند ، است دشیجد ناباب دوستان نیباا

 تنها یوقت ؟ کردیم چه یول. .  دهندیم انجام را یبد

 اند دهیکش برسرش زیآم محبت ظاهر به دست که یدوستان

 و آنها با دیبا و هستند ها نیهم اند کرده لطف او به و

 . .  کند کمکشان و دیایب کنار کارشان

 احاطه را او سهایپل و لرزدیم خودش به ترس از کودک

 که دوستش که اورد یم ادی به را آخر لحظه ، اند کرده

 هنکیباا چشمانش یجلو چگونه بود بزرگتر او از سالها
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 با و گذاشت شیتنها یول ، کند کمکش توانستیم

 ! رفت و کرد نگاهش رحم یب یچشمان

 و کنندیم عبور چشمان یجلو از ها صحنه نیا یتمام

 یکم انمدست. .  کنندیم پر نفرت با را وجودم قبل از شتریب

 ام ینیب از را یرنگ قرمز و ظیغل عیما هجوم و لرزندیم

 قیعم نفس. .  نبود وقتش االن. .  یلعنت. .  کنمیم حس

 و شتریب صداها. .  نبود وقتش االن. .  نه نه. .  کشمیم

 تدرخواس دوستانش از هیگر با کودک. .  شودیم شتریب

 رب چه داندینم. .  است خبر چه داندینم او. .  کندیم کمک

 یعس که یکسان به مشت با را شیدستها. .  دیآ یم سرش

 گناهش کدام تاوان نیا. .  کوبدیم ببرند باخود را او دارند

 یودکک و کردیم مجازاتش حرمانهیب یزندگ نگونهیا که بود

 را شیها پنجه و کرده همنواخت غم و درد با را شیها

 ؟ کشدیم او فینح بدن یرو
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 خون نیا لرزشها نیا. .  افتد یم دستم یرو خون قطرات

 خودم میبرا که یدیسف یزندگ و من حق شدنها دماغ

 مخورد به اجبار به شیآدمها و یزندگ یول. .  نبود میدیم

 را یپاک. .  دادند یاهیس و گرفتند را یدیسف ، دادند

 . . دادند یفیکث و گرفتند
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 . خوب چقدر و. .  دادند نفرت و یبد و گرفتند را یخوب

 هم به و کردن یتالف و بود مکافات دار ایدن نیا که. 

 ! زدن برهم چشم کی در دنیرس

 ؟ دیرس کجا به کارت سییر-

 و کشمیم قیعم نفس. .  کنمیم جور و جمع را خودم

 نجایهم را کهنه درد نیا امشب من. .  کنمیم پاک را خونها

 صداها و لرزش. .  کنمیم دفن یخال گاوصندوق کنار در

 یحرفها. .  بلند یها خنده و پوزخندها. .  هستند هنوز

 دارند صدا همه و همه. .  زیرآمیتحق یها نگاه و دار طعنه

 ؟ یشد یچ بگو یزیچ هی سییر - چرخندیم سرم در و

 انگار. .  رودیم راه اعصابم یرو مینفسها یصدا یحت

 . .  دیجاو -. .  کنند خارج دستم از را کنترلم خواهندیم

 . . . یلعنت. .  شنومینم را ان من یول دیا یم دیجاو یصدا

 - . . باز نکنه ؟ خوبه حالت داداش -. .  شود نطوریا دینبا
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 . پرت حواسمو. . کن فیتعر یزیچ هی. . یزیچ هی دیجاو

 ! کن. 

 -. .  دهمیم هیتک ان به و کشمیم وارید سمت به را خودم

 هی هی االن. .  ادیم ادمی االن االن. .  باش اروم. .  باشه باشه

 . .  گمیم یزیچ

 خراب امشب تا است داده هم دست به دست زیچ همه

.  . شودینم نطوریا یول. .  نرسم ام خواسته به تا. .  شود

 . . دیآ یم کنار من با درد نیا

 کنترل خودتو موال به تورو. .  گذرهیم نایا همه. .  داداش-

 درداش زا تریقو دیبا آدم یگفت بار هی ادتهی. .  ادتهی. .  کن

 تو یخوب به ؟؟ ارنیب درش پا از درداش نزاره باشه؟

 دتخو به خودتو یحرفا تونمیم یول بزنم حرف تونمینم

 !  ستین یچیه تو برابر در درد نیا. .  بگم



 

Romanzo_o 1017 

 شده گم چرخندیم سرم در که ییصدها نیب در شیصدا

 دنبالش. .  بشنوم صدارا نیا فقط خواهدیم دلم یول است

 بهت بگم یچ من داداش -. .  دیگویم چه بدانم و کنم

 ینش اگر ینش پا االن اگر(  دهدیم ادامه بابغض. . ) اخه

 همه بگم خوامیم ، من ضعف بدون و محکم سییر همون

 که یمهم تو!  یچ همه یگوربابا یول شهیم خراب یچ

!  یباشن یلعنت خونه اون تو شد تموم قهیدق ستیب یوقت

 تو ویلعنت درد نیا وقتشه االن. .  پاشو من جون داداش

 هی یلعنت د پاشو یبرگرد و یکن دفن ییکذا خونه همون

 ! بگو یزیچ

 یلو فهممیم را کلماتش. .  شودیم کینزد شیصدا کم کم

.  دبودن محونشده بود پاشده به سرم در که ییصداها و سر

 یتح زهیبر پراش اگر یحت عقاب هی یگفتیم شهیهم -. 

 هی. .  شهیم پا جاش از و عقاب هی بازم. .  بشه یزخم اگر
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 تا که افته ینم الشخورا نیب. .  مونهیم دال شهیهم دال

 زشا که مونهیکالغانم کنار. .  کنن اش کهیت کهیت صبح

 .  . اش ونهیآش به گردهیبرم و شهیبلندم. . دکننیتقل

 از ار افکارم دیبا ، رمیگیم جان قبل از شتریب نباریا و

 ترشیب و شتریب صداها با ام مقابله ، کنم منحرف صداها

 گاوصندوق سمت به را خودم دوباره که ییجا تا شودیم

 بدنم. . .  دهم ادامه یخونسرد با کنمیم یسع و کشانمیم

. . .  است اعصابم یرو دستانم لرزش و است شده سرد

 در ، دهندینم کردن فکر اجازه اما اند شده آرام صداها

 و رسدیم گوش به اتاق در شدن باز یصدا نیح نیهم

 . . داخل به یافراد شدن وارد بندش پشت
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 از. .  یلعنت. .  دهمیم فشار هم به محکم را میچشمها

 !  باردیم یبدشانس زمان و نیزم

 راما صداها نندیبیم تار چشمانم ، است نیسنگ مینفسها

 یصدا و قدمها دنیشن که هستند گرفتن جان حال در ارام

 همه باره کی به دارند حضور اتاق در که یکسان یخندها

 تو. .  دختر. .  تو-. .  کنندیم خاموش را سرم در یصداها

. .  اون. .  هات خنده. .  اتیدلبر. .  یناب زیچ هی. .  هی

 ! تیلعنت یچشما اون

 ، چدیپیم سرم در وضوح به آشنا و مست یصدا نیا

 کمد در یال از دیبا. .  دهمیم فشار هم به را میچشمها

 یسخت به را دهانم آب. .  است چگونه اوضاع نمیبب
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 سمت به. .  شوندیم منظم مینفسها کم کم ، دهمیم قورت

 . .  گذرانمیم نظر از را رونیب یسخت به و رومیم در

 چهره یوقت و چدیپیم فضا در یدختر ی خنده یصدا

 یگنگ و یمات تا زنمیم پلک بار نیچند نمیبیم را نفر هردو

 . برود نیب از ریتصو

 : چدیپیم گوشم در دیجاو یصدا

 دیبا داداش نیبب ؟ بهتره حالت ؟ یشد یچ داداش -

 شرفیب یادهم اروی نیا یکن ستیر و راست خودتو

 شحال میدیفهم یپر قیطر از!  مسته یول خونه برگشته

.  نهخو برگرده خوادیم گفت بعدم!  مسته یادیز و شده بد

 و بگم یپر به تورو روز حالو شدم مجبور نیهم بخاطر. 

 ینک کارتو یبتون تو تا کنه سرگرم رو یادهم کنم وادارش

. . 

 ؟! گمیم یچ تهیحال که شه میحال بگو یزیچ هی داداش
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 : زنمیم پچ رلبیز و کشمیم یقیعم نفس

 هستم -

 شنومیم را کشدیم که یا اسوده نفس

 نمونده یوقت ، سییر کن گوش حاال!  میکر اوس شکر -

 دارکوم باش زود. .  ادیب در صداش یتیامن ستمیس که االنه

 برسه کیبار یجاها به کار میزارینم گفتم یپر به. .  بردار

 مه رو دختره یستین خودت فقط االن. .  میدیم نجاتش و

 . .  داداش باش زود. .  یبد نجات دیبا

 رمس!  بود آشنا افراد نیا به متعلق آشنا یصداها نیا پس

 مک کم ، شود تمام ام ینیب یزیخونر تا رمیگیم باال را

 هب نبضم ضربان و هستند گرفتن نظم حال در افکارم

 . گشتیبرم اش هیاول حالت

. .  نشدما یچیه متوجه. .  داخل میاومد یجور هی. .  ما -

 ! یکنیم خودت محو ادمو. .  تو. .  که بس از
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 است شده معمول حد از تر گشاد یکم میچشمها مردمک

 را دیجد یرمزها کنمیم یسع و زنمیم پلک بار نیچند

 . .  کنم امتحان

 یادهم. .  است شانیحرفها و یپر به حواسم هم طرف از

. .  بود شده عوض کامال بودمش دهید که یبار نیاخر از

 و یلمح ستمیس کی ستمشیس که بود یوقت بار نیآخر

 ! داشت یمحدود یلیخ یاعضا که بود کوچک

 رییغت نیا یول است کرده رییتغ تااسمان نیزم از االن یول

 . . است نکرده کم اش یبدذات و یشرفیب از یزیچ
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 رنگ ریز را دشیسف یموها که سال انیم رذل آدم کی

 را شیها چروک و نیچ ، کندیم میقا یمشک یموها

 و دیسف مختلف یروشها به را شیدندانها و بوتاکس

 ! کندیم مرتب

 نبد لباس ریز از و چرخدیم همه یرو فشیکث و زیه نگاه

 !ندیبب تواندیم را فرد ان ی برهنه

 مانده. .  شناختمیم بهتر هم خودش از یحت را آدم نیا من

 یکار نیچن به تن که شده یراض دلش چگونه یپر ام

 ! بدهد

 ناگهان که کنمیم تکرار رمزهارا و هستم فکرها نیهم در

 به نگاهم و جمع حواسم شودیم باعث شدنش باز یصدا

 ! شود رهیخ بازش در و صندوق گاو
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 خرآ یمست امشب پس ، ندینشیم لبم یرو یکج لبخند

 ! بود خواهد یادهم

.  یتمس یلیخ االن. .  تو. .  ارمیب آب وانیل هی برات بزار -

 . . میبد انجام یکار دهینم فیک ینطوریا. 

 شپنهان داشت یسع که یلرزش و بلند یصدا با جمله نیا

 دهیشک کیبار یجا به دارد کار یعنی نیا. .  شد گفته کند

 . .  دهدیم هشدار من به و شودیم

 سرعت به ها قهیدق یلعنت. .  کنمیم نگاه ساعتم به

 یول.  . َو. .  َمسَتم -. .  بود نمانده یباق یزیچ گذشتندیم

 وامخیم تورو االن من. .  دختر بکنم خوامیم کاریچ فهممیم

 . .  نمیبب نجایا ایب. . 

 را یپر حرکت کی با که کنمیم نگاه رونیب به در یال از

 حلقه یها نیآست و باز قهی که یبلند شب لباس و ردیگیم
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 و اندازد یم نییپا را نشیآست کی ی حلقه ، داشت یا

 . .  کندیم فرو یپر گردن در را سرش

 من و کارش بخاطر دختر نیا. .  شودیم مشت میدستها

 ؟ کردیم تحمل را رذل آدم نیا داشت

 اب. .  نمیبیم را است زده حلقه یپر یچشمها در که یاشک

 دور خودش از را یادهم کندیم یسع تیعصبان و ترس

 . . کندیم تر یجر را او نکاریا یول کند

 ؟؟ یکرد کاریچ نمونده یوقت داداش -

 ار اتشیمحتو و گردمیبرم گاوصندوق سمت به عیسر

 کی. .  گردمیم مدارک دنبال به عجله با. .  زمیریم رونیب

 از دبع بالفاصله و کنمیم دایپ را رنگ قرمز یمخمل جعبه

. .  نمیبیم است ان در که را یرنگ یمشک فلش شدنش باز

 بگو یزیچ هی ؟ شد یچ داداش-

 ! کردم دایپ رو مدارک هیبق و فلشو -
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 : دیگویم جانیه و یخوشحال با

 قهیچنددق خونه اون از رونیب نیبزن زود پسر گرم دمت -

 ! ادیب در صداش ستمیس که االنه. .  نمونده شتریب

 وکهش لحظه شودیم باعث چدیپیم اتاق در که یغیج یصدا

 ؟؟ شد یچ داداش- بمانم میجا در

 . . دیجاو دونمینم. .  دونمینم-

 در که یا پوشه چند و کنمیم جمع را لیوسا عیسر

 با و اندازم یم کوله در هم را داشت قرار گاوصندوق

 از ارام ، رومیم در سمت به دارمیبرم را ام اسلحه عجله

 . . کنمیم نگاه رونیب به در یال
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 است زده مهیخ شیرو یادهم و افتاده تخت یرو یپر. . 

 در یادهم یپا و دست ریز و شده پاره یپر لباس باالتنه ،

 سمت به دستش نیح نیهم در است کردن تقال حال

 رونیب کمد از ، داردیم برش و رودیم یعسل یرو گلدان

 من به پشتش یادهم و است میرو به رو تخت ، میآ یم

 . .  است

 رس به را گلدان بود مانده شیبرا که یزور نیاخر با یپر

 کمک من از و زندیم غیج بلند بعدهم و زندیم یادهم

 نیزم یرو و شودیم بلند منگ و جیگ یادهم. .  خواهدیم

 تیانعصب با و است گرفته سرش به را دستش. .  افتد یم

 شده جیگ ، کندیم بارش ناسزا و دهدیم فحش خشم و

  ، ستا دهیپر سرش از یمست یپر نکاریباا انگار یول است
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 قهی پشت از عیسر که ببرد ورشی یپر سمت به خواهدیم

 جات از- گذارمیم سرش یرو را اسلحه و رمیگیم را اش

 ! کشمیم رو ماشه برگرد و برو یب یبخور تکون

 یلرزش و یاشک چشمان با یپر. .  زندیم خشکش درجا

 و شودیم بلند شیجا از بود مشخص حرکاتش در که

 ادیپ بدنش تا ردیگیم شیرو یجلو رو اش پاره لباس

 تو ؟؟ نیهست یک شما. .  شما. .  ها حرومزاده -. .  نباشد

 ؟؟؟؟ کهیمرت من ی خونه تو یاومد چطور تو. . 

 کرشف که بود یزیچ از کمتر وقتم کنمیم نگاه ساعتم به

 : کردمیم را

 و یکرد که ییایکار کثافط تمام تقاص که یکی -

 . . رهیگیم ازت بد رو یکرد نابود که ییهایزندگ

 ام؟؟ یک من یبدون یخوایم

 : دهمیم تکانش
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 ؟؟ یبدون یخوایم -

 : لرزدیم شیصدا و است دهیترس

 یبخوا یهرچ. ..  هر. .  نیبب ؟؟یهست یک تو. .  تو-

 ! باش نداشته من با یکار فقط. .  دمیم بهت

 : میگویم گوشش کنار و کشمیم عقب را سرش

  ؟ کجاست یدونیم رو گلدن برج -

 : زنمیم داد

 ؟ کجاست یدونیم -

 دهدیم تکان را سرش

.  دوننیم همه. .  یدونیم که معلومه-. .  دونمیم دونمیم -

 . .  شیپ سال یلیخ. 

 : شنوم یم را دیجاو یصدا
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 تمسیس که االنه!رونیب ایب شهیم تموم داره وقت داداش -

 ! اونجا زنیبر اروی نیا یآدما و شن قفل درا و شه فعال

 : شومیم دیجاو یصدا الیخیب

 اسکلت هی فقط برج اون که یزمان شیپ ساِل یلیخ -

 وت اسلحه هی و مواد پر فیک با رو بچه هی داشت یبند

 گاهن فقط دور از تمیعوض خوِد. .  اونجا یفرستاد دستش

 ؟؟؟ ادتهی. . .  یکرد

 ستمیس که نمونده یزیچ رونیب ایب موال به تورو داداش -

 ! شه فعال

 : دیگویم ترس با و زندیم نفس نفس یادهم

 ؟ یکارشیچ تو. .  تو. .  ادمهی. . ای -

 : میگویم گوشش کنار آرام و خونسرد

 !  خودشم من -
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 شسر به یمحکم ضربه اسلحه پشت با حرف نیا از بعد

 یب سرش به یا دوباره برخورد بخاطر نباریا و زنمیم

 . .  افتد یم نیزم یرو هوش

 به یهرک. . . !  شودیم دشمنانش همه انیپا دال و مهم

 اش چانه کنمیم نگاه یپر به خودش یجا در و نوبت

. .  ندافت یم نییپا یگرید از پس یکی شیاشکها و لرزدیم

 بود دهش افتضاح کامال لباسش تیوضع رومیم سمتش به. 

 ؟ یبود دهینپوش نیا یرو یزیچ ییپالتو-. .  

 : زدیریم اشک لرز و بغض با 

 ؟ یکرد رید نقدریا چرا - 

 کندیم هق هق 

 ! کنه تموم کارمو بود کینزد - 
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 وبگ!  نشده یزیچ که االن یول. . .  متاسفم. .  دونمیم - 

  ؟ کجاست پالتوت

 : دیگویم بغض و حرص با

 داداش -. . .  اورد در کهیمرت اون. . .  اوردم در نییپا - 

 رتمشیسو عیسر!   مونده وقت قهیدق کی از کمتر بجنب

 رمیگیم را دستش. .  کنمیم یپر تن و آورم یم رونیب رو

 به و شمارمیم را ها هیثان. . .  کشانمیم خودم دنبال و

 میوریم رونیب در از نکهیهم و میکنیم یط را ها پله سرعت

 به.  . . دیآ یم در صدا به خطر ریآژ و شودیم فعال ستمیس

 :  کنمیم نگاهش و گردمیبرم یپر سمت

 ؟ خوبه حالت -

 هب کند دییتا خواهدیم که نیهم و ردیگیم محکم را دستم 

 :  زندیم داد و شودیم رهیخ سرم پشت

 !  بااش مواظب -
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 و اسلحه کیشل یصدا با شودیم مصادف حرفش نیا و

 . . . وجودم در یقیعم سوزش احساس و درد دنیچیپ
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 چیه میگوشها انگار و دیآ یم بند نفسم یا لحظه یبرا

 رهذ ذره یزیچ و ستدیا یم زمان انگار. .  شنوندینم را زیچ

 . .  کندیم قیتزر وجودم به را درد

 دکنیم هیگر و زندیم حرف ، کندیم نگاهم رتیح با یپر

 مغزم که یکار تنها. .  فهممینم را کدامش چیه انگار یول
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 سرم پشت به. .  دادم انجام قدرتم تمام با رو داد دستور

 به است یکس چه بدانم بخواهم نکهیا بدون و کنمیم نگاه

 . .  کنمیم کیشل سمتش

 سمت یبازو در که یدرد. .  کشمیم یبلند و قیعم نفس

 از که یمرد به. .  است وصف رقابلیغ بود دهیچیپ چپم

.  . کنمیم نگاه بود افتاده نیزم یرو و بود یادهم محافظان

 بود هرفت نشان اش نهیس قفسه چپ سمت یرو قیدق رمیت

! 

 هب و شود و حفظ تعادلم تا کشمیم قیعم نفس چندبار

 ، برگردم نرمال حالت

 از را نماند انجا و شدیم بلندتر و بلند ستمیس ریآژ یصدا

 حالتون ؟؟ نیشد یچ داداش - کردیم سختر قبل لحظات

 ؟؟ خوبه

 شنومیم را یپر یصدا هم آنور از و
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 ! رهیم خون دستت از داره!!  یخورد ریت تو -

 ادلمتع و شومیم مانعش که دیایب دستم سمت به خواهدیم

 : میگویم دیجاو به و کنمیم حفظ را

 میگردیبرم االن ستین یزیچ. .  خوبم من-

 دمخو دنبال ، دیایب خودش به تا و رمیگیم را یپر دست

 . . بدود کنمیم وادارش هم راه وسط و کشانمیم

 به و کشمیم یا آسوده نفس میشویم سوار نکهیهم و

 . . دهمیم هیتک یصندل

 : شنومیم را دیجاو یصدا

 ؟؟ نیشد سوار ؟ نیسالم سییر -

 شده حبس نفسم -. .  یزیچ نپرس. .  آره دیجاو آره -

 تو اون اگر ؟ یداد لفتش چقدر یدونیم. .  موال به بود
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 تیامن تمسیس کل!  نینداشت ینجات راه چیه نیوفتادیم ریگ

 ! براتون شدیم زندان هی نهیع اونجا و شدیم فعال

 : دهمیم فشار را چپم یبازو یرو راستم دست با

 یبکش دیبا رو گوله هی کن اماده لویوسا حرفا نیا یجا -

 ! رونیب

 داداش؟برو یرینم ؟؟؟ کجاته ؟ یخورد رمیت خدا ای -

  ؟ خورده ریت کجات قایدق!  من جان مارستانیب

 من به زدن حرف اجازه و پرسدیم سوال هم سر پشت

 : دهدینم

 یوقت یلعنت خب!  خورده ریت سرم دیجاو دهنتو ببند-

 بیآس که هییجا هی یعنی بزنم حرف تونمیم ینطوریا

 بچه منیبب ریبگ خبر آراز از حرفا نیا یجا. .  دهیند یادیز

 ؟ نه ای رونیب آورده هارو
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 ساستر و ترس یحساب امشب ، کندیم نگاهم عیسر یپر

 من بشه تموم بخواد امشب تا-. .  بود کرده تحمل را

 آدما نیا ؟ بود یکار چه نیا اخه د!  شمیم زنده و رمیمیم

 یشد حاضر که کردن کاریچ باهات. .  خطرناکن یلیخ

 ؟ دهنشون تو یبر و یکن سکیر ینطوریا
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 دیبا پرسدیم اشتباه را سوال ؟ اند کرده چه من با دیپرسیم

 ! اند نکرده چه دیبگو
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 یچ همه اشمب از بعد هم تو و شد تموم بود یهرچ -

 و یخواستیم که یزندگ اون یپ یریم!  یکنیم فراموش رو

 ها بچه. .  ِهیاوک یچ همه داداش-. .  دادم بهت قولشو من

 یریدرگ کمی فقط. .  انیم دارن آراز با سالم و حیصح

 نگران. .  دهید یجزئ بیآس ها بچه از یکی اومده شیپ

 . نباش

 درسیم انیپا به کل طور به اتیعمل دیجاو حرف نیا با و

 : کنمیم نگاه یپر به. . 

. .  گردنیبرم دارن آراز همراهه سالم و حیصح ها بچه -

 . نباش نگران

 و بنددیم را چشمانش و گذاردیم قلبش یرو را دستش

 ارب نیآخر ، کنمیم فکر خودم به من و کندیم شکر را خدا

 . . . * * *  ؟ بودم کرده شکر را خدا یک. . 
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 پدرش یسو به را شیدستها و خنددیم کودکانه کانین

 . کند بغلش رادمان که یمعن نیا به ، کندیم دراز

 چهره بیعج که کبارشی یسال یلبخندها همان با رادمان

 سمتش به برابر چند را اش جذبه و کردیم دگرگون را اش

 یانشیپ یرو یا بوسه ، کشدیم رونشیب تخت از و رودیم

 ایدن لذت تمام. .  کشدیم بو را بدنش و گذاردیم کانین

 تانگش کانین. .  بود شده خالصه شیبرا کانین در کجای

 رادمان پهن ی شانه یرو را سرش و مکدیم را شصتش

 . . گذاردیم

 بخندل و شودیم کانین اتاق وارد ریش شهیش با همراه گالره

 : زندیم یا محجوبانه

 ! پسرمه گل خوردن ریش وقت -

 را رادمان واکنش تا کندیم اضافه را تیمالک میم عمد از

 : کندیم نگاهش تفاوت یب رادمان ، ندیبب
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  دمیم بهش خودم بده -

 : رودیم جلوتر گالره

 رتویش ایب جون کانین ایب!  خودمه نکاِریا. .  گهید نه اِ -

 . بدم

 رادمان شانه یرو را سرش گالره به توجه یب کانین

 نکارشیا و ندارد رفتن به عالقه یعنی نیا و گذاردیم

 : کندیم تر مسمم را رادمان

 دمیم خودم رویش بده پس. .  مونهیم خودم کنار امشب -

 ! بهش

 با که است آن از تر حوصله یب رادمان دانستیم گالره

 شهیش اجبار به نیهم یبرا دیایب کنار اش دوباره مخالفت

 برخورد هم به دستانشان که یجور رادمان دست به را

 معذب گالره تا دهدینم نشان یواکنش رادمان ، دهدیم کند
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 و دانستن یرو از گالره کار همه نکهیا از غافل ؛ نشود

 . است عمد

 مدت نیا در چون ، بماند تنها کانین با خواستیم دلش

 که یا گالره حضور یول است کرده یکوتاه حقش در

 ودب اعصابش یرو کردیم نگاهشان و بود ستادهیا همانطور

! 

 انشیبرا یادیز یها نقشه که یفرزند و پدر قاب به گالره

 هداشت را انها زودتر هرچه نکهیا یبرا و کندیم نگاه داشت

 کندیم یشمار لحظه باشد
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 : کند رد را گالره محترمانه کندیم یسع رادمان

 منونمم هم کانین ریش بابت. .  یبخواب یبر یتونیم تو -

 . .  ازت

 نگونهیا رادمان نکهیا یول ، فهمدیم را رادمان منظور گالره

 یکمرنگ لبخند. .  کندیم ناراحتش راندیم خودش از را او

 : اورد ینم خودش یرو به یزیچ و زندیم

  ریبخ شب. .  باشه -

 عمد از و رودیم است رادمان آغوش در که کانین سمت به

 . .  دشو کترینزد رادمان به تا گذاردیم لپش یرو یا بوسه

 یرفتارها نیا اما دهدینم نشان یواکنش رادمان هم نباریا

 ! رسدیم بیعج بنظرش گالره
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 نهیس هب نهیس گلچهره با رودیم رونیب اتاق از نکهیهم گالره

 نگاهش بااخم و دهدیم اش یشانیپ به ینیچ ، شودیم

 : کندیم

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا تو -

 : کندیم تعجب گالره رفتار از یکم گلچهره

 ! دارم کار رادمان با. .  بکنم خوامیم کاریچ یچیه -

 : پرسدیم یجد اخم هم با گالره

 ؟ یکار چه-

 : کندیم زیر را شیچشمها گلچهره

 دارم کار کنار برو!  جون یآبج ها کرده گل تیفضول -

 : دهدیم فشار هم به را شیلبها حرص با گالره

 واسه بزار یدار یهرکار. .  خوابونهیم رو کانین داره -

  فردا
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 دیفهم ینم را گالره یرفتارها نیا لیدل اصال که گلچهره

 : دیگویم زندیم کنار را او که همانطور و کندیم اخم

 بگم خوامیم االن نداره یربط هم یکس به. .  مهمه کارم -

 ! فردا ای

 رد و شودیم اتاق وارد گالره یحرص و یعصب نگاه ریز و

 . بنددیم را
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 هک بنددیم را در تیعصبان با شودیم اتاق وارد نکهیهم

 رب در سمت به اخم با رادمان ، کندیم جادیا یبلند یصدا

 ودریم جلو یکم یگل ، شودیم به رو گلچهره با و گرددیم

 : کندیم نگاه کانین به و

 رو کانین خوابوندن تیمسئول امشب گفت گالره -

 ! یگرفت برعهده

 : کندیم نگاه کانین به رادمان

 وشد رو دینبا و فمهیوظ نکاریا رفته ادمی وقته یلیخ -

 اتنه رو بچه نیا یلیخ کارم بخاطر من. .  بزارمش هیبق

 . .  گذاشتم

 نگاهش همشتاقان که یکانین به بالبخند و رودیم جلوتر یگل

 : شودیم کینزد ، کردیم

 فقط گرفتیم رو مامانش بهونه یلیخ که لیاوا اون -

 یبود که تو انگار. .  بردیم خوابش یبود تو یوقت
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 هواس کردن یپدر و بودن پدر. .  رفتیم ادشی کمبوداش

  کنهیم شتریب رو بودن پدر هیسخت. .  نداره مادر که یا بچه

 ! یایم بر خوب یلیخ پسش از تو مطمئنم اما. . 

 رفتنش با شبنم. .  کندیم نگاه کانین به غم با رادمان

. .  بود کرده چندان دو او یبرا را کردن یپدر تیمسئول

 ، نبود عاشقش چوقتیه رادمان است درست که یشبنم

 مادر یب نگونهیا را کانین خواستینم دلش چوقتمیه یول

 کانین نگذارد بود داده قول خودش به هرچند. .  ندیبب

 پدر شیبرا هم ، کند حس اش یزندگ در را یکمبود

 هب شیبرا ایدن کار نیسختر نکهیباا. . مادر هم و شودیم

 تااخر تیمسئول و قول نیا ریز از اما ، رفتیم شمار

 . کردینم یخال شانه عمرش

 مراقبش هیبق من از شتریب که نجایتاا. .  امیبرب که دوارمیام-

 . .  بودن
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 دهش زیر یچشمان با و ردیگیم کانین از را نگاهش هم بعد

 : کندیم نگاه یگل به

 ؟ ینیبب رو کانین یاومد ای یدار یکار من با -

 یلبها به نگاهش رادمان و جودیم را لبش گوشه گلچهره

 : افتد یم او ی برجسته و یا قلوه

.  . بخوابه دیبا کانین دونمیم. .  جفتش هر ییجورا هی-

 .  زنمیم حرفمم بخوابه تا دمیم رشویش بهش من بده

 اش شده دراز دست به یگل یلبها از نگاهش رادمان و

 رس از را گالره که قبل لحظات مانند چرا ، شودیم دهیکش

 ؟ کندینم سر به دست هم را گلچهره ، کرد باز خودش

 دلش و شودیم پرت او کار نیکوچکتر با حواسش چرا

 دبرو رونیب اتاق نیا از یحت ای شود ناراحت او خواهدینم

 نگونهیا شدیم باعث که بود کرده دلش با چه گلچهره ؟

 عدب و دهدیم او به را کانین مخالفت یب ؟ کند رفتار بااو
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 تتخ به ، شودیم کانین به دادن ریش مشغول گلچهره که

 چقدر قاب نیا. .  کندیم نگاهشان و دهدیم هیتک کانین

 ههم درمان توانستیم ، باشد یدنید شیبرا توانستیم

 هک باال دوز با آرامشبخش کی هم دیشا. .  باشد شیدردها

 کردیم شیجدا روزها نیا یها یسخت تمام از

 

 

۴۴۴ 

. 

. 

 



 

Romanzo_o 1049 

.  ساختیم دور یا کننده ناراحت مسئله هر از را ذهنش و

 چه ناال. .  یعنی ؟ شد یچ نیمت هیقض. .  بگم خواستمیم-

 ؟ شنیم یچ. .  بچش و دختره نیا ؟ ادیم سرش ییبال

 شیدندانها شودیم عوض رادمان چهره هیثان از یکسر در

 زا حالش. .  شودیم منقبض فکش و دهدیم فشار هم به را

 هم به بود او به مربوط که یزیهرچ و اسمش و نیمت

 : خوردیم

 یب رذل کهیمرت اون از یاسم یکس گهید خونه نیا تو -

 که کنمیم باهاش یکار نباش نگران تو. .  برهینم زیچ همه

 از کرده که یکار هرکثافط و کنه مرگ یآرزو هرروز

 ..  نشه دور هیثان هی چشماش یجلو

 هب را دهانش آب ، ندیبیم را رادمان تیعصبان که گلچهره

 دیوبگ را ایپو هیقض اگر دانستیم. . دهدیم قورت یسخت
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 دادیم حیترج یول شودیم تر یعصبان هم نیا از حتما

 : کند رو نیمت یبرا را یگرید اتهام و دیبگو

 . .  یبدون دیبا که هست نیمت درمورد گهید زیچ هی -

 هم یگرید زیچ مگر!  دهدیم باال را شیابروها رادمان

 او هک یزیچ ؟ نیمت به راجع باشد داشته وجود توانستیم

 زا کتریکوچ داداش هی. .  ایپو. .  بود دوستم اون -!  نداند

 من به که کنه دشیتهد نکهیا واسه نیمت. .  داره خودش

 . .  بود دهیدزد داداششو ، نشه کینزد

 از اصال. .  کندیم نگاه یگل به تعجب و بااخم رادمان

 در نیمت نکهیا از یول آمد ینم خوشش یگل و ایپو رابطه

 اصال!  است متعجب بود اورده باال گند کی موردم نیا

 که حاال -! ؟ باشد نداده انجام نیمت که بود هم یکار

. .  کنه تیشکا ازش خوادیم دهیفهم رو نیمت تیوضع

 . .  تو شیپ ادیم گفت ؟ نه نداره وجود که یمشکل
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 : دوزدیم یگل به را اش یجد نگاهه رادمان

 در هنوز اون و تو مگه ؟ دهیفهم رو نیمت هیقض چطور -

 !!؟ نیارتباط

 را نگاهش و دهدیم قورت را دهانش آب عیسر یگل

 : دزددیم

 بود یادیز مدت و من خب. .  یعنی. .  زد زنگ. .  زیچ-

 میتگرف خبر هم از یتلفن گهید. .  میبود نزده یحرف باهم

 . .  نیهم

 که است اورده کجا از را جرات و دل نیا داندینم اصال

 اش اخمو و یجد چهره که یرادمان با ایپو به راجع

 !  زندیم حرف ، بود شده ترسناک

 یگل به را اش رهیخ نگاهه و دهدیم تکان یسر رادمان

 : دوزدیم
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 یزدیم رو حرف نیا یوقت چرا بپرسم شهیم. .  آهان -

 تو و یدزدیم رو نگات یگیم دروغ که ییوقتا مثل

 ؟؟ یکنینم نگاه چشمام

 و استرس. .  خوردیم جا رادمان حرف نیا از یگل

 قدرنیا یک از رادمان ، دیآ یم سراغش به یبیعج یاضطراب

 ؟ بود شده نیب زیر

 به و زندیم زانو شیپا یجلو و شودیم کشینزد رادمان

 : کندیم نگاه گلچهره

 ضررت به چه!  یبگ دروغ بهم نکن یسع چوقتیه -

 ؟ گمیم یچ که یفهمیم!  باشه نفعت به چه باشه
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 فحر دییتا به و جودیم استرس با را لبش گوشه یگل

 از بهتر مارو خونواده تو - دهدیم تکان را سرش رادمان

 ، عباس حاج یآبرو. .  یشناسیم یا گهید هرکس

 و ها هیهمسا که یاحترام و عزت. .  خانجون اعتقادات

 ؟ درسته!  زارنیم نهیآد خونواده به لیفام

 رشیش شهیش از هنوز خواب در که یکانین به یگل

 : دهدیم تکان را سرش و کندیم نگاه خوردیم

 شیپ که یمشکالت کردم یسع شهیهم هیبق برعکس منم -

 زیآم مسالمت یلیخ خودت و خودم نیب رو ادیم

 وفقم هم شهیهم. .  میایب کنار باهاشون و میکن درستشون

 !  ایوپ زتیعز دوست هیقض به میدیرس نکهیتاا. .  میبود
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 هک بود چه یدوست نیا ، کشدیم باال را نگاهش گلچهره

 من - ؟ حتینص ای شدیم اسرزنشی بخاطرش دیبا بار هر

 فکر یول!  سادس یدوست هی شما نیب رابطه که کنمیم باور

 الیفام از یکی نیبود باهم دونفر شما ییجا هی روز هی کن

 نیهم اوناهم بنظرت!  ننتونیبب باهم هیهمسا و در ای

 هک کمی! ؟ کننیم رو میدار رابطتون از تو و من که یفکر

 و. .  ننکینم فکرو نیا مثلما!  نه مینیبیم میکن فکر خوب

 هی نیا. .  نه که میبد حیتوض همشون به میتونینم ماهم

 مغ با یگل! ؟ درسته!!  نیرینگ شیجد!  سادس یدوست

 رستار حرف ادی به ، دوزدیم ینامعلوم نقطه به را نگاهش

 حیضتو هیبق به رو زیچ همه یستین مجبور تو"  افتد یم

 ؟ گرفتندیم او از را حق نیا همه چرا! " . .  یبد

 من چرا ؟ باشه مهم مردم فکر و حرف دیبا شهیهم چرا -

 دارم امد و رفت که یهرک با ای کنمیم که یهرکار بخاطر
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 بورمج من. .  منه هیزندگ نیا ؟ بدم حیتوض هیبق به دیبا

 و باشم اون و نیا به دادن حیتوض حال در همش ستمین

 راجع فکرشون هیبق چون نکنم دارمو دوست که ییکارا

 ! شهیم عوض بهم

 دهش کنترل لحن با ، نشود یعصبان دارد یسع که رادمان

 : دیگویم اش

 ادند حیتوض به یازین که بده انجام درست کارتو پس -

 آبرو خانواده نیا تو یدونیم خوب تو!  یباش نداشته

 چه نیمت دیفهم ننیع نکهیباا عباس حاج!  مهمه چقدر

!  رهیبگ رو افتادنش زندان به یجلو خوادیم یول هیشرفیب

.  بزنن اش خونواده پشت یحرف مردم خوادینم چون چرا؟

 ! . 
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 پسررو نیا دور خوامیم ازت زیام مسالمت که دوِم بار نیا

 رشیناپذ جبران اتفاقات و سوم بار به نزار! یبکش خط

 . .  بکشه

 ، کندیم نگاه بود خواب غرق که کانین چهره به یگل

 نکاین و شودیم بلند شیجا از و دهدیم قورت را بغضش

 هک یاشک ، پوشاندیم را شیرو آرام و گذاردیم تختش را

 نگاه رادمان به و زندیم کنار را بود زده حلقه چشمانش در

 : کندیم
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 رو بزنه صدمه خونواده نیا یآبرو به که یکار من-. 

 فقط. .  ستین سوم دفعه به هم یازین. .  دمینم انجام

 با هنکیا نه. .  بود حرفها نیا شتریب تو از انتظارم بدون

 ظربن نیمت کار همون حد در برام که یکن یکار هی حرفات

 ! برسه

 دکن ترک را اتاقش خواهدیم بغض با و زندیم را حرف نیا

 به و کشدیم را دستش و رودیم سمتش به عیسر رادمان که

 رندیگیم قرار هم مقابل درست ، بردیم خودش سمت

 ، کردندیم حس را گریکدی یها نفس هرم یحت که یطور

 گلچهره به یعصب و است رادمان دست در دستش مچ

 : کندیم نگاه

  چوقتیه -

 : کندیم تکرار تحکم با

 ؟ یدیفهم!  نکن سهیمقا شرفیب اون با منو چوقتیه -
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 : دوزدیم رادمان به را اش یاشک نگاه یگل

! ! یدوست چیه. .  ندارم ایپو از ریغ به یدوست چیه من -

 یدوست نیا بخواد یهرک. .  دوستمه هم برادرمه هم ایپو

 حد در من یبرا بندازه سنگ جلوش و کنه تمومش رو

 !! میزندگ تو انداخت که ییسنگا و نهیمت همون

 اب شدیم باعث کندیم وارد دستش به رادمان که یفشار

 تر یعصب رادمان که بکشد عقب را خودش بخواهد درد

 : کندیم نگاهش

 اتحرف مواظب!  نکن سهیمقا شرفیب اون با منو گفتم -

 انیم یگل!!  یزنیم حرف یک با یدار بدون و باش

 : پردیم هیگر با شیحرفها

 ناال ؟؟ زنمیم حرف یک با بگو نه ؟ زنمیم حرف یک با -

 خونه نیا یباادما یفرق چیه تو کنمیم فکرشو دارم که

 وت بنشونن یکرس به خودشونو حرف خوانیم اونا!  یندار
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 کردن خر روشت منتها یبد انجام یخوایم نکارویهم هم

 خسته گهید. .  شد تموم گهید اما!  خوب یحرفها با منه

 .  کنمیم انتخاب خودم واسه خودم بعد به نیا از. .  شدم

 خارافت خودم به و دمیم ادامش بازم باشه اشتباهم رمیمس. 

 . .  داشتم انتخاب ییتوانا که کنمیم

 رادمان دست از را دستش خواهدیم حرفها نیا از بعد

 یندانهاد نیب از و ردیگیم ان سفتر رادمان که بکشد رونیب

 : دیگویم اش شده دیکل هم به

 نیا یادما هیبق مثل من اگر!  یخواست خودت پس -

 ونا باشه ادتی فقط. .  یا هیبق مثل من واسه توهم خونم

 اگر یشدیم رد ازش یداشت و بود انتخابت که یریمس

 قطف پس. .  یندار خواستن کمک واسه یَمن ؛ بود اشتباه

 ادامش و بوده انتخابت چون یکن افتخار بهش یمجبور
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 دهیمنفه من یبرا هیبق با فرقشو تااالن که یکس. .  یبد

 . .  فهمهینم عمرشم تااخر

 شانپشت یحسرت چه فهمدینم و شنودیم را حرفها نیا یگل

 هشد یمخف یمهر به سر و نگفته یحرفها چه و دهیخواب

 فرق هیبق با شیبرا دیگویم رادمان یوقت فهمدینم. .  است

 چقدر حرف نیا عمق و کندیم فرق حد چه تا ، کندیم

 . .  است ادیز

 یکوه گلچهره  فهمدینم و زندیم را حرفها نیا رادمان و

 با کم هیثان چند در کردیم حس خودش پشت سالها که

 . .  اش یخال یجا نیا و شد کسانی شیبرا خاک

 نیا چندان دو را بغضش و کندیم یخال را دلش ته بیعج

 یگل تیحما از رادمان دنیکش کنار نیا و گلچهره جرات

 ، ندک نیتضم را ندهیآ یروزها یخوب توانستینم تنها نه ،

 . . .  زندیم دامن یندیناخوشا اتفاقات به بلکه
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 و رادمان بحث و جر بخاطر که کانین بلند هیگر یصدا با

 و درنیگیم فاصله هم از اخم با هردو ، بود شده داریب یگل

 که یتیعصبان با رادمان و کندیم ترک را اتاق اشک با یگل

 . . رودیم کانین سمت به کند کنترلش داشت یسع

 نظر از را زیچ همه تیرضا لبخند با که یکس تنها و 

 هب آسوده یفکر با تواندیم حاال که است گالره گذراندیم

 کینزد را رادمان با ازدواجش یایرو و برود رختخوابش

 . . ندیبب کترینزد و
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 دست از را گلوله داشت یسع که دیجاو به دقت با یپر

 یرو نگاهش دارد یسع یول کندیم نگاه کند خارج رستار

 : وفتدین رستار لخت بدن

 تو؟ به زد شد داشیپ کجا از اروی نیا اصال ، داداش -

 ! رونیب نیاومد شما بود نشده هم قهیدق کی هنوز

 :دیگویم عیسر یپر

 هباش رفته کردمیم فکر. .  رسوند مارو بود یادهم راننده -

 ! برگشته و دهیشن رویآژ یصدا نکهیا مثل

 که هم بعد و کندیم یپر به ینگاه یرچشمیز دیجاو

 : دیگویم ، است ناموفق کارش در ندیبیم

. .  رو گلوله کنمینم داشیپ من یالزم دکتر بخدا داداش -

 کنم خبر دکتر هی سایوا! 

 : کند کنترل را دردش تا کشدیم یقیعم نفس رستار
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 ؟؟ مگه اولمونه بار. .  کن کارتو دیجاو ببند دهنتو -

 یجا به دارد استرس و است نگران یحساب که دیجاو

 : کندیم نگاه زخم

 هب سین یسطح نیا بود یسطح قبل یها دفعه بابا -

 دیشه قطعا زخم نیباا من ؟یگینم آخ یچجور موالاا

 ! شدمیم

 دبلن شیجا از است شد خسته دیجاو یحرفها از که یپر

 : رودیم رستار سمت به و شودیم

 ارانکیا بدرد تو. .  ارمیم درش من. .  نجایا از کنار بکش -

 ! شیکشیم تو هم رهیبم نخواد طرف یخورینم

 را شیادا یواشکی و کندیم کوله و کج را صورتش دیجاو

 اش یالت لحن و دختر نیا از اصال. .  اورد یم در

 بلد را زیچ همه دیبگو خواهدیم انگار امد ینم خوشش

 ! دهد نشان یخود و است
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 ارب گفت داداشمم که یدید. .  تونمیم خودم نکرده الزم -

 !سین اولم

 انجام را کار خودش خواهدیم و کندیم لج دخترها مانند

 . دهد

 صورتش به یدست وکالفه بنددیم را چشمانش رستار

 : کشدیم

 گهیم که یکی یزاریم نه یکنیم یغلط هی خودت نه -

 رشد خودم رونیب نیبر جفتت ای. .  کنه یکار هی تونهیم

 . .  نیبنداز راه کارمو نیبلد بهتر هرکدومت ای ارمیم

 که دهد ادامه را کار خودش خواهدیم سماجت با دیجاو

 یم رستار سر یباال و داردیبرم را لیوسا عمد از یپر

 : ستدیا

 گلوله تونمیم بلدم پانسمانم دمید احمر هالل دوره من -

  نیا اگر البته. .  زنمیم هم هیبخ. .  ارمیب در هم
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 : کندیم اشاره دیجاو به سر با

 ! پاشه نجایا از -

 یحرف خواهدیم و کندیم نگاه یپر به حرص با دیجاو

 : دیگویم او از قبل رستار که بزند

.  ببرم دیبا فردا. .  کن چک رو مدارک فلشو برو دیجاو -

 . پاشو. .  میند دست از وقتو. 

 : کندیم نگاه یپر به حرص با دیجاو

 وعض نقص اگر فقط. .  باشه! ؟ گهید اهیس نخود داداش -

 ینبز من جون به نقتو یاین!  ستین مربوط من به یشد

 . . شدم لیذل شدم لیعل یوا که

 حرفهارا نیا یحسود یرو از دیجاو داندیم که رستار

 یرو را خودش و دهدیم تکان یسر تاسف با ، زندیم

 : کندیم رها یصندل



 

Romanzo_o 1066 

 

 

۴۴۴ 

. 

 . میند دست از وقتو. .  دختر کن شروع -. 

 بدون و ندینشیم دیجاو یجا هیثان از یکسر در یپر و

 کندیم شروع را کارش سرعت به رستار بدن به کردن نگاه

: 

 هم یحس یب یدارو بشه شتریب یلیخ دردش ممکنه -

 . کن تحمل پس میندار

 : دهدیم فشار هم یرو را شیچشمها رستار

 انگشت نیا که کردم تحمل رو ییدردا هی من -

 کن شروع. .  شهینم کشونمیکوچ
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 رونیب را گوله حرکت کی با یپر نیح نیهم در و

 دهد ونریب درد پر را نفسش رستار شودیم باعث و کشدیم

. . 

 عرق اش یشانیپ یرو ، کندیم نگاه او به نگران یپر

 را اش شانه قسمت تا دستش و است نشسته یسرد

 . . دهد تکان تواندینم

 ؟؟یخوب-

 الشیخ یکم یپر ، دهدیم تکان را سرش ارام رستار

 را حواسش زدن حرف با کندیم یسع. .  شودیم راحت

 : کند پرت

 ااونج راستش یعنی ، بزنم خوب حرف ستمین بلد من -

 ادی مام که زدینم یخوب حرف یکس شدم بزرگ من که

 یانجیتاا یول. .  دونمینم یچیه هم تو به راجع!  میریبگ

 شده اعثب که یدیکش ییایسخت هی تو بفهمم تونستم کار
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 اتییتنها. .  کردن تیقو دردات. .  یبش ضربه ضد آدم هی

 نگفت بهم شدم بزرگ من که ییاونجا و. .  کردن بزرگت

 اشنب خطرناک ای ترسناک یلیخ توننیم تو مثل ییآدما که

 . . 

 به را شیدندانها رستار و زندیم را ها هیبخ یکی یکی

 . کند مهار را دردش تا دهدیم فشار گریکدی

 به تو ذات کنمیم فکر یعنی. .  یستین ترسناک تو. .  اما -

 هی ! ستین بودن ها بچه اون و من دنبال که ییآدما ِیاهیس

 . .  دهیسف. . هنوز دلت یجا

 لب. .  کندیم خاموش خودش در را شیادهایفر رستار و

 دهید چه او از یپر ، نشود خارج او از ییصدا تا گزدیم

 وا به را نشدن مطلق اهیس و بودن خوب برچسب که بود

  ؟ زدیم

 : زندیم هم را آخر هیبخ
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 کسچیه دونمیم نویا یول. .  کنم اشتباه دمیشا دونمینم -

 به نه ، هست دهیم نشون ازخودش که ییاهیس اون به نه

 . .  دهیم نشون که یدیسف اون

 و کندیم یعفون ضد و زیتم را زخم بر و دور یکم

 : چدیپیم شیبازو دور درست و قیدق را پانسمان

 رو کردن کاریچ تو با دستش دارو و یادهم نکهیا-

 که یینفرتها و ها نهیک اون که دونمیم نویا یول. .  دونمینم

 نیا. .  کنهیم اهیس هم رو یدیسف اون کم کم. .  یدار تو

 هی. .  دشمنات کردن کسانی خاک با یبرا تو ییتوانا

 که ییجا تا کنهیم شتریب و شتریب تورو یایکیتار که هیجور

 . .  یشیم گم یکیتار اون تو

 اهنگ اش بسته چشمان و رستار چهره به حرف نیا از بعد

 ؛ کندیم پاک را اش یشانیپ عرق یزیتم دستمال با ، کندیم
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 او ی تکه شش کلیه یرو نگاهش دارد یسع هرچقدر

 . . بود شده سخت نگاهش کنترل ، شودینم نچرخد
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 . 

 اب انگار ، شودیم آرامتر و آرام شینفسها کم کم رستار

 خونش به یخونسرد ذره ذره پانسمانش شدن کامل

 را یپر یحرفها یتمام شیدردها انیم. .  شدیم قیتزر

 تیمرموز با و کندیم باز را چشمانش ، است دهیشن

 : زندیم زل یپر به نگاهش
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 احمر هالل دوره تو یول!  دختر بود خوب کارت -

.  ننک خارج بدن از رو ریت چطور بدن ادی یکس به دمینشن

 !  ندارم خبر من و شده تر شرفتهیپ دمیشا ای. 

 مرموز آدم نیا. .  ماندیم شیجا در مات یا لحظه یپر

 وا از را نگاهش!  داشت دقت مسائل نیتر یجزئ به یحت

 :کندیم نگاه گرید یجا به و دزدیم

 بخاطرش ننم که معتادم کهیمرت هی دختر نینب. .  منو -

 از قبل تا ما. .  هیفرار خونش از خودشم و کرده سکته

 مارق به آغامو مونویزندگ تو انیب یعوض یآدما اون نکهیا

 یعاد یزندگ هی. .  کنن معتاد زهرمار و کوفت و مواد و

 شقع یکل. .  پرستارشم خواستمیم. .  هیبق مث میداشت

 ناف باد به همش یول. .  بود ام کله تو شرفتیپ و درس

 هک خمار شوکت دختر سوت سه یپر شدم تهش. .  رفت

 نگوفل و رفته کش گرفته ساشییر از آغاش که ییجنسا
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 مرع تااخر که یپرستار عشِق و میموند ما گهید. .  بسته

 ندیرس یبرا یزندگ نیا تو زدن دو سگ و شهیم حسرت

 ! یچیه به

 : دهدیم رونیب را نفسش حسرت با

 یلو رفت فنا به من ندهیآ. .  نه که میچیه یچیه البته -

. .  برسن اون الاقل دمینرس من. .  دارن ندهیآ ها بچه نیا

.  . بمکه خونشونو خوره مث و دلشون کنج نهینش حسرت

 بااون حاال یول واسشون کنم یکار نتونستم که تااالن

 . .  کنم ییکارا هی شهیم یداد قول تو که ییزایچ

 که یرنگ یمشک شرتیت و دهدیم تکان یسر رستار

 خواهدیم و داردیبرم را است افتاده مبل یرو کنارش

 ، شودیم جمع شیاخمها دستش دادن تکان با که بپوشد

 : کندیم نگاهش عیسر یپر

 ! مکن کمک سایوا یکن کاریچ یخوایم بده خبر هی اخه د-
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 نشت را شرتیت اطیبااحت و آرام و شودیم بلند شیجا از و

 نیا که ییپر از هم آن کردن محبت از حجم نیا. .  کندیم

 تا خواهدیم دیشا. .  بود بیعج شدینم سرش زهایچ

 . بگذارد تمام سنگ سشییر یبرا آخر لحظات

 یدید یزیچ یبد یخوب. .  شد تموم مام کاِر ُخب -

 . .  کن حالل

 هک برود خواهدیم بشنود یحرف رستار از نکهیا از قبل و

 : ردیگیم را مچش ، اش یزخم دست همان با رستار

. .  ینخوا دردسر گهید و یباش یباهوش دختر. .  اگر -

 گهید و یریم و یریگیم هارو بچه اون دست حاال نیهم

 به مربوط که یزیهرچ اتفاقا نیا و من به چوقتیه

 . .  یکنینم فکر بود نکارمونیا

 چشمان با و کندیم گره هم در را پرپشتش یابروها یپر

 . . کندیم نگاه رستار به رنگش یمشک درشت



 

Romanzo_o 1074 

 

 

۴۴۹ 

. 

 . 

 درست را کارش. .  بشود نطوریهم بود قرار هم اولش از

 باهوش اگر -. .  برود و ردیبگ را مزدش و بدهد انجام

 ؟ انَوخت یچ نباشم

 : کندیم نگاهش مرموز رستار

 هستم یکیتار همون قایدق من چون. .  یباش دوارمیام -

 . .  نشدم واردش کامل هنوز یکنیم فکر که
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 معنا پشتش در و است ادیز یانقدر حرف نیا عمق و

 زیچ همه اش چهره حالت و چشمان برق از که دارد

 ! است مشخص

 یبار نیاخر نیا داندیم و خواهدیم وفادار یاعضا دال

 مقابلش را اش یوحش چشمان با دختر نیا که ستین

 که را نمکش ، است نیهم دال با کار تیخاص. .  ندیبیم

 ! یشویم ریگ ینمک یبخور

 

 " گلچهره* * * * " 

. .  ندیبچ را ناهار زیم تا کنمیم کمک جون عصمت به

 که یاقاتف به و شودیم کمتر ام یفکر یها یریدرگ نکاریباا

 بارکی ساعت چند هر عمو زن. .  کنمینم فکر افتاد شبید

 به شبید ، دهدینم جواب او یول زندیم زنگ رستار به

 ! است کرده خودش نگران را همه و امدهین خانه
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 که انگار خوشحال و شاداب و نرفته سرکار امروز گالره

 ! بود یباز مشغول کانین با است افتاده یخاص اتفاق

 از هنوز و خواندیم قرآن ، ظهرش نماز از بعد هم خانجون

 . است امدهین رونیب اتاقش

 و بود یکت عمه با زدن حرف ریدرگ یتلفن هم عباس حاج

 ، کنند پاک را نیمت یگندها یجور کی خواستندیم

 دهش بازداشت ایپو تیشکا بخاطر نیمت االن که هرچند

 . . بود

 سشدر به شتریب کردیم یسع انیجر آن از بعد هم کایرون

 امتحان یبرا و بجنباند را گوشش و سر کمتر و برسد

 . بود خواندن درس مشغول شیفردا

 نیح نیهم در که گذارمیم بشقاب کنار را وانیل نیآخر

 چهره با و کشمیم باال را نگاهم. .  داردیم بر را آن یدست
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 نگاهم یحت. .  شومیم رو به رو رادمان یاخمو و یجد

 . .  ندارد وجود کنارش در یکس انگار. .  کندینم

 را نگاهم و کنمیم اخم خودش مانند و رومیم عقب

 فقط تاصبح که بودم ناراحت یآنقدر شبید ، دزدمیم

 کاش افتادم یم شیحرفها ادی به که هرلحظه و کردم فکر

 سح شتریب را پشتم شدن یخال و شدیم جمع چشمانم در

 راتشنظ که یا پشتوانه کردمیم قبول دیبا یول. .  کردمیم

 ! خوردینم دردم به کند لیتحم من به را

 زن بخورد ان از خواهدیم نکهیهم و زدیریم آب وانشیل در

 : پرسدیم ینگران با و دیآ یم سمتش به عمو

 ؟؟ کجاست داداشت یدونینم تو مادر بگردم دورت -

 دلم!  دهینم جواب زنمیم زنگ بهش ، خونه ومدهین شبید

 ! رفته راه کی و هزار

 : کندیم نگاه مادرش به رادمان
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 سراغشو یدار که یاون ؟ من مادر یهست یچ نگران -

 ! بالِغ و بزرگ آدم هی یریگیم

 ! شهیم دایپ اش کله و سر االن باشه هرجا

  ، کندیم  کنترلش یول است یعصب انگار لحنش

 تلفنشو. . .  دادیم خبر رفتیم هرجا مدت نیا تو آخه -

 تهبرنگش االنم تا و رفته خبر بدون شبید. .  دادیم جواب

 یاتفاق نکنه. . .  جوشهیم داره سرکه و ریس مثل دلم. . . 

 ؟ براش افتاده

 بادام خالل و زرشک با که ینیچ ته ظرف خانم عصمت 

 : گذاردیم زیم یرو را بود شده نییتز پسته و

 نیچ ته براش گفتم من ؟ اخه بچه نیا کجاست - 

 ادیب کاش. . .  داشت دوست اشیبچگ. . .  کنم درست

 . . برسه
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 :  زندیم صدا را عمو زن و دیآ یم نییپا ها پله از عمو 

 ؟ برنگشت رستار ؟ ماهدخت -

 یور بایتقر را وانشیل و زندیم یپوزخند یعصب رادمان 

 :  کوبدیم زیم

 ! میکن دایپ بچمونو میش جیبس نداره دهیفا -
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 زنگ به که ، ردیگیم را رستار شماره گرید یبار عمو زن

 با ماهدخت. .  شودیم وصل تماسش نباریا دهینرس اول

 عمو ، زندیم حرف او با و ندینشیم یصندل یرو ینگران
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 او به نگران هم جون عصمت و دیآ یم سمتش به عیسر

 . .  کندیم نگاه

 . دهمیم گوش عمو زن یحرفها به یکنجکاو با هم من

. .  پرسندیم را انیجر عمو زن از همه ، تماس انیپا از بعد

 : دیگویم است شده راحت یکم الشیخ که او

. .  مونده دوستش شیپ رو شب و داشته کار گفت -

. .  ارژش به بزنه رفته ادشی و شده تموم شمیگوش یباتر

.  گردهیبرم شب. .  مینباش منتظرش ناهار یبرا گفت بعدم

 . 

 : دیگویم پوزخند با و دهدیم تکان یسر رادمان

 دهب خبر بهتون گهید یگوش هی با تونستینم. .  آهان -

  نداشته؟ یگوش دوستش کجاست؟

 : ندینشیم زیسرم اضیف عمو
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 برخ بهمون گهید تلفن هی با الاقل. .  گهیم راست رادمان-

 !  مینش نگرانش نقدریتاا دادیم

 : نمینشیم و کشمیم عقب را ام یصندل

 یکس و کرده یزندگ تنها هیادیز مدت چون دیشا -

 رو ییآدما هی که نکرده عادت هنوز االن. .  نشده نگرانش

 . . ! بده خبر بهشون دیبا و نگرانشن که داره

 : دهدیم رونیب را نفسش نیغمگ عمو زن

. .  نداره عادت ما به هنوز بچم. .  گهیم راست یگل -

 ازش ساعتم مین اگر من بفهمه و کنه تاعادت برهیم زمان

 -.  . جوشهیم براش سرکه و ریس مثل دلم باشم خبر یب

 !سین مهم واسش شما هینگران دمیشا

 رشتیب هرچه. .  کنندیم نگاهش هیبق رادمان حرف نیا با

 برادر دو نیا که بردمیم یپ هیقض نیا به شتریب گذشتیم

 اصلهف نشانیب که یزیچ کی!  دارد وجود نشانیب یمشکل
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 دایپ را یبرادر عالقه شودینم جفتشان نگاه در و انداخته

 ! کرد

 از باشد یجواب منتظر نکهیا بدون و زندیم را حرف نیا

 . .  رودیم رونیب هیبق نگاه ریز

 یحرفها ادی به ناخداگاه ، شودیم رستار از حرف یوقت

 مذهن و چرخندیم سرم در شیحرفها تمام. .  وفتمیم ایپو

 وجود رفتارش و رستار در یزیچ. .  کنندیم ریدرگ را

 وردست عقلم یول ، بفهمم را آن توانستمینم من که داشت

 اگر. .  کنم جمع را حواسم شتریب بعد به نیا از دادیم

 ، ندباش درست درصد کی یحت بود زده ایپو که ییحرفها

 ار رستار یواقع هدف و اورمیب در را بمش و ریز همه دیبا

 . . . بفهمم

* * * 
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 اطیح وسط ریش یآبنما به نکهیهم و شودیم عمارت وارد

 . .  شودیم رادمان متوجه ، رسدیم

 خما با و برده فرو شیپالتو بیج در را شیدستها رادمان

 هب کندیم فکر یمهم مسئله به انگار که یجور تیجد و

 . است شده رهیخ آبنما

 یم کنارش و داردیبرم قدم شیسو به و زندیم یکج لبخند

 : کندیم نگاه رو به رو به خودش مانند و ستدیا
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 .- hello my bro  
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 تیجد و اخم و چرخدیم او سمت به رادمان نگاه عیسر

 . شودیم شتریب اش چهره

 : دیگویم طعنه با

 نگرانم یلیخ خونه ومدمین شبید چون کنمیم حس -

 !شده تنگ برام دلت ؟ نه!  یشد

 : کندیم نگاه به رو به بااخم رادمان

 شدن زدوردونهیعز یایباز نیا از من یول متاسفم -

 هیقب توجه خوب. .  گمیم کیتبر بهت یول!  ادینم خوشم

 !یکرد جلب رو

 : دهدیم تکان یسر رستار

. .  دمیفهم خودم بزار بزار. .  آها ؟ ادینم خوشت ؟ چرا -

 قطف همه!  یکن میتقس یکس با گاهتویجا یندار دوست
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 هیبد عادته یول. .  یکرد عادت! باشن تو فکر به دیبا

 . .  نباش نگران!  دمیم ترکت کم کم! یداداش

 :دوزدیم رادمان یعصب رخ مین به را نگاهش

 باشهن ادشمی یحت یکس گهید کردم یکار هی دیشا اصال -

 وجود یا خونواده گهید دمیاشای!  داره وجود ییتو

 نیچهم هی بایتقر. .  باشه داشته بخاطر رو تو که نداشت

 !یزیچ

  ، بردیم لذت او خوردن حرص از و زندیم را حرفها نیا

 : گرددیبرم شیسو به یعصب رادمان

 یباش هیبق محبت و توجه یگدا یدار حق کنمیم درکت -

 یجور هی دیبا باالخره و شده عقده دلت تو نایا ی همه! 

 هب یعصب!!  یکن یخال کرده اهیس تویزندگ که یمن سر

 : زندیم ضربه رستار یزخم یبازو
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 بپاشه هم از خونواده نیا که یکن یکار یندار حق یول -

 دوست یهرکار. .  باشه بامنه تو مشکل. .  نهیبب یبیآس ای

 خورمینم جم خونواده نیا کنار از من یول کن من با یدار

 ! یبکن باهاشون یکار توهم زارمینم و

 یم هجوم رستار یبازو و شانه سمت به آرام آرام یدرد

 : کندیم حفظ را خودش یخونسرد یول ، آورد

 . .  محبت و توجه یگدا -

 : دهدیم تکان یسر

 هم اسمش هم ه؟یچجور محبت یبگ شهیم داداش -

 هیاون تیحکا من واسه محبت!  سخته برام حسش درک

 یول!  فهمتشینم و نهیبیم سیرنویز بدون یخارج لمیف که

! نفهمم حسو نیا من االن که یشد باعث تو هست یهرچ

 که یزیچ مثلما پس. .  نباشم آشنا باهاش. .  نکنم درکش

 نمفکرک اما!  کنمینم ییگدا شناسموینم و کنمینم درکش



 

Romanzo_o 1087 

 هیقب از حس نیا کردن جمع شتریب بخاطر تو شیپ سالها

 !یکرد نابود مویزندگ و من

 نگاه بود دایپ آن در یقرمز یها رگِه که رادمان چشمان به

 : کندیم

 نداشته که رو یهرچ آدم باالخره. .  یگیم راست تو -

. .  شهیم عقده دلش تو نرسه بهش سال یسالها و باشه

 ییکسا هی داشتن حس مثل ، زاتیعز ینگران و توجه مثل

.  یئلقا احترام براشون و قائلن ارزش برات تیزندگ تو که

 ! خانواده مثل. 

 عقده من واسه. .  یداشت تو یول. .  نارویا نداشتم من

 ! یزندگ به دیام تو واسه شهیم

 : کشدیم صورتش یرو را شیدستها رادمان
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۴۴۴ 

. 

.  . مونمیپش واهلل به و گرفتم ازت من رو نایا همه آره -. 

 روز اون چوقتیه!  هستم و بودم مونیپش عمرم تمام

 مسادیوا مادرمون و پدر یجلو یوقت رهینم ادمی رو یلعنت

 یچ. .  بگم که نداشتم یچیه. .  گرفتن سراغتو ازم و

 ریز تو انداختم کوچکمو داداش گفتمیم. .  اصال گفتمیم

 اون بارم هی خواستمیم گفتمیم ؟ کردم قفل درشو و نیزم

 ونا چون!  کنه تجربه موندنو نیرزمیز تو و بودن بده بچه

 . .  من و بود مودبه و خوبه پسر شهیهم

 انگار. .  بنددیم بسته نقش چشمانش در اشک از یا هاله

 یوقت ردیگیم آتش دلش ، شدیم شیحرفها مانع بغضش

 با داندیم خودش. .  آورد یم ادی به را خاطرات نیا
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 او از که دارد حق چقدر و است کرده چه برادرش یزندگ

 هب من -. .  کند یتالف را زیچ همه بخواهد و باشد طلبکار

 دش باعث که یاون بگو همه به و برو اصال. .  کردم بد تو

 دونمیم. .  منم یبمون دور خونوادت از سال نیچند

 با من یول!  ینیبینم برادرت مثل منو گهید چوقتیه

. .  دادم نشون بهت خودم از که که ییاهیس همه وجود

 بگم خوامیم. .  دونمیم خودم کهیکوچ داداش تورو بازم

 بتونم من که ستین یطور یچیه یول کنمیم جبران

 نم گردن. .  اریب من سر یخوایم ییهربال. .  کنم جبرانش

 . .  نه خونوادمون یول!  نازکتره هم مو از

 یناراحت آن نه. .  کندیم نگاهش سرد و تفاوت یب رستار

 بود رادمان چشمان در که یاشک حلقه آن نه و چهره

 او به آرام و یجد. .  دادینم قرارش ریتاث تحت چکدامیه

 : شودیم کینزد
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 . . کنم فیتعر واست یزیچ هی خوامیم زیهرچ از قبل -

 !  کن گوش بهش خوب. .  داستانه هیشب

 : دکن حس کمتر را شیبازو درد تا کشدیم یقیعم نفس

 یکار و کس و بود شده گم که پسربچه هی روز هی -

 آواره تا گشتیم مکان و جا هی دنبال در به در و نداشت

 !  شدن سبز راهش سر ییآدما هی هوی ، نباشه

 یول کننیم دراز سمتت به یاری دست که آدما اون از

 هکیکوچ پسر هی که هم بچه اون!  برات کردن زیت دندون

 هپسر. .  رفت باهاشون گرفت رو دستشون. .  بود ساده

!  شدن دوستش گهید اونا کردیم فکر کرد اعتماد بهشون

 فقط ادما اون چون. .  کردیم اشتباه. .  نبود نطوریا یول

 پسره!  کنن استفاده ازش منافعشون واسه خواستنیم

 هی هنکیتاا کردن استفاده ازش یه و شده چهیباز ندونسته

 دنبو گفته که اسلحه هی و جنس از پر فیک هی با ، روز



 

Romanzo_o 1091 

 قرار رس فرستادنش کنه استفاده ازش کرد تشیاذ یکس اگر

 . .  بده لیتحو جنسارو تا

 خودش به تااومد یول. .  کردنیم نگاش دور از قاشمیرف

 .  . کردن دوره رو پسره و اونجا ختنیر سایپل هوی بجنبه

 : دهدیم ادامه و شودیم رهیخ ینامعلوم نقطه به نگاهش

 

 

۴۴۴ 

. 

 نکهیباا اونا یول ، خواست کمک دوستاش از -. 

 تنها دید هم پسره!  گذاشتن تنهاش بدن نجاتش تونستنیم

 چشماشو!  کنه استفاده اسلحه اون از که نهیا نجاتش راه

 وردخ قایدق ریت اون. .  دیکش رو ماشه فکر بدون و بست
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 باسشل از. .  بود روش به رو که یسیپل ی نهیس قفسه به

 ! وجودش تو رفت و کرد عبور پوستش از

.  . بپوشه لباس مثلش روز هی بود قرار که زد رو یآدم هی

 . . رهیبگ بدو یآدما. .  کنه کار

 و شودیم سست وجودش تمام ، لرزدیم دستانش

 ذهنش در و دوشش یرو ینیسنگ کولبار مانند خاطراتش

. .  هیثان همون یتو. .  بچه پسر اون -. .  کنندیم ینیسنگ

 اشیبچگ ، بود سادهیوا که ییهمونجا. .  قهیدق همون تو

 بزرگ یلیخ. .  شد بزرگ گهید روز همون از. .  شد تموم

! 

. .  کندیم نگاه شیرو به رو مرد به زده رتیح رادمان

 ؟ بود هک پسربچه نیا. .  کشدیم صورتش به یدست ناباور

 ماا بپرسد خواهدیم بار نیچند ؟ دیگویم را خودش نکند

 . .  چرخدینم زبانش
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 درختان نیب و است دهیچیپ هوا یال به ال در سرما سوز

 شر شر یصدا ، دهدیم تکان را آنها و کندیم عبور عمارت

 مقابل برادر دو و رسدیم گوش به عمارت یجا همه آبنما

 یرگید و مانیپش اش گذشته از یکی و بودند ستادهیا هم

 ! دانستیم مقصر را یکی آن تلخش گذشته بخاطر

 از عدب!  پسربچه گفت بهش شهینم گهید که پسر اون -

 هشونب دینبا ، کنه باور آدمارو دینبا گهید دیفهم اتفاق اون

 اعتماد ارزش چکسیه ایدن نیا تو چون. .  کنه اعتماد

 اقتیل یب مشت هی همه نداشت رو کردن باور و کردن

 مهربار طرفشو ومدیم خودش منافع بخاطر یهرک که بودن

 !  پسر اون تن رو ذاشتنیم زخم هی

 اومده دستش یچ همه حساب کم کم ما قصه پسر نیا

 جون به رو شیزندگ یایسخت تموم نیهم بخاطر ، بود

 که نیزم بفهمونه هیبق به که!  هدف هی بخاطر فقط دیخر
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 رنیگیم قرار هم راه سر دوباره روز هی آدما و گرده گنیم

 !  راسته

 و خونسردش و سرد چشمان با و کشدیم باال را نگاهش

 : کندیم نگاه رادمان به دردش از پر وجود

 نیا البته ؟ داره تیواقع بنظرت ؟ بود چطور داستانش -

 حاال. .  پهیتا حاِل در. .  دهینرس آخرش به هنوز قصه

 ! تهشو گمیم بهت شد تموم

 . .  پسر اون. .  اون -

 : زندیم یمرموز پوزخند

 ای وزهبس حالم به دلت که نگفتم نارویا!  روته به رو االن -

 . .  نه. .  یاریب در سر افتاده که یاتفاقات و ام گذشته از

 و دبریم رنگش یمشک چرم کت بیج سمت به را دستش

 : آورد یم رونیب آن از یزیچ
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 و هگرد نیزم کردم ثابت باالخره بگم که گفتم نارویا -

 . .  رنیگیم قرار هم راهه سر بازم آدما

 ردیگیم رادمان سمت به را یکوچک فلش حرف نیا از بعد

: 

 

 

۴۴۴ 

. 

 که یآدم یزندگ که هست ییزایچ هی فلش نیا یتو -. 

 امیبچگ و شم بزرگ شبه هی یبچگ اوج تو من شد باعث

 ! بشه رو اون به رو نیا از ، شه فراموشم

 و دهد انجام یکار چه. .  دیبگو چه بود مانده رادمان

 ردد به قلبش دانستیم فقط. .  باشد چه العملش عکس
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 برادرش یها رنج و ها زجر یبان و باعث. .  است امده

 اررست تنها نه بود مطمئن نباریا و نبود خودش جز یکس

 ! بخشدینم را خودش گرید هم خودش بلکه

 عوض یزیچ چون. .  نباش -. .  متاسفم. .  واقعا من -

 . . شهینم

 : چرخدیم فلش یرو نگاهش رادمان

 ؟ هیک. .  آدم نیا -

 : کندیم نگاه فلش به رستار

 ربا نیاول واسه شد باعث و داد دستم اسلحه که یهمون -

 پرونده هی فلش نیباا بگم بهتره البته!  کنم کیشل ادم هی به

 کوروش پرونده. .  یبندیم رو یصالح سرهنگ تموم مهین

 ها بچه از جنساش یفروش خرده یتو که یهمون!  یادهم

 رشیگ یبراحت فلشه اون یتو که ییزایچ. .  کنهیم استفاده

 . . ندازهیم
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 ؟ یدیم من به فلشو نیا چرا -

 : شودیم ظاهر مرموزش کج لبخند

 ستدو اگر البته!  یدونیم منو تیهو تو فقط فعال چون -

 ادهیز که یزیچ. .  گهید یکی به بدمش تونمیم یندار

 !سهیپل

 : ردیگیم رستار از را فلش مکث یکم با رادمان

 ؟ یکرد داشیپ یچطور -

 : چرخاندیم اطراف را نگاهش رستار

 هب. .  کنمیم دایپ راهشو بزنم نیزم رو یکس بخوام من -

 نفر نیآخر یادهم یول. .  گرده نیزم کردم ثابت یادهم

 یا دفعهی که ییآدما. .  ستمهیل آدم نیاول. .  ستین

!  ستیل اول گذاشتم نمویبب رو نابودشدنشون خواستمیم
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 منیبب خوامیم رو اومدنشون در پا از ذره ذره که هم ییاونا

 . . ستمیل یآخرا گذاشتم. . 

 : دهدیم تکان یسر رادمان

 ؟ ستتمیل یکجا من -

 اباعص که مرموزش لبخند با و کندیم کج را سرش رستار

 : کندیم نگاهش ختیریم هم به لحظه آن در را یهرکس

 ؟ داداش یکنیم فکر یچ خودت -

 رهذ برادرش. .  فرستدیم رونیب صدا یب را نفسش رادمان

 عجب نکاریا یبرا و اوردیب در پا از را او خواهدیم ذره

 ! خانواده. .  بود گرفته نشانه را یزیچ

 هک بود نیا بخاطر ؛ کردم فیتعر برات که رو ییزایچ -

 ییکسا مخصوصا. .  کنمینم فراموش رو یچیه من بگم

 و هیک آدم اون ستین مهم برامم!  کردن اهیس مویزندگ که
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 براش که ییزایچ اول کنمویم داشیپ من چون ، کجاست

 نظرمب و. .  کنمیم نگاه شدنشو نابود بعدم رمیگیم رو مهمه

 !بخشه لذت یلیخ نکاریا

 و کلمات در را نفرت و یرحم یب وضوح به رادمان

 !  کندیم حس چشمانش

 یجا شیبرا دیدیم را حالتش نیا حرفها نیا از قبل اگر

 اررست گذشته از که ییزهایچ با االن یول!  داشت تعجب

 اررست گذشته از که ییزهایچ با االن یول  است، دهیفهم

 حالت نیتر یعاد تواندیم نیا داندیم ، است دهیفهم

 باشد!  برادرش

 یدش کردمیم فکر که یزیچ اون از تر ترسناک. . .  تو - 

 ازت تونمینم پس. .  خودمم مقصرش دونمیم و. . . 

 شتهگذ به بار هی. . .  بار هی فقط اگر یول. .  باشم یشاک

. .  که نهیا بدم انجام خوادیم دلم که یکار تنها. . .  برگردم



 

Romanzo_o 1100 

 خودم با کنمو باز رو یکوفت نیزم ریز اون در و برم. 

 . . . نیهم. . .  ببرمت

 آبنما به را نگاهش و دهدیم فرو را نشیسنگ بغض 

 نجاما نکاریا و عقب به برگردد توانستیم کاش. .  دوزدیم

 باشد برادرش یدشمن نگران نکهیا یجا به االن تا. .  دهد

 ! باشد اش بهیغر دشمنان نگران ،

 و!  خودته اثر ترسناک آدم نیا یدونیم که خوبه - 

 عوض ور یزیچ و یبرگرد گذشته به یتونینم که متاسفم

 . .  یکن

 : کندیم نگاه عمارت ساختمان به

 راگ بنظرت ، بپرسم نمیا. . .  مکالممون انیپا از قبل - 

 زا کهیکوچ پسر یدور سال نیچند لیدل بفهمن خانوادت

 ؟ یدار نشونیب رو سابق ابهت همون بازم. . .  هیچ خونه

  ؟ شهیم کم نهیآد رادمان منزلت و شان از. .  نه ای
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 و ماهدخت به چوقتیه. .  شودیم مشت شیدستها رادمان

 و است افتاده ریگ نیرزمیز در رستار چرا بود نگفته اضیف

 . . .  دادیم عذابش راز نیا شهیهم

 هم یلیخ. . .  شهیم کم گمیم. . .  یبخوا منو نظر اگر -

 من. .  یداداش ببر لذت روزات نیا از پس. . .  شهیم کم

 خودم تو رو خونه نیا یآدما یرازا تونمیم یک تا دونمینم

 !  کردن یدار راز نهمهیا به ندارم عادت آخه. . .  دارم نگه

 در و داردیم بر قدم عمارت سمت به حرف نیا از بعد

 :  اندازد یم رادمان به ینگاه مین و گرددیبرم راه نیب

 از خون بخاطرش کم ، کن استفاده درست فلش اون از -

 ! ندادم دست

 آخر در و رودیم عمارت یسو به خونسرد و الیخیب و 

 نیا. . .  سرش بر زیچ همه شدن آور و ماندیم رادمان

 . . کند تماشا را شدنش نابود تا بود آمده واقعا برادر
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۴۴۳ 

. 

 " رستار. * * * " 

 

 من هب نگاهشان هیبق و شومیم ییرایپذ سالن وارد نکهیهم

 شودیم بلند شیجا از نگران چهره با ماهدخت ، افتد یم

 مسمت به اقیاشت از پر چشمان با کایرون او از قبل یول

 را من ام یزخم دست سمت از میایب خودم به تا و دودیم

 نیا که شومیم مطمئن نباریا و ردیگیم اغوش در محکم

 ! شوندینم الشیخیب نکند باز سر تا امشب زخم
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 که یطور ام یزخم دست دادن تکان بدون کنمیم یسع

 نیا. .  کنم دورش خودم از آرام ، کنم تحمل را درد

 از یزیچ دهمیم حیترج و بود نخواهد دار ادامه ها آغوش

 یکل. .  یداداش یاومد خوش-. .  نماند خاطرم در انها

 ! میبود منتظرت

 میگویم گوشش کنار ، کنم شیجدا خودم از نکهیا از قبل

: 

 ؟ گهید یشد راه به سر -

 : زندیم یچشمک و رودیم عقب عیسر

 . داداش راحت التیخ!  جورم چه اووو -

 : کندیم نگاه صورتم به ینگران با ماهدخت

 که صدسال انگار دمتیند روز هی مادر بگردم دورت -

 !ینبود
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 هب نگاهش تا و دیآ یم رونیب آشپزخانه از خانم عصمت

 : زندیم لبخند افتد یم من

. .  یاومد خوش.  . اومد پسرمونم شازده خداروشکر -

 ؟ ستین گشنت

 نگاه خانم عصمت هم بعدش و ماهدخت و کایرون به

 آمدنم از االن و اند بوده من نگران شانی همه. .  کنمیم

 ! خوشحالند

 اعثب که بود کجا ؟ بود کجا قبل سال نیچند ینگران نیا

 همه و کنند میدایپ ؟ کنند میدایپ و بگردند دنبالم شود

 هب نه یاحساس چیه نکهیا یجا به االن که شود یطور زیچ

 اهشاننگ باعشق. .  باشم داشته خودشان به نه شیهاینگران

 ! ببرم لذت دارم خانواده کی نکهیا از و کنم

 : میگویم و زنمیم کنار را میفکرها همه

 !گشنمه شهیهم من باشه شما دستپخت اگر -
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 : کنمیم نگاه ماهدخت به

 مجبور دیکش طول کارم نینش نگران یخودیب گفتم منکه-

 نکهیا از خوامیم معذرت هرحال به. .  بمونم شدم

 . .  کردم نگرانتون

 ام یزخم یبازو یرو را دستش و زندیم لبخند ماهدخت

 : کشدیم

 که یدار خونواده هی االن تو نکن ما با نکارویا گهید -

 نماال. .  زدلمیعز بده خبر بهم شهیهم پس. .  نگرانتن مدام

 . .  کنمیم حاضر برات شامو نیبهتر رمیم خودم

 عیما کنمیم احساس و چدیپیم یبازو در یقیعم سوزش

 ! است دستم از آمدن نییپا درحال سرعت به یضیغل

.  کنم عوض را پانسمانش و زکنمیتم دوباره را زخمم دیبا

 : زنمیم یکمرنگ لبخند نیهم یبرا. 
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 . .  یمرس -

 : میگویم مکث یکم با

 ! مامان ازت یمرس -

 نگاهم زدن ملک بدون و حرکت یب هیثان چند ماهدخت

 او از یکم دست انگار هم خانم عصمت و کایرون!  کندیم

 ! ندنداشت را حرفم نیا دنیشن انتظار و متعجبند. .  ندارند
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 دستش دو با و زندیم حلقه چشمانش در اشک ماهدخت

 : ردیگیم قاب را صورتم

 یدونیم! مادر زدلیعز گفتنت مامان اون یفدا من آخه -

 بودم منتظر همش مدت نیا تو ؟یکارکردیچ دلم با

 ارمد دلم تو ازت یحسرت هی. .  هی. .  یبزن صدام ینطوریا

 تو. .  من برم قربونت. .  شهینم جبران حاالها حاال که

 انجام برات بگو و بزن صدا خودمو فقط یخواست یهرچ

 ! بدم

 که یمن یول است شده خوشحال و زده جانیه ماهدخت

 احساس یا ذره ، بودم برده کار به را کلمه نیا عمد از

 ! نداشتم آن به نسبت

 روز در زنمیم صدات نهمهیا من!  شد میحسود ماماااان اِ-

 رمارزه ییوقتا هی بلکه یشینم خوشحال تنها نه تو بعد
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 شدن قائل ضیتبع نیا. .  که واقعا!  یکنیم نصارم هم

 ! ستین درست اصال

 ، رودیم او به یا غره چشم کایرون حرف نیباا ماهدخت

 است ممکن آن هر و دیآ یم نییپا دارد کم کم ظیغل عیما

 ! زدیبر کهایسرام یرو

 نهامسک اثر. .  کنمیم فرو بمیج در درد تحمل با را دستم

 . . بود رفته نیب از هم

 کف یا بوسه و کنمیم جدا صورتم از را ماهدخت دست

 ! آخر ریت هم نیا ، زنمیم دستش

 ، ننمتویبیم که هرروز. .  نیباارزش یلیخ من یبرا شما -

 ات همو مینکرد دایپ زودتر چرا که خورمیم غصه دلم یتو

 یول. .  باشم داشته خاطره ازتون رو یشتریب یروزها

 از هگید دوارمیام. .  هیکاف برام دیکنارم و نیهست که االنم

 ! ندم دستتون
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 : بوسدیم را سرم و کندیم پاک را چشمش اشک ماهدخت

 غصه کم من مگه. .  یدار حق. .  مادر برم دلت قربون -

 و فکرم یجا هی هرساعت و هرروز توروخوردم؟ نبودن

 هک االن. .  یایب قراره دونستمیم انگار. .  یبود دلم کنار

 احساس گهید چوقتیه. .  شتمیپ شهیهم گهید. .  یاومد

 ! کنارته خانوادت. .  یکنینم ییتنها

 ان. .  داشت را میپوزخندها همان حکم که زنمیم یلبخند

 مکنار که بودن کجا داشتم الزمشان و بودم تنها که موقع

 بود یسقف نه که موقع آن ؟ نکنم ییتنها تااحساس باشند

 . یدوست یحت نه و خوردن یبرا ییغذا نه یگرم یجا نه

 جز ؟ خوردندیم دردم چه به گرید االن ؟ بودند کجا. 

 و ییتنها از که ییزخمها و درد نمشانیبیم که هرروز نکهیا

 ؟ داشتند یسود چه آوردم یم ادی به را خوردم یکس یب
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 چکدامیه به من!  رادمان یارزان اش همه خانواده نیا

 ! ندارم یخاطر تعلق

 : اندازد یم ماهدخت گردن دور را دستش کایرون

 مدخترت منم!  پسرت جان ریبگ لیتحو منو کممی مامان -

 هی من از یول یدار دوتا پسر تو. .  دونمی یکی من تازه

 !!دونهی فقط!  دونه

 : کشمیم محکم را لپش

 !  دونه هی یکی ستین یقشنگ کار اصال یحسود -

 : کندیم جمع را صورتش درد با

 

 

۴۴۴ 

. 



 

Romanzo_o 1111 

 پسر عمارت نیا تو!  پسردوستن خانواده نیا بخداا -. 

 چه یعوض نیمت نیهم مثال. .  روغنه تو نونت یباش

 . .  . تهش کرد ییغلطا

 شودیم باعث که ردیگیم دستش از یشگونین ماهدخت

 . . بدهد قورت را حرفش عیسر

 نک کمکم اشپزخونه میبر ایب دختر نزن حرف نقدریا -

 درست زیچ روزه دو میکن اماده شام هی داداشت واسه

 باش زود. .  نخورده یحساب

 : میگویم نیهم یبرا ، شودیم شتریب و شتریب دستم درد

 خوامیم. .  ستمین گرسنه کنمیم فکرشو که االن -

 . .  خوردم ییزایچ هی رونیب. .  کنم استراحت

 : کندیم نگاهم ینگران با ماهدخت
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 هیجور هی روت و رنگ شد؟ یچ ؟ گشنته یگفت که تو -

 برم بزار ، ینخورد غذا درست که نهیا بخاطر. .  مادر

 !یبخواب ینطوریا شهینم اصال کنم اماده

 : کنم کنترل را دردم تا کشمیم یقیعم نفس

 به ففط االن. .  گمیم واقعا. .  خوامینم یزیچ. .  نه نه -

 ..  دیمن فکر به که ازتون ممنونم. .  دارم اجیاحت استراحت

 به و دهمینم انها به یگرید حرف مهلت حرفم نیا از بعد

 : رومیم ها پله سمت

 ! ریبخ شبتون -

. .  برسم اتاقم به تا کنمیم یط را ها پله یکی دوتا و

 رد متوجه و کشمیم رونیب بمیج از را دستم در یجلو

. .  شومیم است دهیرس انگشتانم به نیاست ریز از که یخون

. 
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 * * * 

 رونیب اتاقش از ، شنودیم را رستار اتاق در یصدا نکهیهم

.  درویم رستار اتاق سمت به نیپاورچ نیپاورچ و دیآ یم

. .  اوردیب در او کار از سر خواهدیم دلش بیعج. 

 . ودب گذاشته ذهنش یرو یبیعج راتیتاث ایپو یحرفها

 اندچسبیم آن به را گوشش آرام رسدیم اتاق در به نکهیهم

 کندیم سرزنش را کایرون بخاطرش شهیهم که یکار. . 

 ! است دادنش انجام حال در خودش

 ردیگیم فاصله در از حرص با. .  شنودینم را ییصدا چیه

 از چگونه کندیم فکر خودش با. .  رودیم عقب یکم و

 وردبخ بدردش که بفهمد یزیچ تواندیم رستار مانند یآدم

 یرو نگاهش نیح نیهم در ، اوردیب در کارش از سر و

 قرمز کوچک یها لکه. .  افتد یم شیرو به رو یپارکتها

  ! بودند افتاده پارکت یرو اتاق در یجلو واضح یرنگ
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 یلو شودیم چندشش نکهیباا و شودیم خم سمتشان به ارام

 دماغش به و زندیم ها لکه از یکی یرو را سرانگشتش

 دهدیم یتشخص را خون یبو نکهیهم. .  کندیم کینزد

 کجا از خون یها لکه نیا!  ستدیا یم شیجا در عیسر

 نیا. .  کندیم نگاه ها لکه رد و اتاق در به ؟ بودند امده

 نبدو. .  باشد یمورد یب زیچ ای یعاد اتاق کی تواندینم

 ! شودیم وارد و کندیم باز را اتاق در زدن در و فکر

. .  شود لیتبد نیقی به شکش شودیم باعث مقابلش صحنه

 و است افتاده تخت یرو خون از قرمز نیاست با یراهنیپ

 دیا یم اب شرشر یصدا اتاق حمام از
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 هم آب شرشر یصدا ، شودیم دهیشن در یصدا نکهیهم

 ! شودیم قطع

 تخت به و دهدیم قورت یسخت به را دهانش آب گلچهره

 در خون یبو. .  شودیم کینزد یخون راهنیپ ان و

 تواندینم اصال. .  زندیم هم به را حالش و چدیپیم دماغش

 هافتاد است ممکن یاتفاق چه بفهمد و کند فکر درست

 ! باشد

 به رو مرد ، است شده رید یول کند ترک را اتاق خواهدیم

 یرو را یدرنگیسف حوله و دارد برهنه تنه مین که شیرو

 حمام چارچوب در تیجد با است داده قرار دستش

 ! کندیم نگاهش
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 یجا به را نگاهش خجالت با و رندیگیم گر شیها گونه

 داندینم هم خودش ، رودیم عقبتر یکم و دوزدیم گرید

 در هم یترس ، دنیکش خجالت بر عالوه انگار یول چرا

 ! است شده داریب وجودش

 میحر آدما اتاق نکهیا اسم به هست هم یقانون هی -

. .  نیبش واردش دینبا گرفتن اجازه از قبل. .  شونهیشخص

 ؟؟ درموردش یزیچ تاحاال یدینشن

 مرموز لبخند نه اش شهیهم برخالف و است یجد کامال

 ! است یعاد لحنش نه دارد

 گرید یجا به نگاهش که همانطور کندیم یسع گلچهره

 : دیبگو را قتیحق و بگذارد کنار را کردن ِمن ِمن ، است

 چند هی. . هی. .  در یجلو. .  شدم نگران. .  زهیچ. .  من -

 . . بود افتاده خون قطره
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 یور راهنیپ به و دهدیم رونیب ارام ارام را نشیسنگ نفس

 : کندیم اشاره تخت

 . . افتاده نجایا لباس نیا دمید. .  که االنم -

 شا حوصله نه و دختر نیا دنید انتظار نه اصال که رستار

 یم کترینزد و ردیگیم فاصله در چهارچوب از داشت را

 : دیآ

 دونب هم گهید و!  رونیب یبر یتونیم. .  ستین یزیچ -

 . . ینش نجایا وارد اجازه

 ودب شده یتلق رمهمیغ ای یاضاف آدم کی مانند که گلچهره

 رفتار یوقت یول بود شده نگران دلش در. .  کندیم اخم

 یجا به کندیم یسع ، ندیبیم را رستار یجد و خشک

 : اوردیب در ماجرا از سر دنیکش عقب

 نمکیم حس چون. .  ادیب بگم عمو زن به برم پس باشه -

 ! ستین خوب حالت امشب
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 فحر نیباا ، کند پنهان را دستش داشت یسع که رستار

 دهیبر را امانش که یدرد تا بنددیم را چشمانش یکم یگل

 : دیگویمتحکم با شود فراموشش است

 ! یبزن یحرف یکس به ستین الزمم. .  رونیب برو -

 ، فتدوین رستار برهنه تنه مین به نگاهش خواهدیم که یگل

 : اندازد یم نییپا را نگاهش

!!  لباسته رو خون نهمهیا. .  شده تیزیچ هی تو یول -

 ؟؟ نگم یزیچ یکس به یچطور

 جمع تخت یرو از را یخون لباس حرکت هی با رستار

 یم یگل یرو به رو اندازد یم اشغال سطل در و کندیم

 : کندیم اشاره در به و ستدیا

 من درمورد کردن یکنجکاو واسه یخوب وقت اصال -

 بنفع دمیم قول ، نزن یحرف یکس به و رونیب برو!  ستین

 ! باشه خودت



 

Romanzo_o 1119 

 

 

۴۴۹ 

. 

. 

 

 . است شده آدم نیا نگران که کندیم لعنت را خودش یگل

 شیبرا کوچک لیدل کی یحت نبود حاضر که یکس. 

 ! دیبگو او به اش یکن گم رد یبرا یزیچ یحت ای اوردیب

 ار نگاهش و کندیم فراموش را رستار برهنه بدن یا لحظه

 چشمانش ، دیبگو یزیچ خواهدیم نکهیهم و کشدیم باال

 ودب بسته نقش ان یرو یقرمز رد که یرنگ دیسف حوله به

 ! افتد یم
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 ؟؟ شده یچ. .  دستت. .  دست-

 دختر نیا دست از بخواهدم اگر فهمدیم نباریا رستار و

 . .  شودینم خالص امشب

 تخت یرو و داردیبرم دست یرو از آرام را حوله

 : ندینشیم

 از بلق!  ستین یشدن کم تو شر نکهیا مثل. .  خب لهیخ -

 هم یا حوصله مچهین نیهم که بشه باعث سواالتت نکهیا

 نیا هیاول یها کمک جعبه و نییپا برو ، بپره مونده که

 !  اریب برام رو خونه

 انگار که است شده نگران و متعجب یانقدر گلچهره

 تاررس به ترس و یدستپاچگ با. .  کند چه دیبا داندینم

 : کندیم نگاه

 یجا. .  یجا نیا ؟؟یشد ینطوریا یچجور تو. .  تو -

 !! مارستاانیب یبر دیبا تو ؟؟ هیچ
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 : زندیم هیتک تخت به کالفه رستار

 برم ودب قرار سخته؟اگر نقدریا نپرس؟ سوال نگفتم مگه -

 اون و برو حرفا نیا یجا!  نبودم نجایا االن مارستانیب

 اگر یقو مسکن هم چندتا هی!  اریب رو یکوفت جعبه

 !  کن جور یتونیم

 به فقط نگاهش و است شده قفل شیجا در انگار یگل

 زخم هی! یزد زل یچ به دختر برو -!  است زخم یجا

 !اریب گفتمو که ییزایچ اون و برو. .  سادس

 قاتا در سمت به عیسر کردن فکر بدون گلچهره نباریا

 ان بود شده ذکرش و فکر تمام. .  شودیم خارج و رودیم

 رشتیب اش یزیخونر هرلحظه که رستار یبازو یرو زخم

 . .  شدیم

 سالن در همه ندیبیم یوقت و رودیم اشپزخانه سمت به

 نهاا از چندتا و کندیم رو و ریز را مسکنها عیسر مشغولند
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 لباسش یبهایج در و داردیبرم را داشتند ییباال دوز که

 کندیم اهنگ هیاول یکمکها بزرگ نسبتا جعبه به ، بردیم فرو

 دتوانینم ندیبب را او یکس نکهیا بدون را جعبه نیا. . 

 ! ببرد باال باخودش

 فکر که یلوازم و کندیم باز را درش عیسر نیهم یبرا

 شرتشیسو و گرمکن یبهایج در باشند یضرور کندیم

 . .  زدیریم

 انجام فرصت نیکمتر در کندیم یسع نکارهارایا تمام

 رستار اتاق به سرعت نیشتریب با را خودش و بدهد

 نهیس اکیرون با رودیم رونیب اشپزخانه از نکهیهم ، برساند

 دهانش رد را رنگش قرمز یآبنبات کایرون. .  شودیم نهیس به

 : چرخاندیم

 اب سپرت. .  یزیچ ییراهنما یبوق هی بابا چته یهوو -

 !  کرد برخورد سپرم
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 کنار را کاریرن و اورد ینم خودش یرو به یزیچ یگل

 : زندیم

 ! ندارم مضخرفاتتو حوصله توروخدا کنار برو -

 

 

 مادرش ، است شده خالص کایرون از کندیم فکر نکهیهم 

 : دیآ یم سمتشان به یتیگ

 نیا نیبب کن چک منو تاپ لپ نیا ایب قهیدق دو یگل -

 ؟ یگفتیم که هیهمون برنامه

 و زدیم نفس نفس اش عجله و عملش سرعت بخاطر یگل

 : دیگویم دهیبر دهیبر ، کند پنهانش داشت یسع

 ! بعدا. .  مامان بعدا -

 ! دارم الزمش االن من.  . هیچ بعدا -
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. .  هنماند یفرار راه شودیم متوجه ، ندیبیم را یتیگ اسرار

 را اش برنامه و تاپ لپ و رودیم مادرش با نیهم یبرا

 به اطیبااحت و دهدیم را جوابش یسرسر و کندیم چک

 او یکس کندیم فکر که یطور و رودیم رستار اتاق سمت

  . . بنددیم را در و شودیم رستار اتاق وارد است دهیند را

 هرچه است نشسته اش یشانیپ یرو یسرد عرق رستار

 ودشیم تریقو دردش ، ردیبگ کم دست را درد نیا خواهدیم

. 

 : دیگویم عیسر یگل دنید با

 عملش سرعت تو از الکپشت یداد طولش نقدریا چرا-

 ! باالتره

!  ردبخو حرص شیباحرفها ای باشد نگرانش داندینم یگل

 گذاردیم یعسل زیم کنار است اورده باخودش که را هرچه

: 
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 هیبق اوردمیم شتریب اگر. .  ارمیب نارویهم تونستم فقط-

 !  کردنیم شک

 : کندیم نگاه لیوسا به رستار

 مسکنارو و اب وانیل هی. .  ندازهیم راه کارمو هم نایهم -

 بده هم

 ، زدیریم اب وانیل در و داردیبرم را اب پارچ عیسر یگل

 -.  . دهدیم دستش به و کندیم باز یکی یکی را ها مسکن

!  نهکیم یریجلوگ عفونت از. .  اوردم هم کیوتیب یآنت هی

 ! یالزم دکتر تو گمیم بازم یول

 ، کندینم یتوجه یگل حرف و خوردیم را مسکنها رستار

 مانشچش هیثان چند و دهدیم هیتک تختش تاج به را سرش

 : کندیم تکرار را جمله کی ذهنش در و بنددیم را

 تتنکش که یزیچ. .  کنهیم ترتیقو نکشتت که یزیچ"

 " کنهیم ترتیقو
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 و ندکیم بلند را سرش بعد و کندیم تکرارش بارها و بارها

 : دیگویم یگل به

 ؟؟ یکن کاریچ یدونیم یبلد -

 ، بود دهیند را یزیچ نیچن عمرش در حال به تا که یگل

 : دهدیم تکان نیطرف به را سرش

 هک یهست یکس نیاول تو مثلما و!  اس گلوله یجا نیا -

 که هیعیطب پس. .  نمیبیم تشویوضع نیا کینزد از دارم

 !! ندونم

 : کندیم نگاهش کالفه رستار

. .  نداره یکار. .  پانسمان بعدم گاز با کن یضدعفون هی -

 ! نشدن خبردار هیبق تا باش زود

 ریز نکند نگاه رستار بدن به دارد یسع که همانطور یگل

 کنار تخت یرو ، کندیم شروع را کارش کنان غرغر لب
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 نجاما یکی یکی را دیگویم که ییکارها و ندینشیم رستار

 . . دهدیم

 یگل سمت به سرش رستار پانسمان بستن نیح در

 وا چشمان به نگاهش کارش در یمکث با یگل و چرخاندیم

  ، خوردیم گره

 یگل نگاه در خودش ریتصو به و زندینم یحرف رستار

 . . شودیم رهیخ
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 یگل سمت به سرش رستار پانسمان بستن نیح در

 وا چشمان به نگاهش کارش در یمکث با یگل و چرخاندیم

  ، خوردیم گره

 یگل نگاه در خودش ریتصو به و زندینم یحرف رستار

 اهیباز نیا وارد خواهدیم خودش دختر نیا. .  شودیم رهیخ

 نقدریا ، لحظه نیا در و تیوضع نیا در وگرنه. .  شود

 ! گرفتینم قرار او به کینزد

 ! زردک کن کارتو-

 یم خوشش یگل خوردن حرص از یول دارد درد نکهیباا

 را صورتش و شنودیم او از را زردک کلمه که یوقت دیآ

 !کندیم درهم

 را پانسمان کار حرص با و کندیم جمع را شیلبها یگل

 . کندیم تمام
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 بدن یرو که نگاهش و رودیم عقب یکم اتمام از بعد

 شقلب ریز قایدق یزخم یجا متوحه افتد یم رستار برهنه

 و بود یمیقد یلیخ انگار که یزخم یجا. .  شودیم

 ! داشت خودش یبرا یا خچهیتار

 : ندینشیم شیجا در صاف ارام رستار

 و بردار هست یمشک کیپالست هی کشو یتو حاال -

 . .  توش بنداز رو رهنهیپ

 سرش در را یبیعج یداغ و است منظم نا شیها نفس

 عیسر رستار که بزند یحرف خوادیم یگل ، کندیم حس

 : دیگویم

 ! لطفا. .  گلچهره -

 مرد نیا زبان از هم ان نامش بودن کامل همان دوباره و

 را نامش ؟ کردیم خواهش او از رستار!  بار نیدوم یبرا

 نیدلنش نقدریا شیتفاوتها نیا چرا ؟ زندیم صدا کامل
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 دور و بترسد بودنش مرموز از نکهیا یجا به چرا ؟ است

 ؟ شودیم کینزد او به شتریب ، شود

 تهخواس رستار که یکار و شودیم بلند شیجا از حرف یب

 رستار کمد در را کیپالست اخر در و دهدیم انجام است

 . کندیم میقا

 خوب حالش ، چرخدیم گلچهره یرو نگاهش رستار

 داندیم را انشیجر عمارت نیا در که یکس تنها و ستین

 زخم نیا کردینم هم را فکرش اصال ، است گلچهره

 ! شود ساز دردسر حد نیتاا شیبرا

 : کندیم نگاه شیرو و رنگ به و ندینشیم رستار کنار یگل

 عقط تیزیخونر دیشا!  ستین خوب حالت تو نیبب -

 هی دونمیم چه ای کنه عفونت زخمت ممکنه یول باشه شده

 . .  بشه یزیچ
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 فشحر ردیگیم قرار شیلبها یرو که رستار اشاره انگشت

 : ماندیم یباق تمام مهین

 !  دمید بارون گرگه. .  من. .  شهینم یزیچ نترس -

 : دهدیم ادامه و داده رونیب را شینفسها آرام آرام

 ترس یول سراغم ادیب یهرچ ای لرز ای تب ممکنه امشب-

. .  نزن یحرف یکس به. .  نباش نگران. .  شهیم تموم نداره

 . .  دمیم حیتوض برات وقتش به

 از یا طره سمت به و داردیم یگل لب یرو از را دستش

 نوازش را موها ، بردیم افتاده صورتش یرو که شیموها

 : بردیم گوشش پشت وارانه

 . . بگم بهت نویا قبلش فقط. .  یبر یتونیم حاال -
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 یول است ختهیر هم به را اعصابش نامنظمش یها نفس

 : باشد خونسرد کندیم یسع

!  یبدون من از که نخواه ادیز. .  سَتمین یُخوب آدم. .  َمن -

 نیآخر و نیاول نیا. .  نکن یُکنجکاو. .  َنپلک برم و دور

 لقب شهیهم من چون. .  یشنویم من از حرفو نیا که ِیبار

 یول. .  دمیم الزمو هشدار طرف به یزیهرچ شروع از

 ! رسهیم حرفم به رید شهیهم اون متاسفانه

 کم کم مسکنها. .  است شدن نیسنگ حال در شیپلکها

 خواستیم فقط لحظات آن در و بودند کردن اثر حال در
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 ودنب نامرد ای بودن بد برچسب بعدا تا کند اگاه را یگل

 . .  نخورد

 گذاردیم اش گرفته گر یها گونه یرو را دستش گلچهره

 ار شدیم یداغ نیا باعث چگونه سرد سرانگشتان نیا و

 از پس یکی ذهنش در را رستار یحرفها. .  داندینم

 یحرفها نیا ؟ نبود یخوب آدم. .  کندیم مرور یگرید

 رستار از ایپو راتیتعب شدیم باعث فقط و فقط. .  نیسنگ

 را او رستار که یکنجکاو نیا و شود یتداع شیبرا شتریب

 . .  دیایب سراغش به ، بود کرده منع آن از

 هب راحت الیخ با نباریا ، بود شده بسته رستار چشمان

 لرزان را دستش ناخواسته. .  کندیم نگاه کهنه زخم یجا

 نیا. .  کند لمسش دارد قصد انگار ، بردیم سمتش به

 اصال را بود امده کجا از اش ییپررو و جسارت

 و ودشیم متوقف زخم یسانت چند در دستش. .  دانستینم
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 نگاهش دلهره با ، شودیم حلقه مچش دور رستار انگشت

 : دوزدیم رستار باز چشمان به را

 که یحرف از هم قهیدق هی-. .  خواستم فقط. .  من. .  من-

 کینزد من به. . ُدختر نکارویا نکن. .  نگذشته زدم بهت

 ! نشو

 کینزد بهت دینبا چرا. .  میا خانواده هی. . ما ؟ چرا -

.  یردنک یبد کار تو ؟ یستین یخوب ادم یگیم چرا ؟ بشم

 ساله نیچند من. .  نه -. .  یکرد کمک من به اتفاقا. 

 هم تو به کمک هیقض مورد در. .  ستمین خانواده نیا عضو

 از شتریب که دنینم انجام رو یکار آدما بدون نویا

 . .  ببرن سود هیبق خودشون

 یحرفها نیا. .  کندیم گره هم در را شیابرها گلچهره

 نآ یعنی ؟ دیشنیم رستار از که بودند چه بیعج و مرموز

 انیزه نهایا ای دارد تیواقع گفتیم ایپو که یترسناک ادم
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 رفشا تحت که یدرد و مسکنها بخاطر که ستیها ییگو

 ؟ است ، داده قرارش

 میزنیم حرف یشد خوب که بعد. .  کن استراحت االن -

 مخصوصا یبد حیتوض دیبا که هست زایچ یلیخ. . 

 ! زخمت درمورد

 . .  گهید زیچ تا ونهیهز هیشب شتریب حرفات نیا

 : کشدیم رستار یرو را پتو حرف نیا از بعد

 نجایا یخوایم ؟ ارمیب برات یندار الزم یا گهید زیچ -

 . .  شه بد حالت هوی ممکنه ؟ بمونم مراقبت

 انجیا یخوایم-. .   ؟ ارمیب برات یندار الزم یا گهید زیچ

 شه بد حالت هوی ممکنه ؟ بمونم مراقبت

 و داده انجام را دختر نیا مقابل در اش فهیوظ که رستار 

 یکینزد یدور یجا به یول ، بود داده هم را الزم هشدار
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 ماندنش دور یبرا یاصرار ، دیدیم یگل از را شتریب

 جانشیه پر یماجرا نیا وارد اگر دیشا اصال. .  کندینم

 . .  شود جذابتر زیچ همه ، کند

 رگه دو یصدا با و دوزدیم یگل به را بازش مهین چشمان

 : دیگویم اش

 ! بمون. .  یخواست خودت پس - 
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 " گلچهره. * * * " 
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 یقوس و کش و کنمیم باز را آلودم خواب یچشمها آرام

 و بود افتاده صورتم یرو دیخورش نور. . دهمیم بدنم به

 مچر عطرخاص یبو ؛ بزنم پلک بار نیچند شدیم باعث

 به یخوب حس ، است دهیچیپ اتاق یهوا در که یچوب و

 بکشم بو شتریب خواهمیم نکهیهم و دهدیم وجودم اعماق

 تخت یرو من!  شومیم روزم و حال و اطرافم متوجه تازه

 ! نبود من اتاق نجایا. .  نبودم خودم

 به ار شبید و شوم بلند میجا از عیسر تا بود یکاف نیهم

 نقدریا هم آن بود؟؟ برده خوابم یک من!  اورمیب خاطر

 شیجا به عیسر او یآور ادی با!  رستار تخت یرو راحت

 کرده یسپر او کنار را شبید من!  نبود. .  کنمیم نگاه

 ریز یخجالت و شرم. .  کنارش. .  تختش یرو ؟ بودم

 بودن داغ احساس گردنم و ها گونه یرو و دودیم پوستم

 . .  کنمیم
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 مخواب تا داشتم نگه را خودم بودم توانسته که ییجا تا

 یعصب بود؟ برده خوابم چگونه!  باشم مراقبش و نبرد

 وابمخ تختش یرو نگونهیا دینبا. .  دهمیم رونیب را نفسم

 ندنک. .  برگردم اتاقم به دیبا!  نبود درست نیا!  بردیم

 ؟ بشود ام نبوده اتاقم در شبید نکهیا متوجه یکس

 ! خوابالو زردک ریبخ صبح -

 قلبم یرو را دستم و پرمیم میجا از شیصدا دنیشن با

 ستا شینهایسرآست بستن مشغول که همانطور ، گذارمیم

 : کندیم نگاهم

  ؟ ترسوندمت -

 لوارش و مردانه دیسف رهنیپ ، کنمیم نگاهش حالتم باهمان

 شیموها حالت ، داشت تن به یدوخت خوش یخاکستر

 . . است افتاده اش یشانیپ یرو انها از تار چند و مرتب
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 یرو شبید نیتاهم انگار نه انگار که است یطور حالتش

 !! بود داده دست از خون یکل و بود افتاده تخت نیا

 خوابم یک دونمینم. .  بودم داریب شب تمام من . . نه -

 ییهوی خوبه؟ حالت تو اصال ؟ینکرد دارمیب چرا.  . برده

 !یستین شبید آدم اون انگار جات از یشد بلند

 اطرافش به سرش پشت بزرگ پنجره از دیخورش نور

 رنگ و دادیم صورتش به ینوران حالت و دیتابیم

 ! بود شده مشخص شتریب مرموزش یچشمها

 : زندیم یکج لبخند

 ادته؟ی تو. .  ادینم ادمی شبید درمورد یزیچ من -

 مریآلزا تااالن شبید از. .  کنمیم گره هم در را میابروها

 فکر هب و دارم استرس میآ یم نییپا تخت از ؟ بود گرفته

 دباش نشده اتاقم در من نبود متوجه یکس که هستم نیا

 : مکن یپوش چشم توانستمینم هم شبید هیقض از یول
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 صحنه اون!  ادمهی من که معلومه اد؟ینم ادتی یچ یعنی -

. .  یخورد ریت تو!  شه فراموش که نبود یزیچ ها

 . . یول کجا و یک از دونمینم

 گذاردیم میلبها یرو را اش اشاره انگشت و دیآ یم جلو

 : بماند نصفه حرفم شودیم باعث و

 

 

۴۴۴ 

. 

 . . بمونه ادتی یزیچ دینبا!  کن فراموش توام پس -. 

 ناال!  شب یکیتار همون تو.  .  موند شبید یتو شبید

 کنم فکر دیجد یزایچ به راجع دمیم حیترج من و روزه

 . .  بزنم وحرف
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 : رومیم جلوتر و زنمیم کنار را دستش و کنمیم اخم

 شبتید حال لیدل نفهمم تا!  کنمینم فراموش من یول -

 حالت چقدر یفهمیم اصال تو!!  کنمینم فراموش بود یچ

 ه؟؟وفتیب واست یبد یاتفاقا چه بود کینزد و بود بد

 : کندیم نگاه صورتم به خونسرد

 خودمون نیب دیبا فقط. .  گمیم بهت. .  خب لهیخ -

 ؟ یاوک. .  بمونه

 پالتو ، دهمیم تکان را سرم و کنمیم نگاهش کنجکاوانه

 : پوشدیم و داردیبرم کوچک کاناپه یرو از را اش

 مهم یاتایعمل از یکی یتو!  ام یمخف سیپل هی ، من -

 ودمونخ نیب حرفا نیا. .  افتاد برام اتفاق نیا شیپ دوشب

 . .  بمونه

 : دهمیم باال را میابروها
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 ؟ گهید یکنیم یشوخ. .  یشوخ -

 : چرخاندیم کاسه در را شیچشمها

 !  اصال -

 نرویب ان از یزیچ و رودیم زشیم یکشو سمت به بعد و

 : رمیگیم دیترد با ، ردیگیم میجلو و آورد یم

 اورب استعالم از بعد البته. .  دونهیم رادمانم. .  نشیبب -

 ! کرد

 ای سیپل کی تیهو داشتن صحت از یعنی استعالم)* 

 اهنگ دستم یتو نشان و کارت به*( شدن مطمئن فرد کی

!  ماندیم باز دهانم و شودیم گشاد میچشمها. .  کنمیم

 فتهگر جوابتو دوارمیام-. . !  نبود یشوخ!  گفتیم راست

 . .  یباش

 : جمیگ و مات دهمیم قورت عیسر را دهانم آب



 

Romanzo_o 1143 

 . کردمینم فکرشو اصال. .  بگم یچ دونمینم من. .  من -

 یرنطویا نارویا. .  نیمت لمیف و کایرون هیقض اون پس. 

 ؟ یکرد حل

 : اندازد یم باال یا شانه

 ! کنم فکر -

 از را آن که کنمیم نگاه مشخصات و کارت به دوباره

 : ردیگیم دستم

 ؟ درسته. .  شهیم دفن نجایهم ما نیب هیقض نیا حاال -

 یرفتیم دیبا تو گمیم هنوزم یول. .  کنمفکر آره. .  آره-

 ؟ ینرفت چرا.  . مارستانیب

 نیا. .  کنم نگران رو هیبق یخودیب نداشت یلزوم چون -

 شهیم خوب هم گهید روز دو ستین یزیچ من یبرا زخم

 ! فراموش هم
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 : کنمیم گره هم در را میدستها

 نگران چون فقط من. .  یدونیم صالح خودت هرطور -

 . .  گمیم نارویا شدم

 باعث و دیآ یم جلوتر و کندیم نگاهم مرموزش نگاه با

 : بردارم قدم عقب به من شودیم

 . .  کن فراموش فقط نباش نگران -

 را بیجع یحس و چدیپیم ام ینیب ریز شتریب عطرش یبو

 کی ای اضطراب مانند یحس. .  آورد یم دیپد وجودم در

 هانیا نیماب یزیچ. . دانمینم. .  دلشوره دهمیشا ینیریش

 . . بدشود حالم نه و ببرم لذت گذاشتیم نه که. .  بود

 ار اتاق و رمیبگ فاصله او از بخواهم شدیم باعث نهایهم

 . . کنم ترک زودتر هرچه
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۴۴۳ 

. 

. 

 

 : رومیم تر عقب کم کم

 از و یبش خوب زودتر توام دوارمیام. .  گهید برم من -

 . .  یباش خودت مراقب شتریب بعد به نیا

 : شنومیم را شیصدا بروم و برگردم خواهمیم نکهیهم

 بغل رو یزیچ هی یدار عادت شبا شهیهم. .  سوال هی -

 ؟ یکن

.  . شودیم حبس یا لحظه نفسم. .  مانمیم میجا در عیسر

. .  دباش وفتادهین اتفاق نیا که کند خدا. .  نه نه!  یلعنت
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 کنمیم حس. .  زندیم تند تند قلبم و ردیگیم گر صورتم

 . بود آمده دیپد وجودم در که ستیخجالت بخاطر اش همه

 ؟ مگه چطور. .  چ -. 

 : زندیم یکج لبخند

 ! ینطوریهم. .  یچیه -

 و جمع را خودم!  دیگویم دروغ بخورم قسم حاضرم یول

 راچ که شبید به فرستمیم لعنت هزاربار و کنمیم جور

 ! است برده خوابم

 هی. .  نکهیا یعنی. .  دارم عادت. .  یبچگ از. .  زهیچ من-

! یبود گرفته بغل سفت رو بالشت آره -. .  رو یزیچ

 . .  باشه عادت تونهیم شدم متوجه

 سودهآ نفس بعد و مانمیم ثابت لحظه یبرا حرفش نیا با

 اگر نمک نگاه صورتش به توانستمینم اصال. .  کشمیم یا

 ! بودم کرده بغل را خودش بالشت یجا به
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 . .  گهید عادته هی. .  اره. .  آهان -

 یسر مرموز یلبخندها همان با یول است بیعج نگاهش

 فقط. .  فهممینم نگاهش از یزیچ. .  دهدیم تکان

 نیهم در!  باشم گرفته بغل را بالشت واقعا دوارمیام

 یم دستش یرو لیاست ساعت به نگاهم که هستم فکرها

 : زنمیم ام یشانیپ یرو و شمیم هول ، افتد

 ! شد رید کالسم یلعنت -

 : کندیم نگاه ساعتش به خونسرد

 ! شدینم رتید یکردیم یکنجکاو کمتر خورده هی -

 : رومیم در سمت به عجله با

 ! داشت مویکنجکاو ارزش یول شد رمید درسته-

 یب و آرام خواهمیم و میآ یم رونیب اتاقش از فکر یب و

 اب که بروم خودم اتاق سمت به نیپاورچ نیپاورچ ، صدا



 

Romanzo_o 1148 

 نیزم پخش گرفتینم مرا اگر و کنمیم برخورد یکس

 ! شدمیم

 یجد و اخم از پر نگاه با و کشمیم باال را نگاهم عیسر

 ! شومیم به رو رادمان

 چه. .  نجایا تو -. .  دیآ یم بند نفسم یا لحظه یبرا

 ؟ یکنیم یغلط

 یاشتباه کار انگار ، بودند شده فراموشم کلمات انگار

 !  است آورده بند را زبانم ترس و ام داده انجام

 : دهدیم تکان مرا میبازو از

 گهید مواقع نیا در که تو ؟ زده خشکت چرا بده جواب -

 ! یدار زبون خوب

 . .  ِزیچ من. .  م. .  من-

 : کندیم نگاهم خشم با و یعصب



 

Romanzo_o 1149 

 زا صورتت و سر حالت نیباا صبح وقت نیا ؟ یچ تو -

 ! یایم رونیب مرد هی اتاق

 میهاچشم بود دهیخواب پشتش که یافکار و سوالش نیا از

 برادرش و من درمورد توانستیم چگونه. .  شودیم گرد

 مکنیم یسع و کشمیم عقب را خودم ؟ کند یفکر نیچن

 : بدهم را جوابش درست و باشم آرام

 

 

۴۴۴ 

. 

 فقط من منظورتو؟ فهممینم ؟ حرف نیا یچ. . یعنی-. 

 . .  نیهم. .  داشتم یکار هی رستار با اومدم لحظه هی

 : توپدیم من به و زندیم پوزخند یعصب
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 هی یدزدک که ییکسا نهیع چرا پس ؟ صبح ساعت نیا -

 اومده کایرون شبید رون؟؟یب یاومد دادن انجام یکار

 واسه اومده خانوم عصمت االنم!  ینبود دهید اتاقتو

 تو یلعنت د!  ینبود بازم کنه دارتیب دانشگات و صبحونه

 ؟ یکردیم یغلط چه نجایا

 ختهیر سرش یرو سرد آب از پر یسطل که یکس مانند

 پاک چگونه را گند نیا من. .  مانمیم میجا در باشند

. .  ننک میعصب نیا از شتریب بزن حرف یگل- ؟ کردمیم

 ! شن داریب هیبق نزار

 : کشدیم خودش سمت به مرا

 یکردیم کاریچ یلعنت اتاق نیا یتو تااالن شبید از بگو-

 ؟؟

 تاررس و شودیم باز رستار اتاق در که بزنم یحرف خواهمیم

 رادمان یعصب نگاه ، دیآ یم رونیب ان از آرام و خونسرد
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 مشخش رستار دنیباد انگار. .  شودیم دهیکش او سمت به

 ردیگب را اش قهی و برود سمتش به خواهدیم شودیم شتریب

 : باشد ارام خواهدیم او از و رودیم عقب رستار که

 دادم دست از یادیز خون تو بخاطر شبید. .  یه یه -

 !ریبگ رو دوبارت بیآس یجلو و کن کنترل خودتو

 رستار یول کندیم نگاه رستار به شده منقبض فک با رادمان

 : است خونسرد و آرام مقابلش در

 از یدار یسوال اگر ؟ یکرد رم یصبح اول داداش هیچ -

 ! بپرس من

 : کندیم نگاه من به بزن یحرف رادمان نکهیا از قبل

 سرراه شو آماده ؟ بود نشده رید کالست مگه تو -

 ! رسونمتیم

 : دیگویم عیسر رادمان
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 ! نفهمم رو هیقض من تا رهینم ییجا یکس -

 : زندیم یمرموز لبخند رستار

 !  یپرسیم من از یدار یسوال هر توام رهیم دختر نیا -

 نگاه بدون و دهمیم نییپا را است میگلو در که یبغض

 راه نیب در ، رومیم اتاقم سمت به رادمان به کردن

 : شنومیم را شانیصدا

 چه خونه نیا تو یدار یکرد فکر زیچ همه یب توهه -

 ادیز دوز نیا ؟ گرفته حرصت چرا - ؟یخوریم یگوه

 بشید که یفلش اون یکرد فکر ؟ هیچ یبرا تیعصبان

  ؟ شده دایپ ایراحت نیهم به دستت دادم

 : زندیم یپوزخند رستار ، کندیم نگاهش حرف یب رادمان

 انگ یخودیب. .  کرد کمک بهم پانسمان تو دختر اون-

 ! اون و نیا به نچسبون
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 . . منم و یگفت تو ؟ نیهم-

 : زندیم لبخند رستار

 که منجاشیتاا!  ستین مهم برام اصال ینکن ای یکن باور -

 خترد اون و من و نیب یهرج. .  گفتمیم دینبا برات گفتم

 هرحال به. .  نداره تو به یربط چیه باشه افتاده اتفاق

 !  دخترعمومه

 شتریب خشم باعث و زندیم را حرف نیا یخاص لحن با

 : شودیم رادمان

 که ماریب سرت ییبال هی نکن یکار. .  بفهم دهنتو حرف-

 ! انین بر پست از مارستانیب از کمتر

 

  انجام ییتوانا تو. . .  داداش دونمیم اره



 

Romanzo_o 1154 

 جاشم!  یداد انجامش هم قبال آخه. .  یدار نکارویا  -

 : گذاردیم رادمان شانه یرو را دستش مونده!  روتنم

 مترک به من ندفعهیا چون نکن نکارویا گهید بنظرم یول - 

 ! شمینم یراض مرگت از

 :  گرددیبرم دوباره که برود خواهدیم حرف نیا از بعد 

 داره کم کم شبید از بعد. . .  عمومون دختر درمورد -

 ! داداش ادیم خوشم ازش

 را مدست و ستمیا یم در پشت و شومیم اتاقم وارد عیسر 

. . .  دمیشن که ییحرفها نیا. . .  گذارمیم قلبم یرو

 در نفرت از حجم نیا!  نبود منظور یب چکدامیه

 رستار با رادمان! !  باشد یعاد توانستینم جمالتشان

 ؟ شدینم یراض مرگش از کمتر به رستار که بود چکرده

 نیا سر من و شدیم قبل از تر دهیچیپ یه زیچ همه چرا

 ! کنم دایپ توانستمینم را گم در سر کالف
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 تیهو دنیفهم با کردمیم فکر. . .  کشمیم یقیعم نفس 

. . .  نبود نطوریا یول. .  ام دهیفهم را زیچ همه رستار

 رس آن از دیبا که ستیگرید موضوع برادر دو نیا رابطه

 . . . نبودند یمعمول برادر دو مانند آنها چون. .  اورمیب در

 

 

 انهآشپزخ کنار از و پوشدیم یعصب را رنگش یمشک کت

 در یا لحظه و شده هیبق یحرفها متوجه شودیم رد که

 : ماندیم شیجا

 کاراش بخاطر نیمت نمیزاره آقاجون مطمئنم من - 

 . .  بشه مجازات

 کردم جمع ذره ذره آبرومونو گفتیم داشت شبید نیهم

 !  محل کف زنشیبر ها بچه نیا شب هی زارمینم
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 نگاه گالره به و نوشدیم مزه اش ییچا از یکم ماهدخت 

 :  کندیم

 همه تاوان نیمت کنه یکار هی که مسممه رادمانم یول -

 شوفیوظ داره. .  داره حقم بچم البته. . .  بده اشتباهاتشو

 ! نکرده یگندکار کم نمیمت. . .  دهیم انجام

 : زندیم هیتک اش یصندل به یتیگ  

 بخاطر آخرشم دید بیآس و شد تیاذ نهمهیا من دختر -

 و مر و سر زهیچ همه مسبب که یکس ، ثتیح و آبرو

 ! نخوره تکون آبم از آب رونیب ادیب دیبا گنده

 شمادر حرف نیا به و است ستادهیا نهیس به دست گالره 

 : کندیم مچاله را اش افهیق و کندیم نازک چشم پشت

 لهمسئ نیا دارن یخودیب. . .  آقاجونه با حق که نظرم به -

 تداش عالقه یگل به نیمت باالخره. . .  کننیم بزرگش رو

 !  بوده عالقه یرو از کرده هم یکار اگر
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 با و ودشیم آشپزخانه وارد ، بزند یحرف یکس نکهیا از قبل

 : کندیم نگاه گالره به درهمش افهیق

 ینستدویم نکهیا با که بوده عالقت از توهم البد نمیبب - 

 و یکرد نگاه چشمامون تو روز اون کرده کارو نیا نیمت

 ؟ ؟ بوده عمارت تو و یبرد ییچا براش خودت یگفت

  ، خورندیم جا رادمان ییهوی آمدن با همه

 قتیحق نیا رادمان دادیم احتمال لحظه هر نکهیا با گالره

 دهیترس و شده دستپاچه بازهم یول بزند صورتش به را

 .  است

 نندکیم نگاه گالره به متعجب چشمان با ماهدخت و یتیگ

 :  زندیم داد گالره سر جدیتش همان با رادمان ،

 وت یبرا ینطوریا عالقه. .  گهید بگو ؟ برده ماتت چرا -

  ؟ شده یمعن شرفیب اون و
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 هک عالقه نیا شه ستین. . .  رو عالقه نیا نباشه خوامیم

 شیدستها گالره!  نیگیم دروغ بخاطرش راحت نقدریا

 جمع اشک رنگش یمشک و دهیکش چشمان در و لرزدیم

 : شودیم

 همگ. . .  بکنه نکارویا خوادیم دونستمینم. .  من. .  من - 

 . .  کنه یکار نیهمچ بره بزارم و بدونم که. . .  وونمید

 یرو یا ذره اما زندیم را شیحرفها اشک و بغض با

 : گذاردیرنمیتاث رادمان

 ونتیکوفت عالقه از یجزو تونیوونگید دیشا دونمینم -

 اونموقع ؟ ؟ یکرد دفاع ازش چرا یدیفهم که بعد!  باشه

 ! کرده یغلط چه یدونستیم گهید که

 : لرزدیم شیصدا ترس از گالره 

 خودم با. . .  داره دوست رو یگل یلیخ کردمیم فکر - 

 . . .  بگم. . .  رو تیواقع اگر. . .  گفتم
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 نخورت بدرد غاز هی صدمن یحرفا نیا. . .  شو خفه -

 . .  نزن یکی من به هم رو دورغتون یکی از یکی که

 خشک شیجا در زندیم برسرش رادمان که یداد با گالره

 . . دیآ یم بند زبانش و شودیم

 : کندیم بودند مبهوت و مات که هیبق به رو رادمان 

 نهک حفظش خوادیم که ییآبرو نیا نیبگ عباس حاج به -

 جبران نه هم گهید. . .  رفته که وقته یلیخ داره نگهش و

 نیمت ام یآگاه اون سرگرد من اگر. . .  گردهیبرم نه شهیم

 ! بخنده من شیر به و بره در ازش یراحت به تونهینم

 یچکیه از خونه نیا تو حرفشو و اسمش هم گهید 

 !  نشنوم

 . کندیم نگاه خانم یتیگ به راه نیب در و داردیبرم قدم چند
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 دارمن یحرف هم بزرگه بخاطر و متاسفم کهیکوچ بخاطر -

 یجا کنهیم خودش خواهر با نکارویا یراحت به که یکس

 . . .  زارهینم یباق یحرف

 که شما نکنم یکار من خوادیم دلم موردم نیا در

 شهیهم هرحال به!  یش کار به دست یمادرشون

 قول هب چون میبسپار خودتون به دختراتونو نیخواستیم

 رونیب حرف نیا از بعد!  نیایبرم پسشون از خودتون

 به خواهر دو نیا با بود زده گند یکاف قدر به رودیم

 . روزش

 آوار برسرش  گالره یآرزوها سقف رادمان رفتن با 

 با و دکنیم نگاه دختربزرگش به واج و هاج یتیگ و شودیم

 یلطف چه ؟ است گذاشته کم شیبرا چه کندیم فکر خود

 دختر نیا که است نکرده او حق در و کرده یگل حق در
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 بیسآ هیبق به که ییها گند هربار و کردیم عمل فکر بدون

 ! زدیم را رسانندیم

 

 * * * 

 

 " رستار" 

 

 ازش و برسون سالم جمهور سییر به گرم دمت عمو -  

 انوز پرگل کنار!  میدار دوسش یلیخ که ما. . .  کن تشکر

 :  کنمیم نگاهش یکج لبخند با و زنمیم

  ازت دارم سوال هی فقط. .  حتما -

 : زندیم لبخند و کندیم نگاهم کودکانه

 عمو بپرس - 
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 زا که ستین یکس گهید و یدیرس آرزوت به که االن - 

 ار نگاهش ؟ هیچ اتیرو نیبزرگتر ، نیکن فرار دستش

 جانیه با بعد و کندیم فکر یکم و چرخاندیم اطراف

 : دیگویم

 !  کنم کار جمهور سییر واسه تو مثل - 

 :  کنمیم نگاهش و رمیگیم را اش چانه

 وِدخ مثل یکی یتونیم تو!  نباف ایرو اشتباه. .  د نه د -

 ارک تو واسه هیبق ، نه اون واسه تو!  یباش جمهور سییر

 هیبق که یجور. . .  بزرگ!  کن آرزو ینطوریا. . .  کنن

 بهت درچق یبدون خودت فقط یول هیافتنین دست فکرکنن

 !  یاریب بدستش تا یبخوا هیکاف و کهینزد

 :  کندیم نگاهم گنگ

 بلند ؟ بشم جمهور سییر روز هی تونمیم من یعنی -

 :   زنمیم لبخند و شومیم
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 رفرات یزیچ هی تو. . .  ستین یزیچ که جمهور سییر -

 !  یبش یتونیم اونم از

 :  کوبدیم هم به را شیدستها زده جانیه

 . . شهینم باورم. .  عمو یوا -

 گاهن پرگل جانیه به و است ستادهیا نهیس به دست یپر 

 :  کندیم

 !   جمهور سییر حاال مونینکش -

  نمینشیم میجا در و رومیم زمیم سمت به

 و یکنیم یزندگ یداشت دوست هرجا بعد به نیا از -

 ونیا فقط. . .  یکنیم خرج پوالتو یداشت دوست هرطور

 .. میداد انجام یکار نه یدید مارو نه بشه ادتی
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 :  کنمیم نگاه آراز به

 ! پسر نطوریهم توهم -

 :  کنمیم نگاه دیجاو به ، دهندیم تکان یسر دو هر 

 . .  کن بدرقه رو مهمونامون -

 : دیآ یم سمتم به عیسر یپر 

.  روزت اون حرف به راجع یول. . .  میرفت گهید که ما -

.  همو مینینب چوقتیه گهید دمیم حیترج. . .  بگم بهتره. . 

 نه. . .  خطرناکه باشه نداشته برگشت که یراه چون. . 

 که ها بچه نیا ندهیا از. . .  نه بترسم خطرش از نکهیا

 . . ترسمیم منه دست

 : کنمیم نگاه چشمانش به 

  ؟ یکرد عمل یداد خودت به که ییقوال به حاال تا -

 : زندیم یا مسخره لبخند
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. . .  ها یول. .  میبد قول خودمون به که میباش یک ما -

 . . شده ینگ یبگ اره

 :  زنمیم یکج لبخند 

 !  نمتیبیم پس -

 :کندیم گره هم در را شیابروها

 خدانگهدار. .  پس. .  شهیهم مونمیم بزرگم یقولها سر -

! 

 :  زنمیم هیتک یصندل به 

 !  دختر نباشم من رسهیم حرفش به که یاون دوارمیام -

 ؟ چطوره زخمت. . .  یراست. .  یستین باش مطمئن-

 ؟ بدم وترتیبش رفتنم قبل یخوایم ؟ یکن عوضش یتونیم

 ریگ نمک نیا از شتریب برو تو دارم گهید پرستار هی نه - 

 . . .  مینش
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 :  دهدیم تکان یسر

 . .  راسته. .  اره ها -

 تشدس با و پوشدیم را کاپشنش دیجاو آنها رفتن از بعد

 : دهدیم حالت و کندیم مرتب را شیموها

 ! ادیز عزت رفتیم ماهم داداش - 

 :  دهمیم باال را میآبرو یتا کی 

 ؟ اونوقت کجا یبسالمت -

 تموم عملیات. .  گهید یمرخص داداش یباش سالمت - 

 !  برگردم و هفته هی یتیس و صفا برم شد

 : کنمیم نگاهش یجد

!  ارین در یباز مسخره دیجاو کارت سر نیبش -

 : کندیم گرد را شیچشمها
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 شهیم یروسیو ستممیس نرم االن من واهلل به داداش - 

 برم مگذاشت قرار دافه هی با!  کن بار یباقل و اریب خر گهید

 ونش نگرانم. . .  نایا و ومدمین شبم حاال ، شم آشنا نمه هی

 . . امنه یداف شهیپ جام

 :  کنمیم نگاه ساعتم به 

  برگرد شب فقط برو یبر یخوایم یقبرستون هر -

 ؟ نجایا ارمیب رو یداف یعنی -

 :  کنمیم نگاهش یجد 

 :  خنددیم!  نهیشوم تو ندازمیم باهم یداف و خودت -

 توام کنم فیرد داداش. . .  سرده که هواهم چسبهیم یآ -

 ؟ میقد ادی به یتیس صفا یایب

 : نرسد آسیب دستم به که پوشمیم آرام را کتم 
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 باشن من نگران. .  هیتیس صفا خودش توشم که یعمارت -

 ! ببر لذت ات هفته هی از برو نشدم مونیپش تا! 

 :  زندیم قهقهه بلند 

.  تهرف ادتی صفا و عشق رانیا یاومد کردم فکر واهلل به -

 وت سرم که منم نیا گرمه گهید یجا سرش سییر نگو. . 

 !  برفه

 کنمیم فرو میبهایج در را میدستها ، کنمیم نگاه رفتنش به 

 نهیآد گلچهره که یسانس. .  شده شروع دیجد سانس. . 

 . درخشدیم آن در

 

 

 * * * 
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 گلچهره

 

 قرار نهیشوم کنار که یکرس یرو را کهیت چهل ملحفه 

 .  کشمیم ، بود گرفته

 هنگآ تمیر با و بلند بلند و دهدیم قر که همانطور کایرون

 هندوانه و انارها ظرف ، خواندیم را یمن یلدای شب تو آخ

 در و گذاردیم یکرس یرو و آورد یم را شده نییتز یها

 ما گونه یرو یا بوسه ینیشبیپ قابل ریغ حرکت کی

 :  گذاردیم

 !  یداشتن  دوست وونهید یمن یلدای شب تو آخ -

 :  دهمیم تکان یسر و زنمیم لبخند

 !  یلعنت آهنگ نیا با یکرد مونیروان بابا -
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 آهنگو نیا فقط همش کنمیم نگاه هرجارو و رمیم هرجا

 را شا یگوش!  میشد ُرده رونیب دیبکش بابا. . .  شنومیم

 : ردیگیم ژست و بردیم باال مقابلش

 میریبگ ییلدای عکس چند هی ایب حاال نخور حرص -

 تونهینم هنکیا از نهیبب یکت عمه یخانوادگ گروه تو بفرستم

 ! کمی رهیبگ عذا باشه نجایا امشب

 مهع خواستیم دلش شتریب من از کایرون ردیگیم ام خنده 

 سعک میایب خودم به تا!  کند تشیاذ و دهد حرص را یکت

 :  فرستدیم گروه به و ردیگیم را

 عروس یوقت هیچ العملش عکس یکت عمه نمیبب حاال -

 !  نهیبیم شویسابق

 :  زنمیم شیبازو به یمشت 
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 هک ییلدای شب نیاول نیا داره گناه!  دختر تو یضیمر -

 و کج را اش افهیق!  باشه کنارمون عمارت ادیب تونهینم

 : آورد یم در را میادا و کندیم کوله

 ینطوریا یوقت خوادیم دلم یعنی بابا نزن حرف - 

 نیتم رفته ادتهی عنترخانم کنم لهت بزنم یکنیم یدلسوز

 ؟ کرد بارت ییحرفا چه عمه و کرد ییغلطا چه

 : دهدیم ادامه یکج دهن با

 االن ارانگ باو ببند ستین عمارت که هییلدای شبه نیاول - 

 ؟ دهب میشنویم کمتر کهیت دوتا!  شمیم ناراحت یلیخ من

 کایرون هم دیشا اصال. . .  دهمیم رونیب قیعم را نفسم 

 کهنیا با کنمیم یدلسوز یخودیب چرا. . .  دیگویم درست

 ؟ بودم دهیشن عمه از حرف یکل
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 که هترب اصال ؟ نبود یشدن فراموش نیمت یکارها نکهیا با 

 که دنیشن کمتر کهیت دوتا کایرون قول به!  نبودند امشب

 ! ندارد غصه

 :  دیآ یم تنقالت و لیآج ظرف با عمو زن

 !  بخورین هم دور شب نیبزار ناهمیا دخترا -

 هرسال رسم به مان یکرس یرو و رمیگیم دستش از

  ؛ نمیچیم

 خانجون و آورد یم را یقور و سماور هم خانم عصمت

 امسال عمو زن ، دیآ یم یکرس سراغ به حافظ وانید با

 لدای سفره در هرچه داشت  یگرید شوق و شور

 هاضاف راهم یگرید زیچ و بود کم نظرش به میگذاشتیم

 حضور بخاطر شیکارها نیا میدانستیم ما همه و کردیم

 .  بود یکرس نیا کنار در سالها از پس هم آن رستار
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 ردیگیم را کاملش عکس کایرون شودیم لیتکم که یکرس

 بعدهم و بفرستد گروه در یکت عمه چزاندنه شتریب یبرا تا

 لباس.  بگذارد اش یمجاز صفحه در شیفالوورها یبرا

 بود رمباف و خشک که یعروسک یپفک ینهایآست با یقرمز

 دو هاتن و بندمیم یاسب دم و کنمیم جمع را میموها پوشمیم

 کنمیم رها صورتم طرف دو را آنها از کم و فیظر شاخه

 کند لیتکم را زیچ همه توانستیم قرمز رژ کی چقدر ،

 را امشب توانستیم هیبق و خانجون یها غره چشم یول

 نمزیم را کمرنگ یگوشت رژ همان پس!  کند تلخ کامم به

 صلهیف شمیآرا به کوتاه چشم خط و ملیر یکم با و

 اندازم یم کایرون صفحه به ینگاه هم آخر در ، دهمیم

 به نشود فراموشم داشت اسرار که یکردن کیال از بعد

 لدای شب یبرا ایپو نمیبب تا رومیم پوگل کافه صفحه سراغ

 نییتز یزیم عکس ، است کرده چه و داشته یا برنامه چه
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 را گرید یزهایچ و تنقالت یکل و انار و هندانه با شده

 کیش اریبس و بودند شده دهیچ قهیباسل یلیخ که نمیبیم

 انستتوینم جون نیمیس زیچ یکس کار مطمئنم و بود شده

 در امشب شومیم متوجه کنمیم نگاه را شیاستورها.  باشد

 رد قبالهم که نفره سه یبند همراه به زنده یقیموس کافه

  ، داشتند اجرا کافه

  برنامه ژهیو یبعد یها یاستور در و دارند -

 است گفته و بود داده حیتوض را کافه در لدای یها -

 و دارند هم عکاس و کنندیم یباز ایماف مهمانها با امشب

 یلوتاب در که ردیبگ یادگاری عکس کی تواندیم یهرکس

 !  شود ثبت پوگل کافه خاطرات

 دلم چقدر. . .  فرستمیم رونیب یحرص را نفسم 

 یطرف از یول باشم کنارشان در و آنجا امشب خواستیم
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 لذت حال و حس خانواده کنار در ماندن لدای شب هم

 ! داشت یبخش

 

 

 هکاف به امشب داشت اسرار و بود داده خبر قبل از ایپو

 در را لمیموبا. .  نبود ریپذ امکان امر نیا یول. . .  بروم

 از. . .  شومیم خارج اتاق از و گذارمیم نمیج شلوار بیج

 صدقه قربان مدام عمو زن و دیآ یم صدا و سر نییپا

 اند شده جمع همه انگار و است ادیز صداها ، رودیم یکس

 مهه نمیبیم رومیم نییپا و کنمیم یط را ها پله یوقت. . 

 تکشان به تک یرو را نگاهم ، اند نشسته یکرس دور

 است یجد و اخمو شهیهم مانند که آقاجون. .  چرخانمیم

 است دستش در اش تسبیح که خانجون هم کنار و

 هم اضیف عمو و کایرون ، است نشسته فرستدیم وصلوات
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 ناخداگاه. .  نمیبیم را رادمان آنها از بعد و هستند هم کنار

 به که شیپ روز چند از بعد. . .  شودیم هم در میاخمها

 دستش از نداشت باور را حرفم و کرد قضاوتم یراحت

 ندچ نیا در شدینم فراموشم یراحت به نیا و بودم ناراحت

 یتفاوت یب با مانیهردو میداشت برخورد باهم هرجا روزهم

 . . .  میزدینم یحرف چیه و میکردیم عبور هم کنار از

 ماهدخت کنار که نمیبیم را رستار باالخره او از بعد 

 زن ، است عمو زن یپا یرو هم کانین و است نشسته

 هب است دستش دم هرچه و رودیم رستار صدقه قربان عمو

 تیجد و اخم از پر رادمان نگاه. . .  کندیم تعارف او

 عکس زهایچ نیا به نسبت دارد یسع انگار و است

 ای ؟ شودیم اش یحسود نکند. .  ندهد نشان یالعمل

 چرخدیم رستار یرو نگاهم ؟ گرباشدید زیچ دهمیشا
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 دهیشپو دارد رهیت حالت که پررنگ سبز یاسک قهی لباس

 ! است کرده غهیت شش را صورتش و است

 یسع اوهم انگار د دارد بخند و بگو هیبق و عمو زن با

 هم گالره و مامان. . .  باشد توجه یب رادمان به کندیم

 در گالره روزها نیا اند نشسته یکرس از یا گوشه

 یم ییروزها ادی به را من حالتش نیا و است خودش

  همانطور و کند ازدواج بود قرار رادمان که اندازد

 مک او به نسبت هم مامان. .  بود باردار شبنم که ییروزها

 ا!  است شده محل

 هک است نیهم بخاطر و آمده شیپ یمشکل نشانیب نگار

 هم رجب مش و خانم عصمت. .  کنندیم رفتار نگونهیا

 از آقاجون و رجب مش. .  بودند کنارمان در هرسال مانند

 عصمت و گفتندیم مانیبرا هرسال شانیجوان خاطرات

 یم سرحال را یمان همه اش خوشمزه یها یکوک با جون
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 شب هم دور میبتوان هم امسال که دوارمیام. . .  آورد

 کنمیم حس رومیم جلوتر. . .  میکن یسپر را یخوب یلدای

 که ندارد را من یجا انگار و است لیتکم دورش یکرس

 : زندیم میصدا رستار نیح نیهم در

 !  نیبش نجایا ایب ؟ تو ییسرپا چرا - 

 ، دکنیم اشاره بود کرده باز جا میبرا که خودش کنار به و

 نیا با یول بودند گرید باهم زدن حرف مشغول هم هیبق

 گالره و افتد یم میرو رادمان نیسنگ نگاه رستار حرف

 :  دیگویم عیسر و اندازد یم رستار و من به ینگاه مین هم

 میبرا خودش نکهیا بدون و نیبش برو یسادیوا چرا آره -

 بمل گوشه. . .  کندیم اشاره رستار کنار یجا به کند باز جا

 وجود هم من انگار نه انگار. . .  ندارد دهیفا جومیم را

 از یآرام به. .  بگذارند یخال را میجا اول از دیبا و دارم
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 ودب رستار کینزد که ییجا در و کنمیم عبور هیبق کنار

 . . نمینشیم

 :  کندیم نگاهم و زندیم یکج لبخند 

 !  گرفتم تورو یجا من امسال کنم فکر

 :  کنمیم گره هم در ام نهیس یجلو را میدستها

 را دستش. . .  پره شهیهم خودش من یجا. . .  بابا نه-

 :  دهدیم قرار بود پشتم که یبالشت یرو

 

 ناال!  بود یخال جات اومدنت از قبل تا منکه نظر به نچ -

 ! میشد لیتکم گهید

 یجا گفتیم. . .  دهمیم قورت یسخت به را دهانم آب

 من نبودن به حواسش هیبق برعکس ییعن ؟ بوده یخال من

 ؟ است بوده
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 نیا عضو هم یگل دیفهم یکی باالخره عجب چه - 

 !  خونست

 مسمت به استکانش ریز با را یچا کیبار کمر استکان

 : ردیگیم

 

 

 ! یایب تا گذاشتم تمییچا یحت. . .  دمیفهم که معلومه -

 . . . اندازد یم استکانم در را یزعفران نبات هم بعد و 

 نیا و لحن نیا است عجیب چقدر. . .  کنمیم نگاهش 

 از یزیچ خانه نیا یاهال هیبق از چوقتیه چرا. .  حرفها

 ؟ بودم دهینشن حرفها نیا
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 شده بزرگ کنارشان در سالها که یکسان چوقتیه چرا 

 آدم نیا یول  ؟ است یخال تیجا گلچهره نگفتند بودم

 ! است زیچ همه به حواسش مانیزندگ دیجد

 مبود مطمئن گرید حاال که اش پرنده انگشتر به نگاهم 

 زیچ چیه عقاب کی مانند قایدق ، افتد یم است عقاب کی

 . .  ماندینم دور نگاهش از

 یچ همه به هست حواست یکی تو الاقل!  ازت ممنونم -

 !  گرم دمت!  هس

 است شده دهیکش گرید یجا به نگاهش رد

 :  هستم من مخاطبش یول

 ! نداره شتریب که زردک هی خونه نیا باالخره -

 یحرص هم حرفش نیا با. . .  باشه بهش حواسم دیبا 

 یرو یلبخند هم و گفته زردک من به باز که شومیم
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 حس کنمیم احساس چرا دانمینم. .  شودیم ظاهر میلبها

 حال کی و شودیم روانه سمتم به شیحرفها نیا با یبیعج

 یول بزنم یحرف خواهمیم.  دیآ یم سراغم به ناشناخته

 البا را میابروها تعجب با و رمیگیم را نگاهش رد قبلش

 او به هم رستار و است شده رهیخ ما به رادمان ، دهمیم

 بلند شیجا از رادمان هیثان چند از بعد. . .  کندیم نگاه

 رستار ، رودیم عمارت بزرگ بالکن سمت به و شودیم

 را اش یشگیهم مانند ثیخب و مرموز حالت اش چهره

 : اندازد یم من به ینگاه و ردیگیم

 هتب حواسم شتریب قهیدق هی امشب بگم بهتر یحت - 

 !  هست

 . . . شودیم بلند شیجا از و زندیم یچشمک و

 کردن دایپ گسترش حال در ناشناخته و بیعج حس ان 

 پسر نیا امشب چرا. .  اند گرفته گر میها گونه و است
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.  کنمیم نگاه رفتنش به ؟ بودند بیغر و بیعج شیحرفها

 ار لبم گوشه!  بود رفته رادمان که ییجا همان رفت اوهم. 

 من یها یخبر یب نیا در ییخبرها کنمیم حس. .  گزمیم

 چه یگل اه. .  زندیم تر تند معمول حد از قلبم!   است

 سالها از پس نفر کی فقط!  که ستهین یزیچ ؟ شده خبرت

 از قلپ کی!  نیهم! !  است من به حواسش که گفته

 یداغ یچا یگرما و. . .  شوم ارامتر تا نوشمیم را ام ییچا

 . . . کندیم شتریب را بدنم

 

 

 قیعم نفس بلند بلند و ردیگیم آسمان به رو را سرش

 . .  بردیم شیها هیر به را زمستان یسرما و کشدیم

 ستا رفته اعصابش یرو یقدر به یگل و رستار یکینزد

 که یتیعصبان و خشم از حجم نیا چگونه داندینم که
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.  کندیم فکر خودش با. .  کند هیتخل را شده جمع درونش

 تانشدس با ؟ کند استفاده او هیعل بر یگل از رستار نکند. 

 او از حد نیا تا برادرش ییعن. .  پوشاندیم را صورتش

 ؟ باشد نداشته چرا!  دارد نهیک که است معلوم ؟ دارد نهیک

 خانواده با که نبود انصاف نیا یول دهدیم تکان را سرش

 که یدختر!  یگل با هم آن ؟ کند یتالف و بزند را او

. .  ندیبب را شیناراحت ای کند تشیاذ آمد ینم دلش خودش

 مقصر آمده وجود به نشانیب یریدرگ اگر هم روزها نیا. 

. .  دیدیم خودش گردن را ریتقص نیکمتر و بود یگل خود

. .  . بکند خواهدیم دلش یهرکار رستار گذاشتیم دینبا. 

 ؟ بخورد را رستار کینه چوب دینبا و است معصوم یگل

  my bro اولشه تازه نیا-



 

Romanzo_o 1185 

. .  دهدیم فشار یکم و بنددیم را چشمانش صدا دنیشن با

 شیدایپ تا یاوریب را نامش ای یکن فکر او به است یکاف. 

 !  شود

 ! یکردیم فکر من به یداشت مطمئنم-

 گاهن رستار خونسرد چهره به و کندیم کنترل را اعصابش 

 :  کندیم

 با!  نه یگل با یول!  گذرهیم سرت تو یچ دونمیم -

 ؟ ؟ کنم تیحال نویا تونمینم چرا. . .  نه خونواده

  : بردیم فرو بشیج در را شیدستها الیخ یب رستار 

 داشته من از رو جمله نیا بعدشم!  نزن یتکرار حرف-

 ؛ یکن جهنم یکی واسه ویزندگ یخوایم هروقت ، باش

 یارک هی!  ریبگ ازش رو داره دوست که ییزایچ یکی یکی

 نیا!  مرگش یآرزو و بمونه خودش فقط تهش که کن

 !  برو یما. . .  توهه واسه من پروژه
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 کردن قانع و زدن حرف. .  شودیم مشت شیدستها رادمان

 !  نبود ریپذ امکان رستار

 و نفرت. . .  زندیم را خودش حرف او باز دیبگو هرچه 

 و شود هرفت و شسته یراحت نیهم به که ستین یزیچ نهیک

 ! برود کنار

 هامدت که است فیکث و یچرک یلک مانند نهیک و نفرت

 گذشته وجودش از هم سالها و آمده وجود به تا برده زمان

 رد توانندینم هم ها کننده پاک نیتریقو مثلما پس است

 ! کنند زشیتم لحظه چند

 خورمیم قسم یول ندارم یحرف چیه خودم درمورد من - 

 نیا و ریبگ فاصله ازش!  یکن استفاده دختر اون از زارمینم

 ! کن تموم ارویباز بچه

 :  زندیم یمرموز لبخند خونسرد رستار 
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 ای ؟ یشدیم حساس نقدریهم بود هم گالره اگر ؟ چرا -

 !  نمیبب بزار. .  نه ای ؟ داره فرق گلچهره هیقض

 چشمان مثال که یطور به و شودیم کترینزد رادمان به

 شچشمان و زندیم یثیخب لبخند ، کندیم یوارس را رادمان

 : کندیم معمول حد از تر گشاد را

 !  دختری نیا عاشقه تو!  یلعنت - 

 : دیگویم آرام و بردیم جلو را سرش

 یب بگما نمیا البته!  یرسینم بهش که متاسفم یول - 

 رهکسی کارو من اومدن از قبل تا دیبا!  خودته از یعرضگ

 ؟ یکردیم
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 اب ، بود ختهیر هم به امشب یحساب اعصابش که رادمان

 :   گردنیم رستار به حرصش از پر نگاه و شده منقبض فک

 یافکارا از یشینم خسته خودت!  نزن مفت حرف -

  ؟ ؟ کلکت و دوز از پر و مضخرف

 :  بردیم باال را شیابروها رستار

 یعصبان یدار کنمیم حس چرا ؟ هیچ!  متاسفانه نه -

  ؟ یشیم

 !  چرا بگم من بزار اهاا

 :  زندیم تکه بالکن یها نرده به

 بهش شهینم گفتم من و یخوایم دخترو نیا تو چون -

 ی ونهزدریعز و بچه هی با تو نبودم منم حاال البته!  یبرس

 یتونستیم سخت یلیخ. .  ابهتت و غرو و بودن خونواده

 !  یبرس بهش
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 مرگ از برادر تا کند کنترل را خودش کندیم یسع رادمان

 ! تدنفرس مرگ یسو به باز بالکن نیهم از را اش برگشته

 کنمیم یسع. .  ارمینم فشار بهت هم یلیخ حاال - 

 یخوشبخت رنگ من با کنمینم فکر اما!  کنم خوشبختش

!  خورنیم عزیزات رو تو یکارا چوب چون!  نهیبب رو

 یلیخ خودش. . .  نداشتم یکار دختره اون با من درضمن

 !  باشه من بر و دور داره دوس

 . .  کنم شروع اون از گفتم منم

 :  زندیم یچرخ دورش و رودیم رادمان سمت به

 

 بغلش خودت بار نیاول واسه یداشت دوست دونمیم -

!  یکن نوازشش ای یببوس. . .  یریبگ دستاشو. .  یکن

 نم و. .  سرت تو ذهنت تو انیم نایا شینیبیم که هربار
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 انجامشون نزارم و بمونن همونجا همش دمیم قول بهت

 !  یبد

 :  ستدیا یم رادمان یرو به رو

 از من زا شتریب ، شده بدبخت تو بخاطر بفهمه که بعدم -

 ! ادیم بدش تو

 و شودیم خارج دستش از کنترلش رادمان حرفها نیا با و 

 ! زندیم رستار صورت به یمحکم یلیس دیایب خودش به تا

 لقتع نیمت به قبال بودن پست و بودن رذل از حجم نیا 

 ! رستار به االن و داشت

 را بود شده کج گرید سمت به که صورتش رستار

 عکس بر کشدیم یلیس یجا یرو را دستش و چرخاندیم

 ثشیخب و کج لبخند همان هم باز رفتیم انتظار که یزیچ

 : شودیم شتریب مرموزش چهره حالت که زندیم را
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 قسم!  یدار دوسش واقعا که یکرد مطمئنم گهید حاال - 

 نزارم خورمیم قسم ؟ کنم استفاده ازش یزارینم یخورد

 تو نه من اونو یزندگ!  ینیبب کنارش یخوش لحظه هی

 هن. . .  توهه بخاطر ادیب سرش ییبال هر. .  یکنیم نابود

 !  من

 دل توانسته حد چه تا داندیم کامال و زندیم را حرفها نیا

 !  بسوزاند را رادمان

 دل توانسته نکهیهم یول نکند هم عمل آنها به اگر یحت

 کنترل که رادمان!  است یکاف بکشد آتش به را رادمان

 انشتک و ردیگیم را رستار قهی داده دست از را شیرفتارها

 : دهدیم
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 نیا زیچ همه یب و پست آدم کردمیم فکر نایا از قبل تا -

 اشتباه یول میشد خالص ازش و بود نیمت عمارت

 یآدم هی. .  یزتریچ همه یب و تر اهیس اون از تو کردمیم

 وزرید تا اگر. .  کنهیم گناهکار یقربون را ها گناه یب که

 از یبرادرم بازم یدار ازم که ینفرت وجود با کردمیم فکر

!  یبرادر نیا رو ندازمیم تف و رمیگیم گل ساعت نیا

 ولقب یمرد گفتنیم که نبودنت مدت تو برام چوقتیه

 !  حرفشونو نکردم

 !  گردهیبرم و زندست گفتم

 یمرد برام گهید یول یا زنده دونمیم نکهیا با االن از یول

 یچشمان با و دهدیم هلش عقب به حرف نیا از بعد. . . 

 : دکنیم نگاه رستار به تیعصبان و خشم از بود پر که
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!  مونیپش یلیخ یمونیپش ینیبیم یایم خودت به روز هی -

 دوینبا که ییزایچ چون کرد شیکار شهینم گهید یول

 !  یکرد رونیو

 شتجرب دادم دست از که یبرادر با ، کردم تجربه حسشو 

 . . نکارویا نکن یدار که ییزایچ با تو. . .  کردم

 رهیخ برادرش به و ماندیم شیجا در یا لحظه رستار و

 ار بغض و زدندیم پس را اشک که یچشمان به. .  شودیم

 راه و مشت را دستانش که یتیعصبان به. .  دادندیم فرو

 هک است بار نیاول یبرا انگار. . .  بود گرفته را نفسش

 نیا از شتریب را رادمان وحال بزند یحرف خواهدینم دلش

 عکس یب سکوت نیا انگار. . .  بچزاند را او و کند بد

 رادمان یبرا االن از. .  بود تر زیجا لحظه نیا در العملش

 او یبرا شیپ سالها خانواده و رادمان یول. .  است مرده

 یدکتر و بود یزخم بدنش که یروز همان. . .  مردند



 

Romanzo_o 1194 

 همان. .  نکند عفونت زخمش تا کند شیدوا که نبود

 ونکان گرفتار سیپل کی به کیشل بخاطر که ییروزها

 مدتها و زدند را شیموها و شد سال جدهیه ریز پسران

 وا!  بستیم نقش شوم افکار ذهنش در و بود یزندان انجا

 ، را یدار تو دیگویم رادمان که ییزهایچ نیا ی همه

 . . . است داده دست از قبل سالها

 ، یکن ترشیب نفرتتو نکهیا یجا به. .  بلندیه شب امشب -

 ارویچ و یاریم دست به رو یچ نکارایا با کن فکر نیبش

 !  یدیم دست از

 بالکن از و ردیگیم رستار از را نگاهش حرف نیا از بعد 

 و کیتار آسمان به را نگاهش رستار و. .  شودیم خارج

 از یبرا یزیچ گرید او. .  دوزدیم روشنش یستارها

 چکسیه و زیچ چیه که مدتهاست. . .  ندارد دادن دست

 را دادنش دست از ترس که ستین مهم یانقدر شیبرا
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 بود گسش همه که دارد را دیجاو کی تنها ، باشد داشته

 هک نداند یکس یوقت تا است امن شیجا که داندیم یول

 نیا پس.  است امن شیجا ، است مهم او یبرا دیجاو

 . . ماندینم کردن فکر یبرا ییجا و است هودهیب حرفها

 

 در را داغ و قرمز یها لبو کاسه و شودیم بالکن وارد آرام 

 ستادهیا او به پشت که رستار سمت به و ردیگیم دستانش

 در را داغ یلبو از یا تکه و ستدیا یم کنارش ، رودیم بود

 . . دیآ یم در شیصدا و سوزدیم زبانش ، گذاردیم دهانش

. 

 رحضو متوجه یول بود ریدرگ افکارش نکهیا با رستار 

 . . .  شودیم یگل

 و کوچک صورت ؛ کندیم نگاهش و چرخدیم سمتش به

 شمانچ ، دارد صورتش با متناسب یکوچک یگوشت ینیب
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 اش چهره در یخاص طور به اش یا قهوه و درشت

 و چشم دختران با را او بخواهد کل در یول ؛ اند مشخص

 یاه ییبایز که اش یزندگ وقته چند نیا بلوند و یرنگ

 کامال دختر کی او ، کند سهیمقا داشتند یریچشمگ

 !  است یمعمول

 ؟ بود دختر نیا زیچ چه عاشق رادمان

 نیزم معادالتش و است یجد و اخمو شهیهم که یرادمان 

 شده اش دلبسته چگونه کندیم فرق دختر نیا با آسمان تا

 االن به تا خودش یبرا گلچهره یول چرا داندینم ؟ است

 ! است نداشته یمتفاوت و خاص تیجذاب چیه که

 

 

 لهفاص هم یلیخ شیها آل دهیا با دیبگو است بهتر یحت

 !  دارد
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 یا شکننده و فیضع تیشخص که بود نیا بخاطر دیشا

 مدتهاست!  دیآ ینم بر خودش پس از یراحت به و دارد

 خاطرات چون. . .  دیآ یم بدش فیضع یآدمها از که

 . . کنندینم یتداع شیبرا را یخوب

 خودش از را ها ضعف و باشد یقو کندیم یسع شهیهم 

 قدرتش از باشد داشته ضعف نقطه که یآدم ؛ کند دور

 . . .  شودیم کاسته

 که کردینم وانمود یطور جا چیه و چوقتیه نیهم یبرا

 دیاکت شهیهم. .  است مهم شیبرا ای دارد ینسبت دیجاو با

 یکس و وفتندین دردسر به تا نزند صدا داداش را او دارد

 .  هستند برادر دو مانند واقعا انها نفهمد

 :  ودب لبو یداغ براثر که کندیم نگاه یگل یها سرفه به

 خودتو و یبخور زود رو داغ یزایچ یدار عادت کال -

  ؟ نه یبسوزون
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 :  دهدیم قورت را داغ یلبو یسخت به گلچهره

 تفیح یبود تو!  قشنگه چه نیبب روشو و رنگ بابا -

 ؟ شینخور زود شدینم

 یب و ادهس بخاطر شتریب گلچهره ندیبیم کندیم فکر که یکم

 دیسف او چون ، است فیضع که است بودنش شیآال

 !  است خالص

 تواندیم هم باز یول زدیریم خودش در و شودیم ناراحت

 دکننیم ناراحتش که یکسان با و کند فراموش و بخندد

 . .  شود همکالم

 ؟ است برده را رادمان دل نهایباهم دیشا

 شتریب بردن را رستار دل یبرا یول ، اندازد یم باال ییابرو 

 نگاه لبو یها کهیت به رستار.  ندیبب او از دیبا را نهایا از

 دستش از را چنگال یگل یچشمها مقابل در و کندیم
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 از بعد ، گذاردیم دهانش در را آن از یا کهیت و ردیگیم

 : دیگویم لبو کردن مزه

 گلچهره!  یدار حق ، چرا کنمیم فکرشو که حاال - 

 چنگال نکهیا از قبل رستار. .  کندیم نگاه رستار به متعجب

 عدب خوردیم و داردیبرم را لبو از یگرید کهیت برگرداند را

 کی فقط که اش کاسه به یگل ، دهدیم یکل به را چنگال

 :  کندیم نگاه بود آن در لبو از گرید کهیت

 ! بود من مال نایا!  که یخورد رو همه یه یه -

 :  زندیم غر لب ریز و

 یخوردیم نمیا خو. .  موند نیهم فقط! !  -

 لوچه و لب با و کندیم بلند را سرش یگل پس ادیب بده - 

 : کندیم نگاه رستار به زانیآو

  ؟ ؟ ؟ ؟ چیو - 
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 : شودیم کترینزد او به رستار

 !  لبو - 

 نیاول یبرا رستار و شودیم گرد درشتش یچشمها یگل

 نظر به بد انقدرهاهم ساده یدخترها کندیم حس بار

  ؟ رسندینم

 رودیم ترعقب متعجب یگل که رودیم جلوتر خباثت با رستار

  : کندیم اشاره کاسه به و دهدیم تکان را سرش رستار ،

 . . یخوردیم نمیا یخورد رو همه یگفت گمیم رو لبو -

 افکار و کشدیم یقیعم نفس صدایب یگل حرف نیا از بعد 

 را چنگال رستار ، زندیم کنار را دشیپل ی منحرفانه

 حرص با یگل که زندیم گاز هم را اخر کهیت و داردیبرم

 :  زندیم شیبازو به یمشت

 ! ! بود شیاخر نیا اه نخور -
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 خندلب با را بود چنگال یرو هنوز که لبو گرید مین رستار

 : ردیگیم یگل سمت به یطونیش

 یگل طرف به را چنگال و تو مال نمیا سیخس زرد ایب - 

 ! ردیگیم

 رشتیب هم شدیم متعجب شتریب هم هرلحظه که یگل 

 یلبو دارد انتظار واقعا ، کندیم نگاهش خوردیم حرص

  ؟ بخورد را اش زده گاز

 ! ندارم دار ریواگ یضیمر بخور -

 و باندچسیم یگل یا قلوه یلبها به را چنگال قایدق نباریا و

 و کند باز را دهانش شودیم مجبور یناباور کمال با یگل

 . بخورد را لبو

 یلبها ، گذراندیم نظر از را او تر نیب زیر یکم رستار و 

 !  کردندیم ییخودنما صورتش در بیعج دختر نیا
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  ؟ بپرسم سوال هی -

  : دوزدیم چشمانش به و ردیگیم یگل یلبها از را نگاهش

 شیلبها و دهدیم قورت را دهانش اتیمحتو یگل بپرس -

 :  دیا یم حرف به بعد و کندیم غنچه یکم را

 ? نیدار باهم یمشکل. . .  رادمان و تو -

 : زندیم هیتک تراز یها نرده به رستار 

 !  کوچولو هی -

 :  دهدیم باال را شیابرو یتا کی یگل

 انگار. .  دمشید من رونیب رفت نجایا از که االن یول -

 !  بود یعصبان یلیخ و بود شده بحثتون باهم

 نجرهپ یها شهیش از که یکرس دور جمع به الیخیب رستار

 :  کندیم نگاه بودند مشخص شیرو روبه

  ! خونواده کنار برگشتم من نکهیا از ستین خوشحال -
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 زیر را شیچشمها و کشدیم هم در را شیاخمها یگل

 :  کندیم

 !  نباشه خوشحال نداره امکان ؟ ؟ ستین خوشحال چرا -

 من جودو کنهیم فکر دیشا!  داشته امکان مینیبیم که فعال -

 ! وادهخون تو بودنش نیبهتر و دونهی یکی یبرا هیمزاحمت

 از و باشد یادم نیچن رادمان کند باور تواندینم یگل 

 !  باشد ناراحت رستار وجود

 !  شد بحثمون تو سر االنم -

 :  کندیم نگاهش متعجب یگل 

 . . . اخه یچ ییعن ؟ ؟ من سر -

 

 :  کشاندیم یگل سمت به را نگاهش مرموز رستار
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 !  داره وجود یزیچ تو و من نیب کنهیم فکر چون -

 !  کندیم نگاهش مات یگل

 . . . نباشم برت و دور و نشم کینزد بهت داره اسرار -

 . .  کندیم جمع را شیلبها یحرص یگل 

 کند ییفکرها نیچن دادیم اجازه خودش به چطور رادمان

 درمورد رستار که ییحرفها وجود با که یوقت هم آن ؟ ؟

 برادرش وجود از رادمان که کند باور نتوانست زد او

 تیواقع نکهیا بدون بسته چشم او بعد ، نباشد خوشحال

 !  است کرده قضاوت را او بداند را

 هی اگر. .  نداره وجود ما نیب یزیچ گفتم بهش منم -

 هی زا یجزو باالخره میشیم صحبت هم ای کنارشم ییوقتا

 ! شهیم محسوب منم یعمو دختر گلچهره و میا خونواده

 :  فرستدیم رونیب یحرص را نفسش یگل 
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 چطور اصال!  هیچطور ما رابطه نداره یربط چیه اون به -

 یبرادرش تو ؟ ؟ کنه قضاوت مارو راحت نقدریا تونسته

 . . .  دخترعموش منم

 !  میآدم چه بدونه که شناسهیم منو یاونقدر

 . . .  گیم بهش و رمیم االن سایوا اصال

 :  ردیگیم را شیجلو رستار

. .  هرحال به. . .  داره شک من به. .  مطمئنه تو از اون -

 بهیغر هی بازم. . .  باشم خونواده نیا عضو که هرچقدرم

 !  شمیم محسوب

 ، ندکیم نگاه رستار به یگل. .  کنه اعتماد تونهینم راحت

 :  شودیم ناراحت شیبرا ای سوزدیم دلش انگار
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. . .  دارم اعتماد بهت که من!  نکن فکر ینطوریا. .  نه -

 اعتماد همه به رترید کمی رادمان حاال. . .  دارن هم هیبق

 . . .   کنهیم

!  میباش هم بر و دور ما خوادینم دلش اون. .  هرحال به-

 ! میکن گوش حرفش به بهتر

 : کندیم اخم حرص با گلچهره 

 اتفاقا ؟ اونه دل به یچ همه مگه ؟ خوادینم دلش اون -

 نباشه ممه برام حرفاش گهید گرفتم میتصم وقته یلیخ من

 . . . 

 گهید یول! !  کنهیم لیتحم خودشو نظر فقط شهیهم چون

 به کنمیم آمد و رفت بخوام یهرک با من. . .  شد تموم

 . . . ندا یربط هم یکس

 زنگ یصدا دنیچیپ و بشیج در لشیموبا لرزش با

 و ردآو یم رونیب را لیموبا ماندیم نصفه حرفش ، بلندش
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 رونیب یحرص را نفسش کندیم نگاه ایپو شماره به

 :  دهدیم جواب مکث یکم با و فرستدیم

  ؟ الو -

 واقعا هگید نباریا داره جا یعنی متاسفم برات!  یگل سالم -

 ! !  کنم رابطه قطع باهات

 مراسم از نمیا. . .  شد یاونجور که هیافتتاح مراسم از اون

 یگل ؟ اخه یهست یقیرف چجور تو!  یستین که لدای شب

 :  توپدیم پویا به یحرص

 تو!  امینم عمد از و تونمیم انگار نزن حرف یجور هی -

 بگم کنم ول رو خونواده االن ؟ یدونینم منو طیشرا

 ؟ شب نوقتیا کجا گنینم ؟ رونیب برم خوامیم
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 یاومد یاومد دونمینم من!  جوره بهونت هم شهیهم -

 ! یدینم تماسمو جواب چرا ینگ بعد یومدین

 . .  من آخه سرتا تو زنمیم امیم پویا - 

 را تماس شدن قطع از خبر هم سر پشت یها بوق یصدا

 ! دهندیم

 .  است داده انیپا تماس به ایپو 

 یصدا تعجب کمال با یول ردیگیم را اش شماره حرص با

 گوشش در باشدیم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه

 !  چدیپیم

! |  یبد حرص منو یبلد فقط ایپو روت به تف - 

 :  کندیم نگاهش زیر رستار

  اندازد یم باال یا شانه یگل ؟ هیک ایپو ؟ چخبره -
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 زنگ. . .  داره برنامه اش کافه تو امشب. . .  دوستمه -

 از!  رمینم و تونمیم من انگار!  ومدىین که ناراحتم بگه زده

 درمورد رستار نظر تا دهدیم حیتوض را زیچ همه عمد

 فرو شیبهایج در را شیدستها رستار.  بفهمد را شانیدوست

 :  بردیم

 

 ؟ یدار پسر دوست پس -

 شیوابر رستار حرف نیا با یول است یحرص ایپو از یگل

 :  دهدیم باال را

 تهسر تو که یپسر دوست اون نه یول. . .  پسره دوست -

! 

 :  شودیم کج شیلبها رستار 
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 یلیخ امشب ؟ سرمه تو یپسر دوست چه من مگه -

 !  ها شده یمنف افکارت

 تاررس ، کشدیم خجالت نباریا و افتد یم لبو ادهی یگل و

 : کندیم نگاهش الیخیب

  ؟ ینرفت چرا حاال - 

 : رستار یالیخیب نیا از شودیم متعجب یگل

 یشب نیهمچ تو اونم شب نوقتیا ؟ رفتمیم یچجور - 

  ؟ مهتره شما از که برم خوامیم کجا بگم

. .  یدینم انجام که یبد کار ؟ داره یرادیا چه مگه -

 ! ینیبب دوستتو یریم

 کند اررفت یعاد نقدریا رستار نداشت انتظار اصال که یگل 

 تشینصح و زدندیم نق جانش به فقط که هیبق برخالف و

 نظرش به و زندیم حرف او با متفاوت کامال ، کردندیم
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 ، کندینم قضاوتش و ندارد یمشکل ایپو با او ی رابطه

 . شودیم شتریب تعجبش

 دتم یدار حق خب البته یکنیم فکر یخارجک کمی تو -

 محسوب عیب زاینچیا نجایا!  رفته ادتی ینبود یادیز

 !  یپرپر بفهمن هیبق و شهیم

. .  نیباش داشته باهم یا رابطه نکنم فکر که شما خب -

 رتدخت یدوستا حد در تونهیم یعنی هیمعمول هیدوست هی

  ؟ کجاشه ماجرا بیع گهید!  باشه

 دیآ یم خوشش رستار یژگیو نیا از دارد یحساب که یگل

 :  دیگویم

 ام فرهنگ. .  معمولیه هیدوست نیا خوِد قایدق بشیع -

 بگردن و باشن باهم پسر و دختر. . .  گهید هینطوریا

 ! کننینم بهشون راجع یخوب یفکرا
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 یخوب یفکرا ما به راجع رادمان نهیهم بخاطر پس -

 !  کنهینم

 : جودیم را لبش یحرص مسئله نیا یآور ادی با یگل

 : دهدیم تکان یسر رستار دقیقا -

 هب هامون رابطه به راجع ستمین مجبور ما!  پس یاوک - 

 . . .  میبد حیتوض همه

 . میبر بیوفت راه

 : کندیم نگاهش جیگ یگل

 ؟ کجا - 

 : دیگویم رودیم که همانطور رستار 

 !  boy Friendet کافه - 

 ؟ ودب دهیشن درست!  کندیم نگاه رفتنش به ریمتح یگل

 ! ؟ است درست کامال رستار به راجع معادالتش یعنی
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 واقعا ندیبیم آدم نیا در که یتفاوت از حجم نیا 

 !ستیرعادیغ

 

 

۴۴۴ 

. 

 " گلچهره. " 

 

 خانجون کنار ، کنمیم نگاه رستار یکارها به دقت با

 ار زیچ همه بود قرار. .  بزند یحرف است آماده و ندینشیم

 ایهم من بردن رونیب یبرا را طیشرا و کند ستیر و راست

 مسراغ به یخاص استرس و ستین دلم در دل انگار ، کند

 دوباره شود ایپو از یحرف االن اگر مطمئنم ، است امده
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 یم رونیب دهانشان از هرچه همه و شودیم متشنج جمع

 ! کنندیم من بار را دیآ

 یحت او یول نزد یحرف بخواهم او از اشاره با کنمیم یسع

 . .  کنمیم جمع را میلبها یحرص!  کندینم نگاهمم

 : دکنیم نگاه رستار به و داردیبرم را حافظ وانید خانجون

 حافظ نمیبب کن تین هم تو ، مادر میگرفت فال همه یبرا -

 ! داره یحرف چه تو واسه

 و ردگ چهره به بعدهم و حافظ کتاب به ینگاه مین َرستار

 : اندازد یم خانجون دیسف

 . . باشه یول ارمینم در سر ادیز نکهیباا -

 او رو کتاب یال بعد و حافظ واسه بفرس صلواتم هی -

 !  قتهیحق نهیع بگه یهرچ. .  بخون و کن
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 حافظ بعد و چرخاندیم هیبق یرو نگاهش دور کی رستار

 اههنگ ؛ کندیم باز را شیال مکث با ، ردیگیم خانجون از را

 . .  است شده رهیخ او به همه

 مشغول بادقت انگار است کتاب صفحات رو نگاهش

 : دیگویم خانجون ، است خواندنش

 ! خودت مال رشیتفس برامون بخون رو شعرش -

 تر سرزبان با را لبش و ردیگیم کتاب از را نگاهش رستار

 : کندیم

 حوصله گهید و خونده شعرشو یهرک امشب کنم فکر -

 ! بخون ؛ میدار -. .  ندا رو یکی نیا دنیشن یبرا یا

 هر از شیاخمها و است یجد کامال که رادمان یصدا با

 .  ماندیم نصف حرفش ، شتریب یگرید وقت
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 و بخواند را شعر او که دارند اسرار کایرون و ماهدخت

 اگر گرید که رستار ، هستند دنشیشن مشتاق انگار هم هیبق

 تکان یسر بود خواندن به مجبور االن هم خواستینم

 : دهدیم

 . .  یاوک ، ُخب لهیخ -

 به شروع و کرده صاف را شیگلو یکم حرف نیا از بعد

 : کندیم خواندن

 یدار نهیک نیا َمَورز ما با ایب"  -

 یدار نهیرید صحبت حق که

 به یبس در نیکا کن گوش حتینص

 یدار نهیگنج در که گوهر آن از

 رندان به رخ یینما یک کنیول

 یدار نهییآ مه و دیخورش کز تو
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 دار هش و خیش یا مگو رندان بد

 " یدار نهیک ییخدا حکم با که

 یدوبلرها مانند قایدق شیصدا!  کنمیم نگاهش باز دهان با

 من از یکم دست انگار هم هیبق!  بود شده ونیتلوز

 نگاهش یالعمل عکس چیه یب که یکس تنها ، نداشتند

 . بود رادمان کردیم

 نمیآتش آه ز یترسینم" -

 یدار نهیپشم خرقه یدان تو

 رس مفلسان خمار ادیفر به

 یدار نهیدوشیم گر را خدا

 حافظ تو شعر از خوشتر دمیند

 . . ." یدار نهیس اندر که یقرآن به
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۴۴۳ 

. 

. 

 

 ؛ کردندیم نگاه رستار به سکوت در همه ، اتمام از بعد

 هنوز انگار که بود خوانده صدا خوش و بایز یانقدر

 ! بخواند شانیبرا و باشد داشته ادامه داشتند انتظار

 ریتفس خواندن حال در انگار است کتاب به نگاهش رستار

 : شودیم کینزد رستار به ذوق با کایرون ، است فالش

 میکرد روشن ونویتلوز کردم فکر لحظه هی داداش یواا -

 حوصله که یکی من ؟ یخوند خوب نقدریا یچجور! 

 ! شدم عاشقش ندارم نارویا دنشیشن
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 : کندیم گره درهم اش نهیس یجلو را شیدستها رادمان

 یناسبش داداشتو فرد به منحصر یهایژگیو تا مونده هنوز -

! 

 و سرد ینگاه با و زندیم یخاص بالحن را حرفش نیا

 ررستا به بود دایپ آن در تیعصبان از ییرگها که یجد

 . نگردیم

 : زندیم یکج لبخند خونسرد رستار

 باهم شتریب بگذره شتریب یهرچ. .  گهیم درست داداشم -

.  . رهید درسته. .  میفهمیم همو یهایژگیو و میشیم آشنا

 ! داره ارزششو بازم یول

 کهیت رادمان به اخرش جمله با انگار اما چرا دانمینم

 یقیعم نفس رادمان و کندیم نگاهش چون است انداخته

 اب کایرون حال نیهم در ، باشد آرام کندیم یسع و کشدیم
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 الشف ریتفس و کشدیم رستار دست از را کتاب جهش کی

 : خواندیم بلند بلند را

 که یا داشته روزتید در یاندوه و غم فال صاحب یا -

 انتیاطراف تینصح به است شده امروزت نهیک باعث

 . . . افکار از و ده گوش

 تیجد با رستار ، بخواند را اش هیبق خواهدیم نکهیهم

 : بنددیم عیسر را آن و ردیگیم او از را کتاب

  یدیفهمیم یگرفتیم اجازه خوندن قبل اگر -

 ! هیمنف جوابم که

 دهیشن که یزیچ از انگار همه. .  خوردیم جا یکم کایرون

. .  ودشینم اشتباه فالش حافظ معتقند چون ، متعجبند اند

 هرژ سرم در گرید یبار ایپو یحرفها و. .  کنمیم نگاهش

 گراماا ؟ باشد درست داشتنش نهیک بحث نکند ، روندیم
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 ای ؟ عمو ماهدخت؟ ؟ ستیک از اش نهیک ، دارد نهیک

 ! ما همه. .  هم دیشا ؟ رادمان

 زل چشمانم به که کندیم حس را نگاهم ینیسنگ انگار

 زا شودینم را زیچ چیه که یریناپذ نفوذ چشمان ؛ زندیم

. .  بخونه یذاشتیم!  بود ریتفس هی همش -. .  دیفهم انها

 اشتباه ای دروغ حرف ماها به چوقتیه حافظ هرحال به

 ! نداده لیتحو

 از که یکیتار افکار همه به زندیم دامن رادمان جمله نیا و

 زیچ همه از رادمان پس!  بود گرفته شکل سرم در رستار

 چه زا قایدق دانمینم که یا نهیک از یحت. .  دارد خبر رستار

 ! ستیچ یبرا و یکس

 : شودیم بلند شیجا از رستار

 ونستمدینم. .  خودمه ماِل رشیتفس نیگفت کردمیم فکر -

 !دنشیشن یبرا نیکنجکاوتر خودم از
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 : دیگویم عیسر ماهدخت
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 : دیگویم عیسر ماهدخت

 تو کشهیم سرک یچ همه تو مادر عادتشه کایرون -

 ! وقتا هی ینش ناراحت

 : رودیم رستار سمت به هم است جاخورده که کایرون

 . .  یشیم ناراحت دونستمینم من دیببخش داداش -
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 لهحوص گرید انگار کشدیم گردنش پشت یدست رستار

 : ندارد را جمع نیا

 با دارد قصد انگار که رادمان. .  ستین یمشکل. .  نه -

 : دیگویم ردیبگ را رستار حال زشیآم طعنه یحرفها

 ذرهگیم یچ تو فکر تو دهیفهم هم حافظ یحت نکهیا از -

 ؟ خوند هیبق واسه کایرون نکهیا اازی یشد یعصبان

 : کندیم نگاه رادمان به ، مکث یکم با رستار

 حافظ کاش!  داداش یدونیم بهتر تو هستمو یهرچ من -

 نمیبب. .  بگه هم رو هست سرم تو که یا گهید یحرفا

 ای شهیم عوض خونه نیا تو گاهتیجا و تو واسه یزیچ

 ؟ نه

 ار است دوخته رادمان به که یترسناک و یجد نگاه بعد و

 : دیگویم هیبق زده رتیح چشمان مقابل در و ردیگیم
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 تناراح همو نیا از شتریب. .  بسه امشب واسه کنم فکر -

 هی دیشا حاال خوشحالم شمام کنار نکهیا از من. .  مینکن

 از رخرابت براشون رو امشب پس. .  باشن یناراض ییکسا

 . . ریبخ شبتون. .  کنمینم نیا

 تواندینم رادمان جز یکس جمله نیا منظور دانندیم همه و

 و جذاب میبرا قبل از شتریب هرلحظه ماجرا نیا!  باشد

 از که دارد وجود یزیچ وسط نیا!  شودیم تر مرموز

 ! دارد انیجر رستار و رادمان نیب در و پنهان ما چشمان

 : کندیم نگاه رستار به مات و جیگ عمو

 حرف باهم نیبش ؟ پسرم اخه یچ یعنی حرفا نیا -

 میخوشحال تو بودن از ماهمه شهینم که ینطوریا. .  میزنیم

! 

 : زندیم یپوزخند رستار

 ! دونمیم دیبع -
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 : شودیم بلند شیجا از رادمان

 یکن جمع یتونیم یناراحت تیوضع نیا از یلیخ اگر -

 ! یبر

 دو نیا نیب امشب کنندیم نگاه رادمان به زده رتیح همه

 چه رادمان یرفتارها نیا لیدل بود؟ افتاده یاتفاق چه برادر

 ؟ است زیچ

 : دیگویم تیعصبان و بااخم آقاجون

 که ییکسا هستم من یوقت تا نداره اجازه چکسیه -

 ! کنه رونیب رو عمارتن نیا به متعلق

 : کندیم نگاه رادمان به تعجب از پر نگاه با ماهدخت

 !! خونشه نجایا و برادرته رستار!  پسرم هیحرف چه نیا -

 : کندیم نگاه ما همه به یعصب رادمان
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 هم ونج به یکی یکی یچطور نیکن نگاه و نینیبش پس -

 ! شهیم وارد بهتون ییبایآس چه و نیوفتیم

 : دیگویم تحکم با آقاجون

 از که یکس. .  توهه برادر و من نوه اون!  کن تمومش -

 ! زنهینم بیآس ما به باشه نهیآد خاندان

 : زندیم پوزخند یعصب رادمان

 داد لتیتحو یچ تهش!  بود نهیآد خاندان از هم نیمت -

 یحت که یزن و بچه هی ؟ بهمون رسوند بیآس چطور

 ! نبود هم غهیص
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 پس!  آورد سرش بال و زد هات نوه از یکی به عمد از

 !  باور نیا به نباش خوش دل ادیز

 : دیگویم پوزخند با رستار

 داشتهن اعتماد حرفتون نیا به ادیز منم بنظر گهیم راست -

 که ییکسا بودن خونواده نیا تو نمیمت از قبل. .  نیباش

 ! اوردنین در صداشو و زدن بیآس

 و شده مشت یدستها با. .  کندیم سکوت نباریا رادمان و

 هچ رادمان. .  کندیم نگاه رستار به اش شده منقبض فک

 ؟ است رسانده رستار به یبیاس

 : شودیم یعصب آقاجون

 ! نیکن تموم رو حرفها نیا -



 

Romanzo_o 1228 

 : دهدیم تکان یسر رادمان

 نیارد نگهش حاال. .  گفتم گفتمویم دیبا که ییزایچ من -

 ! نینیبب هم رو مونهیم نجایا از که یآوار و تونویزندگ تو

 : توپدیم رادمان به اضیف عمو

 یباش نجایا یدار حق تو هرچقدر و برادرته آدم نیا -

 ؟؟ پسر هیچ برادرت با تو مشکل داره رو حق نیا اونم

 شده یچ ؟ یکنیم صحبت درموردش بهیغر هی مثل چرا

 ؟؟؟ میخبر یب ازش ما که

 : دیگویم رسا و بلند رادمان

 !! ندارم یبرادر من!  ستین من برادر بهیغر نیا -

 تاررس به ییمعنا پر نگاه ، قیعم حرف نیا گفتن از بعد

 اه پله یسو به و ماندینم گرید یحرف منتظر و اندازد یم

 : کندیم نگاه هیبق به رستار ، رودیم
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. .  خب سخته برادر عنوان به بهیغر هی کردن قبول -

. .  کردم قبولش من یول بود بهیغر من واسه اونم هرچند

 ! ریبخ شبتون

 دنیشن یبرا ماندن منتظر بدون اوهم حرف نیا از بعد

 . .  رودیم سالن از خروج در سمت به یحرف

 ها ذهن و شده نیسنگ فضا ، مبهوتن و مات هنوز هیبق

 ! است برادر دو نیا بیعج یحرفها ریدرگ

 حاالها کنمیم فکر که رادمان با. .  شومیم بلند میجا از

 قبل!  چرا رستار با یول ، بزنم یحرف نخواهد دلم حاالها

  هیبق از

 به و پوشمیم را رنگم یمشک یپشم و بلند فهیجل عیسر

 اطیح در دو با و زنان نفس نفس ، رومیم رستار دنبال

 شیدستها و دهیپوش را شیپالتو ، رسانمیم او به را خودم

 . است برده فرو شیبهایج درون را
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 : شومیم کشینزد

 یچ گوب بهم. .  افتاده اتفاق نتونیب یزیچ هی رادمان و تو-

 ! گسید زیچ. .  ستمین من هیقض مطمئنم ؟ شده

 : پرسدیم خونسرد کامال و کندیم نگاه ساعتش به

 ؟ دوستت کافه یبر یخوایم هنوزم -

 : میگویم حرص با و کنمیم اخم

 حرف نهیک از رادمان ؟ بده جوابمو!  چونینپ رو حرف-

 که یزیچ هی از تو. .  یکن یکار هی قراره تو نکهیا از زنهیم

 زا چکدومیه!  یزنیم حرف افتاده اتفاق رادمان و تو نیب

 ور یزیچ نکهیا به یازین -!  نبود منظور یب حرفاتون

 ! نمیبینم بدم حیتوض

 : کنمیم نگاهش یحرص
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 ونا به نکنن یتوجه هیبق دیشا!  یبد حیتوض دیبا -

 بود رادمان با حرفات یتو که ینفرت
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 یزیچ هی وسط نیا!  باشم تیاهم یب تونمینم من یول

 !! ستین یعاد اصال که هست

 به رو به نگاهش ، رودیم راه اعصابم یرو اش یخونسرد

 : است شیرو

 ! یشنوینم یحرف من از نکن تلف رو وقت یخودیب -



 

Romanzo_o 1232 

 به رو ، شودینم یخال حرصم یول کشمیم قیعم نفس چند

 : کند نگاهم شود مجبور تا ستمیا یم شیرو

 کرده کاریچ اون خب ؟ رادمان از ؟ یدار نهیک یک از تو -

 !فهممشیم امشب من و هست یزیچ هی خورمیم قسم ؟

 ای میایب کوتاه دینبا ، کندیم نگاهم تیجد با و سکوت در

 : کنندیم پنهانش شهیهم تا ای فهممیم را ماجرا نیا امشب

 هب که ییحرفا تک تک من نیبب!  خب بگو د ؟ یالل -

 هیکنا و طعنه با همشون. .  ذهنمه تو یزد تاحاال رادمان

 تو یمسخرگ هی داداش یگیم بهش یوقت یحت!  اس

!  ندارم یبرادر من گفت رادمان امشب!  داستیپ لحنت

 نهیک اب نیا. .  یکرد قبولش برادر عنوان به یگفت تو یول

 ورج یزنیم حرف رادمان با یوقت حرفاته تو که ینفرت و

 !  ادینم در

 :کنمیم گره هم در ام نهیس یجلو را میدستها
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 تخود از امشب ای حرفا نیا تموم با!  چونینپ منو پس -

 ات کشمیم سرک کاراتون تو یاونقدر ای خبره چه فهممیم

 !  بفهمم

 : دیگویم خونسرد و چرخاندیم صورتم یرو را نگاهش

 دمب یلیخ کنهیم مییبازجو داره یکی کنم حس نکهیا از -

 ! ادیم

 ! دهدینم پس هم نم یحت انگار کنمیم نگاهش کالفه

 گفتیم رادمان نکهیا. .  یدار نفرت هممون از دیشا-

 رادمان!  درسته البد هم یبرسون بیاس بهمون قراره

!!  دونهیم یزیچ هی حتما!  زنهینم یالک حرف چوقتیه

 همون تو. .  میکرد اعتماد بهت یخودیب ماها واقعا دیشا

 !! میش آشنا تاباهات مونده یلیخ که یا بهیغر

 یذات یخونسرد آن گرید انگار. .  کندیم نگاه چشمانم به

 یاخم و است یجد کامال. .  ستین دایپ نگاهش در اش
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 با خودش مانند هم من ، است افتاده شیابروها نیب

 : زنمیم حرف و کنمیم نگاهش تیجد

 رسونده بیآس که یاون کنمیم اشتباه من دیشا اصال-

 تاز که یکرد یکار هی رادمان با دیشا. .  یباش تو ممکنه

 من بگه همه جلو و بدونه بهیغر رو تو و ادیب بدش

 !! ندارم یبرادر

 : دهدیم تکان یسر و زندیم یعصب پوزخند

 !! یدونینم یچیه تو!  شو ساکت -

 ؟ یکردن یکار تو ؟؟ کنمیم اشتباه. .  بدونم تا بگو پس -

 !! نکردم -

 فحر نیا یبلند نسبتا یصدا با و یجد و محکم یانقدر

 -. .  مانمیم میجا در حرف یب و ثابت لحظه که زندیم را

 ظاهر که یادم اون یول!  امیب نظر به یعوض هی دیشا من

 یایبدبخت تموم هیبان باعث زده گول همتونو درستکارش
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 م؟دار نهیک دارم، نفرت!  درسته ؟ ام بهیغر من یگیم!  منه

 هدرست کامال برااوو ؟ ادینم خوشم رادمان از. .  درسته نمیا

!! 
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 ؟؟ چرا یپرسیم حاال

 انگار یول بزند حرف خواهدیم ، کندیم نگاه صورتم به

 کنترل را خودش یول است یعصب. .  شودیم مانعش زیچ

 : کندیم
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 خودیب قضاوتام کن ثابت. .  بگو بهم ؟ چرا پرسمیم آره -

 تراح و بگو اته؟؟یبدبخت باعث رادمان چرا!  جهته یب و

 ! خودتو کن

 : دیگویم نفرت با و رودیم عقب یعصب

 همه گذاشت و کرد حبس نیزم ریز تو برادرشو چون -

.  کرد فرار و نداد نجاتش چون. .  شه آوار سرش رو یچ

 تو حاال. .  کرد محروم کردن یزندگ از برادرشو چون. 

 ؟ من ای اوِن ، ندارم یبرادر من بگه دیبا که یاون بگو

 نیچن واقعا. .  رادمان. .  مانمیم میجا در رانیح و شوِک

 ؟؟ بود کرده او با را یکار

 عنهط نیا. .  رفتارها نیا یتمام لیدل پس. .  شودینم باورم

 هیکنا یحرفها یبرخ برابر در رادمان سکوت. .  ها هیکنا و

 بال نیا رادمان ؟ بود نیا بخاطر همه و همه. .  رستار دار

 مدرک!  دانستینم چکسیه بودو اورده برادرش برسر
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 کامال شانیرفتارها و حرفها یال به ال هم حرف نیا

 نم. .  من ؟ ینگفت هیبق به چرا. .  چرا -. .  بود مشخص

 نم. .  نهیسنگ یلیخ سخته یلیخ. .  بگم یچ دونمینم

 !!! کردمینم فکرشم یحت

 شوقت چون نگفتم. .  نهیسنگ و تلخ شهیهم قتیحق -

 وت و من نیب قراره چون یگینم یکس به توهم ، ستین

 !  بمونه

 انگار. .  بود شده دار لکه کامال قلبم در و ذهنم در رادمان

 کنم نگاهش پشتوانه و یحام ان چشم به توانستمینم گرید

 دهز برهم و کرده رانیو یرحم یب با را تصوراتم یتمام. . 

 خودمون نیب دیبا تهش یگیم من به یهرچ چرا -. .  بود

 لک به تیزندگ کرده باهات رادمان که یکار با تو ؟ بمونه

 نویا. .  یباش ناراحت ازش اگر یدار حق!  شده عوض
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 هتب نکهیا از نکن مونمیپش!  نه -. .  بدونن دیبا هم هیبق

 ! کردم اعتماد

 ؟ ندک اعتماد من به توانسته یعنی ؟ بود کرده اعتماد من به

 دیوگیم من به را داندینم چکسیه که ییحرفها یوقت خب

 سالها که بود میرو به رو یآدم!  است کرده اعتماد یعنی

 دور اش خانواده از بود کرده بااو برادرش که یکار بخاطر

 سوزدیم دلم شتریب کنمیم فکر شتریب هرچه. .  است مانده

 که ییحرفا اون بابت من -. .  شومیم ناراحت شیبرا و

 من. .  کردم قضاوتت ندونسته. .  خوامیم معذرت. .  زدم

 نیهمچ. .  رادمان کردمینم فکرشم یحت واقعا من. . 

 ! باشه کرده باتو یکار

 : ستدیا یم کنارم

 درموردش یدار حق. .  ام بهیغر هی من باالخره -

 یکنیم فکر که ییآدما بدون نویا یول. .  یکن یهرفکر
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 یمفهیم روز هی ، آشنان یلیخ و شونیشناسیم سالهاست

 . .  ان بهیغر هی از تر بهیغر صدپشت

 : کنمیم نگاهش و چرخمیم سمتش به

 االن تا . . . شناختمیم  رادمانو شتریب دیبا دیشا. .  درسته-

 بهش یخودیب دمیفهم روزا نیا رفتم جلوتر یهرچ که

 . . .  بودم کرده باورش و داشتم اعتماد

 به رو یکس هر. .  کن دقت شتریب انتیاطراف انتخاب تو -

. . !  نشو کینزد هم یهرکس به. . .  نکن کینزد!  خودت

 دوم درس

 

 از خروج در سمت به و وفتدیم راه به حرف نیا از بعد 

 لیتحل هیتجز را شیحرفها که همانطور ، رودیم عمارت

 : پرسمیم بلند کنمیم
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 ؟ استاد یریم کجا - 

 ! فرندت یبو کافه - 

 اکج گفت دقیقا او!  کنمیم نگاه رفتنش به خورده جا 

 ! رومیم دنبالش به عیسر میایب خودم به تا ؟ رودیم
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 ، دیآ یم در صدا به در یباال زنگوله و شوندیم کافه وارد

 و نییتز نور پر یها سهیر با و است شلوغ اریبس کافه

 قرار کافه وسط لدای شب زیم. .  کرده دایپ یخاص ینما
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 رستار ، است آن با گرفتن یسلف مشغول یهرکس و گرفته

 اب دارد یادیز امشب. .  کندیم نگاه اطرافش یب هدف یب

 ! دیآ یم راه دختر نیا دل

 و یشلوغ انیم در و گرددیم ایپو دنبال به چشم با گلچهره

 اهشنگ نکهیهم ایپو ، کندیم شیدایپ باالخره صداها و سر

 : دیآ یم سراغش به باز شین و تعجب با افتد یم یگل به

 یگاو یگفتیم دختر!  نجاستیا یک نیبب به به -

 ینجوریا!!  میبردیم سر یزیچ یشتر یخر یگوسفند

 ! شهینم که یخال و خشک

 : زندیم ایپو یبازو به یا ضربه یگل

 !  من عنتر مبارک لداتی حاال خب-

 ازهت که بزند یحرف خواهدیم یگشاد و گل لبخند با ایپو

 او هب که یکم ، شودیم یگل کنار در رستار حضور متوجه
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 دهید را او داندینم!  دیآ یم آشنا نظرش به کندیم دقت

 ! دیا یم اشنا بنظرش یول. .  نه ای است

 : دیگویم عیسر گلچهره

 بهت موردش در قبال!  نهیآد خانواده دیجد عضو از نمیا -

 ! بودم گفته

 وزمرم افهیق و آراسته ظاهر نیا شودیم متوجه تازه ایپو و

 چگونه که است متعجب!  است آشنا شیبرا نقدریا چرا

  ، اند امده نجایا امشب او و یگل

 دراز رستار سمت به را دستش و شودیم تریجد یکم

 : کندیم

 ییاشنا هی قبال یگل. .  نیاومد خوش یلیخ. .  سالم-

 از دارم که خوشحالم. .  بود داده بهم شما از یمختصر

 ! نمتونیبیم کینزد
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 تدس ایپو با و اورد یم رونیب را چرمش دستکش رستار

 : دهدیم

 ! نطوریهم منم -

 یبمناس فرصت امشب ، برد یم نشیذرب ریز را او ایپو و

 . بشناسد شتریب را مرموز فرد نیا تا بود

 به ایپو ، کندیم شانییراهنما شانیشگیهم زیم سمت به

 ات ، زندیم صدا هارا گارسون از یکی و کندیم نگاه اطراف

 : کندیم نگاه یگل به گارسون امدن

 شد خوب. .  شدمیم دیناام اومدنت از داشتم گهید-

 ! کنم تخته رفاقتمونو در خواستمیم وگرنه یاومد

 نیبخوا گهیهمد طیشرا دونستن وجود با که ییدوست -

 ! نیند ادامش بهتر همون ، نیکن تخته درشو
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 یلبخند یگل ، کنندیم نگاهش دو هر رستار حرف نیباا

 : زندیم

 نبدو یول گهیم مضخرفات نیا از شهیهم ما یایپو نیا -

 ! زنهیم لنگ ، چرخهینم شیزندگ رفاقتمون و من

 :دیگویم است رستار به حواسش تمام که ایپو

 . . گهیم خودش که ها هیما نیهم تو یزیچ هی هوم -

 ندینشیم رستار کنار و کشدیم عقب را اش یصندل هم بعد

 : پرسدیم و کندیم زیر را شیچشمها ،

 اردید مشتاق واقعا کرده شما از یگل که ییفایتعر با -

 ! بودم
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 ، ندکیم نگاه یگل به و بردیم باال را شیابرو کی رستار

 ایوپ ندارد دوست کندیم نگاه ایپو به اخم یکم با گلچهره

 : بدهد لو را زیچ همه

 دوست اونم گفتم براش دموید که ییزایچ فقط من -

 ! نتتیبب زودتر هرچه داشت

 ، اندازد یم کنجکاو یایپو به یمرموز نگاِه مین رستار

 یسع نقدریا چه یبرا ایپو است روشن شیبرا روز مانند

 : شود کینزد او به دارد

 زودتر وگرنه من دنید به یمشتاق نقدریا دونستمینم-

 ! ومدمیم
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 ! نیاومد که االنه مهم نداره یاشکال حاال بابا نه -

 یگل. .  چرخدیم منو یرو ها نگاه ، گارسون آمدن با

 نوِم دنید بدون رستار و دهدیم سفارش یشکالت کیِش

 آب وانیل کی فقط و ندارد لیم یزیچ که دیگویم

 . خواهدیم

 : دیگویم بعد و کندیم نگاه مهمانها به ایپو

 یلیخ. .  نیبرس ایماف یباز به نیومدین زودتر شد فیح -

 ! داد حال

 : گذاردیم اش چانه ریز را دستش یگل

 االح. .  امیب تونستم االنشم نیهم کن شکر خدارو برو -

 ؟ شهروندا ای بردن ایماف

 : دیگویم خوشحال ایپو
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 نمویقیموس گروه نداره یبیع حاال!  ایماف معمول طبق -

 ! نیدیرس نیا به الاقل!  کنه شروع خوادیم االن

 : کندیم نگاه رستار به حرف نیا از بعد

 ؟ درسته گهید نیبود کشور از خارج شما -

 رستار ، کند باز را صحبت سر خواهدیم جمله نیا با و

 : دیگویم تفاوت یب و خونسرد

 کایآمر - ؟ کشور کدوم - اره -

 : دهدیم تکان یسر ایپو

 ؟ یبود یکار چه مشغول اونجا!  تکاریجنا یکایآمر اوه -

 دخوریم هم به حالش یا شهیکل سواالت نیا از که رستار

 : دیگویم کند برخورد مودبانه دارد یسع یول

 ! باشه گفته بهت گلچهره کردمیم فکر -
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 دتونخو از شتریب اتیجزئ با داشتم دوست یول گفته -

 ! بشنوم

 اهر دارد ایپو که شودیم متوجه رستار چهره حالت از یگل

 : رودیم یاشتباه را

 دارن شرکت کشور از خارج. .  گفتم بهت من گهید اره -

 . .  حرفان نیا و زنسیب کار تو. . 

 و دیا ینم کوتاه ایپو یول کند یحال را ایپو دارد یسع و

 : کندینم یتوجه

 ؟ هیچ شرکتتون اسم -

 تشسواال امشب ایپو ، زندیم هیتک اش یصندل به رستار

 السو حوصله اصال که ستیکس رستارهم و ندارند یتمام

 : ندارد را شدن جواب و



 

Romanzo_o 1249 

 که مشکالت یسر هی بخاطر فعال البته ML شرکت -

 ازش یخبر و شده گرفتار اورده وجود به شرکت سییر

 ! هوا رو موندهشرکت و ستین

 دارم االنم و افتاده رانیا به من اومدن از بعد اتفاقات نیا

 کنندیم نگاهش هردو یگل و ایپو. . کنمیم یریگیپ نجایا از

 از یکم و داردیبرم را آبش وانیل انها به توجه یب رستار ،

 : دیوگیم شودیم گرم دارد تازه بحثش که ایپو ، نوشدیم آن
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 زودتر هرچه دوارمیام. .  شدم متاسف یلیخ -. 

 ممنون -. .  بشه حل مشکالتتون
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 مشخص هنوز - ؟؟ نیبمون رانیا کال گهید نیدار قصد -

 ! ستین

 : کندیم نگاهش زیر ایپو

 ؟ نیبرگرد داره امکان یعنی پس -

 : چرخدیم سمتش به یجد رستار

 ! هست امکانش بله -

 : زندیم یتصعن لبخند ایپو

 نیهمچ کشورم یروزا نیا اوضاع نیدار حقم. .  آهان -

 ! بره نمونه ادم که بهتر همون ستین مراد بروفق

 یلیدل یوقت تا!  ستین کشور اوضاع من مسئله یول -

 ! مریم شه تموم لمیدال. .  مونمیم باشم داشته موندن واسه

 توانستیم حرف نیا ، کندیم نگاه رستار به موشکافانه ایپو

 کیمیم تمام و نگاه اعماق!  باشد داشته یمنظورخاص
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 یذکاوت و دقت یول ، بود حرف پراز آدم نیا صورت

 . است الزم دنشانیفهم یبرا خودش مانند

  ؟ نیشد آشنا باهم چطور نفر دو شما -

 نندهک خسته سواالت نیب از که رستار سوال نیباا گلچهره

 : کندیم نگاه ایپو به ، بود شده مطرح ایپو

 اومد احمق پسر هی یاطیخ کارگاهه جلو روز هی یچیه-

 تشمدس تو و بود شیلعنت هیگوش تو سرش که همونطور و

 هقهراق به نموینازن مانتو و من به خورد ، نسکافه وانیل هی

 ! داد

 : شودیم باز ششین ایپو

 جلوتو که تو بود یگوش تو سرم من حاال چه من به -

 ناو واقعا اما! بهت نخورم که اونور یرفتیم یکردیم نگاه

 ! شد فیح بود خوشکل مانتوهه
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 گلچهره حرص که دیگویم عمد از را حرفش اخر کهیت و

 یا لکه یبرا است هنوز که هنوز داندیم چون اورد در را

 ! خوردیم افسوس بود افتاده مانتواش یرو که

 جمع را شیلبها بود نشسته شیرو به رو که گلچهره

 با راههم و زندیم ایپو یزانو به یا ضربه شیپا با و کندیم

 : دیگویم حرص

 شتریب بار هی!  دارم عذا براش هنوزه که هنوزم!  یعوض -

 ! ییآشنا روز اون و تو به لعنت!  بودم دهینپوش

 : دهدیم ماساژ را شیپا درد با ایپو

 جبران منو کار خودت انگار حاال یگل یگرشیج جز َاه -

 ! ینکرد

 بود متعجب نشانیب یگفتگو از که رستار به حرف نیباا

 : کندیم نگاه
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 تو که یمعدن آب اون با لحظه همون شهیم باورت -

 یخال رو همه کردو باز درشو ؟ کرد کاریچ بود دستش

 ! سرم رو کرد

 روزمندانهیپ لبخند که یگل به و رودیم باال شیابروها رستار

 شانه هنیس به دست یگل ، کندیم نگاه بود شیلبها یرو یا

 : اندازد یم باال یا

 کاریچ خب!  یخودت هم یگفت دلت تو که یوحش اون -

!  هکن خالص خودشو خواستیم دیببخش هی با کردم؟یم

 !سرش ختمیر ابارو اومد زورم منم

 : کندیم نگاهش یکج دهن با ایپو

 االن سرمو یشد هوار گهید بعدشم دردنکنه دستت -

 یکنینم هم ول بهم یدیچسب کنه نهیع سالهاست
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 ، دیآ یم خوشش ایپو و یگل نیب یدوست نیا از رستار

 دباش برآمده کار کی پس از اش یزندگ در یگل اگر دیشا

 ! ااستیپو با اش یدوست نیهم باشد مانده شیپا و

 ، کند زیآنال بود توانسته اولش برخورد همان در را ایپو

 خوِد مانند درست است کنجکاو و جنبدیم سرگوشش

 ددار جود هم به نانیاطم و اعتماد جفتشان نگاه در. .  یگل

 امچکدیه وجود در که است افتهی ایپو در را یزیچ یگل ؛

 با برخوردش در ، کند دایپ نتوانسته دخترش یدوستها از
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 زیچ چیه کندیم یسع و است خودش کامال انگار ایپو

 قدرشو یول داغونه و درب رفاقتتون -. .  نباشد پنهان

 که قیرف هی یول یباش نداشته خونواده ایدن تو. .  نیبدون

 یچ همه انگار. .  یباش داشته کنارت ، باشه قیرف واقعا

 زایچ یلیخ نداشتن به داشتنش با که یرفاقت هی. . یدار

 . .  باارزشه یلیخ گه،ید ینکن فکر

 یادمها باهمه رستار شودیم مطمئن دلش ته گلچهره و

 یوقت. .  است متفاوت اش خانواده مخصوصا اش یزندگ

 و است غلط ایپو و خودش نیب یدوست نیا ندیگویم همه

 را نامش و شود دهیکش خط دورش دیبا شود تمام دیبا

 دیگویم!  بدان را قدرش دیگویم رستار ، اوردین هم

 !  است باارزش
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 و بیعج حِس آن و کنندیم انیطغ دلش ته یها حس

 به هیقب از شتریب دارد یتازگ شیبرا یلیخ که یمشکوک

 : زندیم یلبخند ایپو ؛ دیآ یم چشم

 نکنه ؟ یا خونواده نیهم بچه یمطمئن تو یلیخداوک -

 زا خارج سالها چون دیشا دونمینم البته ؟ یاومد یاشتباه

 هنیآد عمارت یاهال ی هیبق از تر ندیما ُاپن یبود کشور

 ! یا

 نگاه است نشسته شیجا در صاف که همانطور رستار

 : اندازد یم ایپو به یکوتاه

 یهرک نیب نکهیا. .  دونمیم رفاقتو ارزش فقط من. .  نه -

!  یبمون پاش دیبا. .  یکن تجربش و باشه هرجا ، باشه

 زا پس ، باشه داشته اگر نداره یتموم یدوست و رفاقت

 ! نبوده رفاقت اصال اون یکرد اشتباه اول

 : دهدیم تکان یسر ایپو
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 نیا یکرد تجربه توام!  درسته کامال یعنی. .  درسته -

 ؟ گهید رفاقتو

 حال در که یارکست گروه و رو به رو به لکسیر رستار

 : کندیم نگاه بودند شدن اماده

 ! کردم درکش و دمید آدما نیب یول. .  نه -

 چه ای یدوست چیه تو ساال نیا تو یبگ یخوایم یعنی -

 ؟ینداشت. .  باشه کنارت باشه فکرت به که یکی دونمیم

 ، دکنیم نگاه رستار به جواب دنیشن یبرا منتظر یگل

 دیبا یول. .  بود اش یزندگ کل و قیرف و خانواده دیجاو

 نهات شهیهم دال کی چون. .  کردیم پنهان دیبا کردیم انکار

 برادرش که یکس از کردیم محافظت دیبا چون. .  است

 . . کردیم پنهان آدمها تمام از را ضعفش نقطه دیبا ؛ بود
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 مبزار وقتمو تمام کردم یسع نیبخاطرهم!  نداشتم نه -. 

 که خوبه کنمیم فکر!  خونوادم کردن دایپ بعدم و کار واسه

 خانوادم دنبال گهید بود ممکن چون نداشتم رو یکس

 . .  نگردم

 یراب ، شودیم غم از پر رستار یبرا مهربانش قلب یگل و

 چگونه رادمان. .  شیها یکس یب یبرا شیها ییتنها

  ؟ بکند برادرش با را یکار نیچن توانست

 : دیگویم کندیترم زبان باسر را لبش

 فکر نکهیا هم یدار خونواده هم که. .  االنه مهم یول -

 ! میدوست االن تو و من کنم
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 اوترکنجک ارایپو تا کندیم پنهان را مرموزش لبخند رستار

 : دیگویم یگل به و نکند

 یطور ینخوا گهید ساِل چند دوارمیام یول. .  درسته -

 مارو ییآشنا ، یکرد فیتعر رو ایپو با تییاشنا که

 ! یکن فیتعر

 : زندیم هیتک یصندل دسته به ایپو

 تونیدوست که یباش گهید سال چند تا تو دوارمیام منم -

 ! کرد فیتعر بشه

 را شمعروف مرنوز و کج لبخند و کندیم نگاه ایپو به رستار

 : زندیم

 ! داره گفتن یبرا یشتریب حرف نبودن وقتا یگاه -

.  اردد یکیتار آدم نیا. .  کندیم نگاهش مکث یکم با ایپو

 یماریب کی مانند. .  دهد انتقالش دارد یسع که یکیتار. 
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 زا شتریب یلیخ آدم نیا ، اندازتش یم همه جان به یمسر

 ! دهدیم نشان خودش از که است یزیچ

 دزننیم شیصدا نیح نیهم در ، بزند یحرف خواهدیم تا و

 ادم نیا از و دهد خاتمه را بحث فعال شودیم مجبور و

 . .  بکند دل مرموز

 : کندیم نگاه رستار به گلچهره ایپو رفتن با

 ؟ میگب یچ نیبود کجا دنیپرس و خونه میبرگشت یوقت -

 ودندب اجرا آماده گرید که ارکست گروه به الیخ یب رستار

 : کندیم نگاه

 امروز نمویماش منم!  میبخور هوا یرو ادهیپ میرفت -

 ارکپ نترییپا کوچه هی. .  ندارن خبر هیبق هنوز. .  گرفتم

 . کنهینم شک گهید یکس. .  میریم و میکنیم

 : دهدیم ادامه رستار که ، اندازد یم باال ییابرو گلچهره
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 البته . . کنه نیج میس مارو ادینم یکس امشبم بااتفاقات -

 ! بدم یقول بهت تونمینم زمیعز برادر درمورد

 : کندیم اخم رادمان یاور ای با یگل و

 دوران اون گذشت. .  نداره یربط گهید اصال که اون به -

 ! بود حرف برام حرفش که

 هک زندیم یپوزخند و اندازد یم یگل به ینگاه مین رستار

 نختیر هم به قدرت که یراست به ، شودینم اش متوجه او

 یحام رادمان یزدن برهم چشم در!  داشت را زیچ همه

 و هرساعت!  بود انداخته چشمش از را یگل یشگیهم

 گذردیم عمارت آن در حضورش و وجود از که قهیدق

 از دانه به دانه را هرکدام و شودیمنفجرم یدیجد بمب

 شیها خواسته همه به دال.  کندیم دور خانواده و عمارت

 . ندارد نشد او یبرا یکار. .  رسدیم
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 و یگل ایپو و نندیچیم ارکست گروه یجلو را ها یصندل

 و رندیبگ یجا جلو فیرد در تا زندیم صدا را رستار

 .  نندیبنش

 رستار با همراه و داردیبرم را اش یشکالت کیِش یگل

 هس بند ، نندینشیم هم کنار جلو فیرد یصندل دو یرو

 سالم مهمانها به بودند سال و سن کم و جوان که نفره

 از یکی با را کارشان خواهندیم معلوم قرار از و کنندیم

 و شوق با که یگل به ،رستار کنند شروع شادمهر یآهنگها
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 ؛ کندیم نگاه بود منتظرشان و کردیم نگاه آنها به اقیاشت

 کرده فشیکث یباز وارد را خانواده گناه یب دختر چرا

 رادمان سوزاندنش؟ شتریب بخاطر ؟ رادمان بخاطر ؟ است

 !  سوزدیم دخترهم نیا بسوزد

 با یباز نیا. .  دهد نشان تفاوت یب را خودش خواهدیم

 چه بسوزند ها گناه یب چه حاال شود تمام دیبا او برد

 هیبق اورا یها یگناه یب مگر ؟ دارد یتیاهم چه نسوزند

 ات سوزاَندیم هم او پس ؟ ببرند خودشان تا نسوزاندند

 تو اوردند سرت هرچه ، است نیهم ایدن. .  ببرد خودش

 ای یکمتر انها از تو نکنن فکر تا یاور یم برسرشان هم

 داده هشدار دختر نیا به هم یکاف اندازه به. .  فتریضع

 به قایدق ، ندیبیم کنارخودش را او بازهم یول. .  است

 رتگاهپ لبه به را خودش که یگناه یب!  یصندل کی فاصله

 . دهد نجات تواندینم یکس ، بردیم



 

Romanzo_o 1264 

 ادهس. .  کندیم نگاه دخترک به باز و کشدیم یقیعم نفس

 ناگوارش یاتفاقها باعث ها نیهم و است دلسوز ، است

 تطاق دانستینم که یفینح و فیظر دخترک. .  شوندیم

 . .  نه ای داشت خواهد را ندهیا اتفاقات

 کردن زمزمه حال در که کندیم نگاه دخترک یلبها به

 شروع را کارش گروه شودیم متوجه تازه و است یزیچ

 : است شادمهر از اهنگ کی خواندن حال در و کرده

 که ، هست نگاهت توو یحرف چه" "  یحرف چه"  -

 " داره یزندگ. .  چشمات

 " داره یتازگ ، کنارت یتکرار ِیایدن نیا که"

 ینمع خودش ؟ شود یقربان بگذارد ؟ کند چه دختر نیا با

 بعد و کردن اعتماد. .  کندیم درک خوب را شدن یقربان

 اش تجربه کولبار. .  کندیم درک خوب راهم خوردن نارو



 

Romanzo_o 1265 

 از دختر نیا دارد شک یول. .  حرفهابود نیا از تریسنگ

 . نشود خورد شانینیسنگ ریز و دیایب بر شیها تجربه پس

 " شهیهم"  -

 "ستین آدم دسِت هم یکی عشق و عقل نیب شهیهم"

 "ستین آدم دسِت چوقتیه که ، دونمیم نویهم عشق از"

 مورد خواننده آهنگ دنیشن با کندیم عشق گلچهره و

 متوجه و چرخدیم رستار سمت به نگاهش ، اش عالقه

 اش نهیس در نفس. .  شودیم خودش یرو او رهیخ نگاه

 خواهدیم دلش نگاهش دنیدزد یجا به و شده حبس

 . . بماند تیوضع همان در مدتها
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 نیا مرموز یلبخندها آن یحت و نگاه نیا و چشمها نیا

 هی"  -. .  بودند شده جذاب شیبرا اندازه از شیب روزها

 هک یکس" "شهیم تیوونگید همه بودن عشق میتسل جا

 "شهیم تیزندگ تموِم ، یکردینم فکر

 

 شده دختر نیا زیچ چه عاشق رادمان داندینم هم هنوز

 به تا او که دارد وجود درونش یپنهان زیچ چه ؟ است

 متوجه نباشد قرار دهمیشا ؟ است نشده اش متوجه االن

 خودش یبرا یزیچ کی یعاشق ادم هر چون. .  شود اش

 قرار و. .  کندیم دایپ کردن یعاشق یبرا فرد کی درون

 ، وندش عاشقش و نندیبب و داکنندیپ همه را زیچ آن ستین
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 دایپ چکسیه درون حال به تا رستار که یزیچ همان

 دل که من به ، یداد من به ییایدن چه. . " بود نکرده

 "دادمینم

 . " . افتادم ادشی تو با که ، بود ُگم دلم توو یعشق چه"

 ، کنند یهمراه را او که خواهدیم مهمانها از خواننده و

 ردنک زمزمه به کندیم شروع هیبق با همراه لبخند با گلچهره

  آهنگ

 "دادمینم دل که من به ، یداد من به ییایدن چه

 . " . افتادم ادشی تو با که ، بود ُگم دلم توو یعشق چه"

. .  دریگیم نظر ریز را شانیرفتارها تک تک دور از ایپو و

 . . کند کشف را یبزرگ زیچ خواهدیم که یکاراگاه مانند

 که یتیفیگ ، دهدیم فتیگ مهمانها به ها گارسون از یکی

 . ودب شده چسبانده یچوب خیس یرو انار شکل و کافه نام
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 در ، کندیم رد و خواهدینم رستار یول دهدیم هم یگل به

 و یگل یرو به رو و دیا یم کافه عکاس نیح نیهم

 تنوب باشه هم ینوبت خب خب خب -:  ستدیا یم رستار

 دایپ که نیریبگ درست فتمیگ نیبزن لبخند هی! دوتاس شما

 ! کافه خاطرات تابلو تو بره قرار بعدش چون باشه

 رفط به و ردیگیم یخاص ژست با را فتیگ ذوق با یگل

 ندیبیم هک رستار ، وفتندیب تریمیصم تا شودیم لیما رستار

 و گذاردیم یگل یصندل پشت را دستش ندارد یفرار راه

 ار عکس عیسر عکاس ، کندیم رفتار تر دوستانه یکم

 : ردیگیم

 ابلوت تو عکستونو نیتونیم رفتن موقع ، نیا از نمیا -

 ! نینیبب

 یصدا و کنندیم شروع را یگرید آهنگ ارکست گروه

 . کندیپرم فضارا همه سوت و غیج و دست
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 : کندیم نگاه ساعتش به رستار

 ! میبر دیبا گهید کنم فکر -

 جانیه با که دیآ یم ها بچه از یکی یصدا نیح نیهم در

 : زندیم داد

 ! ادیم برف داره!  برفه -

 کافه ی شهیش سمت به یچندنفر حرف نیا دنیشن با

 رد زمستان برف نیاول ؛ کنندیم نگاه رونیب به و روندیم

 . .  بود دنیبار حال در چله شب

 : شودیم بلند شیجا از جانیه با گلچهره

 ! میافتاد یباز برف هی. .  میکر اوس گرم دمت یوا -

 : پوشدیم را شیپالتو رستار

 پارک رنتییپا کوچه هی نیماش گفتم بهت که یپالن اون -

 ! کن فراموش رو شهیم
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  ادهیپ خوبه هم یلیخ من بنظر نه نه -

 هک ییکسا عینه شهیم روزمون و حال خونه در تا میریم  -

 طبیعیتره هم یکل!  یرو ادهیپ و یهواخور!  رفتن

 :  افتد یم راه به رستار 

 به رو گلچهرس اسمش که یخی آدمک پس باشه -

 ! دمیم لیتحو خونواده

 ، دیگویم نقص یب و کامل را گلچهره اسم که هربار و 

 در درچق رستار گاهیجا فهمدیم گرید هربار از شتریب یگل

 . .  رسدیم نظر به متفاوت نگاهش و ذهنش

 تسیزیچ از کاملتر یلیخ اسمش فهمدیم دارد تازه انگار

 ! شودیم هیبق از که

 با ایپو ، کننیم یخداحافظ او از و روندیم ایپو سمت به 

 : دهدیم دست رستار
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 !  نیریم زودم نیاومد رید زوده که هنوز - 

 نیا زا کنم فکر!  کردم دایپ نجارویا تازه من نباش نگران -

 !  همو مینیبب ادیز بعد به

  افتد یم راه به همراهشان ایپو

 نیا از بعد!  پس نمتیبیم. . .  باشه نطوریهم دوارمیام -

 نقطه ریز در هردو و کندیم یخدافظ هم یگل با حرف

 نیاشم سمت به دیباریم برسرشان که یدیسف کوچک یها

 یم باال را دستش کف و ستدیا یم یا لحظه یگل ، روندیم

 فک یرو که یکوچک دیسف برف دانه ، کندیم باز و آورد

 و بنددیم را چشمش ، شودیم زده ذوق افتد یم دستش

 :  کندیم نگاهش تعجب یکم با رستار کندیم آرزو

 نیا ، درک به که یخوریم سرما و سرده نکهیا حاال -

 ؟ هیچ بیعج رفتار
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 حال در و شده شیاستخوانها وارد کم کم سرما که یگل 

 :  دیگویم است دنیلرز

 -!  کردم آرزو دستم رو افتاد که یبرف دونه نیاول -

 رونبا قطره نیاول اون انایاح یول کنمیم دخالت دیببخش

  ؟ کننیم آرزو بخاطرش که ستین

 

 االب را شیابروها نه یمعن به و کندیم جمع را شیلبها یگل

 رستار نظر بار نیچندم یبرا یا قلوه یلبها نیا و دهدیم

  کنندیم جلب را

 !  خونوادن هی از جفتش هرحال به -

 :  رودیم نیماش سمت به رستار

 ؟ یکرد آرزو یچ حاال -
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 رزوآ ، گمیم یول نشه براورده ممکنه بگم اگر نکهیا با - 

 نداشته دعوا و جنگ گهید عمارت تو بعد به نیا از کردم

 ! میکن یزندگ هم کنار بد و خوب و میباش

 :  دیگویم شدن سوار از قبل رستار 

 . . آرزو نه خوادیم معجزه یگفت تو که یزیچ نیا - 
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 قاتیتحق و گذاردیم دوشش یرو را اش یپشت کوله

 به منتظر و ردیگیم دستانش در هم را اش مدرسه امروز

 شسیسرو تا توانستیم ، دوزدیم چشم ابانیخ کیتراف
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 یدنینوش خودش یبرا ابانیخ طرف آن کافه از امدهین

 نیا کندیم طلب بیعج هوا یسرما نیا ؛ ردیبگ یگرم

 زا نهایماش امد و رفت و کیتراف یول ، را گرم یدنینوش

 انابیخ از کامل اطیبااحت دیبا و است ادیز مدرسه مقابل

 . کند عبور

 یچشمها و بردیم داخل یکم را اش شده اتو یموها

 در یکی یکی دوستانش ، چرخاندیم اطراف را گردش

 بودند شانیها خانه به رفتن و مدرسه از شدن خارج حال

 شهیهم اش یکوفت سیسرو که بود خودش فقط. . 

 ! کردیرمید

 یربخا هوا یسرد بخاطر نکاریباا و کشدیم یقیعم نفس

 ابانیخ در را شیپا تعلل یب ، شودیم خارج دهانش از

 ندک عبور عیسر اند دهینرس نهایتاماش خواهدیم و گذاردیم
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 با و چدیپیم گوشش در یبلند بوق یصدا ناگهان که

 ! افتد یم نیزم یرو تمام شدت

 یلرز و ترس و چدیپیم اش یشانیپ و دستش در یدرد

 . افتد یم جانش به هم

 هب عیسر و شده ادهیپ نیماش از یکس که شودیم متوجه

. .  پرسدیم را حالش و زندیم شیصدا ، دیآ یم سمت

 : است طلبکار هم زیچ کی انگار و است یعصبان

 وخودت یبراچ ؟ ابونویخ ینیبینم ؟یا زنده ، خانوم یه -

 ابون؟؟یخ وسط هوی یندازیم

 درد نیا اگر ، دهدیم فشار هم به حرص با را شیدندانها

 یب آدم نیا خرخره قطعا نبود بالش و دست در یلعنت

 ! دییجویم را تیشخص



 

Romanzo_o 1276 

 و دزنیم زانو کنارش بود دهیشن را شیصدا فقط که یمرد

 اش یانرژ یها مانده ته با ، کند بلندش کندیم یسع

 : کندیم جور و جمع را خودش

 . .  شم بلند تونمیم خودم نزن دست من به شما -

 که یپسر ، کندیم نگاه شیرو به رو فرد افهیق به بعد و

 خوش یموها ، دارد یمشک شیر ته و ابرو و چشم

 حالت کشیبار نسبتا ی چانه و کوتاهش یلیخ حالت

 نس خوردینم اش افهیق به ، است کرده جذابتر را صورتش

 یخاکستر اسپورت کت تک ؛ باشد داشته یادیز سال و

 : گذراندیم نظر از را اطراف دقت با و دارد تن به هم

 نپه ابونیخ وسط پاشو ستین تیزیچ اگر حاال خب -

 !شن رد خوانیم نایماش یشد

 : کندیم نگاه پسر ییپرو به یعصب کایرون
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 ینطوریا باهام یدار وقاحت باکمال بعد بهم یزد -

  ؟یزنیم حرف

 : شودیم بلند شیجا از پسر

 یچ نهیع سرتو مدرسه از شدن مرخص از بعد اگر -

 !! وفتهینم اتفاقا نیا ابونیخ تو یوفتیب و نییپا یننداز

 و دست یرو ییها خراش و شیزانو در یسوزش کایرون

 تنداش او به یدقت انگار که پسر ، کندیم حس صورتش

 : دیگویم

 راه وراون برو!  که کما تو ینرفت ستین تیزیچ که حاالم -

 ! میدار یزندگ و کار میبر میش رد نکن سد رو
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 هک اش نداشته اعصابش تا کشدیم قیعم نفس کایرون

 : کند کنترل را بود رفته رادمان به کامال

 نم به یزد تو نطورهیا که حاال اصال بفهماا دهنتو حرف -

 جم جام از من ای ادیم سیپل ای کنهیم درد بدنم کل منم

  خورمینم

 اندازد یم کنارش و اورد یم در را اش کوله حرف نیباا

 ندینشیم ابانیخ در و کندیم دراز را شیپاها هم خودش و

 کیتراف در که یینهایماش یها راننده و عابران از نفر چند ،

 هچ که پرسندیم بااعتراض و ندیا یم سراغشان به بودن

 ! شده
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 گاهن لجباز یکایرون به شودیم کالفه دارد که بهیغر پسر

 : کندیم

 ادا راچ ستین تیچیه تو نمیبب پاشو ؟؟ آخه یچ یعنی -

 ؟؟یاریم در

 کاش و هیگر با ردیگینم ارام زدینر را زهرش تا که کایرون

 : دیگویم هیبق به رو اش یساختگ

 بلندشم جام از تونمینم من به زده پررو ی پسره نیا -

 سیپل نیبزن زنگ!  زنهیم حرف باهام ینطوریا داره بعدم

 ! توروخدا

 الترحییتغ نیا دنید با بود شده گرد چشمانش که پسر

 شیبرا روز نیع!  کندیم نگاهش باز دهان با دخترک

 ! کندیم نکارهارایا عمد از است روشن
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 مقصر را نیماش راننده خبرنداشتند یزیچ کهداز هم مردم

 نساورژا به انها از یکی و کردندیم سرزنشش و دانستندیم

 : دیگویم عیسر پسر که بزند زنگ خواهدیم سیپل و

 برمیم خانومو االنم مقصرمنم. .  یاوک باشه باشه -

 ! سیپل اداره بود یتیشکا اگر بعدم اورژانس

 کردن فکر بدون و هیبق چشمان یجلو حرف نیا از بعد

 کندیم بلند شیجا از را کایرون حرکت کی با شیحرفها به

 نیماش سمت به گرفته را او آغوشش در که همانطور و

 یلصند در اورا زده شوکه یکایرون به توجه بدون و بردیم

 سوار و کندیم جمع راهم لشیوسا عیسر و گذاردیم عقب

 ! وفتدیم راه و شودیم نشیماش

 اب بود افتاده نیماش در دیایب خودش به تا که کایرون

 شدکیم جلو یصندل دو نیب را خودش تیعصبان و حرص

 : زندیم داد و
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 عورشیب توهه نمیبب سایوا ؟؟؟یبریم کجا منو اروی یه -

 وت!!  کهیمرت یکرد غلط ؟؟یکرد بغل منو تیشخص یب

 دار نگه ، دار نگه اخه؟؟؟ یکرد یفکر چه باخودت

 !! شم ادهیپ خوامیم

 حال در پسر گوش کنار اش غویج غیج یصدا با کایرون

 ختیریم بهم را اعصابش شتریب هرلحظه و بود دادیب و داد

: 

 ! شهینم بد واقعا یببند دهنتو قهیدق دو -

 و شناسدینم را آدم نیا ندارد امدن کوتاه قصد کایرون

 خم نیهم یبرا برسد کجا به او با است قرار داندینم

 را پسر کندیم یسع و ردیگیم را فرمان و جلو شودیم

 : دارد نگه تا کند واردار

 هی وگرنه دار نگه ؟ یبریم کجا منو یدار کهیمرت دار نگه-

 ارکناا بزن!  نیبر فنا به نتیماش و خودت کنمیم یکار
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 کایرون نکاریباا و شده یعصبان کامال که ناشناس پسر

 با اورده در را سرشان پشت ینهایماش یبوقها یصدا

 ! کندیم ترمز ، زندیم کایرون سر که یداد

 کارش تنها ، ماندیم شیجا در مات و خشک لحظه کایرون

 . است دهانش اب داد قورت

 اش اشاره انگشت و چرخدیم کایرون سمت به یعصب پسر

 : دیگویم وار دیتهد و ردیگیم سمتش به را
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 یب و خودیب ای یکن نکارویا گهید بار هی فقط گهید بار هی -

 تااخر که کنم یکار هی خورمیم قسم یبزن حرف جهت

 زیر هی!  شبت کابوس بشم و نره ادتی منو افهیق عمرت

 ! شو ساکت قهیدق دو!  یزنیم مفت زر یدار

 دهش حبس اش نهیس در انگار نفسش و دهیترس کایرون

 ! است

 یتلپ امروز ندارم یا مدرسه بچه توهه با یکار من -

 زبونتم!  یشد یلیز و زخم نمیماش جلو یانداخت خودتو

!  کنهیم درد جام همه بهم زده اروی نیا که بود متر سه

 پس!  خونتون رسونمتیم بعدشم درمونگاه هی برمتیم

 ! شبا ساکت و بده استراحت کوچولوت فک به کن لطف

 ندت لحن و تیعصبان نیا انتظار و است کرده کپ کایرون

 دهانش اب یسخت به گرید یبار ، ندارد پسر از را زیت و
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 مین ، کندیم نگاهش هنوز که پسر به و دهدیم قورت را

 : دیگویم ارام و اندازد یم ینگاه

 !فقط خونمون برسون منو. .  کن زیچ. .  خوبم. .  من-

 : گرداندیبرم را شیرو تیاهم یب پسر

 ! یباش ساکت شد قرار-

 . وفتدیم راه به و کندیم روشن را نیماش حرف نیا از بعد

 را کایرون و داردیم نگه رسدیم که یدرمانگاه نیاول به

 به یازین دیگویم که شیاسرارها و لشیم برخالف

 . بردیم و کندیم ادهیپ نیماش از ندارد درمانگاه

 یکی یکی و دیآ یم کایرون سمت به یپوش دیسف پرستار

 : پرسدیم هم نیح نیهم در و کندیم مداوا را شیزخمها

 ؟ افتاده برات یاتفاق چه -

 : دیگویم پسرناشناس کایرون از قبل
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 ! بچمون نیزم خورده کرده بدو بدو مدرسه تو -

 اصال ، سابدیم هم یرو را شیدندانها حرص با کایرون

 تربزرگ که کندیم را تالشش تمام یوقت آمد ینم خوشش

 ! کندیم خطابش بچه نگونهیا پسر نیا برسد بنظر سنش از

 : زندیم اش یشانیپ یرو یچسب پرستار

 بچه اونقدراهم تو زمیعز باش خودت مراقب شتریب -

 ! یستین

 انومخ اس بچه یلیخ عقلش نینکن نگاه افشیق و قد به -

 ! پرستار

 که دکنیم نگاهش یبرزخ پسر حرف نیا دنیباشن کایرون

 زخم پرستار ، شودیم مواجه پسر پهن و پت لبخند با

 : کندیم زیتم هم را دستش

 ! نکهیا مثل هیشاک ازت یلیخ برادرت -
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 دیبگو خواهدیم و دهدیم رونیب را نفسش یعصب کایرون

 باز پسر ، باشد برادرش پررو آدم نیا که جانش از دور

 : دیگویم او از زودتر هم
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 بازم!  زمیعز خواهر نیا انداخته منو یزندگ و کار از-. 

 جواب وگرنه سالمه خودش که خداروشکر حال نیباا

 ! میدادیم یچ مامانو

 نیهم در!  ماندیم باز دهانش پسر یحرفها نیا از کایرون

 هم خودش کم کم که کرده یباز نقش یجور قهیدق چند

 ! دارد بااو ینسبت که شودیم باورش دارد
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 : کندیم اهنگ پسر به لبخند با شودیم تمام کارش که پرستار

 ! سالم و حیصح خواهرتون نیا شد تموم -

 اههمر بعد و اندازد یم کایرون به یتفاوت یب نگاه پسر

 : افتد یم راه به پرستار

 جامعه نیا کش زحمت قشر واقعا دردنکنه شما دست -

 ! دییشما

 است مشخص اش مغنه ریز از که بلوندش یموها پرستار

 : بردیم کنار را

 دیدار لطف شما کنمیم خواهش -

 رشتیب پزشکاهم از کارتون شما. .  گمیم یجد واقعا نه -

  دینباش خسته. .  حساستره و
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 خط و است زده شیلبها به یرنگ قرمز رژ پرستار

 نسبت و زندیم لبخند!  دیرسیم هم کوچه سر تا چشمش

 : شودیم خوشحال جوان مرد نیا فاتیتعر به

 ! ازتون ممنونم. .  بدونن قدر شما مثل همه کاش -

 : دهدیم تکان یسر پسر

 تونمیم دارم سوال چند هی من فقط ، کنمیم خواهش-

 ؟ بپرسم ازتون

 لبخندش باهمان بعد و اندازد یم اطراف به ینگاه پرستار

 تکان یسر و کندیم نگاه پسر به ستین منظور یب اصال که

 ! شوندیم خارج اتاق از باهم و دهدیم

 و قصد اگر نبود یُرون ، کندیم نگاهشان متعجب کایرون

 ! نداند را شانیهردو تین
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 همه تااالن که زندیم حدس ، کندیم نگاه ساعتش به

 ! ندارند را سراغش و اند شده نگرانش

 از دیاب یول زندیم لنگ یکم شیپا ، شودیم بلند شیجا از

 !  شود خالص مارموز پسر نیا شر

 نگاه اطراف به وارید گوشه از و رودیم رونیب اتاق از

 و وشخ مشغول پرستار با که شودیم پسر متوجه و کندیم

 ! است کردن بش

 : کندیم زمزمه رلبیز و گرداندیبرم را شیرو چندش با

 !هوسباز -

 در که ردیگیم شیپ در را خروج راه لنگان لنگان بعد و

 از ندکیم کمکش و گرفته را شیبازو ریز یکی نیح نیهم

 : برود نییپا ها پله

 ؟ رسونمتیم خودم نگفتم ؟ییتنها یریم کجا -
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 کنار خواهدیم را دستش یعصب پسر یصدا دنیشن با

 : بکشد

 اب لذتت غرق یگفتگو مزاحم خواستمینم دیببخش -

 ! بشم کش زحمت پرستار خانوم

 بهتر یجا هی فرصت سر شدیم تموم دیبا که اون نه-

 ! ببرم دیبا تورو فعال!  میدیم ادامش

 و چسبدیم شتریب را کایرون یبازو هم حرف نیا بعد

 . برود راه کندیم واداراش

 همراهش مجبورًا ، ندارد یخالص راه ندیبیم که کایرون

 ، دلشوره و استرس با عمارت ادرس دادن از بعد و شودیم

 . برسند تا ماندیم ساکت

 لقف در با که شود ادهیپ خواهدیم عیسر رسندیم نکهیهم

 : کندیم نگاهش نهیا از پسر ، شودیم مواجه نیماش
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 هب ، شهیم الزمت بگم بهت رو نکته چند رفتن قبل -. 

 مرخص مدرسه از یوقت بعد به نیا از اولنش داداشم قول

 که یکن حس ییزپایت موجود خودتو نکهیا یجا به یشیم

 اطیبااحت ، شه رد ابونیخ از تونهیم نیماش دنیرس از قبل

 ! شو رد اطرافت زدن دید و شتریب

  ؛ دومنش

 : چرخدیم کایرون سمت به
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 نک اضافه حواست به و کن کم تیمتر سه زبون اون از -

 رو از کاردک با ممکنه بعد دفعه چون کن جمعش شتریب و

 ! کنن جمعت نیزم

 : کوبدیم در به تیعصبان و حرص با کایرون

 وامخیم کن وا تویلعنت در نیا سرت تو بخوره حرفات -

 !! شم ادهیپ

 : گرداندیم بر را شیرو پسر

 کردنت تیترب یبرا شتریب بگو خونودات به ، سومنش و -

 ! کوچولو دختر بزارن وقت

 . کندیم باز را در قفل نیا از بعد

 ار حرصش تمام و شودیم ادهیپ نیماش از یعصب کایرون

 که بنددیم را ان محکم انقدر و کندیم یخال در سر

 ! چدیپیم ساکت کوچه یجا همه شیصدا
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 عمارت سمت به عیسر نیماش به کردن نگاه بدون هم بعد

 . شودیم داخل و کندیم باز را در ، رودیم

 آبنما کنار که ندیبیم را گلچهره ، شودیم وارد که نیهم

 . است ستادهیا

 : رودیم شیسو به زنان نفس نفس و عیسر

 ! اومدم من. .  سالم -

 : کندیم نگاهش حرص و اخم با گلچهره

 گذرهیم شدنت مرخص از دوساعت ؟؟ییکجا تو دختر -

 شدن؟؟ نگرانت چقدر یفهمیم!! 

 ! کندیم نگاه کایرون وضع و سر به حرف نیا بعد

 یشد یچ شده پاره زانوت سر ؟ هیوضع و سر چه نیا -

 تو؟

 : دیگویم ترس با کایرون
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 تااالنم. .  کردم تصادف بودم ابونیخ تو بخدا یچیه -

 . .  بودم درمونگاه

 : کندیم نگاه کایرون به متعجب گلچهره

 تو؟؟ یخوب ؟؟ نشده تیزیچ دختر یوا -

 : کندیم نگاه عمارت به کایرون

 ؟ داخلن هیبق. .  خداروشکر نشده میزیچ نه نه -

 زنگ اشناها به مامانتم بگرده دنبالت مدرسه رفت عمو -

 شهرو ات برو ایب کنهیم یریگیپ یکالنتر از رادمانم. .  زنهیم

 !! هم به ختنینر

 یبان و باعث که یناشناس پسر به و گزدیم را لبش کایرون

 ! دیوگیم راهیب و بد و فرستدیم لعنت بود اتفاقات نیا

 به. .  رودیم عمارت یسو به کایرون با همراه هم بعد

 . . بود کرده نگران را همه یکاف اندازه
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 * * * 

 مدت نیا ، کندیم نگاهش و ستدیا یم کودک تخت کنار

 هم شیکارها همه از و بود داده او به را حواسش تمام

 ادمانر چشم به شتریب نکهیا یبرا فقط!  افتاد یم عقب

 . . باشند یراض او از هم هیبق و دیایب

 اش یزندگ یهایبدبخت تمام عامل را مادرش و بچه نیا

 !  داندیم

 حاال و نکند توجه او به رادمان شدیم باعث مادرش قبال

 ! شودیم رادمان یتوجه یب باعث دارد خودش

 . . دهدیم رونیب یحرص را نفسش

 . . .  است متنفر بچه نیا از
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 عمان ادی به. .  افتد یم شبنم ادی به ندیبیم را او هربار

 ستا بهتر دیشا افتد یم رادمان به دنیرس. . .  یبرا شیها

 . . شود خالص هم کوچک مانع نیا شر از

. .  هدد سوق سمتش به بتواند را یگل دیشا رستار آمدن با

 دهدیم تیاهم او به رادمان و ماندیم که یکس تنها انوقت

 !  است خودش

 نگاه تیجد و نفرت با کانین بامزه و یرنگ چشمان به

 دیسف ریش درون و داردیبرم را رشیش شهیش و کندیم

 به حواسش تمام!  زدیریم یرنگ دیسف پودر ، رنگش

!  شود حل خوب تا دهدیم تکان را شهیش ، است کارش

 که ستیکوچک موجود نیا از شدن خالص وقت

 شدوست و ستین مهم شیبرا تنها نه هیبق فكر برخالف

  : رودیم کانین سمت به!  است متنفر او از بلکه ندارد
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 به ذوق با کانین ؟ امشبت شام از نمیا جون بچه ایب -

 جانیه با را کوچکش دستان و کندیم نگاه رشیش شهیش

 !  ردیگب را آن تا پردیم نییپا و باال و کندیم دراز سمتش به

 : زندیم یزیانگ نفرت و ثیخب لبخند گالره

 ! !  نوشجونت!  نمیبب بخور ایب - 

 قهحل ریش شهیش دور کانین کوچک انگشتان نکهیهم و 

 به و کشدیم دستش از را آن عیسر یگرید دست ، شودیم

 . .  کندیم پرت گرید سمت

 . . ماندیم شیجا در شوکه گالره
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 یکس دنید با و آورد یم باال را سرش آمده بند ینفس با

 : ماندیم مات ، است شیرو روبه که

 ؟؟ یکنیم یغلط چه هست معلوم-

 مشت را شیدستها و دهدیم فشار هم را شیلبها حرص با

 . . کندیم

 ! مامان نداره یربط تو به - 

 : کندیم نگاهش یعصب و تیجد با یتیگ

 یچ آخرش نکارتیباا یفهمیم ؟؟ نداره یربط من به -

 نقدریا ؟؟ یبد کشتن به رو بچه نیا یخواستیم ؟؟ شهیم

 ؟یشد ظالم و پست
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 اصال و بود مانده متعجب که کانین به نفرت با گالره

 : کندیم نگاه ندیگویم چه انها دیفهمینم

 شدن یزیچ یهرچ مانع تشیعفر مادر اون و بچه نیا -

 چهب تونستیم بچه نیا مامان!  برسم بهش خواستمیم که

 !! باشه رادمان منو

 : کشدیم عقب و ردیگیم را گالره یبازو تیعصبان با یتیگ

 ؟ یکنیم کاریچ تیزندگ و باخودت یدار یفهمیم تو -

 بدبخت االن دیدیم تورو من یجا گهید یکی اگر یفهمیم

 طفل نیا یخوایم که دهیرس ییجا به کارت ؟؟یبود

 ؟یبکش هم معصومو

 نیزم از را ریش شهیش و کشدیم عقب را شیبازو گالره

 : داردیبرم
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 اسهو یکار یوقت ، ستین مربوط تو به نکن دخالت تو -

 ینه و امر بهم یندار حق پس یکنینم رادمان به دنمیرس

 ! یکن

 به یک از دختر نیا!  کندیم نگاه دخترش به رانیح یتیگ

 هم که بود چه عشق نیا ؟ بود افتاده روز و حال نیا

 طعاق برود شیپ نگونهیهم اگر!  َکر هم و بود کرده کورش

 ! شودیم وانهید

 که یتیجد تمام با و کشدیم دستش از محکم را ریش شهیش

 : زندیم زل گالره به داشت سراغ خودش از

 هک سوزهینم بچه نیا حال به چرا دلت بپرسم خواستم -

 هب یحت تو افتاد ادمی یول!  یکنیم باهاش نکارویا یدار

 اون دهن تو شیفرستاد و ینکرد رحم خودتم خواهر

 یراونقد تو!  ارهیب سرش بالهارو تااون زیچ همه یب نیمت
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 که کرده رحمت یب و کور رادمان به تیلعنت عشق نیا

 !یشیم رد و یکشیم یبتون منم اگر یحت

 رهگال به و زدیریم آشغال سطل در را ریش شهیش یمحتوا

 نگاه اش یمشک و دهیکش چشم هرو به و شودیم کینزد

 : کندیم

 یکنب یغلط نیکوچکتر بعد به نیا از!  تمومه گهید یول -

 بزنم مویچ همه و میزندگ دیق خورمیم قسم من اجازه یب

 نکن خستم!  دارم یدختر چه بگم همه جلو خودم و

 ! یریگیم توام رمیبگ شیآت من که گالره نکن خستم

 : ردیگیم دخترش سمت به دیتهد انگشت

 تتپش شهیهم. .  نذاشتم کم برات یچیه!  یمن دختر تو -

 یدکر یگل با که یکار از بعد اما. .  کردم تتیحما و بودم

. .  االنت کار نمیا ، زیچ همه به یزد گند من از خبریب و

 !  تمکنار یبر یهرراه بگم و باشم پشتت تونمینم گهید
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 : کندیم نگاه کانین به
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 هگید تورو تنها نه رادمان شه کم بچه نیا از مو تار هی -. 

 به نیا از ! کشونهیم شیآت به عمارتو نیا بلکه نهیبینم کال

 یبیاس بچه نیاای خواهرت به نمیبب هیکاف فقط بعد

 یچ همه رو چشممو گالره خورمیم قسم!  یرسوند

 ؟ مامان یکنیم کاریچ -. .  یدخترم که گمینم و بندمیم

 بوامش هیقض ؟ یگیم شبنمو هیقض ؟ یدیم لو منو یریم

 هک یکس. .  نکن معطل!  پس بگو برو. .  برو ؟؟ یگیم

 ! نداره دادن دست از یبرا یزیچ گذشته سرش از اب
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 : توپدیم او به حرص با یتیگ

 یول یخوایم رو رادمان تو!  گالره نزن مفت حرف -

!  یکنیم ییغلطا چه یدار سرش پشت بفهمه اون هیکاف

 از منو هن نیا از شتریب!  ندازهینم صورتت تو تفم اونموقع

!  بنداز فاصله رادمان و خودت و نیب نه ، کن دور خودت

 و آخر نکن یکار هی بره شیپ درست یچ همه بزار

 ! نیمت و یکت مثل بشه عاقبتمون

 : دهدیم فشار دستش کف به را شیناخنها گالره

 رو بشه راهم سد یهرک!  مامان برسم رادمان به دیبا من-

 ! باشه یک که نداره یفرق برامم. .  کنمیم پاک

 هرچه. .  کندیم نگاه گالره رحم یب چشمان به یتیگ

 درست!  ودشیم شتریب اش یرحمیب نیا رودیم شیپ شتریب

 !پدرش مانند
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 به زارهینم که یاون نیبب بعد. .  بده ادامه رو نکارایا تو -

 یغلط هی سرخود اگر که خورمیم قسم!  هیک یبرس رادمان

 !  یچ همه ریز بزنم خودم یکن

 : کندیم نگاه گالره به دیتاک با

 از نکن یکار!  گالره نگذرم ازت که خورمیم قسم -

 مونوجفت یزندگ و بفرستم لعنت خودم به یدخترم نکهیا

 تو بزنم و کنم مهر دنویرس رادمان به یآرزو و کنم اهیس

 ! یببر گور به باخودت تا نتیس

 و ندیبیم که است بار نیاول یبرا سالها پس گالره و

 ! زندیم حرف او با یلحن نیچن با مادرش شنودیم

.  . ماندیم بزند یهرحرف یپا که ستیکس مادرش داندیم و

 ماندیمن شیبرا یکس گرید ، شود اش هیبرعل هم یتیگ اگر

! 
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 تسر به که باشه آخرت و اول بار ؟ گفتم یچ یدیفهم -

  ! یاریب یا گهید کِس هر ای بچه نیا سر ییبال بزنه

 مادرو از تر مهربون هیدا یادا ستین الزم بعدم به نیا از

 نم وگرنه. .  یشینم کشینزد!  یاریب در بچه نیا یبرا

 ! تو و دونمیم

 دندبو اورده فشار دستش کف به یانقدر شیناخنها گالره

. .  بود مشخص شیدستها یرو خون رد وضوح به که

 نگاه کانین به هم بعد و مادرش به اول یعصب و خشک

 رادمان به ای بشود هم هرچه داستان نیا تِه. .  کندیم

 و دهد انجام خواستیم شیپ سالها که یکار ای رسدیم

 را خودش. .  دهدیم انجام را گرفت را شیجلو یتیگ

 شودیم راحت و کشدیم
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 " گلچهره. " 

 

 ایپو یبرا را زیچ همه ، کنمیم پرت کنارم را یگوش

 !  ردندکیم ینیسنگ دلم یرو گفتمینم اگر. .  کردم فیتعر

 در آب از سیپل چگونه رستار که بود مانده متعجب ایپو

 بخاطر بودنش مرموز نیا برد یپ هم بعدا!  است آمده

 ! است شغلش همان

 و دهیفهم را رستار بودن متفاوت من مانند هم او کل به

 بازهم حال نیباا یول بود شده کمتر اش یمنف افکار

 ! لنگدیم کارش یجا کی مرد نیا گفتیم
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 در و کرده حمله مغزم یسلولها به اش یمنف یحرفها نیا

 ! کردند احاطه را سرم یجا همه آخرهم

 شلوغ نیا هم دیشا ، میا کرده شلوغش یادیز ما دیشا

 ! است درست هم یلیخ کردنمان

 تا اشمب اطرافش و باشم مراقبش شتریب کرد گوشزد ایپو

 اهمیوپ اگر یحت که!  ستیچ تشین و قصد میبفهم بهتر

 آمده وجود به من در یا جاذبه یروین زدینم را حرف نیا

 ! اندکشیم دنبالش و کندیم وصل او به را من یراحت به که

 ما نکرده دایپ نامعلوم و بیعج حس نیا یبرا یاسم هنوز

 کی مانند یول بود بهیغر میبرا او نکهیباا مدت نیا در! 

 و بیعج میبرا زشیچ همه! رفتمشیپذ زود یلیخ آشنا

 یوقت ای بردیم گوشم پشت را میموها یوقت ، است خاص

 و زندیم زل چشمانم به یوقت یحت ، دهدیم درس من به

 کنمیم حس دارم تازه. .  زندیم مرموز یکجک یلبخندها
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. .  ام نداشته یکس به حال به تا را بیعج احساس نیا

 ! ندارد ینام و نااشناست میبرا نیهم بخاطر

 پشت را میموها ، کردیم محبت من به شهیهم هم رادمان

 تیحما من از. .  گرفتیم باال را ام چانه و بردیم گوشم

 او به که یحس یول. .  دادیم گوش میحرفها به و کردیم

 در یرچندنف به و اشناست یلیخ اتفاقا. .  نبود بهیغر دارم

 !  ام داشته را حس نیا ام یزندگ

.  دارم ایپو به که یحس ای. .  داشتم پدرم به که یحس مثال

 ندارم رادمان به گرید هم را حس نیهم حاال که هرچند. 

! 

 یزود به. .  شمیم بلند میجا از و کشمیم یقیعم نفس

 یکم فعال. .  کنم دایپ مجهول حس نیا یبرا ینام دیبا

 با راگ دیشا اصال. .  دانمینم. .  نباشد دمیشا ای ، است زود
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 کنم دایپ بتوانم راحتر را حس نیا نام شوم تریمیصم رستار

! 

 ؟ رستار با شدن یمیصم. .  ردیگیم ام خنده افکارم از

 دباش هم دیشا یول. .  بود نخواهد هایسادگ نیا به مطمئنم

 نبام ای و کشدیم را دماغم ، زردک دیگویم من به یوقت. . 

 حاال. .  داندیم خودش دوست مرا یعنی ، دیآ یم کافه به

 قابل دوست کی حد در یول نه که یمیصم انقدراهم

 دهیند چکسیه که یزخم چون. .  هستم شیبرا اعتماد

 را دانستینم چکسیه که یحرف ، نمیبب داد اجازه بود

 ! گفت من به رادمان درمورد
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 هم آن!  میباش هم دوست میتوانیم ما یعنی نهایا همه

 ! یمیصم دوست

 رنگ زرد کچر میدر کی نقش که یرنگ دیسف یهود

 مسر یرو را کالهش و پوشمیم را بود شده دهیکش شیرو

 الهک ریز از بلندم یموها. .  رومیم رونیب اتاق از و کشمیم

 .  منداشت بردنشان داخل یبرا یراه و بودند افتاده رونیب

 کار اتاق کنار از و برمیم فرو میبهایج در را میدستها

 در که شومیم یکس متوجه کنمیم عبور آقاجون و رادمان

 ! گرددیم یزیچ دنبال به کتابها قفسه

 که شومیم اتاق وارد صدا یب و کنمیم زیر را میچشمها

 را ودب دنبالش که یزیچ باالخره انگار. .  نمیبیم را رستار

 ! وجابزیاست کتاب ، است کرده دایپ
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 نم و است من به پشتش ، زندیم کنار را کتاب یرو خاک

 : دیگویم حال نیباا یول ندیبینم را

 کتاب با یکس هنوز خونه نیا تو ببندم شرط حاضرم -

 ! نداره ییآشنا خوندن

 دهکر حس را حضورم بزنم یحرف نکهیا بدون معمول طبق

 !  است

 یوارس مشغول ، کندینم نگاهم اما چرخدیم سمتم به

 : کندیم باز را شیال هم اخر در و است کتاب

 ای یبرد ارث به ازش. .  خوندیم ادیز کتاب عمو ادمهی -

 ه؟یچ خوندن کتاب یدونینم هیبق مثل

 : کنمیم گره هم در ام نهیس یجلو را میدستها

 یوقت ادمهی. .  داشت دوست و خوندن کتاب یلیخ بابا -

. .  داده ادی خوندن کتاب بهت گفتیم شدیم تو حرف
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 اج به خودت از هیارث هی یخوایم اگر گفتیم بهم شهیهم

 . .  یبزار

 : دیآ یم حرفم انیم

 ابکت بده ادشی ، یبد یکس به یخوب ارث یخوایم اگر-

 وستد کتابا با که یآدم. .  باشه قیرف کتابا با و بخونه

 . . شهینم تنها چوقتیه باشه

 : ندینشیم کار اتاق یراحت کاناپه یرو حرف نیا از بعد

 که هیحرف نیدرستر بنظرم و گفتیم منم به حرفو نیا -

 ! نرفته ادمی و دمیشن تاحاال

 یوقت کنمیم حس اما چرا دانمینم. .  زنمیم یمحو لبخند

 نشداشت دوست شیحرفها یال به ال انگار ، دیگویم بابا از

 . است مشخص بابا به نسبت
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 لشن بار هی. .  خوندیم قصه برام بخوابم نکهیا قبل -

 دکتر خونواده یماجرا. .  کوچولو شازده بار هی ، یقرمز

 داشتن تیجذاب برام یکل خوندیم برام بابا یوقت. .  ارنست

 یشمار لحظه بخونه برام ادامشونو که بعد شب تا و

 رو حساسش یجاها عمد از بابا هم ییوقتا هی. .  کردمیم

 یپا نمیبش خودم فرداش از بشم مجبور من تا خوندینم

 ییهاتن داستانو کلمات دنیفهم با یکی یکی و کتاب اون

 . . رمیبگ ادی و بخونم

 خوند برام که یکتاب نیآخر -. .  زنمیم یتلخ لبخند

 عدب شب شویبق قرار. .  خوند نصفه. .  بود دراز بابالنگ

.  نداشت وجود یبعد شب گهید بابا یبرا یول. .  بخونه

 . . نخوندم آخرشو چوقتیه منم.
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 دایب خواب تو یحت اگر بودم منتظر همش اول یروزا اون

 ودب خوب یلیخ صداش بابا. .  ومدین یول. .  بخونه برام

 یوقت اونشب. .  بردیم خوابم راحت خوندیم کتاب یوقت

 از خونواده نیا تو یکی باالخره دمیفهم یخوند حافظ

 ! برده ارث به یزیچ هی بابام

 انگار. .  کشدیم پر بابا یبرا دلم و است نیغمگ لحنم

 . . تنگ یلیخ. . تنگ دلم و پرشده چشمانم

 : کندیم نگاه چشمانم به و زندیم هیتک کاناپه به
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 به ازش یزیچ دارم دوست من که هیکس تنها دمیشا -

 تا رنیم دست از زود خوب یآدما. .  باشم داشته ادگاری

 . . بدا آدم عمر هیبق بشه اوناس خاک یهرچ

 ! زاشیعز عمر هیبق شهیم گنیم کنم فکر یول -

 بالبخند و کندیم معمول حد از تر گشاد را شیچشمها

 : دیگویم یکج

 یلیخ زنمیم من که ییحرفا با گنیم مردم که یزیچ -

 ! کنهیم فرق

 از تر متفاوت شیحرفها من یبرا شهیهم ، دیگویم راست

 لکهب شیحرفها تنها نه او ، شنومیم هیبق از که ستیحرفها

 ! است متفاوت یلیخ هم خودش

 . زندیم ورق را آن ، کندیم باز را کتابش
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 هم او و کارم یپ بروم ندارم دوست انگار اما چرا دانمینم

 و بزند حرف او و بمانم خواهدیم دلم. .  بخواند را کتابش

 . بشَوم کینزد مجهولش تیشخص به قبل از شتریب

 ؟ ادتهی یچ بابام از تو -

 گاهشن ؛ نمینشیم کاناپه یرو فاصله با کنارش حرف نیباا

 : است کتاب به

 رو نکهیا واسه هم نایهم یول. .  ادمهی یکم یزایچ -

 . .  ادنیز باشن داشته ریتاث میزندگ

 ، اردد دوست را فرامرز بابا که شمیم مطمئن حرفش نیا با

 حس یراحت به نیا و است خالصانه شیحرفها چون

 : زنمیم هیتک کاناپه دسته به را آرنجم شودیم

 مکنهم یایب یوقت گفتیم. .  بود ادتی به شهیهم بابام -

 یزخم. .  یباش خورده زخم ادما از. .  نباشه خوب حالت

 ممکنه یاومد یوقت گفتیم. .  یباش ناراحت. .  یباش
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. .  نباش بهیغر برات همه. .  یباش نداشته دوست ویچکیه

 باالخره و گذرهیم همش. .  یشیم خوب گفتیم یول

 .  . ادمهی حرفاش همه یول بودم بچه. .  یکنیم دایپ آرامش

 و نگاهش از. .  کندیم سکوت حرکت یب هیچندثان رستار

 هب انگار یول ، ستین مشخص یزیچ صورتش حالت از

 . کندیم فکر میحرفها

 از من. .  ذهنم تو اومد بابا یحرفا یاومد تو یوقت -

 ممکنه. .  یدیکش یسخت دمیفهم حرفات و رفتارات

 میباش بهیغر برات حاالحاالها هم میخونوادت که ییماها

 ! یکن برخورد گرم یکنیم یسع نکهیا باوجود

.  . زدینم اشتباه حرف چوقتیه بابام مطمئنم نمیا یول

 ! شهیم خوب حالت ما کنار. .  شهیم خوب حالت

 : کندیم نگاهم و گرددیبرم نباریا
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 حال که خوبه کنارهم حالشون خونواده نیا یمطمئن تو -

 ؟ بشه خوب کنارشون من
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 چه سوال نیا جواب. .  کشمیم دندان ریز را لبم گوشه

.  بود خوب آره ؟ بود خوب کنارهم حالمان ما ؟ یگل بود

 یگل کی حاال ، خوبند کنارهم هیبق. 

 ! ستین مهم که نباشد خوب
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 بهترم تازه یاومد که تو. .  خوبن همه. .  خب آره -

 ! میریبگ فاکتور رادمانو هیقض اگر البته. .  شدن

 ؟ خوبِه کنارشون حالت تو ؟ یچ تو -

 و دزدمیم را نگاهم. .  پرسدیم را سوال نیا یخاص لحن با

 : میگویم آرام

 توام. .  خوبن هیبق که نهیا مهم. .  ستین مهم من حال -

 . . یشیم خوب کنارشون

 ینیسنگ میرو نگاهش و چرخدیم سمت به کامل ندفعهیا

 : کندیم

  ُکن نگام -

 . کشمیم سمتش به را نگاهم آرام ، حرفش نیباا

 : دوزدیم چشمانم به را خاصش نگاه
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 ااخرت یعنی ، ستین مهم حالت یکن قبول خودتم یوقت -

 یحت تو یعنی!  یکن تحمل روزو و حال نیا دیبا عمرت

 خودت حق در یظلم چیه و یگرفت دهیناد خودتو خودتم

 . . ستین نیا از باالتر

 هیقب گفتم شهیهم دیگویم درست ، کنمیم جمع را میلبها

 . . نبود یکاف که یدرصورت. .  است هیکاف باشند خوب

 که هیکس تنها ؛ بود زیعز من یبرا یلیخ عمو خاطر -

 . . ونشمیمد رو میزندگ مثبت نکات

 به دیبا اول زیهرچ از قبل آدم هی گفتیم شهیهم عمو

 خودش از. .  کنه یخوب خودش به. .  بده تیاهم خودش

 هندار ارزش یاونقدر یچیه که رهیبگ ادی. .  ادیب خوشش

 اول تیاولو و میش غافل خودمون از بخاطرش که

 ! مینباش خودمون
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 هم خودم تیاولو سهله که هیبق تیاولو چوقتیه من

 هیبق بخاطر کردمیم فراموش را خودم شهیهم من. .  نبودم

! 

 تنهام رمیادبگی ازش خواستم من تا و رفت زود بابا

 نارویا خواست تا بابا -. .  نبود انصاف نیا. .  گذاشت

 ادی. .  شهیم االن ، نشد اونموقع -. .  رفت بره ادی بهم

 شوارزش چون یند بها خودت از شتریب چکسیه به ریبگ

 . . نداره

 . . تونمینم اما. .  نارویا دونمیم -

 از ینک ثابت خودت به وقتشه!  یخواینم فقط یتونیم -

 یمهمتر خودت یبرا یزندگ نیا تو کس همه و زیچ همه

! 

 کوتاه شهیهم من. .  گفتیم درست. .  دهمیم تکان یسر

 یناراض خودم از شهیهم. .  گرفتم دیناد را یگل.  .  آمدم
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 تباهاش چقدر نکارتیا دیبگو که نبود هم چکسیه. .  بودم

 ! است

 دمت یول. .  چندمه درس دونمینم. .  یگیم درست تو -

 ! یبنداز خودم ادی منو تو نکهیا مگر. .  گرم

 ازش. .  داده بابات هیدرس. .  ستین من درس نیا -

 . .  کن استفاده

 : زنمیم یتلخ لبخند

 خونواده نیا کنار حالت. .  بگو بهم تو حاال.  . باشه -

 شه؟یم خوب

 : زندیم یکج لبخند

 !  دارم شک زده عمو که یحرف به بار نیاول واسه -

 : کنمیم نگاه خاصش چشمان به
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 جفتمون حال یدید هوی اصال. .  شهیم گمیم من یول -. 

 ! شد خوب

 : کندیم نگاه چشمانم به هم او

 یا معجزه دیشا. .  عمو دختر هم گفته عمو هم که حاال -

 ! دونمینم ، بده رخ

 : زنمیم لبخند

 ! ای ییا معجزه دنبال همش -

 : ردیگیم من از را نگاهش

 ؟ شد یچ تهش دراز بابالنگ یدیفهم آخرش -

 : کنمیم نگاه بود کتابخونه در که ییکتابها به
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 بعد. .  دادیم بهم یبد حس چون نخوندمش گهید. .  نه-

 . . موند نصفه واسم زایچ یلیخ بابا

 زا بعد و رودیم کتابها سمت به و شودیم بلند شیجا از

 گرید یکتاب با را داشت دست در که یکتاب هیثان چند

 . گرددیبرم و کندیم عوض

! "  شومیم کتاب نام متوجه که کنمیم نگاهش کنجکاو

 " دراز بابالنگ

 هب تا و خواند میبرا آخر شب بابا که یکتاب همان قایدق

 . .  بود مانده نصفه االن

 : کندیم باز را کتاب

 ؟ میبخون اول از -

 : مپرسیم رفته باال یابروها با. .  کنمیم نگاهش متعجب

 ! یبخون کتابو نیا ینیبش یخوایم که نگو -
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 : زندیم ورق را کتاب صفحات

 البته. .  ومدینم خوشش اصال مهین نصف کار از عمو-

 ! ادمهی من که ییتاجا

 : کندیم نگاه ساعتش به حرف نیا از بعد

 ! مناسبه قایدق شبم وقت نیا تو -

 بکتا نیا میبرا خواهدیم. .  جمیگ و متعجب شیحرفها از

 اندبخو میبرا خواست یکس که هربار ؟ کند تمام را ناتمام

 ادی به و بد حس همان بخاطر ، شدم مانع کند تمامش و

 رد بود کنارمان بابا که یشب نیاخر از که یخاطرات اوردن

 رستار قول به انگار هم شهیهم و. .  بستیم نقش ذهنم

 میبرا خودش و برگردد بابا که بودم یا معجزه دنبال

 ! کند تمامش و بخواند

 برده ثار به فرامرز بابا از زهایچ یلیخ که یکس نباریا یول

 دنیشن مغزم انگار. .  دهد انجام را نکاریا خواستیم ، بود
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 اندبخو که دارد اصرار قلبم یول خواستینم را داستان نیا

. 

 ، کنمیم نگاه بود شده زوم کتاب یرو که رخش مین به

 کند نگاهم نکهیا بدون و ماندیم نظر مورد صفحه یرو

 : دیگویم

 قول. .  کن گوش و ببند چشماتو یدار دوست اگر -

 ! یندار بهش یبد حس گهید بشه تموم اگر دمیم

 ؟ ینخون شهینم. .  شه شتریب بدم حس دمیشا -

 : دیگویم تیاهم یب

 راتب داستان نیا تا یکن گوش کنمیم هیتوص بهت. .  نه -

 ! شه تموم

.  کنمیم نگاه میرو به رو به و دهمیم رونیب صدایب را نفسم

 شود خوشحالباباهم ، شود تمام اگر دیشا. .  دانمینم. 
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 دشب شهیهم نشود خوانده بماندو نصفه که یکتاب از چون

 . .  آمد یم

 روعش. .  بندمیم را چشمانم و زنمیم هیتک کاناپه به را سرم

 من و چدیپیم اتاق در نشیدلنش و متفاوت یصدا و شودیم

 شتخت یرو جانیه با که کنمیم تصور را یا بچه دختر آن

 است نشسته

 

 

۹۴۹ 

. 

. 
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. .  کند شروع را دیجد داستان کی و دیایب پدرش تا و

 ودنب قرار. .  بماند نصفه نبود قرار نباریا که یداستان

. .  هدبد دست از را پدرش ای وفتدیب یبد اتفاق شیفردا

 یصدا به دل و جان با و خزدیم نرمش و گرم یپتو ریز

 و نیسنگ شیپلکها کم کم و دهدیم گوش پدرش نیدلنش

 . . . * * * شودیم تر نیسنگ و نیسنگ

 " رستار" 

 ستا رفته قرار ام شانه یرو که یسر به و بندمیم را کتاب

 آغوشش در یزیچ تواندینم واقعا انگار. .  کنمیم نگاه

 ! بخوابد و نباشد

 کتاب نیا. .  کنمیم نگاه چشمش گوشه اشک قطره به

 ، اش بسته چشمانش. .  بود داده قلقلک را خاطراتش

. .  دادیم نشان گرید هروقت از معصومتر دا صورتش

 مشخص صورتش یاجزا یتمام در فرامرز ِمهر بیعج
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 جهتو آن به کمتر یلیخ نهایا از قبل تا که یزیچ. .  بود

 را دخترش یبرا من تین و قصد عمو اگر. .  داشتم

 آن هیشب یا ذره تو گفتیم مطمئنن ؟ شدیم چه ؛ دیفهمیم

 ، آموختم او به کم سن در را زهایچ یلیخ که یپسر

 هادگرفتی کردیم بزرگ او که یپسر. .  دارد حق! یستین

 اگر یحت ، ندهد یباز ، ندهد آزار را ها گناه یب بود

 . .  باشد مجبور

 را مهمش یامانت. .  بودم شکسته را نیقوان همه من یول

 نکاریا. .  کردمیم دار حهیجر را احساساتش و دادم یباز

 دایپ بتوانم بازگشت یبرا یراه دیشا. .  نبود درست من

 بخاطر ، نبود رادمان بخاطر راه نیا کردن دایپ. .  کنم

 که یخوب یکارها تمام و فرامرز بخاطر. .  نبود خودم

 . .  بود اش یدل داشتن دوست و داد انجام میبرا
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 هنیس یرو را دستش و کندیجام جابه ام شانه یرو سرش

 یاه نفس. .  ردیگیم مشتش در را شرتمیت و گذاردیم ام

 را اش یا قلوه یلبها و خوردیم گردنم به منظمش و آرام

 !  است کرده جمع مانند غنچه

 قرار چشمانم مقابل که زیانگ وسوسه کامال یا صحنه

 ! بود گرفته

 نارک منحرفانه یفکرها تا دهمیم فشار بندمیم را چشمانم

 شود داریب بود ممکن خوردمیم تکان اگر. .  بروند

 داج بخواهم شرتمیت از را دستش که یقسمت در مخصوصا

 ! کنم

 فاصله او از بخواهم هم من اگر ؛ زنمیم یا مسخره لبخند

 را ام قهی خودش ، نکنم اش یباز چیه وارد و رمیبگ

 . . !  دیآ یم سمتم به و ردیگیم

 ! نداشتم یریتقص هم آنقدرا پس
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 شومیم رهیخ سقف به و گذارمیم کاناپه یپشت یرو را سرم

 ذهنم در ، ندیبب رادمان بود ممکن صبح که یا صحنه ،

 نم ندفعهیا خورمیم قسم زنمیم یپوزخند. .  بنددیم نقش

 ! ستمین مقصر

. 

 

 

۹۴۰ 

. 

* * * . 

 

 دهدیم فشار آغوشش در محکم را اش عالقه مورد خرس

 رد نرم خرس نیا بودن سفت و است بسته چشمانش. . 
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 شیپلکها یانقدر یول ، کندیم متعجبش یکم را آغوشش

 در خواهدیم. .  ندارد کردن فکر حوصله که است نیسنگ

 یتپش با سرش نیح نیهم در که بزند یغلط تختخوابش

 درهم شیاخمها اش یسفت از و کندیم برخورد کاناپه

 نگاه اطرافش به آلود خواب یباچشمها ، شودیم جمع

 اننش را اکشنش یر تا بردیم زمان یا هیثان چند و کندیم

 تکان شیجا در و آورد یم عضالتش به یفشار ،. .  دهد

 که یکس و چرخاندیم اطرافش که را نگاهش خوردیم

 شیجا در ها گرفته برق مانند شهیم باعث بندیم کنارش

 ! شود خشک

 خواب اگر بلکه تا کندیم بسته و باز را شیچشمها چندبار

 شودیم متوجه و ردیگینم یا جهینت یول. .  شود داریب است

 ! است محض قتیحق صحنه نیا
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 رد حیفج نقدریا هم آن بود؟ برده خوابش شبید چگونه

 نگاه بود شده حلقه دورش که او دست به!  رستار آغوش

 و شرم اندازد، یم ینگاه اش چشمان به بعدهم و کندیم

 ار او شب کل نکهیا از. .  شودیم روانه شیسو به خجالت

 ضربان با قلبش و گرفته ُگر بدنش است گرفته آغوش در

 . .  تپدیم ییباال

 دیآ یم سراغش به نداشت ینام هنوز که یبیعج حس آن

 بارها و بارها خودش به. .  کندیم شل را شیپا و دست و

 صورت در شدیم شیرو گرید چگونه. .  فرستدیم لعنت

 ؟ کند نگاه مرد نیا

 امآر کندیم یسع و کشدیم خجالت شتریب فکر نیباا

 او از نکهیهم. .  شود بلند شیجا از و بزند کنار را دستش

 لشد اصال ، فرستدیم رونیب اسوده را نفسش شودیم جدا

 در!  شود رو به رو او با و کند دارشیب خواستینم
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 شداریب چرا رستار که کندیم فکر نیا به همش افکارش

 دهیخواب کنارش در آسوده و راحت چرا! ؟ بود نکرده

  ؟ است

 و بوده کشور از خارج سالها او ، کندیم گوشزد خودش به

 !  باشد یعاد یلیخ شیبرا نیا است ممکن

 او یبرا است راحت رستار یبرا اگر ، رودیم عقب عقب

 که دهیکش خجالت یانقدر. .  استیدن کار نیسختر

 . . اند انداخته گل شیلپها

 دیاب. .  دهدیم نشان را صبح هفت ، کندیم نگاه ساعت به

 . برگردد اتاقش به ندیبب را او یکس نکهیا از تاقبل

 را بو نیا آنقدر ، است مانده لباسش یرو رستار تن یبو

 هم باز که کندیم یتلق او به را یخوب حس روزها نیا در

 !  کشاندیم سمتش به را بیعج حس همان
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 عقب عقب و دهدیم قورت یسخت به را دهانش آب

 . .  رودیم رونیب

 ودنب خودش به متعلق که یعطر و کشدیم یقیعم نفس

 .  . کشدیم شیها هیر به را بود مانده جا لباسش یرو یول

 ! ستیچ بخاطر نشیریش و مسخره لبخند نیا داندینم

 انمیپش افتاده که یاتفاق از انگار انقدراهم داندیم فقط

 ! ستین
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 انمیپش افتاده که یاتفاق از انگار انقدراهم داندیم فقط

 ! ستین

 خواهرش متوجه که است شیحالها و حس نیهم در

 کردیم نگاهش یواشکی راپله یها نرده پشت که گالره

 دلش ته و بود دهید را زیچ هم که یا گالره ، شودینم

 را خوب حال نیا داندینم که است خوشحال یانقدر

 ! دهد شینما و کند ابراز چگونه

 نیهم و شودیم جذب رستار سمت به کم کم یگل

 یا گلچهره گرید و برود کنار راهش سر از که روزهاست

 ! نماند یباق رادمان یبرا

 یوقت تا کندیم دنبال را تا زده جانیه گلچهره نگاهش با

 نیا است دواریام. .  بنددیم را در و شودیم اتاقش وارد که

 لیتشک را بزرگ یاتش و شوند شتریب هیثان به هیثان ها جرقه

 ! دهند
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 * * * 

 همراه و کندیم دستش را اش یکیپالست یدستکشها

 . .  شوندیم خانه وارد گروهش

 کندیم ییراهنما منینش اتاق به را او هیبق از زودتر یریبش

 ، کندیم دنبال را ریمس محکم یقدمها و تمام تیجد با ،

 دجس دور که شودیم اعضا هیبق متوجه دنیرس محض به

 . است خودش کار انجام مشغول هرکس و اند شده جمع

 یگلدان و داده دست از یادیز خون ، کندیم نگاه جسد به

 .است شکسته و افتاده کنارش

 ، بنددیم نقش ذهنش در یمیقد یا خاطره از یریتصو

  کندیم حفظ را خودش ظاهر یول

 از یکی که قتاله آلت به و زندیم زانو جسد کنار

 یم مخصوص کیپالست در و داردیبرم را آن همکارانش

 . کندیم نگاه اندازد
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 : شودیم کینزد او به یریبش

 انومخ. .  افتاده شبید اتفاق نیا گزارشات طبق قربان -

 خونه یکار سفر بخاطر هم همسرش و بوده تنها خونه

 هب رو صحنه نیباا ادیم که صبح خونه خدمتکاره ، نبوده

 . .  شهیم رو

 تهگرف هدف را مقتول قلب قایدق که ضربه یجا به رادمان

 : کندیم نگاه است

 ! بوده یک ناخونده مهمون نیا مینیبب دیبا پس -

 یشباهت نیا. .  کندیم حس را خون یبو کشدیم که نفس

 . کندیم بد را حالش است کرده حس خانه نیا در که

 : اندازد یم اطراف به یقیدق نگاه یریبش
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 هم چون بمونه زنده خانوم نیا خواستهینم واقعا هیهرک -

 سطل انداخته رو شیگوش هم دهیکش برق از رو تلفن

 ! آشغال

 و شودیم بلند شیجا از و کندیم حفظ را آرامشش رادمان

 : کندیم نگاه است آن در قتاله آلت که یکیپالست به

 کجا از نیدینفهم. .  هیا شده یطراح و خاص یچاقو-

 ؟ اومده

 : دهدیم تکان یسر یریبش

 . شدن کار به دست تازه ها بچه. .  مینشد متوجه هنوز -

 . 

 یباال که ییتابلو و اندازد یم ینگاه اطرافش به رادمان

 و رودیم سمتش به ، کندیم جلب را نظرش است نهیشوم

 : دیگویم
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 ؟ نیداد خبر همسرش به -

 یول. .  برگرده بوده قرار روزید نکهیا مثل ، قربان -

 . ادیم امروز نمیهم بخاطر اومده شیپ یمشکل
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 دارد یرنگ ییطال و یسلطنت حالت دورش که ییتابلو به

. .  دارد قرار وسطش کوچک ساطور کی ، کندیم نگاه

 !  است کم تابلو زیچ کی انگار یول

 : کندیم نگاه دستش در کاغذ چند به یریبش
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. .  یبررس یبرا میفرستاد رو ها انگشت اثر همه قربان -

 و قاتل نیب مشخصه شده مشاهده که ییها صحنه از

 نیا باعث که اومده وجود به ییدعوا و مکش کش مقتول

 . .  شده اتفاق

 رگید یبار و کندیم نگاه ساطور دسته یطراح به رادمان

 ی دسته هیطراح حالت ، بنددیم نقش ذهنش در قتاله آلت

 ! است یکی شانیهردو

 تهبرداش اونو قاتل!  بوده تابلو نیا یرو قاتله آلت یجا -

 دهب نشون تونهیم نیا!  رسونده قتل به رو مقتول باهاش و

 عواد نیهم براثر ممکنه. .  نشده وارد یقبل نقشه با قاتل

 ! کرده نکارویا و شده ریجوگ

 : کندیم نگاه تابلو به یریبش

. .  میکرد جو و پرس هم ها هیهمسا از. .  قربان درسته-

 هیهمسا فقط. .  دنیند رو یمشکوک مورد چکدومیه
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 ونشیا نیب یدعوا یصدا و سر شهیهم گفتیم شونیکنار

 ی ونهیم مدت نیا تو گفتیم. .  دهیشنیم همسرشو و

 ! نداشتن یخوب

 گاهن بودند گرفتن عکس مشغول که ییعکاسها به رادمان

 : کندیم

 حرف باهاش نشیاریب همسرش اومدن از بعد باالفاصله -

 خبر هم برسن بنظر مضنون توننیم که ییکسا به. .  میبزن

. .  حاضرشن ییبازجو یبرا نیبخوا ازشون و نیبد

 ! خونه خدمتکار مخصوصا

 : تداف یم راه به رادمان سر پشت و کندیم دییتا یریبش

 قربان چشم -

 به خواهدینم اصال. .  ردیگیم فاصله انها از یکم رادمان

 : دهد بها اند بسته نقش ذهنش در که ییرهایتصو
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 ؟ هیمرخص هنوز یناصر -

 را جوابش رودیم راه رادمان پشت که همانطور یریبش

 : دهدیم

 یلیخ همسرش یضیمر ادیب فعال نکنم فکر قربان بله -

 انجام نیبگ خودم به نیدار یشماهرکار. .  شده میوخ

 . دمیم

 ریز از یزیچ کندیم یسع و کشدیم سرک جا همه رادمان

 : نماند پنهان نگاهش

  گمیم یچ کن گوش پس -

 : چرخدیم سمتش به حرف نیباا

 نیا تو ای داشتن مشکل خانوم نیباا که یافراد تک تک -

 یرچاهی اومده شیپ نشونیب ییمگو بگو ریاخ وقته چند

 رسبپ رو نظرشون و ریبگ خبر انشیاطراف از ، کن دایپ
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 دور نگاهت از دینبا یچیه ، کن جمع خوب رو حواست

 ! بمونه

 : دیگویم عیسر یریبش

 هب عصر تا رو گزارشات. .  راحت التونیخ قربان چشم -

 ! رسونمیم دستتون

 گرید سمت به تیجد با و ردیگیم او از را نگاهش رادمان

 خانه یفضا به ، رودیم داشت قرار یورود در که خانه

 یورود در یجلو از نگاهش نیح نیهم در و کندیم نگاه

 یمامورها از یکی کنار در اشنا یفرد متوجه و گذردیم

 ! شودیم در یجلو

 فرد ، رودیم جلو کنجکاو و رودیم فرو درهم شیاخمها

 اجازه ان از بعد و دیگویم در دم مامور به یزیچ اشنا

 ! کندیم دایپ ورود
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 یبعص بعد و متعجب اول ندیبیم را صورتش کامل یوقت

 ! کندیم نگاهش

 دور از و شودیم وارد آسوده و الیخ یب مقابلش فرد یول

 : شودیم کشینزد و دهدیم تکان دست شیبرا

 !  ُبرو یما یها -

 کجه لبخند و کندیم معمول حد از بازتر را شیچشمها

 : زندیم را معروفش

 !  داستیپ من دنید با نکوست که یصبح -
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 : کندیم نگاهش یعصب رادمان

 یتو کن صحبت درست اِ اِ -. .  یغلط چه نجایا تو -

 میدار نگه بهتره همو احترام میهمکار ما یکار یفضا

  کار یفضا از خارج واسه بمونه خصومتامون

 زمر در که رادمان کنار از الیخ یب حرف نیا گفتن از بعد

 . شودیم رد ، داشت قرار انفجار

 : رودیم دنبالش تیجد و بااخم رادمان

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا تو گمیم -

 یب رادمان به نسبت و چرخاندیم اطراف را نگاهش رستار

 : است تیاهم

!  کنم یبررس دتویجد پرونده هیقض نیا اومدم -

 ! یتکرار تو واسه نمه هی اما باحاله موضوعش

 : کندیم نگاه زیچ همه به رودیم راه که نطوریهم
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 تدس از نیا به هیشب مورد هی تو هم رو زیعز شبنم اخه -

 ؟ نه. .  میداد

 یسع که حاال. .  شودیم مشت شیدستها یعصب رادمان

 ، نشود بد حالش تا اوردین خودش یرو به یزیچ دارد

 . زندیم برهم را زیچ همه شیباحرفها رستار

 خواستمیم گفتم ینطوریهم. .  ُبرو یما اینش ناراحت -

 ! نه ای ادتهی نمیبب

 احساس یا ذره بدون زندیم را حرفها نیا تمسخر کمال با

! 

 نگاهش و ستدیا یم سرش یباال رسدیم جسد به نکهیهم

 هگرفت نشان را زن نهیس چپ سمت چاقو ضربه ، کندیم

 : دیگویم و بردیم فرو بشیج در را شیدستها. .  است

 ! باشه یعاطف قتل هی تونهیم من بنظر -
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 ، ستا دهیند را او حال به تا کندیم نگاه رستار به یریبش

 : رودیم رستار سمت به اش شده منقبض فک با رادمان

 یازین بهت یکس نجایا!  یبر یتونیم یزد حرفاتو اگر -

 . وفتیب راه. .  نداره

 یریبش که زندیم حرفهارا نیا تحکم با و یعصب یانقدر

 . کندیم نگاهش متعجب

 : دیگویم او به تیاهم یب رستار

 زارب برو مهربونم داداِش کنهیم تیاذ داره گهید رفتارات -

 ! میبرس کارمون به

 : پرسدیم جانیباه حرف نیا دنیشن با یریبش

 ؟ نیهست سرگرد برادر شما -

 : کندیم نگاه شکسته گلدان به رستار

 ؟ یباطن ای بگم یظاهر -
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 خواهدیم هرجه رادمان ، ماندیم شیجا در مات یریبش

 و خونسرد برادر نیا سر ییبال و کند حفظ را ارامشش

 ! شودینم انگار ، اوردین خودخواهش

 : دیگویم ارام و ردیگیم را شیبازو

 گهید نجایا رمیم کلنجار باهات دارم خونه یکاف اندازه به -

 ! برو و کن گم گورتو!  نکن یباز من بااعصاب

  است شکسته گلدان به نگاهش رستار 

 کهیت از. . .  نشکسته بحث و جر بخاطر گلدون نیا -

 گلدون هی ، افتاده برنامه هی طبق مشخصه درشتش یها

 . . خاص و یمتیق

 چاقو قاتل خانوم ای آقا. .  گرمه نیا با سرش زنه یوقت 

 جلومون گهید که بعدشم!  دارهیبرم تابلو اون از رو

 . . دهیخواب
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 و ودب شده وارد تازه یکس ؛ رودیم باال شیابروها یریبش 

 الکام یا هینظر دانستینم هیقض نیا از یخاص زیچ چیه

 ! است کرده مطرح را قبول قابل

 

 

۹۴۴ 

. 

. 

 

 را خودش دیبا ، پوشاندیم را صورتش شیدستها با رادمان

 ! نشود یزیآبرور هیبق یجلو تا کند کنترل

 ضربه یجا نیا ، اندازد یم صحنه به یکل ینگاه رستار

. .  است بدنش یرو زخم یجا هی ادآوری شیبرا چاقو
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 حکمش یول. .  نبود قاتل از. .  نبود چاقو از که یزخم

 او زن نیا مانند که یزخم یجا. .   بود مردن حکم همان

 تاس کرده ترشیقو یلیخ است مطمئن یول. .  نکشت را

. . 

 : پرسدیم رادمان به کردن نگاه بدون

 ؟ سرگرد جناب هیچ تو نظر -

 : پرسدیم ، است مانده رستار کف در انگار که یریبش

 نِسمتتو شهیم ؟ نیکنیم کمک پرونده نیا تو هم شما -

 ؟ بدونم رو

 : اندازد یم یریبش به یاجمال نگاهه رادمان

  برس کارت به برو تو -

 خودش دنبال و ردیگیم را رستار یبازو حرف نیا از بعد

 : چرخاندیم کاسه در را شیچشمها رستار ، کشاندیم
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 ؟ تو یکرد َرم باز خب چته -

 یلوج تا و فرستدیم رونیب را اش یعصب ینفسها رادمان

 ، شوندیم خارج خانه از باهم هردو و بردیم را رستار در

 : ردیگیم رستار سمت به دیتهد انگشت بااخم رادمان

 برم و دور خوامینم که کنم یحال بهت دیبا یچطور من -

 امانج عمد از نکاراتیا ؟ نمتیبب اطرافم خوامینم ؟ یباش

 ؟یدیم

 : دهدیم تکان یسر یعصب

 مرگ ناقوس نهیع یبگ که یکنیم نکارویا عمد از -

 ! یهمراهم

 رادمان به زیآم تمسخر و کندیم زیر را شیچشمها رستار

 : کندیم نگاه
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 و دور یندار دوس نیهم واسه ؟ یترسیم ازم نکنه -

 نه؟ باشم برت

 : دتوپیم او به داد کنترلش در یسع که ییصدا با رادمان

 کنهینم ناراحتش یچیه دادن دست از که یآدم از!  آره -

 اسهو فقط که ترس!  ترسمیم رسونهیم بیآس یراحت به و

 که یکار!  ستین طرفت رهیبگ اسلحه و چاقو طرف نکهیا

 . .  قترهیعم دردش. .  بدتره نایا از یکنیم من با تو

 به و ستدیا یم رادمان یجلو و زندیم یپوزخند رستار

 : زندیم زل چشمانش

 دردش یکرد من با تو که یکار کن حساب برو پس -

 ! بوده قیعم چقدر

 نگاه رادمان چشمان به که همانطور حرف نیا از بعد

 : رودیم عقب عقب ، کندیم
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 . یبکن که یهرکار یبر که هرجا ، نهیهم بعد به نیا از -

 ادتی یقشنگ یزایچ دنمید با نکهیا. .  ینیبیم منو اول. 

 ! داداش ستین من ریتقص ادینم

 دنیشن یبرا ماندن منتظر بدون و چرخاند یم را شیرو و

 . شودیم دور او از یحرف

 هم زمان و نیزم. .  کنندینم فراموش انسانها وقتها یگاه

 عمرشان تااخر و کنندینم فراموش آنها کند فراموش که

 ، کندیم پر را وجودشان سراسر نهیک و مانندیم طلبکار

 و ندارد وجود که یلذت آن و نکنند یتالف تا که یطور

 را ورندا بدست انتقام از بعد است ممکن کنندیم فکر فقط

 ، شد نخواهند الیخیب نچشند
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 یزهر که است نیا مانند ، نهیک که دانندینم آدمها نیا

. . * * * "  بکشد را دشمنانت یباش دواریام و یبنوش

 یمرخص روز چند نیا یدونینم که تو داداش -"  رستار

 تیعروس موال به ینیبب ریخ!  گذرهیم خوش داره چقدر

 ! کنم جبران

 اتیح وارد دست به یگوش و کنمیم نگاه ساعتم به

 : شومیم عمارت

 جور و جمع نمونده تیمرخص انیپا تا یا گهید زیچ -

 ! میدار ادیز کار خودتو کن

 : کنمیم یط هم را مانده عمارت وانیا تا که یمسافت
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- ؟یندار یا گهید امر ، نباش نگران حله داداش چشم -

 باش خودت مراقب نه

 چشم به اونم -

 هب و اندازم یم بمیج در را یگوش ابدیم انیپا که تماس

 یقیموس یصدا متوجه نیح نیهم در ، رومیم وانیا سمت

 است شدن پخش حال در کوچک کریاسپ از که یمیمال

 انیجر آن در ایدر یها موج یصدا که یقیموس ، شومیم

 شیال یخودکار و دارد یرنگ زرد جلد که یدفتر و دارد

 یها یپشت کنار. .  نمیبینم اطراف را یکس ، گرفته قرار

 . دارمیبرم را دفتر آرام و ستمیا یم وانیا یرو

 به و کنمیم باز را دارد قرار آن در خودکار که یا صفحه

 وشتهن ییبایز و مرتب دستخط با که یا نوشته خط سه دو

 ، دانمینم را ناآشنا حِس نیا نام من"  کنمیم نگاه بود شده

. .  ام نکرده اش تجربه حال به تا و است بیعج میبرا
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 نیا شیها نگاه با شیحرفها با عطرش یبو با دانمیم فقط

 ینقدرآ ترسمیم من و شودیم شتریب و شتریب روز هر حس

 ! " رمیبگ را شیجلو نتوانم که رود شیپ

 نکند. .  دفتر نیا. .  کنمیم گره هم در را میابروها

 هب متعلق حرفها نیا. .  جمالت نیا ؟ باشد دفترخاطرات

. .  کنمیم نگاه که دفتر زرد رنگ به ؟ بود یکس چه

 یکس چه به او. .  زنمیم حدس یراحت به را صاحبش

 یکس چه دنید با شینااشنا حس نیا ؟ دارد حس

 یزندگ در یعنی ، زنمیم یکج لبخند ؟ دیآ یم سراغش

  ؟ دارد وجود یکس اش

 انیم ییجا و زنمیم ورق را دفتر صفحات فکرها نیهم با

 همان هم باز. .  شودیم باز یا صفحه ، صفحات انبوه

 یوقت ، ترسمیم ایدر از"  نمیبیم را مرتب و فیظر دستخط

 وانهید که اش یوحش یموجها با هم آن کنمیم تصورش
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 دیگویم بابا ، ردیگیم را وجودم ترس ندیا یم سمتم به وار

 تا باخودش مرا بعد دفعه است قرار یحت ندارد ترس

 یصدا یول دارم خوف ایدر از نکهیباا. .  ببرد ایدر وسط

 من به را یدلچسب حس. .  کندیم آرامم ساحلش و امواج

 . "  دهدیم

 بلند ار سرم و بندمیم را دفتر عیسر یکس یصدا دنیشن با

 تعجب من دنید با ، شمیم رو به رو خانجون با که کنمیم

 : زندیم لبخند بعد یول کندیم

 ؟ یسادیوا نجایا چرا ؟ پسرم یاومد یک تو -

 : برمیم سرم پشت را دفتر

 قهیچنددق هی. .  خوبه هوا دمید. .  اومدم االن نیهم من-

 . . موندم نجایا
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 یرو که گرید یرنگ خورکار چند و کریاسپ به خانجون

 : کندیم نگاه اند افتاده نیزم

 گذاشت نجایا رو الشیوسا هوا به سر دختر نیا باز -

 ! دنید فوتبال و ونیتلوز یپا نشست خودشم

 را لیوسا شومیم خم و زنمیم را کریاسپ خاموش دکمه

 : کنمیم جمع

 . .  داخل برمشونیم همرام من -
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 عبور خانجون کنار از لیوسا با همراه حرف نیا از بعد

 . .  کنمیم

 گزارشگر یصدا منینش سالن از شمیم وارد نکهیهم

 بد.  . اندازم یم دفتر به یگرید نگاه. .  شنومیم را فوتبال

 ! بماند من شیپ شتریب یکم اگر شودینم

 باز را یگرید صفحه رومیم باال ها پله از که نطوریهم

 دادن وکاد و گفتن کیتبر بهم. .  بود تولدم امروز"  کنمیم

 ادد ام عالقه مورد یمایت از یورزش لباس تا دو بهم بابا. . 

 ناو. .  شدم خوشحال بابا یکادو بخاطر همه از شتریب. . 

 داده قول بهم. .  کنهیم خوشحال منو یچ دونهیم شهیهم

 موعالق مورد یمایت یباز طیبل بهم میبعد یتولدا یتو

 یول.  . ومیاستاد برن توننینم خانوما دونمیم البته. .  دهیم

 اباب اگر. .  برم و بشه روز هی که دوارمیام من بازم نحالیباا

 . . " شهیم پس شهیم بگه
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 دختر نیا. .  اورم یم رونیب را کتم و بندمیم را اتاقم در

 کهنیا یجا به که یدختر!  شودیم جالب میبرا دارد کم کم

 ورزش ای. .  است پسر ، باشد دختر اش یمیصم دوست

 و رهیگیپ جوره همه و است فوتبال اش عالقه مورد

 مانندش حال به تا!  است بیعج واقعا. .  کندیم دنبالش

 و زدن حرف لحن که سوت سه یپر یحت. .  ام دهیند را

 ! نبود نگونهیا هم بود مردها انیم یا یزندگ و کارش

 فکر. .  نه ؟ باشد شده عاشقش نهایهم یبرا رادمان نکند

 با شا یدوست خواستینم او از بود نگونهیا اگر. .  کنمینم

 . .  کند تمام را ایپو

 ، رسمیم گرید صفحه دو به و زنمیم ورق را صفحات

 هم چپ سمت و بود ینقاش کی راست سمت صفحه

 ار چشم و بود شده نوشته زرد خوردکار با که یا نوشته

 نیا از روز کی باالخره من"  کردیم تیاذ خواندن یبرا
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 همون!  کنمیم فرار بگم بهتر اصال ای. .  رمیم عمارت

 رمیم. .  رمیم زدم رو همه دیق و دمیبر همه از که یروز

 کهیکوچ ی مزرعه هی. .  ِینقل هیچوب کلبه هی که ییهمونجا

 کیجیج یصدا با صبحا که اونجا. .  آفتابگردون گل از پر

 دونهینم چکسیه که اونجا. .  شمیم داریب گنجشکا

 از روز هی من. . .  ام یک دونهینم چکسیه و کجاست

 و نهبز لبخند بهم آفتاب که ییهمونجا رمیم. .  رمیم نجایا

 که اونجا. .  بگن امد خوش بهم گردون آفتاب یگال

 برام نرزیپ خاله هی و کنهیم گرمم زماشیه با نهیشوم شیآت

 ودب داده قولشو بهم بابا که ییهمونجا. .  ارهیم گرم ریش

 . . . " ببره منو نشد چوقتیه یول
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 ور گردون آفتاب یگلها مزرعه. .  کنمیم نگاه ینقاش به

.  ودب مزرعه یدرختا وسط هم یچوب کلبه هی و بود دهیکش

 یدخترک و دیدرخشیم رنگش یاب اسمان وسط دیخورش. 

 . .  بود ستادهیا مزرعه وسط لبخند و زرد لباس با

 روزید نیهم انگار که است آشنا میبرا یانقدر مزرعه نیا

 !  ام رفته انجا به عمو با

 باز دتش به اتاقم در ، بزنم هیتک کاناپه به خوامیم نکهیهم

 ! شودیم وارد عجله با یکس و شده
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 من کهنیا از قبل. .  نمیبیم را گلچهره و شمیم بلند میجا از

 دستم از را دفتر و دیا یم سمت به عیسر بگم یزیچ

 : کشدیم

 !  یبد بهم یاورد لمویوسا گفت خانجون -

 : لرزدیم شیصدا و است یعصب

 !! یدخونیم یداشت و یبرداشت دفترمو اجازه تو یب یول -

 : ردیگیم محکم بغلش در را دفتر

 رمودفت ینداشت حق تو!  نداشتم نکارویا انتظار تو از -

 اونهمه. .  یکردینم نکارویا یداشت شعور اگر. .  یبخون

 هیبق یشخص میحر به که ینگرفت ادی یول یخوند کتاب

 ! یباش نداشته یکار

 . . میبگو یزیچ من دهدینم مهلت و زندیم حرف زیر هی

 : کندیم نگاهم زده حلقه چشمش در یاشک با
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 به اماحتر یفهمینم اصال. .  یشونیبق لنگه یکی هم تو -

 دهیناد منو همه نهیع. .  یچ یعنی من یشخص میحر

 . . یگرفت

 رونیب اتاق از سرعت به و چرخاندیم را شیرو هم بعد و

 ! رودیم

 ! نداد زدن حرف مهلت هم کلمه کی یحت

 اجازه یب من. .  دارد حق او. . دادیم هم مهلت حاال

 کی ییپررو و یادب یب کمال نیا!  بودم خوانده دفترش

 میبرا زیچ کی جمالتش تمام در اما!  رساندیم را نفر

 از یول دارد را زیچ همه انتظار همه از نکهیا. .  بود بیعج

 که داشتم قرار هیبق از جدا ییجا من انگار!  نداشت من

 . . دادمیم انجام را نکاریا دینبا

 مسر در مزرعه فکر. .  فرستمیم رونیب را نفسم کالفه

 ستا گوشم در شیحرفها و گلچهره تیعصبان. .  چدیپیم
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 اصال چرا دانمینم یول. .  بودم نداده انجام یدرست کار. . 

 ! نبودم مانیپش

 . .  شودیم جالب میبرا دارد تازه دختر نیا

 در که یاشک و کندیم باز را رهنمیپ اول یها دکمه

 . .  دیآ یم خاطرم به بود زده حلقه چشمش

 یتیمسئول احساس و اورد یم هجوم ذهنم به فرزام عمو

 کردم من که یکار بخاطر او. .  شودیم داریپد وجود در

 شعور گفت او که هم انقدرا اگر پس. .  شده ناراحت

 . . . کن قبول را اشتباهت. .  یستین یندار

. 

 

 

۹۴۴ 



 

Romanzo_o 1367 
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 * * * . 

 ، است ناهار زیم کردن جمع و خانم عصمت به نگاهش

 و ندارد اشتها گفتند همه. .  ستین گلچهره از یخبر

 دانستیم بهتر همه از او یول. .  بخورد یزیچ خواهدینم

 نگونهیا است ناراحت یزیچ از و کندیم قهر یوقت یگل

 ! کندیم رفتار

 که افتد یم اضیف و عباس حاج و رستار به نگاهش

 گوش پا سرا انها و زندیم حرف یزیچ از شانیبرا رستار

 ! اند شده

 وطمرب رستار به یگل هیقض دیگویم دلش اما چرا داندینم

 ! است
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 اررست. .  فرستدیم رونیب صدا یب را اش یعصب نفس

 در هم او و بود زیچ همه زدن برهم حال در یادیز

 ! دادینم انجام یچکاریه مقابلش

 یب نیا یول. .  کندینم شیرها دادنها دست از ترس نیا

.  . ستین زیجا اصال هم رستار مقابل در بودنش حرکت

 را همه رستار چون. .  است سخت یلیخ که هرچند

 از ، دیبگو که هرچه هیبق به. .  بود کرده خودش فتهیش

 انتقامش از شیهایبد از دیبگو وارد تازه فرد نیا از یدور

 ؟ کردیم باور یکس چه. . 

 دیبان ییتنها نیا یول. .  بود تنها یتنها رستار برابر در

 همه اوردیب کم اگر. .  کند کم ابهتش و قدرت از یزیچ

 امدن کوتاه قصد رستار که حاال. .  دهدیم دست از را زیچ

 . .  دیایب کوتاه دینبا اوهم ندارد
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 زا و رودیم خانم عصمت سمت به و شودیم بلند شیجا از

 . بگذارد ینیس در را گلچهره یغذا خواهدیم او

 : کندیم قبول یخوشحال با خانم عصمت

 نهنک ضعف بچم بهش بده ببر ، زارمیم االن نیهم چشم -

 ! کنه گوش شمارو حرف نکهیا مگر. . 

 تدس به و ندیچیم مانیپ و پر را ینیس حرف نیا از بعد

 ، بزار دهنش تو یبزار زور به شده اگر - دهدیم رادمان

 و قهره که هرروزم روکش هی با استخونه چهارتا دختر نیا

 . .  خورهینم یزیچ ناراحته

. .  ردیگیم شیپ در را اتاق راه و کندیم یتشکر رادمان

 و جر از بعد و است شکرآب کامال گلچهره با اش انهیم

 نزده حرف باهم هم جمله کی شیپ وقت چند یبحثها

 . .  اند
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 او به رستار ، شود دور یگل از هرچقدر داندیم یول

 عذابش یلیخ که یزیچ تنها رادمان و ، شودیم کترینزد

 ! است مورد نیهم دهدیم

 فیظر یصدا. .  کندیم ورود اعالم و زندیم در به یا تقه

 : کندیم مخالفت ورودش با دخترک

 ! لطفا تو این یهست یهرک -

. .  شودیم اتاق وارد ، حرف نیا به توجه یب رادمان یول

 یجسم و گرددیم یگل دنبال به ورود محض به نگاهش

 ، کندیم دایپ را تخت یرو پتو ریز شده مچاله هم در

 با شناختینم را او اگر که است کوچک و جمع یآنقدر

 ! گرفتیم اشتباهش پتو ریز بالشت کی

 اب بود شده اتاقش به یکس شدن وارد متوجه که گلچهره

 : اورد یم رونیب را سرش پتو ریز از حرص

 . .  دا این نگفتم مگه-
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 دهانش در در حرفش غذا ینیس با هم ان رادمان دنید با

 ندیبب را او کردینم هم را فکرش اصال!  ماسدیم

 

 

۹۴۹ 

. 

. 

 

 ! ندیبب را او کردینم هم را فکرش اصال

 هم را ینیس و ندینشیم کنارش و رودیم جلوتر رادمان

 : گذاردیم تخت شییپا

 اشمب کن گوش حرف که ادیم شیپ کم یول. .  این یگفت -

! 
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 و هیثان چند از بعد یول. .  است متعجب ابتدا در گلچهره

 را شیرو و کندیم اخم ، نشانیب مسائل یاور ادی با

 : گرداندیبرم

 . .  رونیب برو من اتاق از. .  ندارم یحرف تو با من -

 : ندینشیم شیجا در تر مسمم رادمان

 ! برم که دمیم قول منم بخور غذاتو -

 . بزند حرف بااو خواهدینم هم است متعجب هم گلچهره

 دمق شیپ بااو صحبت یبرا رادمان کردینم هم را فکرش. 

 ونیا نبود الزم. .  ندارم اشتها که گفتم همه به -. .  شود

 نجایا یاریب

 سمت به نگاهش زندیم را حرفها نیا که مدت تمام در

 ندیبب را رادمان که گرداندیبرنم هم شیرو یحت است گرید

 هیگر چقدر بود مشخص که دختر رخ مین به رادمان ،

 و شودیم مشت دستش ناخواسته. .  کندیم نگاه است
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 خواستینم دلش چوقتیه. .  تریجد اش چهره حالت

 . . ندیبب را یگل یناراحت و اشک

 ؟ شده یچ -

 . کندیم سکوت و دیگوینم یزیچ یگل

.  . مینداشت باهم یخوب ونهیم روز چند نیا تو دونمیم -

 . .  شد زده ، دینبا که ییحرفا و افتاد یبد یاتفاقا

 : چرخدیم گلچهره یرو نگاهش

 نمیا اما. .  نبود حقت که زدم بهت ییحرفا کنمیم قبول -

 هب یول. .  نبود حقم که یزد بهم ییحرفا که دارم قبول

 از با ایدن. .  گذشت بود که یهرچ بگم اومدم. .  هرحال

 ! قشنگه دنیبخش و گذشتن هم

. .  کندیم گوش رادمان یحرفها به سکوت در گلچهره

 ودش قدم شیپ کردن یآشت یبرا رادمان کردینم را فکرش
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 ار دلش یراحت به ستین قرار انگار است شده هم حاال. . 

 یم بود کرده رستار با که یکار ادی به. .  کند صاف او با

. .  است ناراحت و یشاک برادر هردو دست از. .  افتد

.  . خوردیم هم به یکی آن با شود درست یکی با اش انهیم

. .  است ناراحت رستار از رادمان از شتریب فعال یول

 را زیچ همه و ببخشد راحت تواندینم هم را رادمان

 درموردش را رستار راز که یوقت مخصوصا ، کند فراموش

 . .  بود دهیفهم

 یرو یحساب یگل ناراحت و هم در چهره که رادمان

 : کندیم نگاهش رهیخ ، است اعصابش

 فقط. .  کرده ناراحتت یچ ای یناراحت یچ از دونمینم -

 یونتیم یبخوا اگر شهیهم مثل و هستم من یبدون خوامیم

 ، دارم گهید حرف هی من. .  یگینم که اگرم. .  یبگ بهم

 . .  رمیم و زنمیم
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 یدست رادمان ، کندیم نگاه رادمان به یچشم ریز یگل

 : کشدیم گردنش پشت

.  مندار یخبر گفته یچ بهت من درمورد رستار نکهیا از -

 یقشنگ به نه آدما بدون نویا یول. .  بدونم خواممینم. 

 . . قضاوتاشون یزشت به نه ان هیبق یحرفا

 

 

۹۴۹ 

. 

. 

 

 که یاهیس وید اون چوقتیه من یبفهم خوامیم فقط

 ، کردم اشتباه. .  نبودم ساخته ازم شیزندگ تو رستار
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 روزهر من خورمیم قسم یول. .  رهیناپذ جبران که یاشتباه

 . .  دادم تاوان یزندگ نیا تو

 فرو را نشیسنگ بغض و اندازد یم نییپا را نگاهش

 : دهدیم

. .  دادم تاوان دمینخواب صبح تا که یهرشب من واهلل به -

 نداشتم برادر و کردم یزندگ و دارشدمیب که یصبح هر

 بدونه اگرم. .  دونهینم نارویا اون یول. .  دادم تاوان

 . .  شمیزندگ دوسر و اهیس وید من چون. .  فهمهینم

 مرد نیا. .  دهدیم فرو بارها و بارها را اش یلعنت بغض

 نشدنش دهیبخش نیا و حرفها نیباا دیبا گرید چندبار

 بدهد؟ تاوان و بکشد زجر

 خودم به یحت ، ببخشه منو نخواد دمیم حق بهش من -

 خوامیم فقط من!  بخوام ازش نویا که دمینم اجازه
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 داره که یبد حال و یناراحت هر که باشه مرد یاونقدر

 . .  مهمن برام که ییکسا نه. .  کنه یخال سرخودم

 آنقدر ، چرخدیم او سمت به نگاهش ناخواسته گلچهره

 نگاهش و دیرسیم بنظر خالص نظرش به رادمان یحرفها

 ونهچگ دستش دانستینم که زندیم جار را بودنشان راست

 زبانش یرو یا جمله و گرفت قرار رادمان یبازو یرو

 : شد یجار

 . . نیکنیم یفکر چه هم راجع تو و رستار دونمینم من -

 هیچ بخاطر تو هینگران نیا و کنه کاریچ قراره اون که نکهیا

 هب ایدن خودت قول به چون ، بخشهیم روز هی دونمیم یول

 !  قشنگه که دنشهیبخش و گذشتن

 صورتش به بعدهم و یگل دست به را نگاهش رادمان

 و قهرکند ، کند ناراحتش که هرچقدرم دختر نیا ، دوزدیم

 . . است زیعز شیبرا بازهم نکند گوش را حرفش



 

Romanzo_o 1378 

 یزیهرچ کردن خراب قبل. .  باشه نطوریهم دوارمیام -

 یشمونیپ یرو از. .  نباشه رید که ببخشه یوقت. .  ببخشه

 . . ببخشه دلش از. .  باشه یدل. .  نباشه اشتباهاش

 متوجه تازه انگار کشدیم عقب عیسر را دستش یگل

 ار نگاهش خواهدینم گرید نحالیباا یول ، بود شده کارش

 : برگرداند او از را شیرو ای بدزد

 حق بهش. .  شده یچ زلزله قبل روز اون دونمیم من -

 . . کنمیم حس. .  االن یول. .  باشه ناراحت ازت که دادم

 نقطه را نگاهش یگل ، کندیم نگاهش منتظر رادمان

 : دوزدیم رادمان شانه یرو نامعلوم

. .  نیباش یخوب یبرادرا نیتونیم شما کنمیم حس -

 درنظر بدون رو نیداد دست از که یمدت نیا نیتونیم

 یباهاشت کاره تو. .  نیکن جبران گذشته بد یروزا گرفتن

 پس.  . نمیبیم نگات و حرفات تو رو یمونیپش یول یکرد
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 اوانت و یبکش عذاب نیا از شتریب ستین حقت بنظرم

 . . یبد

 شتپ یدست و فرستدیم رونیب صدایب را نفسش رادمان

 : کشدیم گردنش

 یمونیپش. .  کنهینم فکر قشنگ و ساده تو مثل اون یول -

 . . کنه یتالف خوادیم فقط اون. .  دسیفا یب بنظرش من

 

 

۹۴۰ . 

. 

 

 رستار یکارها ، ندینشیم شیابروها نیب یاخم یگل

 حرف ان از رادمان که یتالف. .  هستند ینیب شیپ رقابلیغ
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 تاس ناراحت او از. .  باشد نیسنگ یلیخ تواندیم زندیم

 و دور و کندیم طرح هینظر درموردش مدام فکرش یول

 . . پلکدیم برش

 ؟ نه ای رفت نیب از نمونیب کدورت گهید االن -

 جور و جمع را خودش یکم رادمان حرف نیباا یگل

 : کندیم

 ! نه -

 ینطوریا. .  یکن یآشت کن یسع داداشت با - ؟ چرا -

 یتالف یچجور یبگ شهیم اصال. .  کنهینم یتالف گهید

 ؟ کنهیم

 او از. .  کندیم نگاه یگل به حرف یب یا لحظه رادمان و

 دیگوب ؟ دیبگو چه ؟ کندیم یتالف رستار چگونه پرسدیم

 است قرار رستار ، دارد او به که یا عالقه از چون

  ؟ کند خودش چهیباز تورا و کند سواستفاده



 

Romanzo_o 1381 

 ستد از گذشته ، قلبش گرفتن نشان با خواهدیم دیبگو

 توانستن سالها. .  دیبگو تواندینم. .  نه ؟ کند یتالف رفته

 یادم -. .  است بهتر دینگو هم االن را اش عالقه دیبگو

.  نهکیم دایپ هست که هرطور راهشو باشه یتالف دنبال که

 . 

 یم باال را ان ، کندیم نگاه غذا ینیس به حرف نیا از بعد

 : گذاردیم یگل و خودش انیم و اورد

 با یداشت دوس هرموقع بعدش. .  نشده سرد تا بخور -

 ! کن یآشت من

 رفتیم ضعف دلش ، کندیم نگاه غذا ینیس به گلچهره

 : ردیگیم را خودش گرید یکم یول

 ! ببرش خودت با. .  ستمین گرسنه -

 شیغذاها و ینیس یچشم ریز یول دیگویم را نیا زبانش

 ، کندیم نگاه اش کرده پف چشمان به رادمان. .  دیپایم را



 

Romanzo_o 1382 

 یگل چانه ریز را دستش و دهدیم اجازه خودش به

 : کندیم نگاهش و بردیم باال را سرش و گذاردیم

 ناراحت هم از و وفتهیب یاتفاق تو و من نیب موقع هر -

 شتریب ارزششون تو یاشکا. .  نکن هیگر چوقتیه میباش

 نیا لیدل دونمینم االن!  نمونهیب کدورت ای یناراحت از

 . .  نداره ارزششو نمیا بدون یول ، هیچ اشکا و چشما

 که ، رساندیم گلچهره به را منظورش نحو نیبهتر به و

 ونچ کند هیگر دینبا باشد ناراحت هم رستار از اگر یحت

 . است ارزش یب امده وجود به نشانیب که ییناراحت

 من یبرا الاقل. .  یباارزش چقدر که یبدون خوامیم -

. .  نمکیم لیتحم بهت نظرامو یگفت بهم. .  نطورهیا شهیهم

 رو انیبهتر شهیهم من یدیفهمیم یشناختیم منو اگر یول

 یبخوا خودت یهرچ بعدم به نیا از. .  خواستم برات
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 دستتو. .  هستم من ، نترس یخورد نمیزم باشه گمیم

 ! رمیگیم

 کردیم فکر که ییایدن و ماندیم یگل و زندیم را حرفها نیا

 هک یلذت و ماندیم یگل. .  است داده دست از شهیهم یبرا

 وهک نیا. .  کندینم اش تجربه گرید چوقتیه کردیم فکر

 یجا ان نباشد او اصال ؟ نباشد شودیم مگر ابهت پر

 ؟ دکریم پر یکس چه را بود یخال پشتش در که یعیوس

 ! شدینم پشتوانه رادمان یخوب به چکسیه مطمئنن
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 مین داردیم بر قاشق کی و کندیم نگاه غذا ینیس به رادمان

 را یسبز قرمه از یکم بعد و اندازد یم یگل به ینگاه

. .  کندیم نگاهش یچشم ریز یگل ، زدیریم برنج یرو

 یناباور کمال در یول کند تعارف دارد انتظار هرلحظه

 لذت با و کندیم یخال خودش دهن یتو را قاشق رادمان

 . خوردیم

 !  شده خوشمزه یلیخ -

 دکنیم جمع را شیلبها یگل ، خوردیم هم را یبعد قاشق و

 ودب اش گرسنه یلیخ. .  کندیم نگاه ینیس به حرص با و

 . کند شروع توانستینم ینطوریهم یول

 : زدیریم خودش یبرا هم دوغ وانیل کی عمد از رادمان

 نبود نتگش که هم تو ببرم رو ینیس دیبا گهید کنم فکر -

 ! بود یعال اش مزه چون ، شد فیح یلیخ یول. . 
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 : دهدیم قورت را دهانش آب گلچهره

 ؟ بود خوشمزه -

 یرو به یزیچ یول ردیگیم اش خنده مدتها پس رادمان

 کند بلند را ینیس خواهدیم که همانطور اورد ینم خودش

 : دیگویم

 ! یلیخ -

 : شودیم دستپاچه یگل

 یریم کجا حاال-

 : بردیم باال را شیابرو کی رادمان

 ؟یپرسیم چرا یقهر من با که تو -

 مظلومانه و کندیم کنترل را لبخندش یسخت به یگل

 : دوزدیم ینیس به را نگاهش
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 نخورم اگر شهیم ناراحت خانوم عصمت. .  ینطوریهم -

 ؟ نه

 : دهدیم تکان یسر و کندیم نگاه ینیس به به رادمان

 . . چارهیب شهیم داغون!  بنظرم شهیم ناراحت یلیخ-

 تهگف ینطوریا کردنش مسخره یبرا رادمان داندیم که یگل

 : کندیم اشاره ینیس به نحالیباا یول ،

 بهش ینگاه هی بعدا. .  نویا بزار. .  داره گناه خب -

 . . کنمیم

 یم باال را شیابروها و کشدیم شیموها در یدست رادمان

 : کندیم ینچ و اندازد

 ! شهینم ینطوریا نه -
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 یرو به رو هم خودش و گذاردیم اولش یجا در را ینیس

 دهان سمت به و کندیم پر را یگرید قاشق و ندینشیم یگل

 : ردیگیم ، است مانده متعجب که یگل

 ! یمونیم گرسنه شب تا و برمشیم وگرنه بخور -

 تواندینم نیا از شتریب دیا یم کش اش یا قلوه یلبها یگل

 لذت با را محتوا و کندیم باز را دهانش. .  کند مقاومت

 قرار رادمان کنار یوقت یول چرا داندینم. .  دهدیم قورت

. .  شودیم کودک انگار بودنش خانومانه بر عالوه ، ردیگیم

 حرص ای و است رستار کنار در که یاوقات برعکس

 حس او به که یرستار. .  است گوشیباز ای خوردیم

 و امروز اتفاق از بعد یول دارد ییداشتن دوست ینااشنا

 ناراحت او از نکردنش یخال یخواه معذرت کی یحت

 امخصوص ، ببخشدش تواندینم فعال کندیم حس. .  است
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 مرموز آدم نیا دل از و بود شده یتالف از حرف که االن

 . . نداشت یخبر

. 
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 تیتسل بهتون ، معتمد یآقا دهیرس قتل به شما همسر -

 .  گمیم

 و اندازد یم نییپا را غمش از پر و نیغمگ نگاهه معتمد

 : زندیم کنار را چشمانش در شده جمع اشک
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 نجایا امروز من دیخواست چرا بدونم شهیم. .  ممنون -

 . .  بدم انجام دیبا رو همسرم مراسم یکارا چون ؟ باشم

 : اندازد یم آن به ینگاه و کندیم باز را پرونده رادمان

 ؟ باشه کرده نکارویا تونهیم یکس چه شما نظر به-

 روشن یا قهوه یچشمها و یگندم جو یموها که مرد

 زده غم و دوزدیم ینامعلوم نقطه به را نگاهش ، دارد

 : دیگویم

 با من همسر. .  سرگرد جناب دونمینم. .  دونمینم -

 دبو خودش کار تو سرش شهیهم. .  نداشت یدشمن یکس

 ! کنم هضم رو اتفاق نیا تونمینم اصال. . 

 با- کندیم نگاه معتمد به شده زیر یچشمها با رادمان

 گفتن هردو ، میکرد صحبت که خدمتکارتون و هیهمسا

.  نیداشت دعوا و مگو بگو اواخر نیا همسرتون و شما نیب
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 نیا. .  نیشکستیم هم رو ظروف اوقات یگاه یحت. 

 داره؟ قتیحق

 زده حلقه اشک و دهدیم قورت را دهانش آب عیسر مرد

 : کندیم پاک دستمال با را چشمانش در

 به ماهم. .  ادیم شیپ یشوهر و زن هر نیب دعوا خب -

 ؟ یمشکل چه -. .  میداشت یمشکالت هرحال

 : دارد دیترد و است مررد انگار معتمد

 از بعد همسرم. .  میداشت مشکل شدن دار بچه سر -

 -. .  نبود شدن دار بچه به یراض پسرمون دادن دست

 ؟ نیبش دار بچه گهید خواستینم چرا همسرتون

 : دفرستیم رونیب صدا یب را اش شده حبس نفس معتمد



 

Romanzo_o 1391 

 پسرمون دادن دست از مقصر منو شهیهم چون -

 پدر اقتیل گهید من گفتیم نیهم یبرا. .  دونستیم

 ! ندارم رو شدن

 ؟ اومد پسرتون سر ییبال چه -

 ؟ نیبد بهم آب وانیل هی شهیم -

 سمتش به و زدیریم آب شیبرا زیم یرو پارچ از رادمان

 : دهدیم ادامه دنینوش یکم از معتمد ، ردیگیم

 من منتظر و بود مونده تنها منتظر در یجلو که روز هی -

 زنهیم نیماش و ابونیخ تو رهیم یچطور دونمینم ، بود

 بودم مهم یلیخ یکار جلسه هی یتو روز اون من. .  بهش

 . .  بود گذشته کار از کار رسوندم بهش خودمو تا

 یرو را لرزانش یدستها و کندیم پاک را شیاشکها

 . گذاردیم شیپاها
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 . .  هیدردناک اتفاق. .  متاسفم -

 یگرید نگاه پرونده به رادمان ، دهدیم تکان را سرش مرد

 : اندازد یم

 ارک به مشغول شرکت هی یتو شما همسر نوشته نجایا -

 ؟ درسته ، بوده

 جمع را خودش یکم. .  کندیم رییتغ اش چهره حالت مرد

 : شودیم تریجد لحنش و کرده جور و

 . بود حسابدار. .  بله -

 ؟ نینداشت یمشکل همسرتون کردن کار با شما -

 : دیگویم عیسر مرد

 شدن عوض یبرا پسرمون دادن دست از بعد. .  نه -

 نیباا یمشکل منم. .  کنه کار گرفت میتصم اش هیروح

 . . نداشتم موضوع
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 به دعواهاتون یتو بار هی دهیشن خدمتکارتون یول -. 

 شهیم. .  کنه شرکت تو نداره اجازه گهید نیگفت همسرتون

 ؟ نیبگ لشویدل

 و کندیم شل را رنگش یا سرمه کروات گره آرام معتمد

 : کندیم رفتار یعاد یول است جاخورده نکهیباا

 به کمتر و بود شده کارش به وابسته یلیخ همسرم خب -

 بچه لهمسئ یحت. .  کردیم یدگیرس مونیزندگ مسائل هیبق

 ادی هربار من و بود کرده فراموش کل به رو شدنمون دار
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 فعال گفتیم و کردیم بهونه رو کارش کردمیم یاور

 ! شهینم

 یول. .  نکنه کار گهید خواستم ازش من هم نیهم بخاطر

 خصومت موضوع نیا از ریغ به-. .  نکرد یتوجه اون

 ؟ نداشت وجود نتونیب یا گهید

 قتل به همسرتون نکهیا از قبل روز دو شما -. .  نه -

 مسافرت بود کشور از خارج که یکار سفر به ، برسه

 ؟ درسته نیبود کرده

 : دهدیم تکان را سرش مکث یکم با معتمد

 بله -

 نیداشت برگشت قصد هم همسرتون قتل از قبل روز هی -

 .  . نیگردیبرم قتل از بعد روز و نیشیم مونیپش یول

 : چرخاندیم اطراف را نگاهش معتمد
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 دیاب االنم ، برگردم نتونستم اومد شیپ کار. .  درسته -

 . میکن تمومش جوابهارو و سوال نیا شهیم اگر برم زودتر

 : زندیم زل معتمد به و بنددیم را پرونده رادمان

 چون دیباش دسترس در فقط. .  دیببر فیتشر دیتونیم -

 ! باشم داشته دارید باهم ممکنه هم باز

 : شودیم بلند شیجا از عیسر معتمد

 هک یاون نیبتون دوارمیام. .  دینباش خسته. .  باشه -

 . .  نیکن دایپ کرده همسرم با نکارویا

 : دهدیم دست معتمد با و شودیم بلند هم رادمان

 بهش نیکنیم فکر که یزیاونچ از. .  نینباش نگران -

 .  میکترینزد
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 آن عیسر هم بعد و زندیم یا مهین و نصف لبخند معتمد

 اتاق وارد یریبش رادمان او رفتن با ، کندیم ترک را جا

 : شودیم

 ؟ هیچ دستور قربان -

 کن چک رو رفته ادم نیا که یخیتار پرواز یستایل تمام -

 تشبرگش و رفت. .  کدومشه یتو معتمد فراز اسم نیبب ،

 اسمش اگر. .  یزیچ هی فقط ، قربان چشم - بگو بهم رو

 ؟ یچ نبود ستایل یتو

 هب ینگاه مین و کشدیم گردنش پشت را دستش رادمان

 : اندازد یم یریبش

 ؟ یکنیم فکر یچ تو -

 : زندیم یلبخند یریبش

 !شهیم مشخص قاتل بنظرم -
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 : دیگویم رودیم خروج در سمت به که همانطور رادمان

 ! ستین ساده نقدریا هم شهیهم -

 * * * 

 در روز آن انگار ، گذراندیم نظر از را خانه گرید یبار

 هاعکس قاب به. .  است نداشته را یکاف تمرکز ها یشلوغ

 که تسیکوچک بچه پسر ریتصو انها از یکی ، کندیم نگاه

 عکس قاب. .  دارد یا قهوه یچشمها و یمشک یموها

. .  دهدیم نشان را مادرش و پدر با کودک همان گرید

 مرد و زن که چرخدیم سوم عکس قاب یرو نگاهش

 کودک مادر و پدر همان که دهدیم نشان را یپوش کیش

 . بودند
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 دارد نت به شده یسنگکار باالتنه با یبلند شب لباس زن

 دهیپوش زن لباس همرنگ یدوخت خوش شلوار و کت و

 ینگر یشکیم نینگ نشیآست سر یفلز یها دکمه ، است

 حال همان در و است رنگ یا نقره دورش و دارد

 رنگش یمشک نینگ که زن فیظر گردنبند یرو نگاهش

 ..  کندیم برخورد است مرد نیسرآست یدکمها همان مانند

 : دیآ یم سراغش به خانه خدمتکار

 ؟ نیندار اجیاحت یزیچ -
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 یا هنیشوم سمت به و بردیم فرو بشیج در را شیدستها

 : رودیم بودند شده خاکستر شیزمهایه که

 !  مچکرم نه -

 دهیرس قتل به که زن کی ، ستدیا یم نهیشوم یرو به رو

 همسرش نه و خدمتکار نه و بوده تنها که یشب در است

 . .  اند نبوده کنارش

 او یبرا مخصوصا ؟ باشد توانستیم چه معما نیا جواب

 ! بود معما طرح استاد خودش که

 اش یگوش زنگ یصدا که است کردن فکر حال در

 اب و کندیم نگاه دیجاو اسم به ، زندیم برهم را تمرکزش

 : دهدیم جواب مکث یکم

 ؟ یچطور داداش؟ الو -

 شده؟ یچ ، خوبم -
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  سوت سه یپر. .  بود دختره نیا داداش -

 : کندیم نگاه نهیشوم یخاکسترها به

 ؟ شده یچ ؟ خب -

 زد زنگ من به اومده شیپ یمشکل براش نکهیا مثل -

 فقط نشد میحال یزیچ یول ومدیم داد و غیج یصدا

 اگر تو شمالم من داداش!  خواستیم کمک شدم متوجه

 . . خبره چه نیبب برو یتونیم

 ؟؟یکنیم یغلط چه شمال تو -

 نویا تو یول. .  گهید َدَدر کار؟یچ شمال رنیم مردم -

  بود چش دختره نیا نیبب برو الیخیب

 برخورد نهیشوم در یبراق زیچ با نگاهش نیح نیهم در

 لحظه را دیجاو یصدا و کندیم زیر را شیچشمها!  کندیم

 رهاخاکست انیم که یزیچ به و رودیم جلو عیسر ، شنودینم
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 دکمه همان. .  کندیم نگاه زدیم برق دور از و است افتاده

 !رنگش یمشک نینگ با نیسرآست

 یرو شده خشک یا لکه متوجه کندیم نگاهش که قیدق

 اندازد یم بشیج در را اش یگوش ، شودیم ان از یقسمت

 یم نرویب یمخصوص یپالست دستکش کتش بیج از و

 . داردیبرم را دکمه و اورد

 لبخند ، ردیگیم خودش یرو روبه را ان و شودیم بلند

 همان قایدق. .  کندیم نگاه عکسها قاب به و زندیم یکج

 دهید عکسها قاب از یکی در که بود ینیسرآست دکمه

 !است

 " گلچهره. . * * * "  باشد معما جواب توانستیم نیا

 

 زامرو ، نمینشیم و اندازم یم یشگیهم زیم یرو را ام کوله

 از بعد. .  ندارم را زیچ چیه حوصله و ام کالفه کال
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 دیاش میایب ایپو دنید به اگر کردم فکر باخودم دانشگاه

 یراب و نبود کافه ایپو نکهیا مثل یول ، شود بهتر حالم

 . است رفته رونیب یکار انجام

 شهیش از و نمینش یم نهیس به دست زانیآو لوچه و لب با

 ودب گرفته قرار زرد رنگ با گل یگلدانها پشتش که یا

 من هب دلبراشان رنگ با داشتند قصد انگار. .  کنمیم نگاه

 . . بدهند یانرژ

 

 

 تاحاال؟ صبح از یبود یگور کدوم -. 

 : ندینشیم و کشدیم عقب را میرو به رو یصندل

 ؟ینداد خبر چرا ؟یاومد یک تو ، اطراف یگورا نیهم -
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 اگهانن که ایپو به بعدهم و کنمیم دخترها به یگرید نگاهه

 : گمیم جانیباه و زندیم سرم به یفکر

 نیا که یکس بگو بهم. .  گمیم جمله تا چند ایپو -

 ! هیچ باشه داشته حالتهارو

 : کندیم تعجب یکم ایپو

 ؟یچ یعنی -

 زده جانیه گهید نفر هی دنید با که نفر هی ، تو بنظر نیبب-

 زا یوقت یحت ، بزنه حرف باهاش مدام داره دوست ، شهیم

 ، داره ادم اون به یخوب حس بازم شهیم یحرص دستش

 به.  . شهیم تندتر انگار قلبش ضربان همن کینزد یوقت

 یحس هی ، متفاوته اطرافش یباادما یلیخ ادم اون نظرش

 -. .  نکرده تجربش تاحاال و مجهوله براش که داره بهش

 دختر؟ یکرد ستگامونیا. .  گهید عشقه خب

 ! کندیم اشتباه قطعا. .  نه. .  کنمیم نگاهش واج و هاج
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 : رمیگیم شیبازو از یشگونین حرص با

 عشقه؟ کجاش نیا!  نزن مفت حرف -

 : ردیگیم را شیبازو درد با ایپو

 با ادم نیا اگر مگه؟ یضیمر!  تن پنج حق به یش لیذل -

 !!اس وونهید قطعا نباشه عاشق یگفت که یاتیخصوص

 : کنمیم نگاهش یحرص و کنمیم جمع را میلبها
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 عاشق مگه عنتر توهه!  نخواست نظر تو از یکس اصال -

  ؟ هیچطور عشق یبدون که یشد

 ! اورم یم در را شیادا ، ام یحرص که همانطور بعدهم

 نگاهم شده زیر یچشمها با و کندیم مکث یا لحظه ایپو

 : کندیم

 یگل مردم دست میدید یول گندم و نون مینخورد اگر -

 هاد عالئم نیا که یادم اون. .  نمیبب سایوا اصال!  خانوم

 ؟؟ هیک داره رو

 : دزدمیم را نگاهم و دهمیم قورت عیسر را دهانم آب

  . . داره رو عالئم نیا دوستمه. .  دوستام از یکی. .  زیچ -

 : مشیم بلند عیسر و کنمیم نگاه ساعتم به یالک بعدهم

.  خونه برم من. .  ایپو شده رمید چقدر من بر یوا یه -

 . 
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 بلند من با همراه و دارد نظر ریز را حرکاتم کامال ایپو

 : شودیم

 ! ستماین من ینیبیم من یچشما تو که یخر اون یگل -

 !! یباش انیجر در که گفتم

 عیسر ، بدهد لو را یزیچ چشمانم که کنمینم نگاهش

 : کنمیم یخدافظ و دارمیم بر را ام کوله

 خدافظ. .  وونهید بابا برو -

 سرعت کافه از یحرف دنیشن یبرا ماندن منتظر بدون و

 . .  شمیم خارج

 امکان. .  نه نه ؟ بودم شده عاشق من!  شودینم باورم

 ؟؟ بود چه ستین عشق اگر پس. .  ندارد راه. .  ندارد

 ینتلع حس نیا بفهم تا کنم دیبا چه ؟ لنگدیم کار یکجا

 بود؟ خواهد چه تشین و ستیچ
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 هست چه هر.  . رومیم راه تند یقدمها با رو ادهیپ در

 . .  شودیم مشخص اخر دست و ماند ینم پنهان

 

* * * 

 

 نینازن که یکس دهیم نشون مدارک و شواهد تمام - 

 انریا داشته ادعا که همسرشه ، رسونده قتل به رو یفرهاد

 . . برگشته قتل از بعد و نبوده

 رادمان یجلو را ستیل حرف نیا گفتن از بعد یریبش

 : دهدیم قرار

 چیه شده خارج رانیا از گفته معتمد که یخیتار یتو -

 وزر کی یحت. .  نبوده یخارج پرواز یستهایل یتو یاسم

 ! دمیند فرد نیا از یاسم و میکرد چک هم بعدش و قبل
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 رو به رو یزیچ نیچن با بود مطمئن هم خودش که رادمان

 که رستار به کردن نگاه بدون و دهدیم تکان یسر شوندیم

 یریبش از ، بود کرده جا پرونده در را خودش ییپررو با

 : بدهد ادمه که خواهدیم

 . کردن دایپ نهیآد جناب که یدیجد مدرک طبق ، قربان -

 به ما یها یزن گمانه یتمام نیسرآست دکمه یعنی. 

 یا کهل و بود معتمد به متعلق دکمه نیا ، وستیپ قتیحق

 . .  هست همسرش خون شده دایپ دکمه یرو که

 رو پرونده قاتل مدارک و شواهد نیا همه اخر در و

 !  کنهیم مشخص

 : زندیم یکج لبخند رستار
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 : زندیم یکج لبخند رستار

 هی یوت بعد دفعه دوارمیام. .  دوستان دینباش خسته پس -

 تر دهیچیپ پرونده

 ! میبش همراه باهم

 با ستا شده ذکاوتش و رستار فتهیش یحساب که یریبش

 . دهدیم دست او با نیتحس و لبخند

 : شودیم بلند شیجا از یجد کامال رادمان

 کنم صحبت باهاش دیبا. .  نیاریب رو معتمد -

 . زداندا یم رستار به یتفاوت یب نگاهه ، حرف نیا از بعد
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 شیجا از رستارهم ، رودیم رونیب و کندیم اطاعت یریبش

 : شودیم بلند

 ؟ ُبرو یما یکنینم تشکر هی -

 رستار یرو را نگاهش سرسخت و یجد رادمان

 : چرخاندیم

 ؟ ینداد انجام فتویوظ مگه ؟ چرا تشکر -

 دیبا تو االن یول!  نکنم کمک تونستمیم من هرحال به -

 !لطف یبزار اسمشو

 : داردیم بر زیم یرو از را یا پرونده رادمان

 . ستمین بلد تشکر ، نکن لطف من به بعد به نیا از پس -

 : زندیم هیتک زیم به رستار ، رودیم رونیب اتاق از هم بعد

 ! نشناس قدر ُبروعه یما -

 * * * 
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 " رستار" 

 هردو ، کنمیم نگاه بود کنارش که یگرید فرد و رمردیپ به

 و یمفنگ و معتاد حد چه تا بود مشخص شانیها افهیق از

 یرو را رنگ یا قهوه یصندل ، هستند زیچ همه یب

 تهبس یصندل به که هردو یرو به رو و کشمیم کهایسرام

 : زارمیم بودند شده

 زا شونیزندگ تو آدما یسر هی ، خوندم ییجا هی روز هی -

 ییها موقع هی آدما نیا. .  شنیم فروشنده بعد به ییجا هی

 هی یحت و انشونیاطراف ییها موقع هی فروشنیم رو ایاش

 ! رو خودشون ییوقتا

. .  گزهینم ککشونم شنیم زاشونیعز مرگ باعث

. .  تسین الشونیخ نهیع بازم ندازنیم خطر تو زاشونویعز

 : ستدیا یم رمردیپ یصندل پشت
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 انشونیاطراف رنیبم یوقت فقط آدما نیا ، بود نوشته اونجا-

 رمردیپ یها شانه یرو را شیدستها. .  رسنیم آرامش به

 فشار و گذاردیم بود دهیرس سکته مرز به ترس از که

 : دهدیم

 از و خودش ساختن شب هی به دختراشو که یآدم-

 هیشب نظرت به ؟ هیچ اسمش ، فروشهیم اومدن در یخمار

 ست؟ین گفتم برات که یادم اون

 رو رستار ، کنند شیرها که خواهدیم و کندیم تقال رمردیپ

 : ردیگیم قرار شیرو به

 یا گهید ننگه لکه از ایدن وقتشه. .  هیشب که من نظر به -

 !شه خالص تو مثل

 حنهص به و بود ستادهیا خانه گوشه یاشک چشمان با یپر

 و برده اتاق داخل را ها بچه هیبق ، کردیم نگاه مقابلش
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 هم انها یها هیگر یصدا یول بود کرده قفل هم را درش

 . دیرسیم گوش به

 درست ، دهد انجام یکار رستار نکهیا از ترسدیم یپر

 دلش یول بود دهیترس مرگ سرحد تا امروز است

 یبرا ؛ ندیبب را پدرش مرگ چشمش یجلو خواستینم

 ودب مشخص لرزشش که ییصدا با و رودیم تر جلو نیهم

 : دیگویم رستار به

 کنمیم عوض جامو رمیم نجایا از من. .  برن کن ولشون -

 ! سراغم ادین گهید که

 

 

۹۴۳ 
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 تاس ریدرگ فکرم. .  نبود یکاف میبرا یانرژ نیا امروز اما

 ؟ چه باشد خوانده را ام خاطره نیاخر اگر نکهیا ریدرگ. . 

 یا ناشناخته حس او به که ادم ان کند فکر خودش با اگر

 ؟ کنم نگاه شیرو در چگونه اوست خود قایدق ، دارم

 دینبا چوقتیه رستار یول بود او خود منظورمن درسته

 ان ستین معلوم و شودیم بد یلیخ چون!  بفهمد را نیا

 . . ! کندیم یفکر چه من به راجع موقع

 و دیایب جلو بودم منتظر بود افتاده اتفاق نیا که روزید از

 یول. .  باشد مانیپش ای کند یخواه عذر. .  بزند یحرف

 ! نکارهایا به برسد چه نشد هم رو روبه بامن یحت

 میوگیم خودم با. .  زدیریم هم به را اعصابم شتریب نیا و

 متوجه را زیچ همه و خوانده را یلعنت صفحه ان حتما
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 ؟ شده متوجه را زیچ چه. .  کنمیم مکث یکم. .  شده

 ناشناخته حس آن!  بودم نزده یخاص زیچ از یحرف منکه

  ! نداشت ینام ، بودم نکرده اش تجربه حال به تا من که

 یکنار یصندل و زیم یرو گرید دختر دو نیح نیهم در

 و است نیغمگ کامال اش چهره انها از یکی ، نندینشیم ام

 هم یرو به رو ، ندارد یخاص یلیخ حالت یگرید

 : شنومیم واضح کامال را شانیصدا و نندینشیم

 ؟ کنم کاریچ دیبا حاال ، زهرا -

 یزیچ. .  یکنیم شلوغش یخودیب یدار سوگل نیبب -

 ادیم ای حاال. .  یدار دوسش دهیفهم طرف!  که نشده

 واقتشیل یدار بهش که یعشق کنهیم تیحال ای سمتت

 . نداره

 درست اصال. .  چندم چند خودم با دونستمینم هنوز من-

 ! عشقه ای عادته دونمینم. .  ستمین. .  عاشقم دونمینم
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 هک معلومه. .  گهید نکن شروع وونهید اه - بخدا ترسمیم

 من تا یبگ بهم هوات و حال از یخوایم اصال. .  عشقه

 ؟ نه ای عشقه بگم

 همش ، نیبب. .  کن کمکم توروخدا. .  باشه. .  اره -

 اثرات هی حرفاش. .  نمشیبب رمیم هرجا دارم دوست

 یوقت دونمیم چه. .  زارهیم روانم و روح یرو یمثبت یلیخ

 اب انگار. .  بزنه حرف باهام ساعتها دارم دوست نمشیبیم

 بدنم شهیم کینزد بهم یوقت. .  داره فرق واسم یلیخ هیبق

 اگر نایا. .  خره خب -. .  ارمیم کم نفس و رهیگیم گر

 من. .  یعاشقش تو. .  گهید عشقه ؟ هیچ ستین عشق

 یک نیبب حاال!  ستین لیم یب تو به نسبت اونم مطمئنم

 ! گفتم

 هگوش. .  دمیشنیم را شانیصدا زدندیم حرف که یمدت در

 درنقیا چرا حالتها نیا. .  دنییجو به کنمیم شروع را لبم
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 کخش دهانم آب و ردیگیم ضربان قلبم ؟ بود آشنا میبرا

 .  هن ؟ باشد عشق نکند. .  من ناشناخته حس نیا ، شودیم

!  کجا عشق ، کجا من!  شودینم اصال. .  ندارد امکان نه. 

 ؟ یاری فکر غرق خوشکله یه -.  .  زااایچ چه

 رو ایوپ شنگول و شاد افهیق با و کنمیم بلند را سرم عیسر

 ! شومیم رو به
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 : اندازد یم یپر شانیپر وضع و سر به ینگاه رستار
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 بشه روزت و حال و کنه داتیپ بازم مدت هی بعد که -

 شارز ، فروشهیم یراحت نیا به تورو که یپدر!  االن مثل

 ای یشیم خالص ازش ااالنی!  نداره سوختن دل

 !یدیم دست از رو ییطال شانس نیا حاالحاالها

 یتمام باعث او ، کندیم نگاه پدرش به نفرت با یپر

 دهیشک یسخت عمرش یتمام در اگر. .  بود شانیهایبدبخت

 دستش از خواهدیم که حاال و. .  بود مرد نیا بخاطر فقط

 خواهدیم و کندیم انیطغ دلش ته یحس ، شود خالص

. .  ندارد او به عالقه و مهر چیه است درست. .  شود مانع

 یبرا یحت که بود ادیز یانقدر یپر معرفت و مرام یول

 . . کردیم صدق هم دشمنانش

 اگر چون. .  نداره وجود یبعد دفعه. .  برن کن ولشون -

 و یچرک لکه نیا وجودو یب ادم نیا خودم سراغم ادیب

 . .  کنمیم پاک. .  مویزندگ َگنده
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 : چرخاندیم کاسه در را شیچشمها رستار

  بره باال ماجرا جانیه ستین قرار نکهیا مثل -

 : چرخدیم رمردیپ سمت به حرف نیباا

 ! یبر رونیب در نیا از ِقِصر تو زارمینم من یول -

 با همراهش یگاردهایبارد از یکی به حرف نیا از بعد

 کمر پشت را دستش هم بعد ، کندیم اشاره سر عالمت

 به پشت و کندیم حرکت به وادار را او و گذاردیم یپر

 : افتند یم راه به هیبق

 سمت گهید شد قرار ، یداشت من با که یهمکار از بعد -

 . .  یگرفت مارو سراغ بازم امروز تو یول!  میاین هم

 ، درسیم گوش به سرشان پشت از ییادهایفر و داد یصدا

 یول کند نگاه عقب به خواهدیم دلهره و ینگران با یپر

 : دهدینم اجازه رستار
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 ! رهیمینم نترس ، ادینم سراغت گهید شه تیاذ کم هی -

 یا گهید کسه یول. .  زدمیم زنگ شما به دینبا دونمیم -

. .  یدیرسینم اگر شهیم یچ نبود معلوم. . دینرس فکرم به

 !کن جبران پس -. .  کنمینم فراموش کارتو نیا

 : چرخدیم سمت به رستار ، کندیم نگاهش عیسر یپر

 نمیبب هم یخوب. .  رمینگ جواب کنم یخوب ندارم عادت -

 جبران یتونیم!  یستودن مرامت که توام. .  دمیم جواب

 ؟ یکن

 : دهدیم قورت یسخت به را دهانش آب یپر

 در که یخوب یکارا موندن جواب یب ستین مرامم تو -

 . .  شده حقم

 : کندیم نگاه ساعتش به و دهدیم تکان یسر یرستار

 . .  پس نمتیبیم!  الو یاوک-
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 : دیگویم و کندیم نگاه سرش پشت به ، حرف نیا از بعد

 دیاب. .  متاسفم هم افتاد بابات یرو که ییخراشا بابت -

 ادرس هی. .  کنه رفتار درست من همکار با تا شدیم ادب

 لتیوسا یکنیم یزندگ اونجا به نیا از دمیم بهت دیجد

 یکس گهید ، نباش هم یزیچ نگران. . کن جمع رو

 . .  کنه تتیاذ تونهینم

 اگر داندینم واقعا ، کندیم نگاه رستار به یدان قدر با یپر

 : کردیم چه نداشت را او
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 . .  شهیم جبران. .  ممنون -. 
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 : زندیم یچشمک رستار

 حتما اونکه-

 خودش از بعد و ردیگیم شیپ در را خروج راهه هم بعد و

 را یپر روح و ماندیم درفضا که است عطرش یبو

 . .  دهدیم نوازش

 مراقبش رستار مانند یکی که نباشد بد هم انقدرها دیشا

 که یمرد نیاول. .  کند جبران او مثل یکی یبرا که ، باشد

 . * * * ستین مانیپش او با ییاشنا از کندیم حس

 

 که یا عاشقانه لمیف و کندیم روشن را باال طبقه ونیتلوز

 صفحه یرو ، بود دهیشن شیهایکالس هم از را نامش

 هب بتواند لمیف نیا دیشا. .  شودیم داده شینما ونیتلوز

 !  کند کمک احساساتش دنیفهم
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 تنها و است کرده جمع سرش یباال یا گوجه را شیموها

 ، اند افتاده صورتش یجلو انها از کیبار شاخه چند

 ار شیالهایپف کاسه و کندیم جمع مبل یرو رو شیپاها

 . گذاردیم شیپاها و شکم نیب

 را زیچ همه دقت با و است لمیف یها صحنه به نگاهش

 حس تواندیم که است یراه تنها نیا دیشا ، دارد نظر ریز

 . کند ییشناسا را بشیغر

 نگلیس یآدما درد به!  اس عاشقانه یادیز لمشیف -

 . . خورهینم

 تنرف فرو و یکس نشستن حس حرف نیا دنیشن از بعد

 بخش لذت یبو نهایا یپ در و کندیم حس را کاناپه شتریب

 ینیب در است برده را دلش بیعج روزها نیا که یعطر

 .  چدیپیم اش
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 ادی اب و کشدیم بو را عطر و بنددیم را چشمانش ناخواسته

 ندارد یخوب انهیم و است قهر بو صاحب با نکهیا یاور

 : ردیگیم فاصله و کندیم اخم عیسر

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا تو -

 رهمانطو و ردیگیم او از را الهایپف کاسه الیخ یب رستار

 : دهدیم جواب است لمیف به نگاهش که

 ! دید تنها دینبا رو عاشقانه لمیف -

 ییپررو به آدم ، کندیم جمع را شیلبها حرص با گلچهره

 ! است دهیند مرد نیا یالیخ یب و

. .  تو با مخصوصا نمیبب لمیف یکس با ندارم دوست من -

 ! برو پاشو

 نیا یدار نااشنا حس هی بهش که یبااون بزار بنظرم پس -

 !  نیبب لمویف
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 سرش یرو یخی آب سطل انگار رستار حرف نیا با

 پلک یا لحظه و ماندیم شیجا در شوکه!  دیا یم فرود

 پس!  است خوانده را زیچ همه او. .  یلعنت. .  زندینم هم

. .  ادافت یم اتفاق نیا دینبا.  . ستیک ادم نیا داندیم حتما

 جمع را اش یزیر ابرو نیا چگونه کند؟ چه دیبا حاال

 وار نهواید نبضش و است افتاده شماره به شینفسها کند؟

 . زندیم

 دمکر نکارویا روز اون که متاسفم. .  خوندم دفترت یتو-

 !  نبود یدرست کار. . 

 ، است ونیتلوز به نگاهش یول زندیم حرفهارا نیا

 انگار کلمات تمام و است شده خشک شیگلو گلچهره

 جور و جمع را خودش کندیم یسع. .  اند شده فراموشش

 خودش به را زیچ همه رستار معلوم کجا از اصال. .  کند

 ! ودب نبرده یکس از ینام دفترش در که او باشد؟ گرفته
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 افتاد ادتی یخوند دفترو اون یمحتوا کل که یوقت -. 

 میحر اسم به یزیچ واقعا تو ؟ نبوده درست کارت

  ؟ خورده گوشت به ادما یشخص

 : دیگویم او به کردن نگاه بدون رستار

 . .  ستمین مونیپش کارم از نایا همه با -

 خاص نگاهه و چرخدیم یگل سمت به ، حرف نیا از بعد

 : دوزدیم او به را جذابش و

 ! یستین بر سر حوصله هم اونقدرا بفهمم شد باعث -

 ! یدار متفاوت اتیخصوص هی اتفاقا
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 و رک یادیز ادم نیا. .  کندیم نگاهش مات لحظه یگل

 زد؟ینم حرف راست

 جهینت نیا به تا یخوند رو صفحه چند ؟ بابا نه -

 و یکنیم فکر من درمورد که یهست یک تو اصال ؟یدیرس

 : زندیم یکج لبخند رستار ؟؟ برم سر حوصله یگیم

 دوباره روز هی دیشا یول. .  بخونم رو همه نکردم وقت -

 ! بدزدمش ازت

 او!  شودیم گرد ییپررو حجم نیا از شیچشمها یگل

 هیگر چقدر خاطراتش نیا خواندن بخاطر که داندیم اصال

 تا امد ینم سراغش به رادمان اگر که داندیم بود؟ کرده

 نقدریا و داندیم نهارایا ماند؟یم اتاقش در غذا یب مدتها

 زند؟یم حرف دفترش دوباره دنیدزد از پررو و حانهیوق

 شیناخنها با خواهدیم ولش و است گرفته حرصش

 ییادما نیتر پررو از یکی تو -. .  اوردیب در را شیچشمها
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 بار هی هیکاف یول!  متاسفم برات!  دمید تااالن که یهست

 توهه اب دونمیم اونوقت یشد کینزد دفترم به نمیبب گهید

 ! کنم کاریچ شعور کم

 : بردیم باال را شیابرو کی رستار

 اب بلکه رهینم سر تو با حوصلم تنها نه دمیفهم االن -

 . .  یزیچ هی فقط!  برمیم لذت هم یلیخ خوردنت حرص

 از کامال نشانیب فاصله و چرخدیم گلچهره سمت به کامال

 : رودیم نیب

 ؟یکنیم کاریچ بزنم دست دفترت به گهید بار هی اگر-

 انگشت و دهدیم فشار هم یرو باحرص را شیلبها یگل

 ردیگیم دیتهد نشانه به رستار ی نهیس تخت را اش اشاره

 : دیگویم و رودیم جلوتر شانی فاصله نبود الیخیب و
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 که زنمتیم یاونقدر یکن نکارویا گهید بار کی اگر -

 یک که کنمینم فکر نیا به هم اصال!  یاریب باال خون

 !  یهست

 با رستار که زندیم را حرف نیا محکم و یجد یانقدر

 . .  کندیم نگاهش متعجب مکث یکم

 : رودیم کترینزد یگل مانند و کندیم زیر را شیچشمها

 ریز خشونت از حجم نیا. .  یشیم جالبتر برام یدار -

 ! زهیانگ جانیه یلیخ اروم ظاهر نیا

 یول خوردیم حرص و است یعصب رستار دست از یگل

 ، دشویم جالب شیبرا دارد که شنودیم یوقت چرا داندینم

 دهمیشا ای شودیم اب دلش در مانندقند یزیچ انگار

 او از بازهم نحالیباا یول. .  لرزدیم دلش در یزیچ

 ! دییجویم را اش خرخره توانستیم اگر و است یعصبان
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 با ونهتیم اروم ظاهر نیا یبدون یوقت شمیم جالبترم هنوز -

 الشیخ نهیع و بجوئه خرخرتو ای کنه خفت دستش دو

 ! نباشه
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 و حرص پراز صورت نیا ، ردیگیم اش خنده رستار

 کردنش تیاذ از که بود بامزه یانقدر اش یجد یحرفها

 . . شدینم خسته
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 دستات نیا فهیح!  زیعز زردک باش نیا از بِه ما با -

  شه؟ آلوده من خون به ستین

 اش دهخن متوجه کندیم نگاه که رستار افهیق حالت به یگل

 تاررس یبازو به یمشت و کندیم جمع را شیلبها ، شودیم

 شر از یول شه الوده خون به من دست. .  زهرمار - زندیم

 ! شم خالص تو مثل یآدم

 به حرصش باتمام را کنارش کوچک کوسن هم بعد

 ! کوبدیم رستار صورت

 تشصور یرو کوسن دیایب خودش به بخواهد تا که رستار

 هیثان چند از بعد و بنددیم را شیچشمها ، بود امده فرود

 : کندیم باز

 ایخواست خودت یول!  یدار که بزنم دست -

 دهد نشان یواکنش بخواهد یگل تا حرف نیا از بعد

 یتو که یدیسف یپرها ، دیآ یم فرود سرش یرو کوسن
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 یگل ، شدندیم خارج یگرید از پس یکی بودند کوسن

 ارنبیا یول بزند را رستار که داردیبرم را یگرید کوسن

 ودب گرفته اش خنده ، ردیگیم دستش از را ان زودتر رستار

 زا را کوسن تا کندیم تقال اوردیب کم خواستینم یول

 . ردیبگ رستار دست

 به یلگ ، کندیم میقا پشتش را کوسن یبدجنس با رستار

 و رستار طرف کی را دستش کی و داردیبرم زیخ سمتش

 به ررستا ، ردیبگ پس را کوسن خواهدیم گرشید دست با

 تهگرف قرار شیرو زیخ مین حالت به قایدق حاال که یگل

 تحال نیا در بفهمد خودش نکهیا بدون ، کندیم نگاه بود

 اررست رهیخ نگاه گلچهره. .  بود زشدهیخ مین رستار یرو

 ، شودیم اوضاع متوجه تازه ندیبیم خودش یرو که را

 ان با هم ان رستار مقابل در نگونهیا یک داندینم اصال

 !  است گرفته قرار کم فاصله
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 یچشمها از رستار نگاه و بود هم به کینزد شانینفسها

 هکرد جلب را نظرش مدتهاست که ییلبها یسو به یگل

 . .  شودیم دهیکش اند

 صورت یرو که ییموها سمت به را دستش ناخواسته

 شگوش پشت را انها وارانه نوازش و بردیم اند افتاده یگل

 ، شیوم و پوست با رستار سرانگشتان برخورد از. .  زندیم

 در یندیآ خوش حس و زدیریم فرو دلش در یزیچ

 . . افکند یم شهیر وجودش

 چرخدیم صورتش نقاط تک تک یرو رستار نگاه

 یصورت و انداخته گل یها گونه ، اش ینیب ، شیچشمها

 . .  شیلبها اخر در و اش

 اش وانهید که یعطر یبو و یکینزد از حجم نیا یگل و

 اررست به فقط اریاخت یب هم او بود شده باعث ، کردیم

 هکرد قفل مغزش کند چه دیبا داندینم انگار. .  کند نگاه
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 نیح نیهم در. .  نبود چیه سکوت جز سرش در و بود

 در بلندش یها طره ختنیر و شیموها شدن باز متوجه

 : دکنیم زمزمه لب ریز نکارشیا با رستار ، شودیم اطراف

 ! ادیم خوشم ازت شتریب ینطوریا -
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 زیچ چه که فهمدینم انگار زندیم که یحرف نیا از بعد و

 به ، کند کمتر و کم را شانیصورتها فاصله کندیم وادارش

 قاب را صورتش بلندش و َلخت یموها که دخترک چهره
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 شفکر که هم انقدرها واقعا انگار ، کندیم نگاه بود گرفته

 ییلبها نیا. .  ستین یمعمول و یعاد دختر نیا کردیم را

 است گذشته انها از هربار و اند بسته نقش ذهنش در که

 چه ات دختر نیا بفهمد بتواند کند مزه کباری اگر دیشا را

 ! است متفاوت حد

 یبهال و کندیم پر خودش را مانده فاصله تنها ، فکر نیا با

 نارک دستش. .  بوسدیم را دخترک زیانگ هوس و برجسته

 هگون یرو وارانه نوازش را شصتش انگشت و یگل گوش

 دارد تازه انگار. .  است مانده شوکه دخترک ، کشدیم اش

 شدوست به که یدختر ان. .  دیگویم درست ایپو فهمدیم

 در که یموارد همه. .  دیگویم درست هم دادیم مشاوره

 خواستینم که ستیزیچ همان کردیم حس رستار کنار

 در بار نیاول یبرا که شینااشنا حس نیا ، کند باورش

 یعشق همان. .  است عشق همان کندیم حسش وجودش
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 ، کندینم رها یا لحظه و بوسدیم را شیلبها حرارت با که

 و مکان و زمان به کردن فکر بدون و زندیم مهیخ شیرو

 . . . چشدیم را شیلبها طعم گرید زیهرچ
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 اشتد امکان آن هر که بود رفته باال یآنقدر قلبش ضربان

 ودل حال در مغزش کم کم انگار ، بپرد رونیب اش نهیس از

 عقب را سرش. .  بود کردنشان هضمش و اتفاقات کردن

 یلبها یپ در نگاهش هنوز که یمرد چشمان به و بردیم
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 هچ فهمدیم دارد تازه انگار. .  کندیم نگاه ، بود بازش مهین

 ! است کرده چه و افتاده یاتفاق

 قیتزر بدنش کل در یبیعج یداغ و زندیم نفس نفس

 یرو بر یظرف برخورد یصدا نیح نیهم در ، شودیم

 ! کندیم شوکه را هردو کهایسرام

 از عیسر بود رفته فرو بیعج یا خلسه در انگار که رستار

 نیچن انجام فکرش در اصال. .  رودیم کنار یگل یرو

 !  بود نکرده یزیر برنامه را یکار

 اقاتف نیا و شده کینزد یگل به نقدریا چگونه فهمدینم

 . . است خورده رقم نشانیب

 ظرف جز و کندیم نگاه اطرافش به دلهره با گلچهره

 یرانقد. .  ندیبینم را یکس افتاده نیزم یرو که الهایپف

 به ار بدنش انگار که زدیم تند استرس و جانیه از ضشین

 . . بود انداخته لرزه
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 کندیم نگاه یگل به و دهدیم رونیب قیعم را نفسش رستار

 ! دیوبگ چه دختر نیا به داندینم که است بار نیاول یبرا ،

 عاقبت و اخر دانستینم که یناگهان بوسه نیا از

 هب افکارش د؟یبگو چه کندیم ختم کجا به را شانیماجرا

 را وا دختر نیا از گرفتن فاصله یجا به و است ختهیر هم

 که هم شیعمو بخاطر!  است کرده کترینزد خودش به

 . .  گرفتیم را اتفاق نیا یجلو دیبا بود شده

 دتوانینم یحت که است زده خجالت و شوکه یانقدر یگل

 !  کند بلند را سرش

 ارشکن در و شودیم شتریب ذره ذره ینیریش حس دلش ته

 است منتظر همش. .  ردیگیم جان هم یدیشد استرس

 ندکیم فکر انگار. .  دیبگو یزیچ و بزند یحرف رستار

 دوستش دیبا رستارهم ، دارد دوست را او خودش چون

 ! باشد داشته
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 . . دارد رستار از که بود یادیز انتظار نیا و

 و ارددیبرم عقب به یقدم اش ختهیر هم به افکار با رستار

 رودیم اتاقش سمت به و دیگویم یریبخ شب لب ریز تنها

! 

 سکوت تنها و ماندیم شیجا در رانیح و متعجب یگل

 ! چدیپیم گوشش در که است خانه

 وار وانهید هنوز قلبش و رستار رفتن به رهیخ نگاهش

 هک یکس با هم آن اش یزندگ تجربه نیاول یبرا تپدیم

 ! بود عاشقش

 ، تتفاو یب نقدریا رستار کردینم راهم فکرش اصال یول

 کارش نیا!  برود و بکشد را راهش اتفاق نیا از بعد

 هک دادیم سوق سمتش به را یمنف افکار و نبود درست

 اچر ندارد دوستش اگر خب ؟ ندارد دوستش رستار نکند

 هباالخر!  نکاریا به دارد عادت او دیشا ؟ بود دهیبوس را او
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 را یادیز یها زن مطمئنن و بوده خارج در سالها او

 ! است کرده مالقات

 ، زندیم چنگ شیگلو به یبغض انگار و ردیگیم دلش
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 یسح چیه یب رستار یعنی ؟ باشد درست شیفکرها نکند

 ؟ بود دهیبوس را شیلبها

 پاک عیسر را اورند یم هجوم چشمانش به که ییاشکها

 تفاقا نیا داندینم. .  است نیسنگ شینفسها هنوز ، کندیم
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 یبد یجا به است دواریام فقط ؛ درست ای بوده اشتباه

 . .  نشود ختم

 

* * * 

 

 شما کنهیم ثابت که میدار یمدراک ما معتمد یاقا خب - 

 از دفاع یبرا نیدار یحرف!  نیهست همسرتون قاتل

 خودتون؟

 رد یراحت به ترس نیا که است دهیترس یآنقدر معتمد

 : بود مشخص نگاهش

 دوست زنمو من. .  نکردم نکارویا من بخدا. .  نه نه -

 ؟ کنم نکارویا دیبا چرا. .  داشتم

 : کندیم نگاه معتمد به اخم و تیجد با رادمان
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 برت نخواستم همسرت یخاکسپار بخاطر روزید -

 مگر یندار یبرگشت راهه امروز یول.  .   نجایا گردونم

 !یکن ثابت رو میکرد دایپ ما که یزیچ خالف نکهیا

 یرو یسرد عرق و است شده خشک شیگلو معتمد

. .  نکردم یکار من قسم بخدا - است نشسته اش یشانیپ

 - . . کنم ثابت دیبا یچطور دونمینم. .  نکشتم زنمو من

 خون. .  شده دایپ جرم صحنه یتو نتیآست سر دکمه

 که یزمان. .  یگفت دروغ ما به تو. .  بوده روش همسرتم

 تو و یبود رانیا ، یرفت کشور از خارج به یداشت ادعا

 اصرار بازم حال نیباا!  نبود اسمت یپرواز ستیل چیه

 ! ینکشت زنتو یبگ یدار

 : زندیم هیگر ریز اندازد یم نییپا را سرش مرد

 . . داره لیدل نکارمیا و بودم رانیا من. .  بودم نرفته اره -

  بده حیتوض کامل رو یچ همه -
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 نا یجا به یاشک یچشمها با و اورد یم باال را سرش مرد

 : کندیم نگاه یمعلوم

 فکر بود کرده دایپ کار شرکت یتو همسرم یوقت از -

 انگار لشیاوا اصال. .  شهیم خوب مونیزندگ کردمیم

 ، میرفتیم رونیب باهم. .  وفتادیم اتفاق نیا داشت واقعا

 روال به میدار کردمیم فکر کم کم. .  میدیدیم ونیتلوز

 . . نکهیتاا میگردیبرم پسرم مرگ از قبل یزندگ

 نکهیتاا - بنددیم را شیچشمها هیثان چند و کندیم سکوت

 ؟ یچ

 ارکبی روز هرچند. .  شد گهید جور هی رفتاراش نکهیتاا -

 دونمیم چه ای شام قرار گفتیم و دیرسیم خودش به

 باهاشون تونسته گفتیم. .  داره همکاراش با گردش

 هک داره ازین اش هیروح بخاطر و کنه برقرار یخوب ارتباط

 . . باشه کنارشون شتریب



 

Romanzo_o 1444 

 : زندیم هیتک یصندل به

 حالش فقط اون که کنم یهرکار بودم حاضر که منم -

 شتریب روز به روز یول. .  ندادم ریگ بهش باشه خوب

 رشتیب روز به روز. .  اوردیم هجوم سمتم به یبد یحسا

 گهید. .  میشیم دور هم از میدار کردمیم حس قبل از

 شروع امیریگیپ و دادنا ریگ و نزنم یحرف بهش تونستمینم

 . . کنهیم انتیخ بهم داره دمیفهم اخرش تا. .  شد
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 گره درهم زیم یرو رو دستهاش تیجد و اخم با رادمان

 : کندیم

 !شیبکش یگرفت میتصم یدیفهم و انتیخ یوقت -

 دهدیم تکان نیطرف به را سرش یمنف طور به عیسر معتمد

: 

 همب داره دونمیم دیفهم یوقت!  نه پسرم روح به. .  نه نه -

 که یورط کرد رفتار تر اطیبااحت و کرد انکار کنهیم انتیخ

 !  اس رابطه یتو یک با دمینفهم من

 رمیم دارم بگم که وسط انداختم یالک رو یکوفت سفر نیا

 و رمیبگ نظرش ریز یروز چند تا ستمین یروز چند و

 ادم ناو با دونستمیم!  کنهیم انتیخ بهم داره یباک بفهمم

 ینتلف از نیا. .  داره قرار خونمون تو رفتنم از بعد شب هی

 . . دمیشن اطیح یتو زدنش حرف

 : کوبدیم شیپا یرو حرص با
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 از شده مشخص شب. .  کردمینم رو نکارایا کاش یا -

 هی که یا لحظه تا گرفتم نظر ریز رو یچ همه نیماش یتو

 که بود کیتار جا همه یاونقدر و شد خونم وارد نفر

 نکهیمه. .  دمیند صورتشو و هیک بدم صیتشخ نتونستم

 ومدا موتره هی ، دنبالش برم منم که کردم باز رو نیماش در

.  نداره اندازه و حد من یبدشانس. .  نیماش در به خورد و

 اون با شدم خونه وارد و شدم خالص یموتر شر از تا. 

 از هم زشیچ همه یب قاتل. .  شدم مواجه یلعنت صحنه

 یارد ادعا تو یعنی پس -. .  بود کرده فرار خونه یپشت در

 ارتباط در باهاش که هیآدم اون ، همسرته قاتل که یکس

 کردن؟ انتیخ تو به و بوده

 که بخورم قسم یچ به دونمینم - کندیم دییتا معتمد

 من زن با نکارویا دمیند من که یادم اون ، شه باورتون

. .  دیکشینم نفس گهید سرش یباال دمیرس یوقت و کرد
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 که بودم شوکه یاونقدر. .  زدینم گرفتم رو نبضش

 : کندیم زیر شیچشمها رادمان. . کنم کاریچ دمیفهمینم

 ؟ینزد زنگ سیپل به چرا -

.  نیبدون قاتل منو که دمیترسیم االن مثل لحظه اون چون-

 کرده همب همسرم که یانتیخ بخاطر نیکن فکر دمیترسیم. 

 استمخویم فقط من. .  نبود ینطوریا بخدا یول. .  کشتمش

 نم که داشته یچ. .  کنهیم انتیخ بهم داره یباک بدونم

 . . دمیرس رید یول. .  نداشتم

 نتیماش ؟ یدار یسراغ ازش ، زد بهت که یموتر اون -

 دونمینم گهید و دادم خسارت بهش هیموتر - ؟ کجاست

 فرو هی ، اس خونه نمیماش. .  ندارم یخبر ازش رفت کجا

 نم بخدا نینیبب نیتونیم که هست درش یرو یرفتگ

 . گمینم دروغ
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 مسرته قاتل تو کنه ثابت بتونه که ستین یمدارک نایا -

 هم یزمان تا. .  میدار اجیاحت یشتریب مدرک به. .  یستین

 جناب خدا تورو -. .  یمونیم نجایا نشه روشن هیقض نیا

 هک یکوفت شرکت اون و برو اصال کن یکار هی سرگرد

 من اونجاست هست یهرچ. . بگرد رو کردیم کار توش

 . . دونمیم اونجا از ارویبدبخت نیا تمام

 ! ستمین قاتل من قسم زنم روح به سرگرد جناب 

 ، فرستدیم  رونیب صدا یب و قیعم را نفسش رادمان

 مرد نیا هیبرعل مدارک تمام نکهیا با یول چرا داندینم

!  است ممکن و لنگدیم کار یجا کی کندیم حس است

 باشد انیم در گرید یکس یپا واقعا
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 " رستار"  

 را نفسش ، کشدیم حالتش خوش یموها در را دستش

. .  ندکیم فکر شبید اتفاق به. .  فرستدیم رونیب قیعم

 ! داشت اش برنامه در که بود یزیچ برخالف نکاریا

 جانیا!  کند پاک چگونه را است زده که یگند نیا داندینم

 و یببوس را دختر کی که نبود گرید کشور کی ای کایآمر

 یمعن زیچ همه نجایا. .  دیکن فراموشش دو هر بعدهم

 در شبید که دختر نیا یبرا مخصوصا ، داشت یگرید

 مانند یزیچ. .  بود دهید را یبیعج زیچ شیچشمها

 که نبود یکس رستار. .  عشق مانند.  .  داشتن دوست

 . .  ندینب را حسها نیا مقابلش فرد نگاه در نتواند
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 واکنش و یگل دنینکش عقب ندیبیم کندیم فکر هرچه

 !  باشد یعاد تواندینم ندادنش نشان

 نقش ذهنش در دفترخاطراتش از ییها نوشته کم کم

 بیعج میبرا ، دانمینم را ناآشنا حِس نیا نام من"  بنددیم

 اب دانمیم فقط. .  ام نکرده اش تجربه حال به تا و است

 روز هر حس نیا شیها نگاه با شیحرفها با عطرش یبو

 که رود شیپ یآنقدر ترسمیم من و شودیم شتریب و شتریب

 ! "  رمیبگ را شیجلو نتوانم

 شصورت یرو را شیدستها یعصب و بنددیم را شیچشمها

 ای بود قطع آدم ؟ بود شده عاشقش دختر نیا. .  کشدیم

 هنکرد دایپ را او مانند یمرموز و کیتار آدم از بهتر یکس

 است؟

 . امده وجود به عشق نیا چرا که کند درک تواندینم اصال

 که ییکارها تمام دختر نیا فهمدیم کندیم فکر که شتریب. 
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 باخودش و گرفته منظور را است داده انجام کنارش در

 فاقباات. .  باشد طرفه دو تواندیم حس نیا بود کرده فکر

 نیقی به را یگل شک و زده رهیدا وسط را ریت هم شبید

 ! است کرده لیتبد

 نیا ، دیآ ینم خوشش دارد که یتیوضع نیا از اصال

 که حاال. .  است ختهیر هم به را شیها برنامه اتفاق

 ، بکشد رونیب اش یباز از را دختر نیا یپا خواستیم

 . . است گرفته قرار زیچ همه وسط درست

 شرتیت یرو را رنگش یا قهوه خوشدوخت کت تک

 یرو را لشیاست مارک ساعت و پوشدیم اش یمشک

 دایپ کش نیا از شتریب تا را اتفاق نیا دیبا ، بنددیم دستش

 تردخ نیا باشد وقتش دیشا اصال. .  کند جمع بود نکرده

 در خواهدینم دلش. .  کند خارج اش یباز از کل به را
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 هب بزند گند و بدهد دست از را ارشیاخت باز گرید ییجا

 !  زیچ همه

 اش نقشه طبق زیچ چه بار نیاخر دیآ ینم ادشی اصال

  ! است شده خارج ارشیاخت از یزیچ چه ای نرفته؟ شیپ

 تندرفیم شیپ برنامه طبق شیکارها و ها نقشه همه شهیهم

 به کیزماتیکار کامال فرد کی شدیم باعث موضوع نیهم و

 ادهد یبزرگ گاف دختر نیا یجلو شبید اما. .  برسد نظر

 کندیم نگاه ساعتش به. .  کندینم درک را نکارشیا و است

 رودیم نییپا هارا پله ، زندیم رونیب اتاق از و
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 انکین آغوشش در و ماهدخت ، ندیبیم که را یکس نیاول و

 . است ، دیمالیم را الودش خواب یچشمها که

 : زندیم لبخند و شودیم خوشحال رستار دنید با ماهدخت

 ؟ یریم کجا. .  زدلمیعز ریبخ صبحت سالم -

 روب بعد بخور صبحونه اول پس -. .  دارم کار. .  رونیب -

 ! ینمون گشنه ، مادر

 یول ندارد خوردن صبحانه حوصله ، دهدیم تکان یسر

 تاس نظرش مورد فرد منتظر چون کند قبول است مجبور

! 

 بعد و کندیم نگاه خانه بزرگ یوارید ساعت به ماهدخت

 : ردیگیم رستار سمت به را کانین
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 آشپزخونه ببر باخودت کانمین مادر بگردم دورت -

 برم منم ، بخوره بده بهش یزیچ هی خانوم عصمت

 ! نمونه خواب داره امتحان کنم داریب خواهرتو

 و است آغوشش در کانین بزند یحرف بخواهد تا رستار

 ! رودیم باال ها پله از عجله با هم ماهدخت

 ینم بدش دشیجد یعمو نیا از اصال انگار که کانین

 و کندیم حلقه رستار گردن دور را کوچکش یدستها آمد

 : گذاردیم اش شانه یرو را سرش

 گهم ؟ یکنیم لوس خودتو ینیبیم منو ؟ یچ یعنی االن -

 ؟ سایوا خودت یپا رو باش مرد نگفتم

 کندیم نگاه رستار چشمان به و کندیم بلند را سرش کانین

 شا لوچه و لب گفته چه او فهمدیم انگار که یکس مانند ،

 یحساب نشیریش و کوچک افهیق و کندیم زانیآو را

 صورت و زندیم یکج لبخند رستار ، شودیم یخوردن
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 و ردیگیم اش اشاره و شصت انگشت نیب را کانین

 : چالندیم

 ؟ بچه بخورم تورو صبحونه یجا هیچ نظرت -

 نیا در و خنددیم خوشرنگش و درشت یچشمها کانین

 تانگش سر با رستار ، شودیم پدرش هیشب بیعج حالت

 : زندیم کوچکش دماغ یرو یا ضربه

 وت هست چشمم جلو بابات یکاف اندازه به!  بچه نخند -

 ! ارین در اداشو گهید

 : گذاردیم نیزم یرو را کانین هم بعد

 !  وفتیب راه االی -

 یرو را کوچکش یدستها و شودیم خم یکم اول کانین

 یول کند کمکش رستار دارد انتظار انگار ، گذاردیم نیزم

 وترجل او از یقدم چند یالیخیب با شیعمو ندیبیم یوقت
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 خودش و ستدیا به سرپا تا زندیم را زورش تمام ، رودیم

. .  دبرس او به تا ماندیم منتظرش رستار ؛ برساند او به را

 شدیم برداشته زحمت به پارکتها یرو که یکوچک یقدمها

 کی دور را انگشتش پنج و شودیم کشینزد باالخره

 ! زندیم گره رستار انگشت

 بچه نیباا گرید روز دو تا اگر دانستیم که رستار

 گرفت خواهد ادی هم را دنییدو ، کند رفتار نگونهیهم

 . کندیم اش یهمراه اشپزخانه تا و زندیم یکج لبخند

 رپاس که کانین به و زندیم لبخند دنشانید با خانم عصمت

 : کندیم نگاه بود ستادهیا

 دتای رفتنو راه عموت نکهیا مگر!  مادر من برم قربونت -

 ! ستین الشونیخ نهیع که هیبق وگرنه بده

 ، کندیم بغلش و دیا یم طرفش به هم بعد
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 با نیهم در که بخورد وصبحانه ندیبش خواهدیم رستار از

 دهیکش در سمت به نگاهشان گرید یکس یصدا دنیشن

 نهمغ و بود شده رشید انگار که گلچهره دنید با و شودیم

 رکاکائویش درخواست خانم عصمت از و دیپوشیم را اش

 . شودیم مانیپش نشستن از ، کردیم

 بلند را سرش اش مغنه کردن درست محض به گلچهره

 !  ماندیم شیجا در خیم رستار دنید با و کندیم
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 جان شیرو یجلو شبید یها صحنه ، هیثان از یکسر در

.  . شودیم خارج یعاد حالت از قلبش ضربان و رندیگیم

 . .  اند انداخته گل شیلپها و شده داغ سرش کندیم حس

 ، دمانینم دور رستار نیب زیت چشمان از شیحالتها نیا و

 نیچن دختر نیا جانب از کردینم هم را فکرش اصال

 ! کند افتیدر را یزیچ

 : دهدیم دستش به را یگل رکاکائویش شهیش خانم عصمت

 یتونینم هم صبحونه یشد داریب رید باز ، زمیعز ایب -

 شهینم ینطوریا زنگ رو یبزار ساعتو نیا. .  یبخور

 ! یببر رمیبگ لقمه برات سایوا!  گهید

 اب شده خشک یگلو با و دیا یم خودش به تازه یگل

 عیسر شودینم باورش ، دهدیم قورت یسخت به را دهانش

 چشم رد چشم رستار با ان از شتریب تا بزند رونیب انجا از

 ! نشود
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 شده رمید. .  رمیم. .  خوامینم. . نه نه-

 : دافت یم راه دنبالش به رستار که برود خواهدیم عیسر و

 ! رسونمتیم کن صبر -

 چه کند چه داندینم. .  شودیم قبل از تر شوکه گلچهره

. .   کند نگاه مرد نیا صورت در چگونه اصال ای دیبگو

!  است اش یزندگ عشق نیاول بود مطمئن حاال که یمرد

 حالش و حس و است کرده تجربه بااو را اش بوسه نیاول

 ! ستیگرید زیچ است کنارش در یوقت

 یعس و فرستدیم رونیب صدایب را اش شده حبس نفس

 و ستادنیا کنارش در توان یحت چون کند مخالفت کندیم

 نکهیا به برسد چه ندارد هم کردن نگاه صورتش به

 ! برود دانشگاه تا بااو بخواهد

 . .  خوامینم نه نه -
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 یرو که کانین یحت که دیگویم بلند و عیسر یانقدر

 یگل سمت به نگاهش بود نشسته مخصوصش یصندل

 ! شودیم دهیکش

 : کندیم نگاهش متعجب خانم عصمت

 وادبخ نیماش نیا تا!  گهید رسونتتیم خب ؟ مادر چته -

 شهیم رتید شتریب دنبالت ادیب

 انمخ عصمت به ردیبگ دهیناد را رستار دارد یسع که یگل

 : دیگویم

  نینباش نگران رسمیم زود رمیم خودم نه -

 میج عیسر و بکشد را راهش خواهدیم حرف نیا گفتن با

 : ندکیم نگاهش یجد و ردیگیم را شیبازو رستار که شود

 . وفتیب راه!  رسونمتیم -



 

Romanzo_o 1461 

 است متعجب گلچهره. .  کشاندیم خودش دنبال را یگل و

 ، ودشیم آب شتریب لحظه هر قند مانند یزیچ دلش در یول

 ردیگیم اوج قلبش ضربان بدنش با رستار دست برخورد از

 . چدیپیم وجودش اعماق در یخوش از زیلبر یحس و

 از شدن باخارج و شوندیم سوار رسندیم که نیماش به

 کنندیم نگاه رو به رو به سکوت در هردو عمارت
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 : پرسدیم کند نگاهش نکهیا بدون رستار
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 ؟ مهمه یلیخ کالست -

 ، ستیچ یبرا و کجا از داندینم که یاسترس با که یگل

 : دیگویم آرام

 هی -. .  ندارم مهم ریغ و مهم. .  رمیم کالسامو همه من -

 . .  میبزن حرف باهم دیبا. .  نباشه مهم برات امروز

 به را دهانش آب و ندینشیم شیجا در صاف گلچهره

 با و چدیپیم یافکار سرش در ، دهدیم قورت یسخت

 یحرف شبید درمورد است قرار حتما کندیم فکر خودش

 ! بشنود

 ابراز وا به رستار اگر داندینم. .  شودیم شتریب استرسش

 چطور اصال ای بدهد را جوابش چگونه دیبا کند عالقه

 ! نباشد عیضا ای مشتاق که کند رفتار

 خودش یبرا دهینشن را رستار یحرفها و دارد یخوب حس

 از یکی در نیماش داشتن نگه با. .  است کرده ریتعب
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 وارید با ییروها ادهیپ که دانشگاهش به کینزد یابانهایخ

 یم رونیب فکر از ، دارد کاج بلند یدرختها و یگل یها

 باال را نگاهش یسخت به رستار یصدا دنیباشن و دیآ

 : کشدیم

 ! نه ای آره یبگ خوامیم فقط ، پرسمیم ازت سوال هی -

 ؟ خب

 : دهدیم تکان ارام را سرش کند نگاهش نکهیا بدون یگل

 خب-

 : کندیم نگاهش و چرخدیم سمتش به رستار

 ؟ یکرد گم یزیچ نیماش کف انایاح -

 : کشدیم باال را نگاهش متعجب یگل

 ! نه -

 : کندیم نگاهش یجد رستار
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 رد!  نییپا ننداز سرتو میزنیم حرف باهم یوقت پس -

  نبود نیا میاصل سوال ضمن

 بنظر نیا از تر عیضا که کند رفتار چگونه داندینم که یگل

 یادع کندیم یسع ، وفتدین خاطرش به شبید یه و نرسد

 : بزند لبخند

 ؟ تیاصل سوال بود. .  یچ. .  پس -

 ؟ ادیم خوشت من از تو -

 : دیگویم عیسر بدهد یجواب یگل نکهیا از قبل

 ؟ نه ای ، آره بگو فقط -

 تاس نشسته بدنش یرو یسرد عرق کندیم حس گلچهره

 شیپ نیا از شتریب بحث اگر داندینم و کشدیم خجالت ،

 ابراز او به است قرار رستار که ییانجا یحت ای و برود

 !  کند رفتار چگونه دیبا کند عالقه
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 سوال نیا ؟ دیبگو چه اش عالقه مورد مرد جواب در

!  دیا یم خوشش که است معلوم خب ؟ دارد دنیپرس

 ؟ باشد نه سوال نیا جواب شودیم مگر اصال

 ! ادینم بدش عموش پسر از که ادم. .  گهید آره. .  خب -

 ونا نیمت نکهیا از قبل. .  ومدیم بدت عمت پسر از یول -

 یکردیم ردش و ومدیم بدت ازش هم بکنه باهات کارارو

 ؟ هست نمونیب یتفاوت چه ،

 سهیمقا نیمت با را خودش رستار!  دیبگو چه ماندیم یگل

 یرو شهیهم نیمت بودند؟ اسیق قابل مگه ؟ کندیم

 چیه دلش در چوقتیه. .  بود دماغش یمو و اعصابش

 در بود آمده یوقت از انگار رستار یول!  نداشت ییجا

 ، نیمت. .  بهیعج کمی. .  سوال نیا -!  است نشسته دلش

 که ییادما نهیع. .  بود شدنم تیاذ باعث وجودش شهیهم

 ! میومدینم کنار باهم چوقتیه ما خب و اعصابن یرو
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 : دهدیم تکان را سرش رستار

 ؟؟ ادیم خوشت چرا من از ، یاوک -

 : دیگویم عیسر کردن فکر بدون یگل

 ! یدار فرق اطرافم یادما با تو -

 ثلم نه. .  کشدیم گردنش پشت را دستش کالفه رستار

 ! بود عاشقش دختر نیا واقعا نکهیا

 آخه؟ دارم هیبق با یفرق چه من ؟ یفرق چه -
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 نیا حرص با انگار ، کندیم نگاه رستار چهره به یگل

 ! خواهدیم جواب زور به و است دهیپرس را سوال

 ؟ یپرسیم نارویا چرا اصال. .  دونمینم -

 : کندیم نگاه گلچهره یچشمها به رستار

. .  شد یچ دونمینم!  متاسفم بابتش. .  شبید اتفاق -

 ! کنم نکارویا خواستمینم

 نییپا را نگاهش ندینشیم چشمانش در که یشرم با یگل

 : اندازد یم

 ستین مهم. .  کردم فراموشش. .  من -

 آن ادی به چقدر و هست مهم چقدر داندیم خودش فقط و

 از شتریب و کندیم مرورش ذهنش در مدام و است لحظه

 ! کنندیم آب را عالم یقندها دلش در قبل
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. .  ینکرد فراموش. .  کنمینم فکر نطوریا من یول -

 گاتون نکهیا. .  نمیبیم رو نگاته تو صبح از که یخجالت

 . .  ینکرد فراموش یعنی یدزدیم

 ترشیب صورتش پوست ریز یگرم کندیم حس گلچهره

 چگونه. .  کنندیم گل اش برجسته یها گونه و شودیم

 هی که بود یکم زیچ اتفاق نیا مگر ؟ کند فراموش دیبا

 ههم دارد انتظار واقعا رستار نکند ؟ کند فراموشش شبه

 خودش یبرا االن به تا هرچه نکند ؟؟ شود فراموش زیچ

 بوده؟ یخودیب است دوخته و دهیبر

 عیسر ، دیآ یم سراغش به ییهوی که ییپررو و جرات با

 : پرسدیم

 ؟ ادیم خوشت من از. .  یچ تو -

 : دیگویم یجد کامال ، تفاوتش یب یچشمها با رستار
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 هی فقط شبید!  نه یپرسیم شبید اتفاق بخاطر اگر -

 و شد یا دفعهی که یزیچ هی بود هوس یرو از یزیچ

 . .  شهینم تکرار هم گهید

 . زندیم دخترک جان به که بود یخنجر مانند حرف نیا و

. 

.  . خوندم دفترتو که روز اون یعنی. .  دونمیم حستو من -

 .  . دونمیم گهید االن یول. .  یگیم رو یک دمینفهم درست

 ودوج در شتریب و شتریب را خنجر تمام یرحم یب با و

 به رو به و ردیگیم او از را نگاهش ، کندیم فرو دخترک

 : دوزدیم شیرو

 مآد دلت. .  بخورم تو عشق درد به که ستمین یآدم من -

 باعث کارم کدوم دونمینم. .  کرده انتخاب رو یاشتباه

 وامخیم فقط. .  بشه عوض من به نسبت احساساتت شده
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 یغرز و قصد یرو از کارام ای حرفام از چکدومیه یبدون

 ! نبوده

 غضشب و کند نگاه یگل به نکهیا بدون زندیم را حرفها نیا

 شکا حلقه نکهیا بدون زندیم قلبش به آتش. .  ندیبب را

 : دهدیم ادامه همچنان و ندیبب را چشمانش

 

 

 نارویا دارم که یمهم واسم ، یبش ناراحت خوامینم -. 

 ونیا وقته یلیخ. .  ستمین یخوب آدم من. .  گمیم بهت

 که یتهس یاون از خوبتر یلیخ تو. .  گمیم بازم گفتم بهت

 ! باشه قتیال من مثل یآدم

 اب ، ردیگیم دست با را شیاشکها افتادن یجلو گلچهره

 که ییحرفها چه اخر در و بود کرده فکرها چه خودش

 !  دینشن
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 چرا ؟ دینرقص سازش کی به یزندگ چوقتیه چرا

 ؟ کند جمع درد با را شیها کهیت و شود ُخرد دیبا شهیهم

 وت. .  تپهینم تو واسه یکنیم فکر که یمدل اون من دل -

 و اهیس. .  یدار تضاد من با یول!  یهست یخوب دختر

 و گلچهره. .  شهینم باهم خوب و بد ، شهینم باهم دیسف

 ! شهینم باهم رستارم

 عاشق دختر کی یوقت ایدن یجا همه که داندینم رستار و

 چوقتیه ، کند افتیدر یا بوسه عشقش از یوقت ، شود

 شرق و غرب و جنوب و شمال. .  شودینم فراموشش

 کپل حالت یحت یکنینم فراموش یباش که عاشق ندارد

 کلمه کی با. .  را اش خنده تمیر و صدا ُتن!  را زدنش

 است ممکن گرید یا کلمه با و یشویم دایش خوبش

 . .  یَرو فرو قلبش در و یشو یخنجر
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 یودگاس یبرا دینبا ینباش هم عاشق اگر یحت وقتها یگاه

 یصدا تو. .  یکن کهیت هزار را یکس دیام پر دل ، خودت

 ، کندیم َکر را او صدا نیا یول یشنوینم را شدنش خرد

 کهیت هر در او یول ینیبینم را شدنش خرد یها کهیت تو

 . .  سوزدیم و ندیبیم را تو اش

 نیا یعنی. .  دهندیم اکو سرش در رستار یحرفها همه

 رب یسنگ مانند االن یعنی ؟ شد تمام نشده شروع عشق

 ؟ شود ادهیپ و کند یخدافظ دیبا خی یرو

 خودت با ، کنندیم اش مسخره و زنندیم پوزخند افکارش

 یکرد فکر که شد چه اصال!  شد چه یکردیم فکر چه

  ؟ دباش داشته یا عالقه تو به تواندیم رستار مثل یکس

 با بود کرده چه نبود؟ کشک ؟ نبود حماقت عشق نیا

 ! حماقت ، است خودش سبک نابغه که الحق ؟ خودش
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 فقط ینطوریا. .بپره سرت از زود یچ همه دوارمیام -

 . .  یشیم تیاذ خودت

 ؟ بپرد که بود عطر عشق مگر ؟ بپرد سرش از

 یصبح. .  است حرفش تنها سکوت انگار زندینم یحرف

 چه؟ دنباش نکو که یصبح ؟ بود دایپ اولش از نکوست که

 و بچرخاند را زبانش خواهدیم ؟ شودیم چه روزش هیبق

 . .  کندینم یحرکت نیکوچکتر یحت اما بزند یحرف

 یسر کی دنیشن از بعد مال که هست هم سکوت ینوع

 رونشیب. .  ستیبیعج حس ، یدیشنیم دینبا که هییحرفها

 . . .  ادیم شکستن یصدا یه درون از یول سکوته

 : کندیم باز لب یسخت به

 . .  دمیفهم. .  بسه -
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 و زندیم دینشن را شیصدا انگار هم خودش که یحرف نیا

 بر قدم چگونه و شودیم ادهیپ نیماش از چگونه داندینم

 رودیم و شودیم دور و شودیم دور. .  رودیم فقط و داردیم

 باهشاشت عشق با آن از شتریب و نشنود و ندینب گرید تا

 . . نشود خاکستر و نسوزد

 

 

۹۰۴ 

. 
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 اب یکی یکی خواهدیم یریبش از و شوندیم شرکت وارد

 سییر اتاق سراغ به هم خودش و کند صحبت کامندها

 دبلن قد یمرد. .  شودیم اتاق وارد و شودیم باز در ، رودیم
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 را بود خودش سال و سن هم بایتقر که کلیه خوش و

 و دیا یم رادمان سمت به و زندیم لبخند مرد ، ندیبیم

 : کندیم دراز سمتش به را دستش

 . .  ام یفروغ من ، نیاومد خوش سالم -

 : ردیگیم را دستش اش یشگیهم تیجد با رادمان

  سیپل اداره از هستم نهیآد -

 با کامال یفرد که یفروغ ، دهدیم نشان را کارتش

 : دیگویم دیرسیم بنظر تیشخص

 لیدل بپرسم شهیم. .  داد خبر بهم یمنش دونمیم بله -

 ؟ هیچ حضورتون

 : اندازد یم ینگاه اطراف به رادمان

 ! همکاراتون از یکی دنیرس قتل به بخاطر -

 : اندازد یم باال را اش یمشک و پهن یابروها یفروغ
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 هک یکس. .  میشد ناراحت اتفاق نیا از واقعا. .  بله اوه -

 ؟ نینکرد دایپ کرده نکارویا

 یکسری دنیپرس و قیتحق یبرا نجایا میاومد ، نه -

 ! کنن کمکمون دوارمیام که سواالت

 وارد یمنش با همراه یکس و شده باز در نیح نیهم در

 درکنارش و یمنش دنید با و گرددیبرم رادمان ، شودیم

 هشونب من -. .  فرستدیم رونیب یعصب را نفسش رستار

 نیهم همکار شونمیا نکهیا مثل خب یول داخل انین گفتم

 ! هستن آقا

 یغفرو سمت به و شودیم وارد یمنش به توجه یب رستار

 : رودیم

 گه؟ید دییشما یفروغ یاقا سالم-

 دراز را دستش و زندیم لبخند ناخوانده مهمان به یفروغ

 : کندیم
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 ؟ شما و بله -

 از کند نگاه یفروغ شده دراز دست به نکهیا بدون رستار

 ییها یصندل از یکی یرو و شودیم رد رادمان و او نیب

 ندینشیم بودند شده دهیچ سییر بزرگ زیم یرو به رو که

: 

 !هیبروسل قاتله دنبال که یکی -

 نداشته رستار با یکار و باشد ارام کندیم یسع رادمان

 دمآ نیا مقابل در تواندیم که ستیکار تنها نیا. .  باشد

 دیبگو که هرچه داندیم!  دهد انجام تفاوتت یب و الیخیب

 ! است تیاهم یب او به نسبت رستار

 شده اضافه تازه فرد یرفتارها و است متعجب یفروغ

 . بود بیعج شیبرا
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 ، ندبزن را شیحرفها هیبق و نندیبنش که خواهدیم رادمان از

 هم رادمان و بود نشسته سییر زیم یرو به رو رستار

 . ندینشیم رستار از دور ییجا

 : داردیبرم را تلفن یفروغ

  ؟ یچا ای قهوه -

 : دیگویم رستار کند مخالفت رادمان نکهیا از قبل

  قهوه تا دو -

 ازهت سختش روز ، ردیگیم اش یشانیپ به را دستش رادمان

 . شودیم شروع دارد

 نگاه هردو به بعد و دهدیم سفارش را ها قهوه یفروغ

 : کندیم

  خدمتم در خب -
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 ادامه را کارش کندیم یسع و کندیم ارام را ذهنش رادمان

 : دهد

 ؟ دیشناسیم چقدر رو کارمنداتون شما -

 : دیگویم مکث یکم با یفروغ

 ! کار سابقه و لیفام و اسم حد در -
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 نکهیا مثل ؟ دیشناختیم چقدر رو یفرهاد نینازن -. 

 ؟ درسته. . بودن معتمد یآقا دوستتون همسر

 هک مینداشت یخاص و آمد و رفت یول. .  درسته. .  بله -

 همه. .  باشم داشته بهشون نسبت یادیز شناخت
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 نشونیب یفرق چیه من کننیم کار نجایا که ییکارمندا

 . . بهیغر چه باشه آشنا چه. .  زارمینم

 : زندیم هیتک یصندل به الیخیب رستار

 همسرش قتل جرم به معتمد یاقا دوستت یدونستیم -

 ؟ شده بازداشت

 نگاه رستار به متعجب و خوردیم جا یا لحظه یفروغ

 : کندیم

 ! نداره امکان!  شهینم باورم. .  نه ؟ نیگیم نیدار یجد -

 ییبال یفروغ یجلو و باشد دار خود کندیم یسع رادمان

 !  اوردین رستار سر

 : دیگویم ستیچ تشین و قصد نبود معلوم که رستار
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 جو و پرس میدار هنوز ما یول!  داشته امکان که فعال -

 ارک و ستین قاتل که داره اصرار معتمد یاقا چون میکنیم

 ! اس گهید نفر هی

 اعصابش یرو رستار ریناپذ نفوذ و رهیخ نگاه یفروغ

 ! کند اثبات را یزیچ دارد قصد انگار است

 یخوب یزندگ اخه. .  باشه اون کار کنمینم. .  فکر منم -

 . . نداشته وجود نکاریا یبرا یلیدل. .  داشتن

 گره هم در شیرو یجلو را شیدستها لکسیر رستار

 : داردیبرنم یفروغ از را نگاهش و کندیم

 یخاص امد و رفت و ینبود شونیزندگ تو که تو -

 نداشته؟ وجود یلیدل یدونیم کجا از ینداشت باهاشون

 : زندیم یا مسخره لبخند یفروغ
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 معتمد خانواده من که ییجا تا یول. .  درسته. .  خب -

 . .  کرده نکارویا کنم باور تونمینم. .  شناختمیم رو

 قهوه یمنش و شودیم باز در بزند یحرف یکس نکهیا از قبل

 . گذاردیم شانیجلو و آورد یم را شانیها

 : کندیم نگاه یفروغ به اش یشگیهم تیجد با رادمان

 کینزد یفرهاد خانوم به که بود یکس نجایا یکارکنا از -

 باشه؟

 : کندیم فکر یکم یفروغ

 مدآ و رفت یسرکان خانوم با کنم فکر یول. .  دونمینم -

 . . دمیند رو یا گهید کس شونیا جز به. .  داشتن

 ؟ نداشت مشکل یکس با نجایا -

 تا و بود کارخودشون تو سرشون یفرهاد خانوم. .  نه -

 . . اشهب داشته ییمگو بگو یکس با دمیند بود نجایا یوقت
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 نظر از را زیچ همه قیدق رستار ، دهدیم تکان یسر رادمان

 . نوشدیم اش قهوه از و گذراندیم

 : شودیم بلند شیجا از رارمان

 . . نیداد ما به رو وقتتون نکهیا از ممنون. .  خب لهیخ -

 . . میایب و بشه الزم دوباره داره امکان یول میریم فعال

 رودیم رادمان سمت به و شودیم بلند شیجا از هم یفروغ

: 

 در من دیایب شد الزم هروقت باشه. .  کنمیم خواهش -

 . خدمتم

 ، رودیم سمتشان به و شودیم بلند شیجا از لکسیر رستار

 زور به و بود امدهین خوشش رستار از انگار که یفروغ

 : زندیم یاجمال لبخند او به داشت تحملش در یسع
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 : زندیم یاجمال لبخند او به داشت تحملش

  ریبخ شماهم روز -

 ار چشمانش و زندیم را اش یشگیهم مرموز لبخند رستار

 : کندیم معمول حد از بازتر

 . دونمینم رو هیبق مال اما ، رهیخ شهیهم من یروزا -

 و رودیم در سمت به رادمان از زودتر حرف نیا از بعد

 . . شودیم خارج

 : دیآ یم سمتش به رادمان دنید با یریبش
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 مشکوک مورد چیه. .  زدم حرف باهمه سرگرد جناب -

 ! نشد دایپ یبخور بدرد ای

 ؟ یکرد صحبت هم یسرکان خانوم اسم به یکس با -

 یحت و داشتن یخوب رابطه نکهیا مثل. .  قربان بله-

 یول. .  شناختنیم رو یفرهاد خانوم هم یسرکان خونواده

 مسافرت خانوادشون و یسرکان خانوم شونیا قتل شب

 . . بودن

 و بیعج زیچ همه. .  کشدیم شیموها در یدست رادمان

 " گلچهره. . * * * "  بود شده دهیچیپ

 

 نگاهم اش زده رتیح و متعجب نگاه و باز دهان با ایپو

 : کندیم
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. .  یک عاشق اونم. .  اونم ؟؟ یشد عاشق تو . .  ناموسا -

 ! شهینم باورم. .  بابا نه ؟؟؟ رستار

 زیم یرو را سرم هیگر با و دیآ یم باال شتریب بغضم

 باال جانم کردم فیتعر شیبرا را زیچ همه تا. .  گذارمیم

 . . شد بدتر حالم و آمد

 مانند و شدم یخال انگار. .  شدم تر راحت یکم انگار اما

 . .  حرکتم حال در ایدر آب یرو سبک یجسم

 : ندینشیم کنارم یصندل یرو و زندیم دور را زیم ایپو

 ؟ دمینفهم زودتر چرا خر من اه!  راسته نکهیا مثل نه -

 زدم حدس لحظه همون یگفتیم عشق از یداشت روز اون

 ! گهید ینگفت یچیه تو یول یگیم خودتو

 بد من. .  گذارمیم میدستها یرو را سرم و کنمیم هق هق

 یبرا من انگار. .  غرورم هم. .  خودم هم. .  بودم شکسته

 . . . بودم امده ایدن به شدن شکسته
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 تو اومده وقته چند ؟مگهیشد ادم نیا عاشق یک تو -. 

 !  اخه تیزندگ

 و بهت از پر اش افهیق و زندیم حرف زیر هی ایپو

 : میگویم کنم بلند را سرم نکهیا بدون. .  ستیناباور

 ! نپرس سوال نقدریا ندارم حوصله ایپو -

 د ؟یهست یتیوضع چه تو یفهمیم خودت دختر اخه د -

 خوردت ینطوریا و بفهمه طرف یکردینم یکار الاقل



 

Romanzo_o 1488 

 که دهکر یفکر چه خودش با اصال اقتیل یب کهیمرت!  کنه

 ؟ زده بهت حرفارو نیا

 : فرستدیم رونیب یعصب را نفسش

 عشقه؟ نیا یبفهم که خودت به یداد زمان تو اصال -

 زرو و حال نیا به خودتو بچگانت هییهوی یحسا بخاطر

 نیهم !نگو یزیچ ببند دهنتو ایپو یگیم تهشم!  یانداخت

 !گهید یشد ینطوریا که نگفتم یزیچ من

 اررست یحرفها و دهمیم قورت را ام یلعنت نیسنگ بغض

 گفت. .  ستین یخوب آدم گفت بهم -. .  کنمیم مرور را

 بد و خوب. .  میتونینم باهم اون و من یول خوبم من

 . .شهینم باهم دیسف و اهیس. .  شهینم باهم

 : ردیگیم باال هقم هق

 . . شهینم. .  باهم. .  هم رستار و یگل -
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 ورنابا ایپو. .  کنندیم سیخ را صورتم میاشکها یگرم و

 ردیگیم اغوش در را سرم هیثان چند از بعد و کندیم نگاهم

: 

 یفدا آدماش و ایدن همه. .  یگل نکن هیگر!  نکن هیگر -

 ینشناخت ادمو نیا یاونقدر هنوز تو!  زمنیعز موت تار هی

 یردک بزرگش یخودیب بخدا. .  یباش عاشقش یبخوا که

 ! دمیم قول بهت رهیم ادتی بعد روز دو. . 

 نیا کنندیم فکر چرا. .  گذارمیم اش شانه یرو را سرم

 ؟ افتد یم سرم از کنندیم فکر چرا ؟ ستین عشق حس

 رد کردن پاک ای لباس یرو از لکه کی شدن پاک مانند

 . شود فراموشم عشق نیا داشتن انتظار کاغذ یرو از مداد

 یزیچ فعال دانستمیم و بود شکسته قلبم. .  بودم ناراحت. 

 ؟ ایپو-. .  کندینم مشیترم
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 شیاصد یگرفتگ و بود شده ناراحت من بخاطر دانستمیم

 : است نیهم بخاطر

 ؟ ایپو جان -

 ؟ بتپه براش یکی قلب که باشه یچجور دیبا آدم هی -

 کشدیم یقیعم نفس

 ! باشه تو مثل -

 ؟ تپهینم برام قلبش گفت چرا پس ؟ یمطمئن -

. .  دمیپرسیم مسخره و چرت یسوالها ها وانهید مانند

 ! کنه تحمل منو بود مجبور که ایپو چارهیب

.  . میباش داشته جا ادما همه قلب تو ما ستین قرار چون-

 . .  کنه نفوذ همه قلب تو ما عشق ستین قرار

 : کندیم نوازش و گذاردیم سرم یرو را دستش
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 شتجرب تااالن چون فهممیم حالتو بگم تونمینم یگل -

 درک رو یدار رستار به که یحس بگم تونمینم. .  نکردم

 که یزیعز برام یاونقدر دونمیم نویا فقط. .  کنمیم

 تَپنب تو بخاطر بگم و کنم جمع رو ایدن یقلبا همه حاضرم

 رو تو یهرک ییخدا خاص موجودات از یکی تو چون. . 

 ! قیرف احمقه نخواد شیزندگ تو
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 االن اگر. .  زنمیم یتلخ لبخند میاشکها و بغض اوج در

 هک بود یکس او از ریغ به ؟ کردمیم چه نداشتم را ایپو

.  . نه ؟ باشم راحت بااو نقدریا من که ؟ بشنود را میدردها

 دادیم گالره به دیبا که ییتهایخاص تمام خدا دیشا. .  نبود

 دیگویم یوقت تا. .  باشد برادرم تا بود ختهیر ایپو درون را

 . . کنم حس قایعم را حرفش قیرف

 نعاشقمو که میکن مجبور رو گرانید میتونینم ما یگل-

 یروز هی که میکن یکار میتونیم یول!  بخوان مارو ای باشن

 . .  زدن پس رو یچ ، دادن دست از رو یچ بفهمن

 تونستمینم من ، گفتیم راست.  . دهمیم تکان را سرم

 هک یانقدر دیشا اصال. .  بخواد منو کنم مجبور رستارو

 دقت زشیچ همه به و شدمیم خوشحال دنشید از من

!  هنداشت من به یخاص توجه نیکوچکتر یحت او ، داشتم

 . .  مانمیم نیهم هم تااخرش و بودم دخترعمو اولش از
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 یب کامال که امروزش حرف و افتم یم که شبید ادی

 میدستها است کرده را نکاریا هوس یرو از گفت تفاوت

 . .  شودیم مشت

 و اورد یم فشار فکم به یعصب رگ و حرص مانند یزیچ

 . .  شودیم دهیساب هم به میدندانها

 را نفر کی هوس یرو از که است راحت نقدریا یعنی

  ؟ اش یبگذار کنار بعدهم و یببوس

 ترشیب خوامیم ازت یگل - ؟ نبود راحت من یبرا چرا پس

 هی تو یدار ادم اون با تو. .  یباش داشته خودتو یهوا

 یول. .  باشه سخت برات ممکنه و یکنیم یزندگ خونه

 دقت شتریب یعاشق و عشق نیا یجا به کنمیم خواهش

 ادم که داره شیزندگ تو یچ مرموز ادم نیا ینیبب یکن

 شتریب شمیم آشنا باهاش شتریب یهرچ من ؟ ستین یخوب
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 اون از کنمیم حس!  لنگهیم کار یجا هی شمیم متوجه

 ! باشه داشته یا گهید یایدن ممکنه یرکیز ریز که ییسایپل

 : کنمیم نگاهش مات کنمیم بلند را سرم

 سهیپل طرف یدیند لمایف تو ، دونمیم چه - ؟ یچ یعنی -

 یکی به دست ها گنده کله با داره یکیتار یایدن هی بعد

 کار تو که گمیم ییاونجا از نویا. .  حرفا نیا و کنهیم

. .  گهینم اشتباه بهم من ششم حس!  هست هم زنسیب

 اشیدن دونهیم تو از بهتر خودش!  باش دور ازش

 !  یباش توش دینبا تو که هیچجور

 توانستمینم اصال. .  دهمیم قورت یسخت به را دهانم آب

 آدم واقعا ، ام شناخته مدت نیا در که یکس کنم باورم

 . .  دباش کنارش یکیتار یها سمبه سوراخ و نباشد یخوب

 ساده یادیز من هم دیشا. .  رمیگیم میدستها در را سرم

 پرده شیحرفها با ایپو!دمیدیم خودم مثل رو همه و بودم
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 ، داشت دوستش قلبم که یرستار یرو را شک یها

 . .  است انداخته

 خودم به شهیهم مانند. .  کنم جور و جمع را خودم دیبا

 ستشک که هم قلبش. .  کندینم هیگر یقو زن کی میبگو

 اب و کندیم جمع را شیها تکه آرام کندینم یزار و ونیش

 . . بردیم خودش
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 یلندب و یپست یآنقدر یزندگ گلچهره باش یقو میگویم

 .  . باشند بدتر بار هزاران اتفاق نیا از است ممکن که دارد

 ارب هر با و نشده خم روزگار یبد با که باش یزن میگویم

 هر هرکس آخر در که باش یزن ؛ ینشو شکنجه شکست

 وزان تیپا یجلو کرد ناراحتت هرچه و شکست تورا زیچ

 که یزیچ است نیا بودن زن. .  کند التماست و بزند

 . .  میا کرده فراموشش مانیهایلیخ

 و سوزدیم قلبم. .  ام شده آرامتر. .  کشمیم یقیعم نفس

 بس گرید یول. .  بود ذهنم در بودم دهیشن که ییحرفها

 اصال. .  داندیم من از بهتر را خودش اقتیل او. .  است

 من داشتن دوست بفهمد خودش یروز دیشا. .  دانمینم

 آن ات یول بدارد دوستم و باشد یقشنگ زیچ تواندیم هم

 کنمیم حس هرچند. .  شکنمینم را غرورم گرید روز

 غرور از یزیچ گرید که کرد مالش لگد یآنقدر امروز
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 دلم گذارمینم گرید. .  هرحال به یول. .  باشد نمانده

 .  .  کند اشتباه

 : آورد یم میبرا آب وانیل کی ایپو

 هب رنگ ارنیب یزیچ یکیش برات گمیم بعدشم بخور -

  داشت؟ ارزش نقدریا ادم نیا اخه!  دختر نمونده روت

 : کشمیم سر تااخر را آب وانیل

.  دیفهمینم یزیچ حاالحاالها وفتادینم شبید اتفاق اگر -

 . 

 اتفاق از!  ام گفته چه فهممیم تازه حرف نیا از بعد

 دمیکشیم خجالت چون دانستینم یزیچ ایپو شبید

 ! دهم حیتوض شیبرا کامل

 : کندیم نگاهم اخم با و کنجکاو

 !؟ افتاده یاتفاق چه شبید ؟ شبید -
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 -!!  بودم داده یسوت شهیهم مثل ، گزمیم را لبم گوشه

 ودب خونده رو خاطراتم دفتر. .  زیچ ؟یاتفاق چه. .  یچیه

 از هنکیا مثل و بودم نوشته اون از دفترم تو منم. .  گهید

 . .  رو یچ همه بود دهیفهم اونجا

 : است مشکوک و دارد اخم هنوز ایپو

 یلگ اصال ؟ خونده دفترتم پررو کهیمرت ؟ گهید نیهم -

 گرم درنقیا تو با رستار چرا ؟یداشت توجه یزیچ هی به تو

 وروت لدای شب کرد کمکت نیمت هیقض سر بود؟ گرفته

 یعنی نایا همه.  .  خونده دفترتو دونمیچم. .  نجایا اورد

 وخودش ینطوریا االن یول!  بشه کینزد بهت داشته یسع

 چرا ؟ نه خواهرش چرا. .  بهیعج برام یلیخ. .  کرده دور

 ! تو قایدق باشه گرفته نشونه انگار ؟ نه گالره



 

Romanzo_o 1499 

 به ایپو! شد دهیچیپ زیچ همه چقدر. .  کنمیم یپوف

 هاان به یتوجه نیکوچکتر من که کندیم اشاره ییزهایچ

 ! نداشتم

 واسه کنمیم حس. .  دونمینم یچیه. .  ایپو دونمینم -

 کرکنمف یزیچ به خوامینم گهید شده لیتکم تمیظرف امروز

 . . 

 بلند میجا از و رمیگیم اسنپ کی لمیموبا با بعدهم و

 و بود امده سراغم به یبد حال و سردرد. .  شومیم

 چقدر آدم کی مگر. .  نداشتم گرید را زیچ چیه حوصله

 . . دارد شیگنجا
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 " رستار. " 

 

 ار وانشیل رنگ زرد یمحتوا و زندیم هیتک مبل به دیجاو

 : کشدیم سر

 ! پس شد وقتش باالخره -

 که یربلو و کوتاه وانیل و زنمیم هیتک مبل به خودش مانند

 تمدس در بود کرده پر یدنینوش رنگ زرد عیما را نصفش

 : رمیگیم

 !  اونه نوبت باشه هم ینوبت. .  آره -

 : دیگویم یا گرفته یصدا با

.  نمدویم چه یعنی. .  یکن نکارویا یستین مجبور داداش -

 . .  شو الیخیب سختته اگر. 
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 : زنمیم یکج لبخند

 مخصوصا!  ستین سخت من واسه ایدن نیا تو یچیه -

 !باشه تو بخاطر اگر

 : کندیم پر نو از را وانشیل

 تا کنن پاک حافظمو بدم برم گمیم خودم با ییوقتا هی -

 تو اتنه بچه پسر اون کابوسم نیبدتر و بره ادمی یچ همه

 شده محق در که ییایبد دیبا نکهیا فکر تا. .  نباشه کوچه

 . .  نمکه خونمو خوره مثل کنم جبران رو

 اشهب قرار اگر گمیم باخودم. .  شمیم مونیپش بعدش یول

 یزیچ گهید کنم پاک حافظمو میزندگ بد هراتفاق بخاطر

 نیا خوبه هم یلیخ اصال گمیم باخودم. .  مونهینم ازم

 . .  دارم تجربه االن و افتاده برام تلخ یاتفاقا

 : نوشدیم وانشیل از
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 شیزندگ تو رو ییدردا هی یآدم هر باالخره گمیم بعدم -

 دیاب فقط. .  داداش تو نیهم شیکی مثال. .  کنهیم تجربه

 از رتیقو نکشه مارو که یدرد تو قول به چون میباش یقو

 . .  کنهیم قبلمون

 : کنمیم نگاه سقف به و ذارمیم مبل یپشت یرو را سرم

 هک نشد بدم نیهمچ. .  که یکن فکر نیا به تاحاال شده -

 االب تا میکند جون و میدیکش یسخت یلیخ ایدن نیا تو

  ؟ میاومد

 : زنمیم یپوزخند

 اگر چون. .  شد خوب یلیخ اتفاقا. .  کردم فکر من -

 واسه مینکن یتالش چیه بود ممکن میدیدینم یبد

 وارهآ ابونایخ کنار هنوز بود ممکن. .  تمونیوضع بهترشدن

 و مخ سواستفادگر ِزیچ همه یب مشت هی واسه ای میباش
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 هواس مینداشت هم خشک نون کهیت هی و میشدیم راست

 ! خوردن

 : کشمیم یقیعم نفس

 لیدل وقتا یگاه ، ستین بد هم شهیهم دنید یبد -

 لیدل تنها بعد به ییجا هی از من. .  شهیم آدم شرفتهیپ

 داده وزشیانگ بهم ، بود هایبد نیا کردن جبران فقط حرکتم

 انتخابم که یزیچ از که کردمیم تالش قدرت با و بودن

 !  بشم کینزد انتخابمه که یزیچ به و رمیبگ فاصله نبوده

 : اندازد یم من به ینگاه مین

 زهیانگ نقدریا تا نهیبب یبد یلیخ دیبا آدم هی داداش -

 گذشت بد بهمون یچ همه نقدریا که ناراحتم هم. .  رهیبگ

 در منجالب از لیدل بدخواهامون که خوشحالم هم

 ! شدن اومدنمون

 : کشمیم سر اخر تا را وانمیل و زنمیم یکج لبخند
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 وت حساب هیتصف هی. .  شهیم تموم داره کارمون کم کم -

 . گهید حاِل هی با. .  تمومه گهید بعدش!  من یکی ، یدار

 . . میریم نجایا از. .  گهید یزندگ هی. 

 

 

۹۴۹ 

. 

 وت حساب هیتصف هی. .  شهیم تموم داره کارمون کم کم -. 

 . گهید حاِل هی با. .  تمومه گهید بعدش!  من یکی ، یدار

 الیخ با ندفعهیا یول. .  میریم نجایا از. .  گهید یزندگ هی. 

 گهید ماجرا نیا بعد دمیم قول بهت. .  آرامش با ، راحت

 : دهدیم تکان یسر. .  ینیبینم کابوس

 ..  شهیم پس. .  شهیم تموم یگیم تو اگر -
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 : پوشمیم را کتم و شمیم بلند

 زویچ همه ادیب بگو آرازم. .  بده خبر یپر دختره نیا به -

 میبریم شیپ گفتم بهت که یا نقشه اون طبق

 : شودیم بلند عیسر

 ! کنمیم تموم کارو خودم من ستین یازین اونا به داداش -

 : کنمیم نگاهش یجد

 ! آدما اون نیب یبر تو بزارم که نکن فکرشم یحت -

 : دیگویم معترضانه و کندیم اخم

 انجامش تونمیم خودم. .  منه حساب هیتصف نیا یول -

 ! بدم

 حرفش به توجه یب و کشمیم جلو را مینهایآست سر

 : میگویم
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 هب. .  یکنینم یکار تو پس ، منه حرِف حرف نجایا اگر -

 . انیب بگو هاهم بچه هیبق

 . . یول -

 عوض حرفم داندیم خودش که یتیجد و تحکم با

 : کنمیم نگاهش ، شودینم

!  دهب انجام گمویم که یکار و ببند دهنتو!  یول یب یول -

!  ییتو اونم ندارم اعتماد شتریب نفر هی به ایدن نیا تو

 !یبنداز خطر به جونتو کردنا سکیر نیباا خوامینم

 رونیب را نفسش و کندیم سکوت حرفم نیا از بعد

 . فرستدیم

 نه بده انجام گفتمو بهت که ییکارا توهم ، رمیم من -

 ! گسید یکی برعهده که ییکارا

 : ندکیم دییتا سر با و کشدیم گردنش پشت را دستش
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 . . * * *  داداش یبگ تو یهرچ -

 کندیم نگاه اطرافش به اطیاحت با ، دیآ یم رونیب اتاقش از

 اکیرون متوجه نیح هم در ، شود به رو رستار با مبادا که

 در کیک بشقاب کی کنارش در و ماگ کی که شودیم

 بود دستش در هم کانین ریش شهیش و است گذاشته ینیس

. 

 ودب مشخص که کانین هیگر یصدا رسدیم یگل به نکهیهم

 از بلق کایرون ، رسدیم گوش به است اش یگرسنگ بخاطر

 و ردیگیم یگل طرف به را ینیس بزند یحرف گلچهره نکهیا

 : دیگویم کنان غرغر

 برسم چهب یبابا به دونمینم!  شدم که نبودم خونه ُکلَفِت -

 کارشه اقات تو بده رادمان به ببر ریبگ نویا!  بچه خوِد به ای

 ! بدم کانوین ریش برم من

 . دهدیم دستش به را ینیس دیایب خودش به یگل تا و
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 لعنت کایرون به حرص با و جودیم را لبش گوشه یگل

 اب شدن رو به رو به یا عالقه اصال روزها نیا. .  فرستدیم

 ! ندارد را یکس

 فسن و ستدیا یم کار اتاق یجلو دست به ینیس ناچار به

 وارد زندیم در به که یا تقه از بعد و کشدیم یقیعم

 . شودیم

 یها برگه یرو نگاهش و بود کردن فکر غرق که رادمان

 یا لحظه یبرا گلچهره دنید با ، دیچرخیم شیرو به رو

 . شودیم فراموشش زیچ همه انگار
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 و ها برگه به و گذاردیم زیم یرو را ینیس گلچهره

 نگاه داشت قرار رادمان یجلو زیم یرو که ییکاغذها

 افتاده نیزم یرو خون غرق که یزن عکس دنید با کندیم

 رادمان چشم از حالتش نیا و شودیم جمع شیاخمها بود

 : گذاردیم اش پوشه در را عکس عیسر ، ماندینم دور

 مومت داشت کارم نایا به نبود یازین. .  دردنکنه دستت -

 . شدیم

 : دبزن یلبخند و کند فراموش را عکس کندیم یسع یگل

. .  بده رشویش کانین به رفت یول ارهیب بود قرار کایرون -

 . واست ارمیب خودم گفتم منم
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 با که دارد وجود دختر نیا در چه داندینم که رادمان

 بوده همراهش عمر تمام که یتیجد و اخم تمام دنشید

 ندلبخ رد با ، بزند لبخند مدام خواهدیم دلش و رودیم کنار

 روزها نیا ، کندیم نگاه یگل به صورتش یرو یمحو

 و ندیبب را او بود توانسته کمتر و بود شلوغ سرش بیعج

 . شوند همکالم باهم

 نیبش یدار دوست اگر ، ممنونم -

 خسته ماندن اتاق در ییتنها از هم خودش انگار که یگل

 ادی هب نشستنش با و ندینشیم مبل یرو حرف یب بود شده

.  ودب برده خوابش رستار آغوش در نجایا که افتد یم یشب

 انگار زنش هم به حال و سمج بغض رستار یآور ادی با. 

 حرف با که کند خوش جا شیگلو در دارد قصد دوباره

 حواسش و دهدیم قورت را دهانش آب عیسر رادمان

 : شودیم پرت
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 سته تیزیچ هی واقعا تو نه ای کنمیم فکر ینطوریا من -

 تیزیچ هی هنوز انگار تااالن یبود قهر که روز اون بعد ؟

 ؟ یبگ بهم یخوایم. .  هست

 مانده نیهم. .  کندیم جمع را فرمش خوش یلبها یگل

 از دیبگو دیبا چه. .  بفهمد را حالش هم رادمان که بود

 عشق رادمان اصال زنش؟ هم به حال کطرفهی عشق

 شقع یول نداشته مسلما ؟ کند درکش که داشته کطرفهی

 دیوبگ تواندینم اما. .  فهمدیم را عشق پس! داشته که کامل

 خاک با را زمیچ همه اوهم و ام شده برادرت عاشق

 . . ستین میزیچ. .  خوبه حالم نه -!  است کرده کسانی

 . . رفت شدن تموم گهید که حاالهم بود امتحانام بخاطر

 : زندیم هیتک اش یصندل به رادمان

 ؟ نهیهم بخاطر فقط یمطمئن -

 : زندیم یتصعن لبخند یگل
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 من حال بخاطرش که ستین یا گهید زیچ. .  گهید آره -

 ! بشه بد بخواد

 چه و زهایچ چه داندیم خودش فقط و زندیم را حرف نیا

 ! ندارند را حالش کردن بد تیقابل که آدمها

 ؟ چطوره رابطت رستار با -

 ؟ بود امده کجا از سوال نیا. .  ماندیم مات یا لحظه

 او به یزیچ رستار نکند ؟ ستیچ هیقض باشد دهیفهم نکند

 یزیت و شودیم مشت حرص با شیدستها ؟ باشد گفته

 را کردندیم وارد فشار دستش کف به که بلندش یناخنها

 : کندیم حس

 خوبه. .  باشه خوادیم یچطور. .  خب. .  یچ یعنی -

 . . گهید
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 ، اوردیب زبان به را جمله نیا یعاد تا دیا یم باال جانش و

 : کندیم نگاهش شده زیر یچشمها با رادمان

 ناراحتت که یاتفاق دونمیم چه ای ؟ گفته بهت یزیچ -

 ! یبگ من به یتونیم که یدونیم. .  باشه کرده

 و رشتیب خانه نیا در که یآدم تنها ، کندیم نگاه رادمان به

 کی بود یکاف. .  دیفهمیم را حالش یکس هر از زودتر

. .  نه ای است خوب حالت بپرسد و دیایب تا کند اخم

 ول دکرینم دایپ را شیبان و باعث تا دیدیم اگر را اشکش
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 خوب و فکر به تواندیم حد چه تا آدم کی. .  نبود کن

 ! کند کمک و ندیبب یخوب به را زیچ همه که باشد

 من. .  راحت التیخ کنه؟ ناراحتم دیبا چرا. .  نه. .  نه -

 ! بخدا خوبم

 آن به و ستدیا یم زیم یجلو شودیم بلند شیجا از رادمان

 شصورت به و است گلچهره به کینزد قایدق دهدیم هیتک

 : کندیم نگاه

 که چشاته تو یزیچ هی چون ، ستین راحت المیخ -

 ؟ شده یچ بگو بهم!  کنم باور حرفاتو زارهینم

 کندیم یسع را شیاسترسها و دزدیم را نگاهش گلچهره

 انگار اما. .  کند دایپ را یباور قابل جواب و کند کنترل

 خودت نویا -. .  بود شده یزیهرچ از یخال ذهنش

 بغض اسم به یزیچ هروقت ، گمیم بازم یول یدونیم
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 ذره هی یحت یکس کار ای حرف با قلبت ای گلوت تو اومد

 !  یبگ من به هیکاف شد ناراحت

 گذاردینم و دهدیم قورت بارها و بارها را بغضش گلچهره

 ذهن و شود جمع چشمانش در اشک اسم به یزیچ

 : کند ریدرگ نیا از شتریب را رادمان

 عوامد دوستام از یکی با که ستین یزیچ. .  بابا دونمیم -

 . . نبود خوب حالم کمی اون بخاطر بود شده

 ؟ دوستت کدوم -

 : خنددیم یالک و دهدیم قورت یسخت به را دهانش آب

 ؟ یکن دعواش یبر یخوایم نکنه ، کنهیم یفرق چه -

 : شودیم یجد رادمان
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 ارهد اخطار به ازین ، کنه ناراحت تورو هم هیثان هی یکس -

 هی دیبا قطعا کرده عوض حالتو وقته چند گهید که نیا! 

 ! میبد جوابشو کن پر دهن جور

 زبان از را رستار اسم خواهدیم فقط حرفها نیباا رادمان

 .  . بگذارد دستش کف را حقش و برود تا بشنود یگل

 از رشتیب و کند تیریمد را شیحرفها کندیم یسع یگل

 : ندهد یسوت نیا

 بهش راجع میدار که االن. .  بخدا ستین برام گهید -

 وامخیم من. .  زهیریم هم به شتریب اعصابم میزنیم حرف

 اسمو ستین مهم یاونقدر. .  لطفا الیخیب. .  کنم فراموش

 . . میکن رشیدرگ خودمونو که

 رادمان قهوه به کند عوض را بحث نکهیا یبرا نیا از بعد

 : کندیم اشاره

 . .  نشده سرد تا بخور -
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 طفق ، کند کالفه ای خسته را یگل ندارد دوست که رادمان

 : دیگویم

 ندیشن یبرا یبخوا که هرموقع من ، نکن فراموش پس -

 . .  هستم حرفات

 : زندیم یمحو لبخند یگل

 ! تو شیپ امیم نفر نیاول. .  دونمیم -
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 نکهیا از ، زندیم یکمرنگ لبخند یول است یجد رادمان

 ترمهم شیبرا یزیهرچ از دختر نیا یبرا باشد نفر نیاول

 . است

 : دهدیم یگل به را کیک ظرف و نوشدیم اش قهوه از

 ! ندارم دوست کیک من که رفت ادشونی بازم -

 کندیم نگاه خانم عصمت مخصوص ییگردو کیک به یگل

: 

  بخواد دلت میلیخ -

 انشیقبل جمالت کردن فراموش یبرا و ردیگیم را طرف و

 اش شده باد یلپها با و گذاردیم دهانش در را آن از کهیت

 کندیم حس که را کیک خوش طعم و بنددیم شیچشمها

 : دیگویم لذت با همراه
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 تدوس رو یخوشمزگ نیا به کیک که ییاونا حال به بد -

 ! ندارن

 : ردیگیم اش خنده یگل ی بامزه حالت نیا از رادمان

 ! خودته مال همش دختر واشی -

 نارک و شودیم بلند و داردیبرم را کیک از یا کهیت یگل

 : ستدیا یم رادمان

  کن امتحان نویا توهم ایب -

 : کشدیم عقب را سرش رادمان

 ! خورمینم که گفتم خوامینم -

 : بردیم رادمان دهان یجلو قایدق را کیک و خنددیم یگل

 یدیم غذا من به زور به یوقت یباش تو تا یخوند کور -

 کن وا دهنتو االی!  یبفهم حسمو
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 یا دهیفا زیم وجود با یول برود عقبتر کندیم یسع رادمان

 ودب رفته دهانش مقابل را کیک که یگل دست به ، نداشت

 : کندیم نگاه

 باهات نکارویا ینداشت دوست که ییغذاها من با یول -

 !ستین منصفانه نیا کردمینم

 یم کنارش قایدق و چسباندیم رادمان دهان به را کیک یگل

 : ستدیا

 او دهنتو کنم نکارویا ستین قرار یا مزه بد زیچ با منم -

 پسرخوب باش زود کن

 ای خوردیم را کیک ندیبب که کندیم نگاه رادمان به دقت با و

 ستادهیا حلقش در گلچهره کیک یجا به که رادمان ، نه

 اصلهف که یگل کندیم نگاه چشمانش به مکث یکم با بود

 ندبازک را دهانش رادمان که بود منتظر بود شده فراموشش

، 
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 زیزع شیبرا یلیخ دختر نیا خاطر نکهیباا ناچار به رادمان

 نکهیباا را کیک بودنشان کینزد حجم نیا بخاطر یول بود

 . خوردیم ، نداشت دوست اصال

 که یحالت همان در و شودیم باز اتاق در نیح نیهم در

 . شودیم به رو آنها با رستار ، بودند
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 اش افهیق رادمان و کشدیم عقب را خودش عیسر گلچهره

 متعجب یکم اول رستار ، شودیم یجد شهیهم مانند
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 دلبخن و دهدیم باال را شیابرو یتا کی بعد یول شودیم

 : زندیم یکج

 ؟ نشدم که مزاحم -

 رخ بلکه است مزاحم تنها نه داندیم که است رادمان تنها و

 ! باشد تواندیم هم معرکه مگس

 چشم در چشم رستار با نداشت دوست اصال که گلچهره

 : کندیم نگاه رادمان به شود کالم هم ای

 ! برس کارت به توام. .  گهید برم من -

 کنارش از یگل شدن رد با و دهدیم تکان یسر رادمان

 . .  کشدیم بو را اش زنانه نیریش عطر

 ، امد ینم خوشش زنانه و نیریش یبوها از که قدر همان

 . . بود دخترک نیا یبو عاشق

 : دیگویم یگل به کردن نگاه بدون و رودیم جلوتر رستار
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 ؟ برم من نیخوایم اگه!  حاال یبود -

 به یوابج و فرستدیم رونیب ارام را نشیسنگ ینفسها یگل

 . شودیم رد و دهدینم او

 شنگاه رستار به تیاهم یب و ندینشیم شیجا سر رادمان

 یم زشیم یجلو رستار ، دهدیم شیجلو یکاغذها به را

 : کندیم نگاهش بار طنتیش و ستدیا

 چه نجایا دونستمینم من اینباش ریدلگ ازم. .  الو یه -

 ! خبره

 ، باشد کارش به سرش و ندهد تیاهم کندیم یسع رادمان

 نگاهش رادمان کشدیم عمد از را دستش ریز کاغذ رستار

 : کندیم نگاه او به ظشیغل یبااخمها و کشدیم باال را

 رو دیبا جا همه ؟یخوایم یچ ؟ یدار کاریچ نجایا تو -

 ؟ نه گهید یبر راه من اعصاب
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 : رودیم اعصابش یرو رستار ثیخب لبخند

 ادهیز وقت حاال نباش ریدلگ که گفتم متاسفم ، برو یما -

 . .  گهید حالت گهید ساعت گهید یجا

 یعس که ییصدا با و شودیم بلند شیجا از یعصب رادمان

 : توپدیم رستار به کند کنترل را آن دارد

 به یتح چکدومیه یدار تو که یفیکث افکار!  ببند دهنتو -

 من بر دم راه به راه یه نکهیا از!  کنهینم خطور منم ذهن

 ؟یبرس یچ به یخوایم قایدق ه؟یچ منظورت یپلکیم

 هرچه ، ستدیا یم رستار یجلو و زندیم در را زیم

 : تواندینم یول کند سکوت خواهدیم

 ککتم و یگرفت نشونه مویچ همه و قلبم و خونوادم -

 اوار اون ریز میلعنت خود اگر یعل ی واهلل به!  گزهینم

 ! دمیکشیم زجر االن از کمتر موندمیم
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 کامال یا نقطه ، رادمان خروش و جوش برابر در رستار

 بودنش یعصب و رادمان یحرفها باانهمه که است خونسرد

 یحس نه و شد داریپد آن در یحالت رییتغ یا ذره نه ،

 : امد وجود به دلش در رادمان یحرفها به نسبت

 جوش یخودیب کنم باز رو یتکرار یبحثا نیا ومدمین -

 ! ارین

 : کندیم اشاره ها پرونده و زیم به

 ها جهینت یسر هی به یریبش ستوان با. .  هیکار هیقض -

 قتل به رو یفرهاد که یکس اون دهیم نشون که میدیرس

 ماش که هیشرکت همون تو ادیز یلیخ احتمال به رسونده

 ، نیشد رد ازش یسرسر یلیخ
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 رفت باهم نیدیفهم روز اون که مقتول یهمکارا از یکی

 تیمیصم اونم کرده پنهون رو یزیچ هی داشتن آمد و

 ! گهید مهم یحرفها یسر هی و رو مقتول با ادشیز یلیخ

 : کندیم اشاره تاپ لپ به

 خانوم ریاخ یحسابا نتیپر کن چک رو لتیمیا -

 کی ، واست فرستاده یریبش رو مقتول همکار یسرکان

 هک حسابش به شده ختهیر گنده پول هی قتل از بعد روز

 ! باشه بحث قابل مورد و مدرک هی تونهیم خودش نیا
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 رشفک چوقتیه کشدیم صورتش به یدست کالفه رادمان

 ! شود همکار رستار با کردینم راهم

 دیجد یها دستاورد و پرونده مورد در او یحرفها یول

 حرف یب ، ردیبگ فاصله یآشفتگ حالت از شودیم باعث

 : اندازد یم ینگاه و کندیم باز را لشیمیا

 باشه؟ داشته قتل به تونهیم یربط چه نایا االن خب -

 قتل به اونو بوده همسرش با که یکس گفتیم معتمد

 ! رسونده

 ، شودیم یجد و قیدق کارش در که شهیهم مانند رستار

 : دیگویم

 یسرکان خانو قطعا رو داشته رابطه یفرهاد با که یکس -

 وتالسک حق عنوان به تونهیم رو پول نیا یحت! شناسهیم

 ! باشه گرفته

 : کندیم زیر را شیچشمها رادمان
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 نیا تونسته و اشناست باهاش کامال یسرکان که یکی -

 شرکت اون تو یک. .  زهیبر حسابش به رو ادیز پول

 ؟ کنه نارویا تونهیم

 : کندیم باز را شیچشمها رستار

 دتخو با شیبق گهید!  تونهینم ساده کارمند هی مسلما -

 ! برو یما تینا گود. .  شده آسونتر یلیخ هیقض

 رادمان به و گرددیبرم راه نیب در یول برود خواهدیم و

 : کندیم نگاه

 ! ستین هدفم قلبت گهید -

 دنیشن یبرا ماندن منتظر بدون ، حرف نیا گفتن از بعد

 . شودیم خارج اتاق از یحرف

 را شیحرفها و ماندیم شیجا در آشفته و جیگ رادمان

 آن کی در ؟ چه یعنی نبود هدف قلبش ، کندیم مرور



 

Romanzo_o 1529 

 اب بود؟ نیهم منظورش یعنی. .  دینشیم ذهنش در گلچهره

. .  کشدیم گردنش پشت را دستش ؟ ندارد یکار یگل

 . . بشناسد را اش بهیغر برادر تا است مانده یلیخ هنوز

. 

 

 

۹۴۳ 

. 

 " رستار. * * * " 

 

 کنمیم نگاه هیبق به ، میحرفها و نقشه کامل حیتوض از بعد

: 
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 تاقبل و برسه انبار به وقت سر سیپل که نهیماا کار تمام -

 ! بشن ریدستگ لورنزو از ریغ به همه معامله شدن جور

 : کندیم گره درهم اش نهیس یجلو را شیدستها یپر

 اون؟ از ریغ به همه چرا -

 قاچاق اونارو قرار یسوف که هییاعضا داریخر لورنزو -

 اب قرارداد بستن قصدش و اومده کشور از خارج از. .  کنه

.  شهینم بسته چوقتیه قرارداد نیا ما لطف به که!  هیسوف

. 

 : دهدیم ادامه را من حرف و ستدیا یم کنارم دیجاو

 صدق یسوف میگیم بهش میبد نجات رو لورنزو ما یوقت -

 از. .  میبد نجاتش میتونست ما و بزاره کاله سرشو داشته

 ما به تونهیم چقدر حرف نیا دنیشن از بعد لورنزو نکهیا

 ! گمینم یزیچ فعال کنه ساپورتمون و کنه کمک
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 : پرسدیم کنجکاو آراز

 کمک شما به نزو. . لور نیمطمئن کجا. .  کج از. .  از -

 کنه؟یم

 : زنمیم یکج لبخند

 یب رو کننیم خوب کار حقش در که ییکسا چون -

 ! زارهینم جواب

 نگاهشان بود شده کار در غرق یحساب امروز که دیجاو

 : کندیم

 رو توشه انبار که یا منطقه اون کل و رهیم قبل از آراز -

 چک رو نهایدورب و آمدها و رفت تمام و رهیگیم نظر ریز

 . .  مراقبم ستمیس پشت از معمول طبق منم ، کنهیم
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 موقع گهید نفر هی با داره برعهده رو یاصل کار هم یپر

 . رونیب یاریم باخودت رو لورنزو و داخل یریم اتیعمل

 ..  یتونینم بگو االن نیهم یتونینم اگر هیسخت یلیخ کار. 

 : کنمیم نگاه یپر به عیسر

 نه؟ مگه!  تونهیم -

 دفعه مانند کردینم را فکرش انگار است مانده مات یپر

 : باشد خطرناک و یجد نقدریا هیقض قبل

 حد ، نداره وجود توش یآسون چیه. .  نهیهم ما کار -

 ! یریمیم ای یمونیم زنده ای. .  نداره وسطم

 ، بدهد جواب تا کنمیم نگاهش منتطر حرفم نیا از بعد

 تینها در یول دیبگو چه داندینم و کندیم مکث یکم

 : کشدیم یقیعم نفس و بنددیم را شیچشمها

 . .  قبوله. .  همتون یبابا گور -
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 : زنمیم یچشمک

 ومدمیم سخترش با بعد دفعه یکردینم قبول اگر -

 ! طلبکارم ازت یکی باالخره سراغت

 : چرخاندیم کاسه در را شیچشمها

 ! سییر نده طلبشو که یاون نامرده -

 ! ما نکرده یبد انتخاب شومیم مطمئن قبل از شتریب و

 هفته نیهم اخر و شهیم شروع کار فردا از خب لهیخ -

 نیتوفیب ریگ دینبا چکدومتونیه. .  شهیم انجام اتیعمل

 ! کنمیم نکارویا خودم شمارو نکشن اونا اگر چون

 : کنمیم دستم را میدستکشها

 نیباش گرفتن انعام حال در نموقعیا گهید هفته دوارمیام -

 ! زمیبر خاک سرتون رو نکهیا نه

 : دهدیم تکان یسر دیجاو
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 ! میکن شروع نیوفتیب راه پس ؟ گهید نیدیشن -

 همه.  . کشمیم جلو را نمیآست سر و کنمیم نگاه ساعتم به

 رسدیم انیپا نقطه به دارد زیچ

 

 

۹۴۴ 

. 

 * * * . 

 " رادمان"

 

 اش یخال یجا به و ستدیا یم یسرکان زیم یرو به رو

 هنوز فهمدیم و ردیگیم را سراغش یمنش از ، کندیم نگاه

 . است امدهین سرکار
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 نیا دیبا امروز ، ردیگیم ضرب زیم یرو انگشتانش با

 . کند حل بود شده هرطور را قتل نیا یمعما

 و کیش یزن که ردیگیم نظر ریز را همه و ستدیا یم منتظر

 اشنهپ یکفشها تق تق یصدا با شودیم شرکت وارد مرتب

 هب توجه یب زن ، شودیم دهیکش شیسو به همه نگاه دارش

 از عیسر دنشید با یمنش ، رودیم یمنش سمت به هیبق

 وشخ او به بش و خوش و لبخند با و شودیم بلند شیجا

 پشت و داردیبرم را اش یآفتاب نکیع زن ، دیگویم آمد

 : کندیم نازک یچشم

 اتاقشه؟ تو جان پژمان -

 : دیگویم و دهدیم تکان یسر یمنش

. .  دارن مهم جلسه هی همسرتون یول خانوم لدایگ بله -

 ! شهیم تموم گهید قهیچنددق دیبمون منتظر کمی

 : کندیم جمع را صورتش زن
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  اریب واسم قهوه هی. .  خب لهیخ -

 را اش قهوه که رودیم و دیگویم یا باشه عیسر یمنش

 . .  کند حاضر

 یحرفها از بعد. .  کندیم نگاه زن به تیجد با رادمان

 به. .  بود کرده دایپ شک همه به کل به رستار شبید

 لدایگ ، کندیم یمعرف را خودش و رودیم زن سمت

 : کندیم جور و جمع را خودش و شودیم متعجب

 رونیب یکساعتی هی پژمانم. .  بودم خونه من یعنی خب -

 هم دور ادیز خونه تو ما آخه. .  برگشت زود و بود

 -. .  میشینم دار خبر زود هم امد و رفت از و میستین

 داشت؟ کاریچ رونیب

 شرکت یکتابا حساب گفت و برگشت پرونده تا چند با -

 اونشب منم!  آورده ،رفته ارهیب باخودش کرده فراموش رو

 دمیخواب رفتم. .  داشتم سردرد و نبود خوب حالم کال
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 و کت مرد چند و شودیم باز اتاق در نیح نیهم در

 ییرو خوش با یفروغ پژمان و ندیآ یم رونیب یشلوار

 از و شودیم بلند شیجا از رادمان ، کندیم بدرقه را انها

 دنید با یفروغ. .  رودیم پژمان سمت به و کندیم تشکر

 امد خوش لبخند با بعد یول خوردیم جا یکم رادمان

 : کندیم نگاهش رادمان. .  دیگویم

  ؟ میکن صحبت باهم لحظه چند شهیم -

 و دهدیم تکان دست شیبرا و کندیم نگاه لدایگ به یفروغ

 تا بماند منتظرش لحظه چند کندیم خواهش او از

 اتاقش به هردو هم بعد ، شود تمام رادمان با شیگفتگو

 . روندیم

 یصندل رو که یفروغ به رو رادمان ، شدنشان وارد از بعد

 : ستدیا یم ندینشیم
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 کم چیه بدون دارم دوست که دارم ازتون سوال تا چند -

 ! نیبد جواب یکاست و

 : دهدیم تکان یسر تیشخص با و نیمت یفروغ

 دییبفرما قربان حتما -

 ؟ نیبود کجا شما قتل شب -

 : زندیم لبخند یفروغ

 یلیدل چیه به و نیبود خونه کال-. .  خونه معلومه خب -

 ؟ نینرفت رونیب

 : دیگویم مطمئن یفروغ

 . . میدیدیم لمیف ، بودم همسرم کنار خونه. .  نه -
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 : کندیم نگاهش قیدق رادمان

 ! گفتن من به یا گهید زیچ همسرتون یول -

 جاخوردن مانند یحالت.  . کندیم مکث یا لحظه یفروغ

 اون شما معتقده همسرتون - است مشخص نگاهش در

 نیباش دهید لمیف باهم نداره امکان و!  نیبود رونیب شب

 ! دنیخواب و داشتن سردرد شونیا چون

 تهاماتا کندیم یسع و کندیم تر سرزبان با را لبش یفروغ

 : کند رفع را

 هی. .  داشتم کار چندتا هی من. .  یعنی. .  اره. .  خب -

 . .  برگشتم و رفتم زود کیکوچ یکار قرار
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 : ستدیا یم یفروغ زیم کنار رادمان

 نیترف نیگفت همسرتون به چرا پس!  قرمزه نهیگز بازم -

 ؟ نیبردار شرکت از پرونده چند

 یم کجا از حرفها نیا داندینم اصال!  ماندیم مات یفروغ

 : هستند کردنش مات و شیک حال در و ندیا

 یقرارکار اونشب من. .  من. .  سرگرد جناب ندیبب -

 داشتم الزم شرکت از پرونده چند بعدشم و داشتم

 ! نیهم. .  خونه رفتم و برداشتم

 : زندیم یپوزخند رادمان

 شد بعدش!  یدیدیم لمیف و یبود خونه یگفتیم که اول -

 یودب تو!  یبرداشت شرکت از پرونده که االنم و یکار قرار

 ؟ شدیم باورت
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 هرچه ندینشیم اش یشانیپ یرو یسرد عرق یفروغ

 یسو به را اتهام انگشت و زندیم گند شتریب دیبگو

 : ردیگیم خودش

 ! کنمینم صحبت لمیوک حضور بدون گهید من -

 : شودیم خم زشیم یرو و ستدیا یم شیرو به رو رادمان

 نم بزار ، نهیشینم دل به یکنیم فیتعر تو که یجور -

 ! شهیم جذابتر بگم

 : دوزدیم یفروغ به را نگاهش و رودیم عقب یکم

 یاقا دوستت همسر که یفرهاد نینازن خانوم و تو -

 . .  یبود رابطه یتو ، بود معتمد

 : کندیم اعتراض عیسر یفروغ

 . . من. .  نیکنیم اشتباه. .  نه -
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 شیحرفها که کندیم نگاهش تیجد و اخم با چنان رادمان

 : شودیم فراموشش

 چون. .  یشد سرد تو انگار یول شهیم عاشقت یفرهاد -

 وجهت با! یباش رابطه یتو اون و نیا با که نبوده اولت بار

 اکثر تو که دیفهم شهیم کامال حرفاش و همسرت به

 یفیکث یکارا چه شرکت بهونه به و یستین خونه اوقات

 ! یدیم انجام

 : دهدیم ادامه و کندیم مکث یکم

 و شدیم بدتر روز به روز همسرش با رابطش یفرهاد -

 بهم باهاش!  بره لو زیچ همه که یدیترسیم نیا از تو

 و همسرت به رو زیچ همه که کنهیم دیتهد اون و یزنیم

 و یزاریم قرار خونش تو شب هی توهم. .  گهیم معتمد

 یاونقدر. .  شهیم دعواتون ، یکن قانعش یتونینم یوقت

 زن اون شر از یچجور یدونینم که یهست یعصبان
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 نهیشوم یباال که ییچاقو تابلو به نگاهت. .  یش خالص

 برش یفرهاد چشم یجلو یتونینم یول. .  وفتهیم اس

 یرو عمد از و یداریم بر رو گلدون نیهم یبرا. .  یدار

 زشار نینازن یبرا و یمتیق یدونیم چون شیندازیم نیزم

 . . داره
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 و یداریبرم را چاقو گلدون با شهیم ریدرگ اون یوقت

 . . ! یرسونیم قتل به رو یفرهاد نینازن
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 یلو لرزدیم دستانش و است شماره به شینفسها یفروغ

 : ندارد قبول را رادمان یحرفها از چکدامیه

 . . نیندار من از یمدرک شما. .  نکردم نکارویا من -

 : اندازد یم باال را شیابرو رادمان

 از بعد. .  نشده تموم ماجرا هنوز کن صبر ؟ یمطمعئن -

 فرار یپشت در از هیاصل در یجلو معتمد ینیبیم چون قتل

 . . یکنیم

 شک تو به و فهمهینم یزیچ یکس که راحته التیخ

 به.  . نداشته خبر شما نیب رابطه از چکسیه چون کننینم

 پول!  داشته مقتول با یکینزد یلیخ رابطه که یسرکان جز

 که . . یبندیم دهنشو و یکنیم زیوار حسابش به رو یزود

 ! بزرگه مدرک هی خودش نیا

 : ردینگ گردن و کند انکار خواهدیم یفروغ
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 ! نیکن متهم منو نیتونینم شما -

 : کندیم نگاهش یجد رادمان

 رو یبود کرده پنهون که یزیهرچ. .  یکن تمومش بهتره -

 !  شده

 من -. .  شودیم جمع شیچشمها در اشک یفروغ

 . .  کنم نکارویا خواستمینم

 : ردیگیم را صورتش یجلو شیدستها با

 چه دمیفهم تا. .  که شد. .  عیسر یاونقدر یچ همه -

 . .  نداشتم یراه گهید. .  کردم یغلط

 آدم نیا ظاهر ، کشدیم گردنش پشت را دستش رادمان

 اب رستار برخورد ادی. .  دادینم نشان را قاتل کی چوقتیه

 عکس بر بود زده را حدسش اولش از ، افتد یم یفروغ

 شودیم تمرکز زیچ کی یرو فقط ابتدا همان در رادمان
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 روز مانند. .  ردیگیم نظر در را جهات همه رادمان یول

 مامت زیچ همه معتمد گرفتن با کردیم فکر رستار که اول

 گسترده هیقض نیا زدیم را حدسش رادمان یول است شده

 . . باشد تر

. 
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* * * . 

 "گلچهره" 
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 را نظرم مد یمدلها و زارمیم پام یرو را میها طرح دفتر

 شده رت باز فکرم امروز انگار ، کشمیم یگرید از پس یکی

 . داشتم یبهتر حال و بود

 یجلو قرآنش خانجون ، میبود نشسته عمارت وانیا در

 برسر گفتگو حال در هم عمو زن و مامان و بود شیرو

 . .  بودند یموضوع

 ، دارد لب بر لبخند و شودیم وارد یچا ینیس با گالره

 ربنظ بیعج یلیخ وسط نیا یزیچ انگار اما چرا دانمینم

 ! رسدیم

 عمو و بنددیم را قرآن خانجون دیآ یم گالره نکهیهم

 بودتد امده رونیب از کایرون با همراه تازه که هم اضیف

 نارک اش یپشت کوله با همراه کایرون ، شوندیم وانیا وارد

 . . شودیم ولو و اندازد یم را خودش من
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 نگاهشان شده زیر یچشمها با و رمیگیم نظر ریز را همه

 شودیم اضافه جمع به هم جون آقا نیح نیهم در ، کنمیم

 . . 

 راس در ، شوندیم تر جور و جمع همه اقاجون امدن با

 نگاهمان اش یشگیهم ابهت و ژست با و ندینشیم همه

 : کندیم

 مهم موضوع هی به راجع خوامیم ، نیهست همه که حاال -

 ! بزارمتون انیجر یتو و بزنم حرف باهاتون ریخ و

 : نوشدیم خوشرنگش یچا از یا جرعه

 سالگرد نیاول گهید وقت چند نیدونیم که همونطور -

 لخت اتفاق اون از سال کی. .  امرزهیخداب شبنمه عروسمون

 م هنو و رادمان پسرمون به ما همه از شتریب و گذرهیم بد و

 . .  گذشته سخت کانین
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 قیدق عباس حاج یحرفها به و گذارمیم کنار را دفترم

 ! بود ییخبرها واقعا نکهیا مثل نه ، شومیم

 هی و میبد یسامون و سر هی تیوضع نیا به وقتشه -

 خانجون به شیپ وقت چند رو حرف نیا من ، میکن یکار

 یبرا ینیآست هی دیبا دمیفهم. .  مشورت از بعد و زدم

 اقاتف نیا به بچش خودش از شتریب چون ، زد باال رادمان

 ! داره ازین

 از که عمو برعکس درست است برده ماتش انگار عمو زن

 دهیشن اقاجون از قبال را حرفها نیا بود مشخص اش افهیق

 : کندیم نگاه عباس حاج به ، است

 کمبود احساس که ندارن کم یزیچ ام نوه و بچم یول -

 فکر به شما نداده رو امرزیخداب اون سالگرد هنوز. .  کنن

 بنمش خونواده جلو من بخدا زشته ن؟یریبگ زن براش ینیا

 ؟ داره خبر خودش بچم اصال!  دارم آبرو
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 : کندیم نگاه عمو زن به یظیغل اخم با آقاجون

 ادین یکس و نیباش ساکت پس!  نشده تموم حرفم هنوز -

 !  حرفام وسط

 و شودیم ساکت عمو بااشاره یول بود ناراحت عمو زن

 : بدهد ادامه اقاجون تا زندینم یحرف

 بزرگش خودم چون ارهینم نه من حرف یرو رادمان -

 خونه نیا تو!  فهمهیم حرفمو خونمه و گوشت از!  کردم

 مهه براش همه شده مادر یب کانین و رفته شبنم یوقت از

. .  دهیکش زحمت واسش گالره همه از شتریب کردن کار

 . . میدید هممون گهید نویا

 

 

۹۴۰ 



 

Romanzo_o 1551 

. 

. 

 

 را سرش خانومانه که چرخدیم گالره سمت به نگاهم

 کم مک. .  دارد شیلبها کنج یحیمل لبخند و انداخته نییپا

 کار باالخره گالره و مامان ، دیا یم دستم دارد زیچ همه

 نکهیا مثل -!  دنیرس دلشان مراد به و کردند را خودشان

 هم هست دار خانواده و خوب دکتر هی که همکارش

 نم به خانجون و مادرش یوقت!  یخواستگار ادیب خواسته

 سته پسرعموش یوقت تا. .  نه گفتم لحظه همون ، گفتن

 ؟ بشه بهیغر هی زن بخواد چرا مناسبشه کامال و

 مامان و گالره که الحق ، ندینشیم لبم گوشه یپوزخند

 یول نبود خودش رادمان!  کنندیم بخواهند که را یهرکار
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 شتن امد یوقت و دوزدنیم و برنیم شیبرا نجایا من مانند

 ! کنندیم

 کوتس. .  افتاد اتفاق نیهم هم شبنم انتخاب در قبل دفعه

 قرار حتما!  گذاشت احترام اش خانواده انتخاب به و کرد

 . .  کند را نکاریهم هم نباریا است

 بند شیجا در تواندینم انگار است شده یشاک عمو زن

 : زدیخیم بر شیجا از ، شود

 نکهیا بدون نیکنیم دوز و دوخت نیدار بچم واسه -

 یول!  نزنم یحرف نیخوایم منم از باشه انیجر تو خودش

 هبگ بچه گفتن هیبق یهرچ که قاجاره زمان مگه. .  بسه

 !  چشم باشه

 : دوزدیم را نگاهش عمو زن به و کندیم اخم مامان

 خودت نکارویهم قبل دفعه انگار نزن حرف یجور هی -

 تو و یزد همه جلو شبنمو حرف یاومد!  ینکرد بچت با
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 ددا رو بله و شد یراض اقاجون باالخره تا یکرد چششون

 ! داورین نه داره قبول اقاجونو حرف بسته چشم که رادمانم

 : دهدیم ادامه و زندیم کمرش به را دستش

 پسرت عروس من گل دست دختر باشه خدات از بعدم -

 مهتاب افتاب و مجرد دختر هی!  بشه داره هم بچه که

 خوشحال یجا ، ات نوه واسه کنه یمادر خوادیم دهیند

 ! یزنیم حرفارو نیا یدار شدن

 یم مامان به یبد نگاهه و دهدیم تکان یسر عمو زن

 : اندازد

 هب یانداخت دخترتو باالخره نشده بد که تو واسه اره -

 هن چه باشه داشته بچه چه من پسر!  من یپسرا از یکی

 ! یامروز یقبا ال هی یدکترا و جوونا از صدتا به ارزه یم

 دلم مادرشم کردم اره ؟ کردم انتخاب من قبل دفعه یگیم

 چه دونمینم فقط بود خوشبخت هم یلیخ وال!  خواست
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 شونویخوشبخت دنید چش یشور چشم دهیند ریخ

 ! اومد سرشون بال نیا نداشت

 داد با که بدهد را جوابش خواهدیم تیعصبان با مامان

 شانیبرا حرف یا کلمه و شوندیم ساکت هردو آقاجون

 ! ماندینم

 عادت خانواده یشگیهم یها کل کل نیا به که اقاجون

 : دهدیم اخطار هردو به تیجد و اخم با دارد

 من یجلو الاقل ، نیبکش خجالت سالتون و سن از -

 سپ صالحه به گمیم من رو وصلت نیا!  نیبکش خجالت

 یاثر میتصم نیا یرو چکدومتونیه حرف!  رهیگیم سر

 مثل هن بشه بهتر باهم دیبا شما رابطه اتفاق نیباا!  نداره

 ! نیوفتیب هم جون به گربه و سگ
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 یجلو نکهیا یبرا و شودیم ناراحت شتریب عمو زن

 عیسر یقدمها با نزند یگرید یحرف و ردیبگ را خودش

 دنبالش و شودیم بلند حرف یب هم عمو ، رودیم داخل

 ! کند آرامش تا رودیم

 یچیه از بود داماد مادر مثال!  خب دارد حق چارهیب زن

 دهمبع و کندیم نگاهشان باز دهان با کایرون!  نداشت خبر

 : زندیم سقلمه من به

 ینطوریا حاال بودن مچ باهم عمو زن و مامان هم یلیخ -

 نهیع شهیم عمارت که باش اماده. .  کنن هم وصلت
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 دایب اژدها با میندار هم یشکیه!  ترونز آف میگ یجنگا

 ! بده نجاتمون

 به یخوب اتفاقات یبو ، رمیگیم دندان به را لبم گوشه

 بزرگتر جنگ گفتیم راست کایرون. .  خوردینم دماعم

 ! بفهمه رادمان که هیوقت

 " رستار* * * " 

 ابکت آن با همراه و کشمیم رونیب کتابخانه از را یکتاب

 اهمنگ و دارمیم برش و شمیم خم ، افتد یم نییپا یگرید

 هیکت کنارم زیم به"  دراز بابالنگ"  افتد یم کتاب اسم به

 هدیکش گلچهره سمت به ذهنم. .  کنمیم نگاهش و زنمیم

 هک امده شیپ کمتر و کندیم فرار من از روزها نیا ، شودیم

 مه یگرید هرکس البته. .  میباش داشته یبرخورد باهم

 هب که یعشق ام نتوانسته هنوز. .  کردیم را کار نیهم بود

 به دینبا چوقتیه که یاشتباه عشق!  کنم درک را دارد من
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 یرادمان عاشق او. . است بیعج میبرا. .  آمد یم وجود

 بفهماند او به دارد یسع جوره همه و بود کنارش سالها که

 نیکوچکتر که یمن نسبت یول!  بود نشده دارد دوستش

 ، بودم نکرده باشد داشته یحس من به نکهیا یبرا یکار

 ! داشت را بزرگ حس نیا

 از مترمه یکار نجایا من. .  فرستمیم رونیب کالفه را نفسم

 . .  داشتم دختر نیا عشق به کردن فکر

 در ، رومیم رونیب کار اتاق از دارمیبرم را یگرید کتاب

 مهین در متوجه و کنمیم عبور اتاقش یجلو از راه نیب

 همراه اش دخترانه نیریش عطر یبو. .  شومیم بازش

 اطراف ، شدیم داخل اتاقش باز پنجره از که یمینس

 شدنبال چشم با و رمیم جلوتر ناخواسته. .  بود دهیچیپ

 یموها ، کنمیم شیدایپ اش نهیآ یرو به رو که گردمیم
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 بااهنگ همراه و زدیم شانه را رنگش یا قهوه و بلند

 : کردیم زمزمه بود شده یپل که ییآشنا

 "ستین آدم دسِت هم یکی عشق و عقل نیب شهیهم"

 "ستین آدم دسِت چوقتیه که ، دونمیم نویهم عشق از"

 اهنگ با همراه و کشدیم َلختش یموها یال ارام را شانه

 : خواندیم همچنان و خوردیم تکان هم یکم

 یکس" "شهیم تیوونگید همه بودن عشق میتسل جا هی" 

 "شهیم تیزندگ تموِم ، یکردینم فکر که

 و ردیگیم دهانش یجلو کروفونیم حالت به را شانه

 است رفته فرو اهنگ حس در انگار که یجور و خواندیم

 من به چشمش که دهد ادامه خواهدیم و زندیم یچرخ ،

 ! زندیم خشکش و افتد یم

 



 

Romanzo_o 1559 

 

۹۴۴ 

. 

. 

 

 هیکت آن به و بندیم سرم پشت در و شمیم اتاق وارد کامال

 رس خجالت و شرم کم کم که یمتعجب دخترک به و زنمیم

 و اندازد یم گل شیلپها ، کنمیم نگاه بود گرفته را شیتاپا

 که یکس مانند درست اندازد یم نییپا را نگاهش

 ! است شده مرتکب را عمرش اشتباه نیبزرگتر

 : کندیم جور و جمع را خودش بعد یکم

 یهما هی! ستاین لهیطو. .  نجایا ؟یزنیم دید منو یدار تو -

 ! یزیچ یاوهوم. . 
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 : کنمیم نگاهش یواکنش چیه بدون و خونسرد

 ؟ شهیم تیزندگ تموم یکردینم فکر که یکس -
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 : چرخاندیم نهیا طرف به را شیرو و کندینم نگاهم

 باز. .  درم رونیب برو یندار یکار اگه. .  گهید اهنگه -

 . .  بزار

 : دهمیم تکان یسر

 . . یول اهنگه -
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 : دیآ یم حرفم وسط عیسر

 که ییحسا یول.  . کنمینم فراموش روزو اون من -

 . .  کنمیم فراموش بودنو اومده وجود به احمقانه

 : اندازد یم سمتم به ینگاه مین

 ناال نیهم گفتم بود حرفا نیا به دنیرس قصدت اگر -

 قطف ، نبود حرفا نیا به دنیرس قصدم!  نه -. .  بگم خودم

.  میاشب دوست تا دو مثل میتونیم هنوزم ما بگم خواستمیم

 ؟ نه مگه. 

 : کندیم جمع پسشیکل با را شیموها

 یکس خوامینم.  . رونیب برو االن لطفا فقط.  . دونمینم -

 ! کنه یا گهید فکر نتتویبب

 : زنمیم یکج لبخند

 ؟یفکر چه مثال -
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 : دیآ یم در سمت به و چرخاندیم کاسه در را شیچشمها

 اقلال کنار برو!  ندارن یسالم تفکرات کال نهیآد خانواده -

 ! بزارم باز و در

 : شمب در بازکردن مانع تا زنمیم وارید به شیجلو را دستم

!  رهدا راتییتغ به ازین خودت تفکرات اونا از شتریب -

 ! وفتهیب یاتفاق یترسیم اونا از شتریب تو انگار

 به گاهشن ، شومیم فرستدیم رونیب اهسته که ینفس متوجه

 : است در رهیدستگ

 ! تاحاال وفتادهین انگار بترسم؟ دینبا -

 کال که کند باز را در من دست ریز از کندیم یسع بعد و

 درشت یچشمها به و رمیگیم در رهیدستگ یجلو را خودم

 : کنمیم نگاه اش شده
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 به ای عمد از من قبل دفعه انگار نزن حرف یجور هی -

 مگوش تو یزدیم وگرنه یخواست خودتم!  کردم یکار زور

 !یدیکشیم عقب الاقل ای بپره سرم از تا

 با تا آورد یم باال را دستش شد تمام ام جمله نکهیهم

 دستش راه نیب در یول ، اوردیب فرود صورتم یرو حرص

 نگاهش تیجد با و کشمیم خودم سمت به و رمیگیم را

 : کنمیم

 نکارویا دیبا وقتش به!  رهید گهید ، نه گهید االن -

 ! یکردیم

 و میبود ستادهیا هم از فاصله بدون و میرو روبه قایدق

 و نمیبیم را شیچشمها شدن پر ، بود ریاس دستم در مچش

. .  ماندینم دور چشمم از هم دهدیم قورتش که یبغض

 خوب او یبرا هم من. .  نبود خوب من یبرا دختر نیا

 یلو زندینم رقم را یخوب اتفاق مانیبودنها کینزد!  نبودم
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 یگرید یمعنا تواندیم میریگیم قرار هم کنار مدام نکهیا

 ! باشد داشته

 ! رونیب برو -

 ندک کنترل را بغضش خواهدیم انگار و است ارام شیصدا

 ؟ میکن فرار هم از قراره یک تا -. . 

 : دیگویم اش شده کنترل بغض با و رودیم عقب

 دینبا هبفهم میلعنت دل یوقت تا. .  شه یخال دلم یوقت تا -

 نیا خر منه یوقت تا. .  باشه داشته دوس رو یکس هر

 . .  بزارم کنار بودنمو ساده

 یاشک قطره و ردیبگ را خودش یجلو تواندینم اخر در و

 : افتد یم اش برجسته یها گونه یرو
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 تفاوت یب و سرد یاونقدر و بشم عوض من یوقت تا -. 

 وزر اون دمیم قول!  نباشه مهم برام یچیه تو مثل که بشم

 ! هنباش مهم برام گهید یباش داشته دوسم توام اگر یحت

 پاک را شیاشکها دست پشت با ها بچه دختر مانند و

 یحس هر از شتریب االن دختر نیا به نسبت ، کندیم

 نیا مسبب من!  داشتم یمضخرف تیمسئول احساس

 ! مسئولم پس ؟ بودم حالش

 : رودیم عقب که شومیم کشینزد

 قطف رو تیوضع نیا!  ریبگ فاصله من از. .  رونیب برو -

 ! کنهیم درست تو نبود

 : کنمیم نگاهش یجد
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 یزیچ خوادیم اگر ادم ؟ کنهیم درستش نبودنم یمطمئن -

 حلش و ستهیمیوا مشکل اون یرو به رو کنه درست رو

 رفح نیباا!  کنه فراموشش تا شهیم دور ازش نه. .  کنهیم

 ! نزن گول خودتو

 : کندیم نگاهم یعصب و پر چشمان با

 مشکل ؟ کنم حلت و یباش یچجور ییتو من مشکل -

  ؟ کنم حلش یچجور االنمه مضخرف حال من

 : دیگویم بغض با و زندیم زانو نیزم یرو

 حل یچجور بگو تو. .  وقتمه یب یبغضا من مشکل -

 . .  شهیم

 : ردیگیم میجلو را دستش که شوم کشینزد خواهمیم

 برو لطفا. .  این -
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 ماندن التماس شیچشمها یول نرو گفتیم حرف با

 ! دمیفهمیم بهتر را چشمها حرف چقدر من و داشتند

 تر عقب زنمیم زانو شیرو به رو حرفش ب تیاهم یب

 اش چانه سمت به را دستم. .  بروم که خواهدیم و رودیم

 دخواهیم و زندیم پس مرا ، رمیگیم باال را سرش و برمیم

 به من یول کندیم شتریب را شیها تقال بگذارم شیتنها

 یول کندیم تقال هنوز. .  رمیگیم آغوشش در رفتن یجا

 شانه یرو اش شده باز یموها. .  شودیم آرام کم کم

. .  چدیپیم دماغم ریز نشیریش عطر و افتد یم شیها

 و بود شده آرامتر هقش هق که یکوچک و فیظر موجود

 : کنمیم نوازش را شیموها. .  بود ام شانه یرو سرش

. .  بمون ینطوریهم شهیهم. .  نشو عوض چوقتیه -

 بودم دهیند تاحاال من هرچند. .  قشنگترن تو مثل یآدما

 ! هتویشب
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 : میگویم گوشش کنار

 تاقتیل تو!  یقشنگ یدار که یمشکالت نیهم با تو -

 ات نیزم که یمن نه. .  باشه خودت نهیع که هیآدم با موندن

 . .  دارم فرق باهات آسمون

 ادامه گوشش کنار ، برود گذارمینم یول خوردیم تکان

 : دهمیم

. .  همونینم خوب حالت من با. .  منه از شتریب تو اقتیل -

 که. .  خوبه تو واسه رادمان مثل یکی دیشا دونمینم

 . .  هست بهت حواسش جوره همه که. .  فهمتتیم

 با ، کندیم نگاهم گنگ و جیگ و اورد یم باال را سرش

 شصت انگشت با و رمیگیم قاب را صورتش میدستها

 : کنمیم نوازش را اش گونه
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 دلبستن یرفتن یادما. .  رمیم فردا ، اومدم امروز من-

 ناراحت ازم ندارم دوس. .  ندارن موندن یپا. .  ندارن

 . . هبود زیعز واسم که یهست یکس ادگاری تو چون یباش
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 یکس ادگاری تو چون یباش ناراحت ازم ندارم دوس

 یبخوا هرجا هرموقع. .  بوده زیعز واسم که یهست

 و ینیبیم منو که یجور نخواه ازم یول. .  امیم بخاطرت
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 یخوایم تو که یاونجور من دل. .  بخوامت یخوایم

 ! ستین

 . . شود اشکش افتادن مانع تا بنددیم را چشمانش

 تو. .  شنینم خوب چوقتیه که دارم ییزخما من -

 . .  یباش داشته دوست منو زخما نیا با یتونینم

 : دیگویم مکث یب و کندیم باز را چشمانش

 ! تونمیم -

 تعجب هم خودش که زندیم را حرف نیا عیسر یانقدر

 : زنمیم یتلخ لبخند!  کندیم

 شنینم خوب چوقتیه که ییزخما با منو یتونیم -

 ؟ یباش داشته دوست

 : کندینم دیترد هم یا لحظه
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 تو. .  نشه خوب روز هی که سین یزخم چیه. .  تونمیم -

 عوض منم باش داشته دوست ام مسخره مشکالت با منو

 ! دارم دوس زخمات با تورو و شمینم

 با و گذاردیم بود صورتش کنار که دستم یرو را دستش

 : دیگویم اش شده کنترل بغض

 ، تمثب و خیمنف و یمنف. . کنهیم جذب رو یمنف مثبت -

 خودشون مثل یکی عاشق آدما!  کنهینم جذب رو مثبت

 همون روزمون و حال میدار فرق باهم یلیخ ما. .  شنینم

 گمیمن. .  شو عاشقم ییهوی گمینم. .  مثبته و یمنف قطب

 رصتف هم به میتونیم یول. .  یباش داشته دوست منو دیبا

 شروع ای ، یچ همه شهیم تموم ای بگذره که زمان. .  میبد

 ! شهیم

 یور ام اشاره انگشت ، سرانگشت با و زنمیم یکج لبخند

 : زنمیم دماغش نوک
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 الوگید به شتریب البته ؟ نارویا یخوند کتاب کدوم تو -

 حرفا نیا رو که هیواقع یاونقدر یزندگ!  خورهیم لمایف

 هباش خودش مثل یکی با دیبا آدم. .  کرد حساب شهینم

 یتسخ که یاون مثال. . باهم انیب کنار که. .  بفهمتش که

 همو حال شده بزرگ قو پر تو که یکس با ، دهیکش

 یکس رو داره سرطان که یاون حال. .  فهمنینم چوقتیه

 یتردک ای پرستار تا فهمهیم بهتر ضهیمر خودش نهیع که

 . .  سالمن که

 نیا. .  رودیم ور انگشتانش با و اندازد یم نییپا را سرش

 ! ودب بودنم و من فقط لشیدل و بود آشفته بیعج دختر

 جذب رو یمنف مثبت. .  حرفمم یرو هنوزم من یول -

 ! کنهیم

 هیقض. .  فرستمیم رونیب صدا یب و قیعم را نفسم

 . . شدینم حل ینطوریا
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 به.  . میکنیم ثابتش. .  نهیا نظرت که حاال. .  خب لهیخ -

 ای میرسیم تو حرف به مینیبیم اونوقت. .  میدیم زمان هم

 ! من

 یرو که یلبخند یول زنندیم یخاص برق چشمانش

 متمس به را دستش و کندیم جمع عیسر را دیا یم شیلبها

 : کندیم دراز

 تا لحظه نیا تو و نجایا. .  میزاریم قرار باهم. .  پس -

 . .  بشه ثابت ما از یکی حرف که یوقت

 : رمیگیم را دستش و دهمیم تکان یسر

 خودت عاشق منو دمیم فرصت بهت لحظه نیا و نجایا -

 ! یکن
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 نیباا خواهمیم فقط. .  افتد ینم اتفاق نیا دانستمیم

 . . بکشد عقب و شود خسته خودش فرصت

 میبازو به یمشت و کشدیم رونیب دستم از را دستش عیسر

 : زندیم

 ! ارمیم در سرت اشکامو یتالف. .  نشو پررو -

 ارزشمند هرچقدرم ادم اون. .  نکن هیگر یکس هر واسه -

 ! ستین باارزشتر و مهمتر خودت از واست باشه

 مورچه واسه ارهیب بارت ینارنج نازک که بابات. .  هوم -

 ! رهیگیم ات هیگر هم شهیم له پات ریز که یا
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!  ادینم خوشم مشکشون دم اشکشون که ییادما از من -

 ! تو واسه یمنف پووئن هی

 خوشم دوننیم ویچ همه کننیم فکر که ییآدما از منم -

 ! تو واسه یمنف پوئن هی ادینم

 : زنمیم یکج لبخند

 ! اومده خوشت تو یول -

 : دهدیم تکان را سرش

 !  ادیم خوشت ستین رید که روز هی توهم خورمیم قسم -

 بودن مسمم ، کنمیم نگاه صورتش به مکث یکم با

 ! گرفت اش دهیناد شودینم که است نگاهش در یخاص

 رفرا من از گهید ، میدوست ما روز اون تا پس!  الو یاوک -

 هیبق هک قبل یروزا مثل یکنینم رفتار هم عیضا. .  یکنینم

 ! یدار مشکل من با تو کنن شک
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 را شیچشمها و کندیم جمع مکث یکم با را شیلبها

 : مالدیم

 مینکیم یسع میدار. .  میندار یمشکل باهم فعال. .  باشه -

 !  میکن حل مشکلو

 تا و میایب کنار کنمیم یسع یول ، است بیعج شیرفتارها

 ییجا به من با بفهمد و برسد جهینت به خودش یوقت

 ! دهمیم ادامه را داستان نیا ، رسدینم

 بعدهم و در به یا تقه شدن وارد یصدا نیح نیهم در

 با گلچهره شودیم باعث یکس شدن وارد درخواست

 : شود بلند شیجا از استرس

 !سین تنم لباس ، تو این -

 : شودیم دهیشن کایرون یصدا بندش پشت و

  گهید دارم منم یدار تو یهرچ بابا -
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 ستدیا یم در پشت عیسر یگل که کندیم باز ال مین را در و

 : دهدیم هل را در و

 لباس بزار اومدنه؟ وقت االن مرگت خبر گهید برو اه -

 ایب بعد بپوشم

 : دهدیم فشار را در شتریب کایرون

 دوس گهیم ندونه یهرک حاال. .  اونور برو خودت -

 !  داخل امیب منم زارهینم تو اومده پنجره از پسرش

 با بعد و شودیم باز حد نیاخر تا شیچشمها گلچهره

 هب و زنمیم هیتک زشیم به ، کندیم نگاه من به خجالت

 : کنمیم نگاه اشانیریدرگ

 لخت دونمینم که شوهرت چارهیب یول رمیم من باشه -

 !مقاومتت از حجم نیباا نهیبب خوادیم یچجور تورو

 : شودیم بسته و زندیم محکم را در یحرص گلچهره
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 ! بگو پرت و چرت کم برو گمشو -

 : دیگویم آرام یصدا با و کندیم نگاه من به هم بعد

 ! برو ایب ومدهین کنه نیا تا -

 : مکنیم نگاهش ثیخب رفتن از قبل و رمیم در سمت به

 به عراج تقلب هی کن کمتر رو لباسا برابر در مقاومتت -

 ! من طرف از شتریب جذب کمتر لباس ، من

 سمتم به خوادیم بعد و شودیم باز متعجب شیچشمها

 . . . رمیم!  رونیب اتاق از عیسر که اوردیب هجوم

 گوش به در پشت از شیصدا ییپررو یلیخ واقعا - 

. .  وفتمیم راه و اندازم یم اطراف به ینگاه ، رسدیم

 را وقتش نه چون نکشد طول یلیخ ماجرا نیا دوارمیام

 ! اش حوصله نه و دارم
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 : پرسدیم یخوشحال با تلفن پشت از ایپو

 نه؟ ای شد باالخره شد یچ-

 : کنمیم نگاه خودم به و ستمیا یم نهیآ به رو

 جلوش رسما!  ببرن هاتو نقشه و خودت شوره مرده -

 و محبت ییگدا دنبال که یآدم نهیع شدم فیخف و خار

 ! هیکس از عشق

 : خنددیم
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!  یکن کار مخش رو یتونستیم ینطوریا فقط تو خره د -

 ؟ نه ای پسش از یاومد بر خوب من جان

 : زنمیم لبخند یول بودم یحرص

 یینما مظلوم و اوردم در یباز بمیغر من ننه یجور هی -

 مثال االن اومد کوتاه!  شدیم آب واسم سنگ دل که کردم

 ! داده فرصت بهم

 دیبا تو موال به کنمیم افتخار بهت!  دختر گرم دمت -

 دیاب احسنت نفع به فرصت نیا از حاال!  یشدیم گریباز

 . میکن استفاده

 لمث بخواد نقشت ایپو نیبب ؟ کنم کاریچ ؟ یچجور -

 کجا از ینفهم زنمتیم یجور باشه امروزت نقشه

 منو یکرد یکی جوب تو یجلبکا و خاک با. .  یخورد

 نکرده کیکوچ خودمو نقدریا نفر هی جلو عمرم تو!  امروز
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 داشتنش دوست. .  باشه داشته دوسم نکهیا بخاطر بودم

 ! اه سرش تو بخوره

 نکارویا یستین مجبور گفتم بهت اولشم از من یگل نیبب -

 قبول خودت میشدیم وارد گهید راه از باالخره ، یکن

 هی نشده رید اصال هم حاال دمیم انجامش یگفت و یکرد

 ! کنمیم عوض رو ویچ همه یبگ نه

 لطف فقط ، رمیم اخرش تا کردم شروعش که هیکار نه -

 میخار و ذلت از شتریب احترامم و عزت من بعد دفعه کن

 ! باشه

 بود مشخص آن در خنده یها رگه که یلحن با ایپو

 : دیگویم

 نیا اب اگر روزگاره زرنگه بچه کنه شک دینبا طرف بابا -

 ! اس نقشه فهمهیم عیسر مینر جلو یعیطب یروشا

 : کنمیم جمع را میلبها



 

Romanzo_o 1582 

 ؟ ما میبرس یچ به میخوایم تهش ایپو -

 بهش تو اگر!  هیآدم چجور نهیآد رستار نیا نکهیا به -

 یفهمیم هم ینطوریا ، میفهمیم ویچ همه یش کترینزد

 از سر که نیهم هیادم چجور یباخت بهش دلتو که یاون

 ! مرموزه نقدریا چرا ادم نیا میفهمیم و میاریم در کارش

 اگر دیگویم راست ایپو ، فرستمیم رونیب قیعم رو نفسم

 مدست از یهرکار دیبا بشناسم را مرموز ادم نیا است قرار

 . دادمیم انجام آمد یم بر

 درست رو یچ همه کنمیم مویسع تمام من ، پس باشه -

 ؟ هیچ یبعد قدم بگو حاال ببرم شیپ

 ودشیم باعث و رسدیم گوشم به نییپا از ییصداها و سر

 ایپو رمیم اتاق در سمت به ، شود آنها پرت حواسم

 : چدیپیم گوشم در شیصدا

 . . یبعد قدم -
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 بحث حال در و رودیم باال که است عمو زن یصدا انگار

 !  بود یکس با جدال

 چه ایپو فهممینم اصال و رمیم راپله سمت به متعجب

 بعدا هک میگویم و کنمیم یخدافظ ایپو با عیسر ، دیگویم

 . زد میخواه حرف دوباره

 و عمو زن زدمیم که یحدس طبق و رمیم نییپا ها پله از

 بودند شده ریدرگ باهم مامان
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 و عمو زن زدمیم که یحدس طبق و رمیم نییپا ها پله از

 کل کل معمول طبق و بودند شده ریدرگ باهم مامان

 ! کردندیم

 من مانند اوهم و دیآ یم نییپا رستار من سر پشت

 : پرسدیم و کندیم نگاه رو به رو صحنه به متعجب

 ؟ شده خبر چه -

 : کندیم نگاه مامان به یعصب عمو زن

!  یانداخت راه بساطو نیا تو ، توهه سره ریز یچ همه -

 یخوایم که یزیچ به تو زارمینم ماهدختم من اگر یول

 یکی ناو به کتویکوج دختر یایم هم فردا پس البد! یبرس

 وشخ مار ، ستین دیبع یچیه تو از!  یکنیم قالب پسرم

 ! یخودت گنیم که خال و خط
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 کف را میناخنها و شمیم یحرص عمو زن حرف نیا با

 یچ همه ته و سر چارهیب یگل آخ!  دهمیم فشار دستم

 ! برسه تو به دیبا

 برخالف و دیآ یم اشپزخانه از قند اب وانیل با گالره

 مامان به را قند اب نکهیا یجا به کردمیم فکر که یزیچ

 اخم با هم ماهدخت ، ردیگیم عمو زن یجلو بدهد

 . کندیم ردش و گرداندیم بر را شیرو

 : دکنیم فوران بود گرفته را خودش یجلو یلیخ که مامان

!  یدب اقتیل یب نیا به دینبا کوفتم وانویل اون من بده -

 پسر وتاد!  سرت به ببند پسرتو ؟ تو یشد یک یکرد فکر

 تو خاک ؟ یشد عمارت یبانو گهید یکرد فکر یدییزا

 هک یکس اصال!  کردم حساب ادم بچهاتو و تو که من سر

 !  نداره منو دختر اقتیل باشه داشته تورو خون
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 یسع و ستدیا یم مادرش کنار و رودیم جلوتر رستار

 : کند ارام را فضا کندیم

 هم جون به یجور هی شده؟ خبرتون چه!  نیکن بس -

 ! نیهم دشمن انگار نیافتاد

 : کوبدیم خودش نهیس به ماهدخت

 رادمان نیسیوا!  ترن دشمن دشمن از نایا که واهلل به -

 لیتبد عذا به یعروس مدار و قرار نیا اگر اونوقت!  ادیب

 ! ستمین ماهدخت نشد

 ؟ هیچ یعروس ؟ نجایا شده یچ --

 وندشیم ساکت همه ابهت پر و آشنا یصدا نیا دنیباشن و

 بود شده سالن وارد تازه که یرادمان سمت به نگاهشان و

 . . شودیم دهی،کش

. 
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 طرف به هم بعد و کندیم نگاه مامان به ظیغ با ماهدخت

 : رودیم دیباریم صورتش و سر از یخستگ که رادمان

 ییاباخو چه یستین یوقت تو نیبب ایب من آصالن ایب -

 ! ننیبیم واست

 مامان کنار و اندازد یم نییپا را نگاهش محجوبانه گالره

 به صداها و سر دنیشن با هم اضیف عمو ، ندینشیم
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 ندکیم نگاه افتاده راه معرکه به متعجب و دیآ یم سراغمان

: 

 دیبا عمارت نیا تو یزیچ هر سر چرا ؟ زن خبرته چه -

 نینزار آبرو هیهمسا و در یجلو و نیکن بحث و جر

 ؟ واسمون

 : کندیم نگاه مادرش به اخم با رادمان

 افتاده؟ یاتفاق ؟ مگه شده یچ -

 : دیگویم شیحرفها و اضیف به توجه یب ماهدخت

 خودت از خبر یب خوانیم!  یاتفاق چه اونم آصالنم اره -

 ! واست کردن نشون رو عموت دختر!  رنیبگ زن واست

 و جاخورده که یکس مانند و کندیم مکث یا لحظه رادمان

 دانمینم ، کندیم نگاه مادرش به ماجراست هضم حال در
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 چرخدیم تکمان تک یرو دیترد با نگاهش که شودیم چه

 ! کندیم نگاهم هیثان چند رسدیم که من به تا

 رادمان به من دید مانع و ستدیا یم من یجلو رستار

 : شودیم

 !برو یما برات کردن نشون رو گالره عموت دختر -

 رستدفیم رونیب را نفسش کالفه عمو ، رستار حرف نیا با

: 

 یاومد تازه تو االن یول ، رادمان بزنم حرف باهات دیبا -

. .  یشد شوکه انداختن راه نایا که یدادیب و داد با و

 میزنیم حرف ایب بعدش کن استراحت کمی یخوایم

 : ندینشیم یصندل یرو رستار

 ! راهه تو یعروس هی که کن استراحت برو -
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 به یدست بود دهیفهم را زیچ همه کم کم که رادمان

 : کندیم نگاهمان تمسخر با و کشدیم صورتش

 نیهست یجد نیبگ نیخواینم ؟ گهید هیشوخ نایا االن -

 نه؟ که

 زشیعز داماد یجلو البد ، است شده ساکت کامال مامان

 ! دهد نشان را شیرو آن و بزند یحرف خواهدینم

 : دیگویم ستین بردار دست اصال انگار که عمو زن

 امروز آقاجون!  هیجد کامال!  سرم به دردت نه مادر نه -

 نه من حرف رو رادمان گفت و کرد اعالم هممون به نویا

 زامریخداب اون سالگرد هنوز گفتم بهشون یهرچ!  ارهینم

 ! شنوا گوش کو یول ؟ هیچ حرفا نیا مینداد رو

 تکان یسر است نگاهش در یخاص یمسخرگ رادمان

 : دهدیم
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 هیبق که اس ساله ستیب ای نوزده بچه هی رادمان ، آها -

 تهدرس!  کنه ازدواج و رهیبگ زن یک کننیم انتخاب واسش

 ؟

!  دارد را من روز و حال قایدق االن ، کنمیم نگاهش

 دهید را خوابش هم هیبق یول خواستمینم من که ییوقتها

 ! کنند تنم که بودند اماده هم بودن

 یبااخمها و یجد کامال و رودیم گالره سمت به رادمان

 : کندیم نگاهش ظیغل

 ازت واقعا یکرد کانین واسه که ییکارا تمام بابت -

 ! دمیم انجام جبرانش یبرا بتونم که یهرکار و ممنونم
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Romanzo_o 1592 

. 

 ازت واقعا یکرد کانین واسه که ییکارا تمام بابت -. 

!  دمیم انجام جبرانش یبرا بتونم که یهرکار و ممنونم

 دمشید عمر تمام خواهرم مثل که یکس با من یول

 جمع رو مسخره بساط نیا پس!  کنم ازدواج تونمینم

 ! نیکن

 دیگویم ابهت و تحکم با و اندازد یم جمع به یکل ینگاه

: 

 هک تااالن من!  نیبگ نیشد خسته کانین ای من از اگر -

 وگرنه!  بوده خودتون یاصرارها بخاطر فقط موندم نجایا

!  ونخودم خونه میگشتیبرم پسرم و من شیپ وقت یلیخ

 مبچ از ینگهدار واسه بلد کار پرستار ادهیز که هم یزیچ

 ! 

 : شودیم جمع وارد و دیا یم رونیب اتاقش از خانجون
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 نیشد جمع هم دور نیگرفت معرکه شده؟ یچ -

 ؟؟ینطوریا

 : کندیم نگاه خانجون به یعصب رادمان

 صوحابیب عمارت نیا تو که نیگرفت شما رو معرکه -

 یزیر برنامه خودش مشورت بدون دیبا همه واسه شده

 ! نیکن

 : کندیم نگاه رادمان به سرزنش با و کندیم یاخم خانجون

 چون میکرد یکار اگر ما ؟ بگردم دورت هیحرف چه نیا -

!  میرختن برنامه که تیبدبخت واسه!  میخواست رو تو صالح

 !  تهیخوشبخت یبرا

 یکس مانند اش افهیق کشدیم سوت مغزش انگار رادمان

 قصد و اند شده جمع دورش نفهم مشت کی که است

 ! نکن دخالت تو و میفهمیم تو از بهتر ما ندیبگو دارند
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 به وروت نیکن بس د ؟ نمیبب ویک دیبا نخوام صالحمو من-

 هر ، نگفتم یچیه نیکرد انتخاب هی من واسه بار هی!  موال

 کرارت یه بار هر شهینم لیدل گهید اوردمین نه نیگفت یچ

 !  ومتم میزد شیآت رو گذشته گوش به حلقه غالم!  نیکن

 : زندیم زیم یرو

 کانین ای من از!  ستین حرفا نیا از یخبر بعد به نیا از -

 از و کردم جمع نشده صبح من چشم ؟ نیشد خسته

 خودم پسرمم یبابا کور چشمم نرم دندم رفتم نجایا

 مسائل نیا درمورد خوامینم گهید یول!  کنمیم شوینوکر

 ! نیبدوز و نیِبُبر بچگانه نقدریا مسخره

 کشیج نفر کی که زندیم حرف یجد و مسمم یانقدر

 ! دیآ ینم در هم

 : کندیم نگاه یتیگ مامان به
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 گذاشتنم شما با من از خبر یب که ییمدارا قرار بابت -

 !  شد تموم نشده شروع بود یهرچ!  خوامیم عذر

 اش افهیق حالت و نگاهش از و بود کرده سکوت گالره

 و بترکد بغضش دارد امکان لحظه هر که بود مشخص

 ! ببرد باخود را همه شیاشکها لیس

 عمو و ماهدخت به یعصب و اورد ینم طاقت گرید مامان

 : کندیم نگاه

 عمو دختر رو یراحت نیهم به ؟ شد خنک دلتون بفرما -

 ومتم نیگیم و نیکنیم خراب ویچ همه بعدم نیزاریم اسم

 گهیم ادیم یکی ؟ هیباز مسخره ها مسئله نیا مگه!  شد

 معذرت گهیم پسره فرداش پسرمون واسه دخترتون

 !سین یزیچ نیهمچ خوامیم

 یم در یباز بمیغر من ننه و ندینشیم نیزم یرو مامان

 : زندیم شیپاها یرو اه و اشک با و اورد
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 نیا نجایا ییتنها من که یبرد منو شوهر خداا یه -. 

 قوم ریاس بچه تا دو با تنها و تک من که ؟ نمیبب رو روزا

  ؟ بشم نیظالم

 دکنیم هیگر و اورد ینم طاقت هم گالره ، زندیم هیگر ریز

 ! کند ارام را مامان وضع همان با کندیم یسع و

 در شهیهم مانند را خودش لحظه تاان که خانم عصمت

 یسع و دیا یم مامان سراغ به ، بود نکشانده ما بحث

 . کنند بلندش کنندیم
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 ریتاث تحت هم خانجون و بود شده شرمنده انگار عمو

 . بود گرفته قرار

 : کردیم نگاه مامان به یزخم ببر مانند عمو زن اما

 گهید یرسوند خودتو نجایا تا اوردنا در ادا نیهم با اره -

 تورو یکی من زیبر تمساح اشک یخوایم هرچقدر! 

 ! شناسمیم خوب

 به تا هرچقدر ، رمیگیم را دستش و رمیم مامان سمت به

 نیا رادمان!  است بس بود کرده کوچک را خودش االن

 یب یکاال کی مانند چرا فهممینم!  خواهدینم را ازدواج

 ! کند ازدواج او با دارد اصرار گالره ارزش

 یزورک نکارایا مگه!  خوامینم گهیم پسره!  بسه مامان -

 چرا ، خوانینم که درک به بگردم دورت میبر پاشو شه؟یم

 و هیگر با که کمه نقدریا ما ارزش اخه؟ یکنیم نکارویا

 ؟ وفتهیب اتفاق نیا میبخوا اصرار
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 منظورش دهمینم او به یتیاهم یول کندیم نگاهم بد گالره

 خورد شتریب و دهد ادامه مامان خواهدیم دلش ، فهممیم را

 ! میشو ارزش یب و

 متعجب ، کندیم نگاه مامان و من به و گرددیبرم رادمان

 شیموها در یدست یعصب!  دیبگو چه مانده و است

 : کشدیم

 سخرهم گفته یک!  بساطو نیا نیکن تموم موال به رو تو -

 هشت رنیگیم مویتصم هی من از خبر بدون یوقت ؟ هیباز

 یادما مطمئنن هیخوب دختر گالره!  گهید نیهم شهیم

 نماال و داشتم ازدواج هی که یمن!  ستنین کم براش درست

 گهید نفر هی که بدم قول یراحت نیهم به تونمینم دارم بچه

 ! کنم خوشبخت تونمیم

 : زندیم گاز و داردیم بر یبیس رستار
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. .  یتونینم نویا فقط ، یبتون رو گهید یکی دیشا البته -

 ! ستین نظر مد مورد اون ، موردمون

 ساکت رستار که کندیم نگاه رستار به ظیغ با رادمان

 . . اندازد یم باال ییابرو و شودیم

 یبرا وقت هم بلبشو نیا در ، فهممینم را حرفش منظور

 در ناخواسته یزیچ اما ندارم را درموردش کردن فکر

 هگفت انشانیم در که رستار یحرفها ، شودیم پخش ذهنم

 ندک خوشبختم تواندیم!  است مناسب من یبرا رادمان بود

 و من ؟ بود چه بیعج یحرفها ان از قصدش واقعا! 

 اب البته! بود مسخره هم ان به کردن فکر یحت!  ؟ رادمان

 ! دبو هم رفتن فنا به ، بودن مسخره بر عالوه گالره وجود

 حوصله اصال یخستگ بخاطر است مشخص که رادمان

 : دیگویم ندارد را بحث نیا به دادن کش
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 من یبرا تونهینم یبشر یبن چیه ، زدم حرفامو من -

 رو ماجرا نیا دیبخوا زدم اول آخرمم حرف رهیبگ میتصم
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 من یبرا تونهینم یبشر یبن چیه ، زدم حرفامو من -. 

 رو ماجرا نیا دیبخوا زدم اول آخرمم حرف رهیبگ میتصم

 ! میریم نجایا از کانین و من نیبد ادامه

 را بود انداخته راه مامان که ییشو نکهیا بدون هم بعد

 ! رودیم باال ها پله از بماند یحرف منتطر ای ندیبب

 یبرا مامان یها نقشه و گالره یآرزوها یراحت نیهم به

 ! رودیم قهقهرا به شود دامادش رادمان نکهیا
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 لندب ، شمیم رستار یگوش زنگ متوجه که بودم مامان کنار

 . دهدیم جواب و شودیم

 هانهب به عیسر ، رودیم راپله ریز و ردیگیم فاصله جمع از

 یسع دقت با ها پله یباال و رمیم در صحنه از رفتن باال

 متوجه اول و زدیم حرف ارام ، بشنوم را شیحرفها کنمیم

 به را مکان کی آدرس فهممیم بعد یکم یول شدمینم

 جامان از بعد دیگویم و دهدیم بود تلفن پشت که یکس

 دشیببر باخودتون تیمامور

 به مربوط تواندیم نیا خب! امیب هم خودم تا اونجا

 بود گفته ایپو یول ، باشد اش یسیپل یها اتیعمل

 او هب دیبا را باشند ارزش یب اگر یحت زهایچ نیکوچکتر

 ! دهم گزارش
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 از عدب و رمیم باال ها پله از عیسر ابدیم انیپا که تماسش

 ، خورمیم رستار به تنه با که امیم نییپا دوباره هیثان چند

 : اندازد یم ام افهیق به ینگاه

  هوا به سر زردک نیبب جلوتو -

 : کنمیم اخم

 هب برام رو اصطالح نیا یکس ندارم دوس اصال من نیبب -

 ؟ یدیفهم ببره کار

 : کندیم کیبار را شیچشمها

 کوچولو زردک دمیفهم که البته -

 : دهمیم تکان یسر

 ! یدیفهم خوب چقدر که شد مشخص کامال االن -

 : زندیم یکج لبخند
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 هاضاف بهش هم یفتگیخودش - منه ذات تو یدگیفهم -

 کن

 : دهدیم باال را شیابرو کی

 - کنهیم صحبت درست داره دوسش که یکس با ادم -

 ! زردک نگو و کن صحبت درست باهام پس

 شودیم کج لبش گوشه است قبل از تریجد نکهیباا ندفعهیا

: 

 !  ندارم دوست منکه -

 : زندیم دماغم نوک یرو سرانگشت با و

 ! نکن فراموش یدار دوس منو تو -

 ! رودیم باال و گذردیم کنارم از و

 بارها و ها بار و دهمیم فشار هم به یعصب را میدندانها

 یاوضاع نیا از حالم!  کنمیم لعنت را ایپو امروز بخاطر
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 کردمینم را فکرش چوقتیه ، خوردیم هم به داشتم که

 یب نیا برابر در و شوم کوچک نقدریا یکس نیچن یبرا

 زیزع یگل تو بر تف!  نکنم کسانشی خاک با شیها یمهر

 قیرف لطف به که یبود نکرده تجربه را زیچ کی نیهم

 گلچهره اگر یول!  یدیدرخش هم عرصه نیا در قتیشف

 ! کنمیم یتالف باشد مانده هم عمرم از روز کی هستم
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 * * * . 

 محاصره را نظر مورد محل یکی یکی افراد صدا یب و آرام

 روعش از قبل و ردیگیم قرار رادمان پشت رستار ، کنندیم
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 پیاک یها بچه و دیجاو یبرا را آخر امیپ زیچ هر

 . فرستدیم

 اب و باشد داشته دست در را اوضاع دور از بود قرار دیجاو

 یپر و آراز ، ردیبگ نظر ریز را همه نهایدورب و ها ابیرد

 انجام دیبا رو بود شده سپرده انها به که ییکارها هم

 . بود شده زده کار استارت لحظه نیا از و دادندیم

 و کنندیم عبور کوچک و بزرگ یسنگها قلوه یرو از آرام

 به و رندیگیم قرار یکوتاه وارید پشت انبار یجلو

 گاهن بودند ستادهیا در یجلو که یکلیه یقو یگاردهایباد

 که دکنیم اشاره گرید نفر دو و یریبش به رادمان ، کنندیم

 دور ات دور یبرگ کم و بلند یدرختها ، بروند سراغشان به

 اردگیباد یکی یکی رادمان افراد و بودند گرفته را انبار

 . اوردند یم در پا از را بودند مراقبت حال در که ییها
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 مین ، بود انبار در به نگاهش مدام که رستار به رادمان

 : اندازد یم ینگاه

 دیبا یکسر و کم چیه بدون انبارن یتو که ییاونا -

 که دهد ادامه را اش جمله خواهدیم. .  بشن ریدستگ

 سمت به و نترییپا را او و ردیگیم را اش قهی عیسر رستار

 در هاسلح ریت یصدا نکارشیا بند پشت و کشدیم خودش

 ! چدیپیم محوطه

 تاررس به و کندیم بلند را سرش زنان نفس و شوکه رادمان

 بعد و کندیم نگاه بود خورده جا هم خودش انگار که

 زا یکی متوجه که شده چه ندیبب تا چرخاندیم را سرش

 و افتاده نیزم یرو خون غرق که شودیم ها گاردیباد

 . بود ستادهیا کنارش دست به اسلحه هم یریبش

 : زندیم رادمان شانه یرو و شودیم بلند عیسر رستار
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 یچکیه صدا نیا با که بجنب! برو یما طلبت جون هی -

 . مونهینم انبار تو

 یگوش ، کنندیم حرکت انبار سمت به سرعت به همه و

 متوجه را یکس نکهیا بدون و لرزدیم کتش بیج در

 پر یصدا نزده یحرف هنوز ، دهدیم جواب کند خودش

 : چدیپیم گوشش در یپر استرس

 !! نجاستیا دمیجاو سییر -

 هنگ مغزش و شوندیم قفل نیزم یرو شیپاها یا لحظه

 جلو سادهیوا کن یکار هی من نوکرتم سییر -!  کندیم

 اگر د ؟ کنم کاریچ!  بکشتش خوادیم یسوف کهیمرت اون

 ! که شمیم ریدستگ نجایا هممون مینبر لورنزو

 نارک مرتب افکارش تا نکند هول و باشد ارام کندیم یسع

 ، ردیبگ میتصم درست شهیهم مانند و رندیبگ قرار هم

 الح در ها یریدرگ و دندیرسیم انبار در به داشتند افرادش
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 هم آن و نداشت شتریب راه کی االن ؛ بود گرفتن باال

 تشیعصبان دارد یصدا که یصدا با بود لورنزو از گدشتن

 : دیگویم کند کنترل را

 نیببر دویجاو شده هرطور نیش الیخیب رو لورنزو -

  االن نیهم!  رونیب

 . . سییر اما -

 اونجا دینبا  دیجاو!  بکن گمویم که یکار شو ساکت-

 ببرش االن نیهم بمونه

 

 ، رودیم انبار طرف به دو با و کندیم قطع عیسر را یگوش 

 اش یزندگ شدیم کم دیجاو سر از مو تار کی اگر

 . شدیم دگرگون
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 نفرت اب و است گذاشته یسوف قهیشق یرو قایدق را اسلحه

 یول میشد مزاحم موقع بد که دیببخش - کندیم نگاه او به

 ! شه لیتکم دیبا روز هی مونهیم نصفه که ییکارا

 کند یتحرک نیکوچکتر اگر دانستیم و بود دهیترس یسوف

 یخال مغزش در ریت کی که بود وانهید یانقدر مرد نیا

 !  کند

 یرپ ، نکنند یحرکت چیه دهدیم دستور شیگاردهایباد به

 اب را لونرزو داشتند قصد بود همراهش که یگرید فرد و
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 دهش عوض نقشه انگار رستار دستور با اما ببرند خودشان

 . بردندیم باخودشان بود هرطور را دیجاو دیبا و است

 : دهدیم فشار یسوف قهیشق یرو را اسلحه دیجاو

 ؟ وجود یب یکرد کاریچ من امثال یزندگ با تو یدونیم -

 همش ؟ ندارن یتموم من سر یتو یهایکیتار یفهمیم

 ! گزهینم ککتم یحت که شرفهیب توهه بخاطر

 چه از داندینم و شناسدینم را پسر نیا اصال که یسوف

 مشهود شیصدا در که یترس و لرزش با ، زندیم حرف

 : دیگویم است

 بگو!  پسرجون یزنیم حرف یچ از دونمینم من ، من -

 بهت یکس دمیم قول برو و بدم بهت یخوایم یچ ، یچ

 ! باشه نداشته یکار
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 به ممحک یمشت بود دهیرس اوج به تشیعصبان که دیجاو

 را فکش شدن جا به جا یصدا که زندیم یسوف صورت

 ! دیشن شدیم هم

 گمیم من میزندگ به یزد گند گمیم من کهیمرت -

 یرچه یگیم تو ، شرفهیب توهه بخاطر میلعنت یکابوسا

 ؟؟ بدم بهت بگو یخوایم

 : کندیم نگاه یسوف به بار نفرت و خنددیم یعصب

 ینک کمکش یتونستیم که یا بچه اون یزندگ یتونیم -

 رو ها زباله تو شیانداخت و یکرد شیسالخ یول

 یتونیم ؟ ویچ همه یکن درست و عقب یبرگردون

 براش وجود یب توهه از که یترسناک و اهیس یکابوسا

  ؟یببر نیب از رو مونده

 تمام را ماجرا نیا خواهدیم او از و دیآ یم سمتش به یپر

 : دهدینم او به یتیاهم دیجاو یول بروند باهم و کند
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 رونیب نجایا از نکشتم زویچ همه یب پدر سگ نیا تا من -

 : دهدیم فشار را گردنش و ردیگیم را یسوف قهی رمینم

 بهم منو یزندگ ؟؟یکن نکارویا یتونیم ، گهید بگو -

  کنمیم ولت منم برگردون

 ودب افتاده شماره به شیها نفس که یسوف ، دهدیم تکانش

 : دیگویم یسخت به

 . . کنمیم. .  یبگ یهرکار!  کن ولم. .  و -

 : کشدیم را دیجاو لباس یپر

 زنیریم االن سایپل رو اروی نیا کن ول جدت سر تورو -

 ! میشیم نابود میینجایا هنوز بفهمه سییر داخل

 جز و بود کرده کور را شیچشمها نفرتش انگار دیجاو

 : کردینم فکر یزیچ به یسوف کشتن
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 با ونکاریا من االنم یکرد نابود منو تو شیپ سال یلیخ -

 یبفهم خواستمیم چون ؟ نجامیا چرا یدونیم!  کنمیم تو

 باعث یبدون ، یدیم دست از یدار تویچ همه شبه هی چرا

 ! هیک شیبان و

 است مشخص و رسدیم گوش به در پشت ییصداها

 بود شده زده وحشت یسوف دارند ورود قصد یافراد
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 شانیجا در لرز و ترس با او از بدتر افرادش لونرزو و

 . . بودند مانده

 که یگرید فرد از و کشدیم را دیجاو دست یپر

 را دیجاو دویایب کمکش به خواهدیم بود امده همراهشان

 . . ببرند خودشان با شده که هم زور به

 هاسیپل نکهیهم و کنندیم جدا یسوف از را دیجاو زور به

 ریت یصدا و کنندیم ترک را صحنه آنها شوندیم وارد

 . . . کندیم پر را فضا تمام یانداز

 " گلچهره* * * " 

 : زنمیم هیتک نیماش یصندل به کالفه

 پر مه پرنده نیبب ، نجایا مونیکشوند یالک بخدا ایپو -

 !  زنهینم
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 کی یرو به رو برگ و شاخ پر درخت کی ریز را نیماش

 . میبود کرده پارک متروکه باغ

 نکرد نگاه بدون دارد نظر ریز را زیچ همه دقت با که ایپو

 : دیگویم من به

 فک به قهیدق دو یزنیم غر یدار فقط زیر هی یگل اه -

 رو یچ میبفهم دیبا باالخره ، بده استراحت موندت صاب

 ؟ نه ای ادرس نیا به بفرستن قراره رو یک ای

 : دوزمیم جلو به را نگاهم اخم با و کنمیم جمع را میلبها

 بابا میزد زل منطقه نیا به میسادیوا بز نهیع ساعته سه -

 کردن عوض مکانشونو دیشا اصال!  من خب شدم خشک

 هخون دیبا گهید ساعت مین من!  گذاشتن قرار گهید یجا

 باشم

 ؟مخاطبش به داد ادرسو نیهم تلفن پشت ینگفت مگه -

 هک رو ساعتش آدرس؟ نیهم به رهیم خودشم نگفته مگه



 

Romanzo_o 1616 

 ظرمنت پس ، گهید دوساعت دیشا ادیب االن دیشا نگفته

 . میمونیم

 ! ردیگیم ام خنده ایپو تیجد و دقت نهمهیا از

 یکنجکاوتر منم از که حس تو یرفت یجور هی تو پسر -

 ! هیچ به یچ یبدون خوادیم دلت من از شتریب! 

 تو اومده که یادم نیا بدونم خوامیم تو از شتریب اره -

 ! کنهیم کاریچ داره قمیرف یزندگ

 یمیقد باغ وارد که ینیماش دنیباد که بزنم یحرف خوامیم

 : دهمیم خبر ایپو به غیج با عیسر ، شودیم

 !  اومدن -

 به دقت با و شودیم دهیکش باغ سمت به نگاهمان هردو

 و دشونیم ادهیپ نیماش از نفر سه ، میکنیم نگاه زیچ همه

 با یگرید نیماش ببندد را در خواهدیم تا انها از یکی
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 سرعتش یجور شودیم وارد و رودیم باغ طرف به سرعت

 ، ودب افتاده راه دنبالش به یظیغل غبار و گرد که بود باال

!  تآشناس چقدر نیماش آن فهممیم کنمیم نگاه که تر قیدق

 : کندیم اشاره ایپو من از زودتر

 شو ادهیپ زودباش!  اومد باالخره!  خودشه -

 : کنمیم نگاهش متعجب

 ؟یچ یعنی شم؟ ادهیپ -

 تو از میدرار نایا کار از سر میاومد!  نداره یچ یعنی -

 میبر میمجبور پس مینیبب رو باغ داخل میتونینم که نیماش

 ! تو

 : کنمیم نگاهش رفته باال یابروها با

 داخل؟ میبر میخوایم یچجور گرفته؟ گاز مغزتو خر -

 ؟ میبدبخت ننیبب مارو اگر یفهمیم
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 : دهدیم جواب شودیم ادهیپ که همانطور ایپو

 ! من با شیبق یگل شو ادهیپ -
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 ! ودب گرفته گنده گاز کی را مغزش خر واقعا نکهیا مثل نه

 و دستیا یم یا لحظه رمیم دنبالش و شمیم ادهیپ ناچار به

 : کندیم نگاه میپا تا سر به

 لباسو رنگ نیا حتما دیبا امروز تو یگل یلیوک خدا-

 ؟یدیپوشیم
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 : کنمیم نگاه زردم یپشمالو یپالتو به

 ! دمیخر مگه؟تازه چشه -

 : زندیم اش یشانیپ یرو ایپو

 امرزیب پدر اخه د!  بدر زدهیس میاومد یک با باش مارو -

 چشمک دور از یشد راهنما چراغ لباست رنگ نیباا

 وت قشنگ ابونیخ وسط یرایگ سرعت نیا نهیع!  یزنیم

 !  یچشم

 : کنمیم اخم

 دیاب و میکن استتار قراره دونستمیم چه من بابا گمشو -

 ! بپوشم یخاک رنگ لباس

 است شده کالفه دستم از بود مشخص قشنگ که ایپو

 : کشدیم یقیعم نفس
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 تو یخاک چه نمیبب وفتیب راه!  بده صبر خودت ایخدا -

 یردک ظهور دیخورش مثل شب دل تو میزیبر دیبا سرمون

! 

 راه دنبالش به تیاهم یب و کنمیم نازک یچشم پشت

 . وفتمیم

 تا رس یزیت نوک یحفاظها یول ، بود کوتاه باغ یها وارید

 . بود گرفته فرار را شیوارهاید سر

 : دیگویم آرام و کندیم نگاه به ایپو

 ! کن باز من واسه درم باال برو تو رمیگیم قالب من -

 : شودیم گرد میچشمها

 و دل ؟ینیبینم حفاظاشو!  امشب گرفتتا جو بابا گمشو -

 توام مهک نشونیب فاصله خره - نایا کشنیم خیس به رودمو
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 باش زود ، داخل یبر الشون از یتونیم یفیظر و الغر

 ! نکن تلف وقتو

 از ونستمتیم گفتیم راست کنمیم نگاه وارید به گرید یبار

 هی افتادم و رفتم من فقط ایپو نیبب - بشم رد الشون

 ینگ کنمیم ناقصت هیناح شونصد از شکست مییجا

 !  ینگفت

 : ردیگیم قالب باش اماده

 من شد یزیچ اگر برو یزد نق چقدر گهید برو ایب -

 ! راحت التیخ تو نییپا ندازمیم دماوند کوه باال از خودمو

 رممجبو ناچار به رمیم سمتش به و کشمیم یقیعم نفس

 . کنم نکارویا

 * * * 
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 هب یجد یآنقدر یول لکسیر ، ندیبیم را دیجاو نکهیهم

 یبرا یمحکم یلیس نزده یحرف هنوز و رودیم سمتش

 ! بردیم ماتشان همه که زندیم دیجاو صورت به نیاول

 و شوکه هیبق و یپر که بود شده نیسنگ یانقدر فضا

 . بودند مانده شانیجا در ریمتح

 و گذاردیم بود خورده که یلیس یجا را دستش دیجاو

 بار نیاول یبرا شدینم باورش!  کندیم نگاه رستار به ناباور

 ! باشد خورده یلیس برادرش از

 هیبق از ارام و است دیجاو صورت به ثابت نگاهش رستار

 ودب شانیخدا از انگار که هیبق ، بروند رونیب که خواهدیم

 عیسر بمانند امان در رستار تیعصبان و غضب از که

 . روندیم رونیب

 : اندازد یم نییپا را نگاهش دیجاو

 !  داداش دردنکنه دستت -
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 و ریناپذ نفوذ نگاه ، کندیم نگاهش سکوت در رستار

 لد را یترس ناخواسته بود ترسناک اش یجد چهره حالت

 ! انداخت یم دیدیم را او هرکس در
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 اگر!  باشم اونجا خوامیم گفتم اولشم از من داداش -. 

 النا لونرزو میدیکشیم گهید جور رو نقشه یکردیم قبول

 . بود نجایا

 یرو انگشتانش رد که دیجاو صورت به همانطور رستار

 : کندیم نگاه ، کردیم ییخودنما ان

 ؟یخورد یلیس من از حاال تا -
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 یزیچ و اندازد یم رستار به ینگاه مین ناراحت دیجاو

 . دیگوینم

 ؟ نه ای یخورد -

 تصور به را سرش کندیم وادارش رستار تحکم با یصدا

 . دهد تکان یمنف

 بدتو ای ؟ کنم واست یبد انتخاب من شده حاال تا -

 ؟ بخوام

 است قرار یزیچ چه به سوالها نیا ته داندینم دیجاو

 : دهدیم تکان نیطرف به را سرش یمنف باز یول برسد

 . .  نشده -

 : ددهیم ادامه لحن همان با حالتش در یرییتغ بدون رستار

 شکست هام نقشه چوقتیه من که یدونیم هم نویا -

 ؟ نخورده
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 : دهدیم قورت را بغضش کندینم نگاه رستار به دیجاو

 مگی،نم افتاد اتفاق نیا من بخاطر االن یول نخورده نه -

 نکارویا خودم و باشم اونجا داشتم حق چون دیببخش

 ؟یکرد تموم -.  . کنم تموم

 ! نه -

 لقب یها دفعه برخالف و زندیم یدار صدا پوزخند رستار

 : زندیم داد بلند ندفعهیا

 !  یختیر هم به رو نقشه که یکرد غلط پس -

 ، انداخت یم یهرکس تن به لرز شیصدا تیجد و تحکم

 ! شناختیم را او یخوب به که یدیجاو یحت

 تمسیس همون پشت ؟یباش مراقب دور از نبود قرار مگه -

 دیبا یوقت قایدق چرا ؟؟یشد ظاهر اونجا یچطور!  یلعنت
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 هر هب یزنیم گند ویچ همه ریز یزنیم یکن گوش حرفم به

 ؟ میدیکش زحمت براش که یچ

 چهره همان با رستار که بزند یحرف خواهدیم دیجاو

 : کندیم نگاهش یبرزخ

 یشوخ چکسیه با کار تو یدونیم خوب!  ببند دهنتو -

 هریبگ یشوخ منو با کار نداره حق یناس و احد چیه ندارم

! 

 : دهدیم تکان یسر دیجاو

 و ستین نجایا لورنزو که نهیا فقط االن تو درد تمام اره -

 رو لونرزو تو اولشم از اصال!  مونده لنگ کارت

 عکسبر!  نبود مهم تو واسه یسوف از من انتقام یخواستیم

 یهرک اوردن در پا از یتو و اومدم پات به پا که خر منه

 ! کردم کمکت بود جلوت
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 چنگمون از مفت چون!  اونه اره لورنرزوهه؟ من درد -

 یاورد ارزششو مویکرد امروز که یسکیر و یاورد درش

 ! نییپا

 ستین یازین یعنی بمون نجایا گمیم اگر ، این گمیم اگر من

 ! یبنداز خطر به خودتو و یباش یلعنت یفضا اون تو

 : زندیم پوزخند دیجاو

 هیبق مثل تونمینم باشم اونجا اگر من چون ؟ چرا -

 یکیزیف حضور بدرد من چون ؟ کنم تموم کارو افرادت

 یکس یخواست شهیهم نهیهم بخاطر دیشا اصال!  خورمینم

 !یداشت تیزندگ تو که میکس تنها ای داداشتم مثل من نفهمه

 به ظیغ با که بود یعصب امروز اتفاقات از یانقدر رستار

 : کندیم نگاه دیجاو

 و یکن خراب یبلد فقط تو   چون درسته کامال!  آره-

 چهب هی مثل هنوز یلعنت توهه چون!  یچ همه به یبزن گند
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 نکهیا از شدم خسته!  کنم بزرگش دیبا من که یمونیم یا

 !  نکن!  کارو اون نکن نکارویا بگم بهت یه

  کمتره بچه هی از شعورت چون

 

 و رغرو با دینفهم و بود تیعصبان یرو از شیحرفها تمام

 دیجاو. . .  است کرده چه دیجاو شده خورده تیشخص

 هرچه را نیسنگ بغض و اندازد یم نییپا نگاهش

 درسته یبگ تو یهرچ -:  تواندینم بدهد قورت خواهدیم

 نجایا نمیا از شتریب!  خورمینم یچکاریه بدرد من ، سییر

 دردب بچه هی کردن بزرگ صرف بخواد وقتت که مونمینم

 ! بشه نخور

 شکسته رستار به کردن نگاه بدون حرف نیا از بعد 

 . رودیم رونیب عیسر و کندیم جمع را شیها
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 ار داشت قرار آن یرو یگلدان که شیرو روبه زیم رستار 

 بود نیسنگ شیحرفها داندیم ، دهدیم هل عقب به محکم

 او بدون دیجاو نه داندیم هم را نیا یول دیجاو یبرا

 بودن حوصله االن خودش نه و اوردیب دوام ییجا تواندیم

 بود مهم یانقدر شهیهم کارش در تیجد.  دارد را دیجاو

 . کردیم اش یعصب نشده ینیب شیپ اتفاق نیکوچکتر که
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 " گلچهره. * * * " 

 ، ودمب ستادهیا تنومد و بزرگ درخت کی کنار ایپو پشت

 که یبزرگ نسبتا اتاقک اون یچراغا فقط یکیتار اون یتو
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 که یآدم چند پچ پچ یصدا و شدیم دهید بود باغ وسط

 طیمح در حاضر یتنهاصدا ، بودند ستادهیا نهایماش کنار

 . بود

 و بود شده یکار سنگ که یاتاق در یصدا نیح نیهم در

 شدت به بود دهیچ کوچک دیسف یگلدانها دورش تا دور

 با دشینم دهید یخوب به اش چهره که یپسر و شد دهیکوب

 سمت به و شودیم خارج ان از عیسر یقدمها و تیعصبان

 هیثان از یکسر در و شودیم سوار و رودیم نهایماش از یکی

 . رودیم رونیب باغ از خاک و گرد با

 ودب ستادهیا گنده و کلیه یقو یآدمها آن نیب که یدختر

 وچهک هیشب که یلحن با و کندیم نگاه پسرها از یکی به

 : دیگویم بود هایبازار

 پخ تیقابل االن نیا آراز ؟ وسط نیا میکن چه ما حاال -

 ! داره هممونو کردن پخ
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 ! میبر میبزن میج. . ج گمیم که که من. .  َمن -

 دمهچن میپرسیم یک اَ باش مارو!  یشد الل باز که تو اه -

 ودشخ قیرف غلطارو میریتقص یب که ما بابا نترس!  ماهه

 ! اخه سنن مارو کرده

 ؟یریم کجا َخره یه - رودیم جلوتر واشی و آرام ایپو

 نجا؟یا میهست یچ دنبال ما اخه میبرگرد ایب توروخدا

 : کشدیم خودش دنبال را دستم ایپو

 اتاقه اون کنار میبر دیبا وفتیب راه نزن حرف یگل -

 ! خبره چه مینیبب میسیوا

 کاتاق به دنیرس تا که ییدرختها پشت از و میشیم خم

 یها پنجره اتاق ، میشویم رد بودند شده کاشته فیرد

 هب شانی اندازه که بزرگ یلیخ گلدان تا دو و دارد یبزرگ

 . داشت قرار طرفش دو هم دیرسیم من قد
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 پشت اهمیپو و مانمیم گلدانها از یکی پشت من عیسر

 . ستدیا یم یگرید

 هب ضربانم و بود دهیچیپ وجودم تمام در یخاص استرس

 ! اورمیب باال داشت امکان هرآن که بود رفته باال یحد

 و ساده اتاق ، کنمیم نگاه داخل به کنارم بزرگ پنجره از

 در یزیم و نداشت وجود ان در یادیز یزهایچ که یبزرگ

 یرو هم شکسته یگلدان و بود افتاده وارونه آن وسط

 . بود شده پخش نیزم

 داشتم دوست یلیخ ، گردمیم رستار دنبال به چشم با

 به پشت کنمیم شیدایپ باالخره ؟ کندیم چه نجایا بدانم

 زدن حرف مشغول اش یگوش با انگار و بود ستادهیا من

 است یعصب و کالفه که نمیبیم را رخش مین ، بود یکس با

 است خط پشت که یکس با بود؟ شده خبر چه یعنی! 
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 متوجه انگار آن کی در ک بود بحث و جر حال در انگار

 ! شودیم من

 میقا گلدان پشت!  شد کند نبضم و ستدیا یم قلبم انگار

 با ایوپ دهمیم رونیب یسخت به را نمیسنگ ینفسها و شمیم

 ودشیم باز اتاق در که شد چه بپرسد خواهدیم اشاره و مایا

 گلدان پشت عیسر ایپو و دیآ یم رونیب ان از رستار و

 ! رودیم

 

 

۹۴۹ 

. 

. 
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 یجلو دست با و بودم افتاده لرز به اضطراب شدت از

 ! نشود دهیشن هم مینفسها یحت تا بودم گرفتم را دهنم

 نمکیم ازین و نذر نیچند و کنمیم لعنت را ایپو بار هزاران

 !بروم رونیب یلعنت باغ نیا از سالم و حیصح که

 یصدا ، دیآ یم گلدان سمت به دیترد و شک با رستار

 ! شنومیم را شیقدمها

 گلدان به را خودم و رمیم عقب داشتم امکان که یتاحد

 عهدف نیا هی چاکرتم ، نوکرتم من میکر اوس ، چسبانمیم

 راه اون و نیا دنبال گهید بکنم غلط من بگذر هم رو

 ! وفتمیب

 اش هیسا است کینزد یلیخ کنمیم حس را عطرش یبو

 کم لمحا دمیم فشار هم به و نمیبیم را میچشمها ، نمیبیم را

 ؟ شدیم چه دیدیم را من اگر شدیم بدتر و بد داشت کم
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 فمونیلتک م؟یکن کاریچ دیبا ما االن یبگ شهیم ، سییر --

 ؟ هیچ

 االن و بودمش دهید قبال که دختر همان یصدا دنیشن با

 دهیرس نجاتم فرشته کنمیم حس بود رستار یرو روبه

 ! است

 تاس گلدان سمت به نگاهش که همانطور دیترد با رستار

 : دیگویم دختر به

 شما یول نشد خواستمیم من که یاونطور اتیعمل -

 فردا هم هیبق ، میشد حساب یب تو و من نیندار یریتقص

 . شهیم هیتصو باهاشون

 دایپ آنها در لطافت ذره و است یجد کامال جمالت

 . شودینم

 تمنتونس نکهیا بابت یول میشد حساب یب ما درسته -

 ! سییر ناراحتم خودم از نمه هی ارمیب برات رو لونرزو
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 اراحتن دیبا شهیبان و باعث که یاون یندار یریتقص تو -

 رو اه بچه هم حاال!  یکرد تالشتو تمام که ییتو نه باشه

 نیبر نجایا از و کن جمع

 خوبه؟ حالت نکهیا ، فقط سییر چشم -

 ودب کرده پر را گوشم قلبم ضربان یاکو یصدا نکهیباا

 دانمب خواستیم دلم شتریب ، گذشتیم شتریب هرچه یول

 ارک رستار یبرا که بودند یک ادمها نیا ست؟یک دختر نیا

 نیا بر و دور افکارم و ذهنم همه از شتریب ؟ کردندیم

 زدنش حرف لحن نه و لباسش و پیت نه دیچرخیم دختر

 او هب ، پرسدیم هم را حالش تازه!  خوردینم رستار به اصال

 دست از رو بزرگ هیسرما هی ، خوبم -!  گفتیم سسیر

 ؟ بمونم یدار الزم یزیچ اگر - برو تو!  خوبم یول میداد

 . گهید برم دیبا منم ، منتظرتن ها بچه برو نه -
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 یجلو را دستم!  برود که خواستینم دلش انگار دختره

 مینگو یزیچ حرص یرو از تا دهمیم فشار شتریب دهانم

 یکم باغ وسط هم رستار و روندیم همه یخدافظ از ،بعد

 ودمب من که ییجا به نگاهش دوباره ناخواسته و ستدیا یم

 یم جانم به یلعنت لرز کندیم نگاه رهیخ ، شودیم دهیکش

 ؟ شدیم چه دیدیم را من االن اگر ترسناک نگاه نیا افتد

 ! نزن دب نفوذ ندیبینم را تو نه یگل نه بندمیم را میچشمها

 خدا از فقط ، بود نشسته ام یشانیپ یرو یسرد عرق

 من ای شود تمام تیوضع نیا زودتر هرچه خواستمیم

 ! برود ای ندیرابب
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 ! نیسنگ یها لحظه نیا شود تمام فقط

 بود دهیچسب وارید به و بود بسته چشمانم چقدر دانمینم

 ها تهگرف برق مانند ام شانه یرو یدست گرفتن قرار با که

 ! کشمیم یفیخف غیج و پرمیم جا از

 رست از که همانطور کندیم نگاهم متعجب که ایپو دنید با

 اهنگ اطراف به بود قلبم یرو دستم و زدمیم نفس نفس

 ! نبود چکسیه کنمیم

  رفتن همه میبر وفتیب راه ؟ دختر چته -

 : وفتمیم ایپو جان به تیعصبان با
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 ینیبن خوش روز هی یاله ایپو تن پنج حق به ینینب ریخ -

 از و کنم ازین و نذر امشب عمرم کل اندازه به باعث که

 ! شم زنده و رمیبم ترس

 : ستدیا یم میتسل حالت به و رودیم عقب

 میکن رو سکیر نیا میبود مجبور خب بابا ؟ تو چته -

 من مرگ!  شد رمونیدستگ رستار از ییزایچ هی االن نیبب

 ! کنهیم ییکارا هی داره نیا

 : دهمیم هلش عقب به محکم

 نهکیم که ییکارا و رستار پدر گور ایپو اونور گمشو -

 !  اه!  لرزهیم داره جونم تمام

 اباب -!  بخندد من زار حال به ای کند تعجب داندینم ایپو

 ؟ گهید یاریم در هیچ اداها نیا مینرفت لو نهیا مهم

 ! میبفهم آدم نیا از ییزایچ هی که داشت ارزششو
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 نهات که بودم دهیکش استرس انقدر رمیم جلو تیاهم یب

 . بود خانه به رفتن ام خواسته

 اب دارد یسع و کندیم حرکت ایپو ، میشیم نیماش سوار

 : کند ارامترم شیحرفها

 یلیخ دونمیم ، نکن شلوغش یالک نشده یزیچ یگل -

 که مارو کشتینم طرف میرفتیم هم لو حاال یول یدیترس

! 

 : کنمیم نگاهش یبرزخ

 باشه یخطرناک ادم ممکنه یکرد فرو من کله تو اونهمه -

 چه و زد دختره که ییحرفها اون با باشه بهمان باشه فالن

 ماالن!  برگردوند و برد سکته مرز تا منو نایا همه دونمیم

 !؟ که کشتینم مارو طرف نشده یزیچ یگیم

 ایب االن یول!  ترسوندمت یلیخ من دونمیم یگل باشه -

 بنظرت ، میبزن حرف میدیفهم که ییایزیچ به راجع
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 هیک دختره اون اصال رنش؟یبگ خواستنیم که هیک لونرزو

 ه؟یچ هیقض اتیعمل اره؟؟یب رو لونرزو بوده قرار که

 : کنمیم نگاه رو به رو به یعصب

 داره اتیعمل سهیپل طرف!  دونمیم چه مرگشون خبر-

 !گهید

 ارکیچ یابونیخ الت دختره نیباا سیپل یاقا نیا خب -

 هیتصو هیبق با قراره که فرمودند شونیا بعدشم داره؟

 که ییادما اون به یعنی ؟؟یچ یعنی نیا!  کنه حساب

 مسئله از خارج کنهیم داره یکار هر نیا!  دهیم پول میدید

 با هک سهیپل هی نیا شمیم مطمئنم دارم من!  بودنشه سیمل

 یخوب یبوها اصال!  کنهیم کار نادرست یادما و ایماف

 ! یگل ادینم
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 ؛ کنمیم مرور را ایپو یحرفها ، کشمیم یقیعم نفس

 ان که است یَکالف مانند ماجرا نیا یول گفتیم درست

 ! بود دایناپ سرش

 شتریب دیبا نایا همه به راجع ، هنگه مخم االن پویا دونمینم

 و میببر طرف پشت میتونینم ینطوریهم میکن قیتحق

 !  میبدوز

 یچ همه به و باشه حواست شتریب توهم یول ، باشه -

 ادم نیا!  به یلیخ خوامینم بعدم به نیا از کن دقت

 :  اندازم یم پویا به ینگاه مین یش کینزد

 چه -:  خنددیم!  بغلش تو برم بده اجازه خدا تورو نه -

 نیماش و دهمیم تکان تاسف با یسر!  نشنوم گهید ، غلطا

 شمیم ادهیپ عیسر و کنمیم یخدافظ ، داردیم نگه کوچه سر

 . 
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 از خواهمیم نکهیهم شمیم وارد عیسر و کنمیم باز را در

 انممیم میجا در ییصدا دنیشن با برم باال عمارت یها پله

 : 

 ؟ حاال تا یبود کجا -
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 ، چرخانمیم طرفش به را سرم و مانمیم میجا در خکوبیم

 : دیآ یم جلوتر

 ! شبه ۳ ساعت -
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 : کنم برخورد یعاد و باشم لکسیر کنمیم یسع

 بودن ساعت به حواسم میبود رونیب دوستام از تا چند با -

 ! بخدا

 : زندیم هیتک ها پله نرده به و دهدیم تکان یسر

 هیقض ای دهیپر رنگت یگینم راستشو من به چون حاال -

 گس؟ید زیچ

 ارمین خودم یرو به یزیچ و بزنم لبخند یالک کنمیم یسع

: 

  مینطوریا تو با من -

 : رمیگیم سمتش به را دستم کف

 ! راست رو -

 یسال یلبخندها ، زندیم یکمرنگ لبخند اش خسته افهیق با

 ! کباری
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 ؟ چوندنیپ یپا بزارم ای باشم مطمئن -

 : داشتم دلشوره و استرس دلم در هنوز

 !  سرگرد جناب باش مطمئن -

 رفتارش از نیا و است کالفه ، کشدیم یقیعم نفس

 : داستیپ

 ؟یسادیوا رونیب چرا تو -

 ییحرفها ، داخل تا باشم رونیب دمیم حیترج روزا نیا -

 هشد کننده خسته دارن انتظار ازم که ییکارا و زننیم که

 !  واسم

 و بود مرتب که اش یمشک شیر ته و جذاب چهره به

 : کنمیم نگاه بود کرده تر مردانه و ابهت با را صورتش

 یزیچ کنمیم درکت همه از شتریب من ، خب یدار حق -

 که یکار تو مطمئنم من یول ؛ ومدیم داشت منم سر که
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 حق خب ینخوا رو گالره اگر!  یدینم انجام رو ینخوا

 یدید خواهرت مثل عمر هی رو گالره و من چون یدار

 ! یکن نگاش گهید چشم هی به یتونینم شبه هی

 نگاه میچشمها به رهیخ شودیم تمام ام جمله نکهیهم

 یزیچ فهممینم من که است نگاهش در یزیچ ، کندیم

 یابر که یزیچ!  یمعن پر یحرف ای جمله کی مانند بیعج

 اهشنگ عیسر یول داشتم الزم یشتریب زمان کردنش یمعن

 : کندیم نگاه گرید یجا به و ردیگیم را

 طفق حال نیباا یول رسهینم حد نیا به درکشون هیبق -

 گهید ییوقتا هی آدم دل چون کننیم تیاذ خودشونو

 شهیم خسته هیبق یانتخابا از و کنه انتخاب خوادیم خودش

! 

 ارکن که مانیها هیسا به و زنمیم هیتک ها نرده به کنارش

 آن و کلیه یقو و بلند یکی ، کنمیم نگاه بود افتاده هم
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 رستار یحرفها باز اما چرا ندانم!  الغر و فیظر یگرید

 یبرا رادمان گفتیم که حرفها همان ، چرخدیم ذهنم در

 به ، رودیم باال قلبم صربان کم کم انگار!  است مناسب من

 جرات خودم به یحت حال به تا کنمیم نگاه رادمان رخ مین

 به برسد چه بودم نداده هم را هیقض نیا به کردن فکر

 ! تصور

 هم به دیبا روز کی رادمان و گالره ذهنم در شهیهم چون

 !  دندیرسیم

 چوقتیه رادمان و گالره کردمیم اشتباه من دهمیشا

 اشدب کطرفهی که یا رابطه چون ؛ باشند جفت توانندینم

 و فیضع را عالقه و عشق و لعاب و رنگ یب را یزندگ

 ! کندیم تیخاص یب

 : پردیم دهنم از ناخواسته اما چرا دانمینم

 بود؟ شبنم با دلت -
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 : اندازد یم نییپا را سرش یول کندینم نگاهم

 . گمن بهش راجع یزیچ دمیم حیترج ستین گهید یوقت -

 خب -!  دهد پاسخ جمله یا به ندارد دوست یعنی نیا و

 ؟ شهیم یکس ریگ دلت اون بعد بنظرت ،

 نگاهم قیعم مکث با هیثان چند کندیم نگاهم ندفعهیا

 مفهمینم من که ندیبگو خواهندیم چه چشمها نیا ، کندیم

  ؟
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 اصلهف ، ردیگیم قرار میرو به رو قایدق و چرخدیم سمتم به

 : بروم عقبتر یکم شودیم باعث نمانیب کم

 ! دونمینم شده دمیشا ، بشه دیشا-

 نهیآد رادمان!  شودیم معمول حد از تر درشت میچشمها

 من سر به سر ای ؟ دارد دوست را یکس کردیم اعتراف

 گذاشت؟یم

 : زنمیم یپهن لبخند

 شه رشیگ دلت تو که یاون حال به خوش بابا جون -

 ! سرگرد جناب

 : شودیم شتریب تشیجذاب که زندیم یکمرنگ لبخند

 . . . ب خوش پس -
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 و سر با و دیا یم نییپا ها پله از کایرون حرفش وسط

 میبر زودتر چه هر که خواهدیم و دیا یم طرفمان به صدا

 ! شام زیم سر

 نیا!  مانمیم رادمان جواب در رانیح و کنجکاو من و

 هک بزنم یحرف خواهمیم شود؟ کامل بود قرار چطور جمله

 : زندیم صدا را من و افتد یم راه به کایرون دنبال عیسر

 ! شامه وقت دختر وفتیب راه -

 و گذاردیم تنها را میها شبه و شک و من راحت نقدریهم

 ذهنم در یسلطنت گارد سربازان مانند تمامش مین جمله

 ! روندیم رژه

. 

. 
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 * * * . 

 مش به را خودش و رودیم نییپا ها پله از سرعت به

 عمارت یگلدانها و درختان به دادن آب حال در که میرح

 : رساندیم بود

  بدم آب گلدونارو کنم کمک منم بده میرح مش -

 لبخند و ردیگیم باغچه طرف به را آب شلنگ میرح مش

 : زندیم یمهربان

 اگلدون بردار باغچه لبه از رو پاش آب اون باباجان ایب -

  بده آب رو



 

Romanzo_o 1652 

 و بنددیم سرش یرو توربان صورت به را شالش گلچهره

 میرح مش یوقت شهیهم ، داردیبرم را پاش آب اقیاشت با

 هاگلدان به خواستیم دلش دیدیم باغچه یاریآب حال در را

 کندیم نگاهش لبخند با میرح مش ، کند کمک و دهد آب

: 

 اهیگ و گل نیا یبود بچه تو یوقت امرزتیب خدا پدر -

 چشماش مثل بود زنده هم یوقت تا ، کاشت نجایا هارو

 داشت عالقه اهیگ و گل به چون!  کردیم مراقبت ازشون

 !  گلچهره گذاشت و کرد انتخاب خودش تورو اسم

 : دهدیم ادامه و زندیم یتلخ لبخند

 انومخ یگل هی!  قشنگه گل مثل دخترم صورت گفتیم -

 ترشیب یهرچ حاال ، زدیم رونیب بغلش از صدتا گفتیم

 نیا ، هداشت حق بابات نمیبیم کنمیم نگات و یشیم بزرگ

 ! باباجان برازندته اسم
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 باال اش یصورت برجسته یها گونه و زندیم لبخند گلچهره

 درشپ یبرا دیکشیم پر دلش بیعج حرفها نیباا ، رودیم

 . بود مانده آن تشنه سالها که یمحبت و مهر و

 بابام یامانتا نیا مراقب که میرح مش ازت ممنونم -

 کردمن یکار - بشن پژمرده و ننیبب بیآس ینذاشت یبود

 من از شتریب خودت ، فمهیوظ بوده یهرچ من که

 ! یداشت هواشونو

 متوجه کندیم بلند سر نکهیهم و زندیم لبخند گلچهره

 مارهش هم پشت بود ستادهیا آبنما کنار که شودیم رستار

 . نبود پاسخگو او انگار و گرفتیم را یکس

 ردیگیم نظرش ریز دقت با و کندیم زیر را شیچشمها

 یباحالت و اندازد یم بشیج در را یگوش رستار بعد یکم

 تا یگل ، کشدیم دست رنگش خوش یموها در کالفه

 ! شودیم او نافذ نگاه ریاس بدزد را نگاهش خواهدیم
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 ار نگاهش یتصعن یلبخند با و باشد آرام کندیم یسع

 . بکند را کارش و ردیبگ

 تاندرخ هیبق به تا رودیم باغچه گرید سمت به میرح مش

 عطر یبو و هیسا را شیجا نیح نیهم در ، بدهد آب هم

 ! کندیم ُپر یخوش

 کندیم تظاهر و دهدیم قورت یسخت به را دهانش آب

 نکهیباا ، گلهاست به دادن آب مشغول و ستین متوجه

 رد یخاص استرس یول بود گذشته شب ان از یروز چند

 . بود پا به هنوزم دلش

 ! داشت عالقه یلیخ اهیگ و گل به عمو ادمهی -

 بلند سر ، کنارش در قایدق هم ان و شیصدا دنیباشن

 نوزه شب ان از بعد اش افهیق حالت که رستار به و کندیم

 : کندیم نگاه بود یجد انگار هم
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 شتریب رو افتابگردون یگال فقط شدم اون نهیع منم ، آره -

 ! دارم دوس

 خوشرنگ آفتابگردان یگلها سمت به را پاش آب بعد و

 . ردیگیم
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 ! یافتابگردون گل مثل خودتم -. 

 یگاهن مین و ندینشیم یگل یلبها یرو یلبخند خواسته نا

 هیتک یگل به رو باغچه لبه رستار ، اندازد یم رستار به

 یقاتاتفا بخاطر روزها نیا کندیم نگاه صورتش به و زندیم

 . بود خورده گره هم در شیکارها تمام بود افتاده که
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 ،انگار شدینم او از یخبر گرفتیم را دیجاو سراغ هرچه

 . بود رفته فرو نیزم در و شده آب

 ، یعصبان هم و بود کرده نگرانش هم یخبر یب نیا

 دیجاو دادیم حق خودش به یول است رفته تند دانستیم

 .  بود نکرده یکوچک اشتباهه

 دانستینم ، چرخاندیم گلچهره صورت یرو را نگاهش

 یآرامش ، گرفتیم او از را یخاص آرامش انگار یول چرا

 ! است آن از یا ذره محتاج است وقت یلیخ که

 : بود اوردن کم حال در رهیخ نگاهه نیا ریز یگل

 ! نه- شده؟ یزیچ -

 ؟یدیند خوشکل ؟یکنیم نگام ینطوریا چرا پس -

 !دمیند زشت دمیشا-

  ها؟!  یشیم رمیاس یدار دمیشا -
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 نیا شودیم انینما اش یشگیهم کج لبخند باالخره رستار

 ! دارد هم یخاص ینیریش ؛ آرامش بر عالوه دختر

 به و ندیچیم را برگ پنج کوچک و زرد یگلها از یکی

 : شودیم کینزد یگل

 دیشا ؟یکن آروم رو خوادیم آرامش کمی که یکی یبلد -

 بشه رتیاس ینطوریا

 گلچهره گوش پشت را گل دقت با و آرام هم بعد

 : گذاردیم

 ؟ خانوم یُگل-

 ستارر توسط اش شده کوتاه اسم دنیشن بار نیاول یبرا و

 یم بدش خودش از!  کنندیم آب دلش در قایعم را یقند

 و ردیگیم یخوب حس رستار کار هر با نکهیا از دیآ

 نیا از شتریب دینبا ، شودیم آب دلش در عالم یقندها
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 ینجات راه مرد نیا در شدن غرق ، کند غرق را خودش

 . . نداشت

 ؟یندار آرامش مگه -

 ! نه کن فکر تو -

 ! گهید آرامشه خودش یخونوادت کنار نکهیهم ُخب -

 یگاه ، ستین ارامش هم شهیهم بودن خونواده کنار -

 ! خونوادست نیهم از ینااروم خوِد وقتا

 یحرفها بم و ریز به و گذاردیم نیزم را پاش اب گلچهره

 : دهدیم گوش رستار

 ؟یببخش رادمانو ینتونست هنوزم -

 ! نکردم فکر بهش چوقتیه که هیزیچ تنها نیا -

 دنیبخش یشیماروم یلیخ یببخش اگر کنمیم فکر من -

 لد متاسفم پس - خوادیم یبزرگ دل و ستین یاسون کار
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 هب یکس نه و ببخشه تونهیم رو یکس نه کهیکوچ من

 ! شهیم جا توش یراحت

 نبالد انگار ، کندیم فرق شهیهم با و بود شده تلخ زبانش

 یگل یول کند یخال او سر را حرصش که گرددیم نفر کی

 رنف کی ان دادیم حیترج که بود مظلوم و ایر یب یانقدر

 ! نباشد یگل

 ایپو چندم داندینم باره یبرا باز و گرفت را اش کهیت یگل

 !غرورش تمام به زد گند اش نقشه با که کندیم لعنت را
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 َسخت که باشه کیُکوچ که دل ، ُخب میدار آدم تا آدم -. 

 یخال ، رهیگیم ، شهیم ِکِرخت نباشه ُتوش یکس که ببخشه

 ونهتیم َسخت یلیخ گهید اونوقت شهیم َسرد و ُمونهیم

 یگَسن ِدل آدما نیا گفتیم بابام!  ُکنه یزندگ و بده ادامه

 به ، َنه یکس به چون باشه یَسنگ دل دینبا آدم ، ان

 ! کنهیم ُظلم ُخودش

 : کندیم نگاه ینامعلوم نقطه به رستار

 دهش عاشق ینیبیم هوی!  ستین خودش دست که ادم دل -

 خودت هب تا و شده اهیس شده نهیک از پر ینیبیم یوقت هی ،

 ستین قرار دال همه!  اومده سر و شده زیلبر ینیبیم یایب

 ، خوبه ادم شدنیم همه ینطوریا ، باشن بخشنده و بزرگ

 ! داره اجیاحت بدم یادما به ایدن

 : دوزدیم گلچهره به را نگاهش و
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 توکارشون ، بهتره یلیخ یبمون دور ازشون که ییآدما -

 که باشنن بد یآدما اگر اصال نفعته به شتریب ینکش سرک

 !! داد صیتشخ شهینم خوبارو

 نگاهه نیا دهدیم قورت یسخت به را دهانش آب گلچهره

 . کندینم القا را یخوب حس شده دوخته او به که ینیزبیت

 بد به آرامششونو بد یادما یول ، هیحرف نمیا خب آره -

 هی هبتون که ستین یکس بگردن هرجارم و فروختن بودن

 ! بهشون بده ارامش کهیچ

 شرتیت بیج در و اورد یم در گوشش یرو از را گل

 : گذاردیم اش نهیس یرو رستار دیسف

 و خوب حال بتونه که اس زنده روز چند مگه ادم -

 ! ینبونبج دست دیبا یدار فرصتشو تا کنه؟ تجربه آرامشو
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 و کندیم نگاه رستار به مکث یکم با حرف نیا از بعد

 دور رستار دست شدن حلقه با یول برود که چرخدیم

 : ماندیم شیجا در خیم مچش

 ؟یبلد!  ینداد سوالمو جواب-

 دهمبع و کندیم نگاه بود حلقه مچش دور که یدست به اول

 دهدیم گوش بود عقلش برضد کامال که قلبش یصدا به

 : خوردیم گره رستار چشمان در نگاهش آخر در و

 شدم ونمیپش چون نشو ریاس گهید فقط!  بلدم کنم فکر -

 ! خوامینم بد ادم

 مگه؟ فروختم بهت تر زمیه چندتا -

 ! دونمیم چه یبفروش یبخوا ندهیا در ینفروخت دیشا -

 : زندیم یکج لبخند
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 اونم تر زمیه از یخبر مهمه برام یلیخ بابات چون -

 وبخ منو حال چطور نمیبب شو اماده برو ، ستین تو واسه

 ؟یکنیم

 شیبرا رستار کنار حال و حس نیا ، رودیم عقبتر گلچهره

 حس یوقت مخصوصا است یخواستن و جذاب یلیخ

 شیبرا رستار و دارد نگاهش در یخاص گاهیجا کندیم

 ! است قائل ارزش

 ثبت تیزندگ خیتار تو امروز که باش منتظر ، پس باشه -

 ! شهیم

 ثبت نیزبیت مرد نیا یزندگ خیتار در که زهایچ چه و

 . . . بود نشده
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 " گلچهره. " 

 و دیسف خزدار پالتو ، کنمیم نگاه وضعم و سر به جانیباه

 الش ، بودند داده لیتشک را یخوب ست ام یخی یل شلوار

 فمیک داخل را قرمزم رژ و دارمیبرم هم را قرمزم فیک و

 یکم ، خانه مقدم خط از عبورکردن از بعد که اندازم یم

 ! بزنم آن از

 که مشیم کایرون متوجه بروم رونیب اتاق از خوامیم نکهیهم

 ! برود ییجا داشت قصد انگار بود کرده کاله و شال اونم

 : اندازد یم باال ییابرو ندیبیم را من تا

 کجا؟ کجا خانوم یآها -

 : میآ یم رونیب و بندمیم را اتاقم در
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 کجا؟ خودت -

 خرآ تا میدار امتحان ، دوستم خونه ببرتم خوادیم بابام -

 ! مونمیم شب

 بود شتریب من از ششیآرا هم کنمیم نگاه وضعش و سر به

 از یراحت به مطمئنن و!  افتضاحتر پوشش تیوضع هم و

 ممنوع قطعا بودم من اگر یول کندیم عبور مقدم خط

 ! شدمیم الخروج

 خوشبگذره!  یبسالمت -

 تو حاال گهید درسه همش یگذشتن خوش چه -

 ؟یریکجام

 : رمیم ها پله سمت به

 !ومدهین تو به شیفضول -
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 اجازه مامان از ، رومیم نییپا شیغرغرها به توجه یب و

 دبو خلوت تاخانه رومیم رونیب عیسر بعدهم و رمیگیم

 ! کردمیم استفاده فرصت از دیبا

 بود ما به انداختن کهیت حال در مدام روزها نیا عمو زن

 اقطع میبرو رونیب است قرار رستار و من دیفهمیم اگر

 ! انداخت یم راه به را سوم یجهان جنگ

 سالگرد از بعد به بود شده واگذار رادمان و گالره هیقض

 اب حتما سالگرد از بعد رادمان بود معتقد اقاجون ، شبنم

 ! دیآ یم راه نظرشان

 ! باطل الیخ یزه

 دز زنگ باالخره امروز نبود شیدایپ مدتها که هم یکت عمه

 یزار و هیگر یکل با و کرد صبحت هیبق و باخانجون و

 !  کرد یدلتنگ ابراز
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 در رادمان خشم از و بود مشخص فشیتکل که هم نیمت

 بدبختش نیمت که یا چارهیب دختر ان ، بود نمانده امان

 که عمه خانه اطراف یآپارتمانها از یکی در هم بود کرده

 ایدن هب بچه تا کردیم یزندگ بود یکت عمه شوهر به متعلق

 نیمت عقد به که گذاشتند قرار هم نیمع یروز در و ، دیایب

 و نباشد باز مردم دهان نیا از شتریب تا اورندیب درش

 . نزنند حرف پشتمان

 وارس و رمیم رستار نیماش سمت به و بندمیم را در عیسر

 دماغم نوک و میلپها بود شده باعث هوا یسرد ، شمیم

 . دکنیم حرکت من به کردن نگاه بدون رستار ، شود قرمز

 م؟یبر قرار کجا نمیبب بگو ُخب -

 : ارمیم نییپا را نیماش یجلو نهیآ

 ! نمایس -

 : اندازد یم من به ینگاه مین



 

Romanzo_o 1668 

 بهت اگر کن گوش گفتمو من یهرچ امروز - ؟ نمایس -

 تو کن تف ،تهش نرفت ادتی یچ همه و نگذشت خوش

 ؟ حله!  من صورت

 : زندیم یکج لبخند

 !باش تف اماده االن از پس -

 : کنمیم جمع را صورتم چندش با

 ! فیکث اه -
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 متوجه کشمیم لبهام یرو دقت با و ارمیم رونیب را رژم

 ار کارم عیسر و شمیم معذب یکم ، شومیم شینگاها مین

 . کنمیم تمام

 ؟ خونه رونیب یفضا از سواستفاده -

 : ردیگیم ام خنده

 ، مشاهده درصورت و ممنوعه خونه داخل چون بله -

 ! دارد یقانون گردیپ

 ؟ باشم خونه جاسوس من دیشا -

 : کنمیم نگاهش زنمیم لبخند

 ! یدار فرق همشون با تو نه -

 که یفرق ، دارد فرق ما ی باهمه که مطمئنم دلم در و

 ! شدمیم متوجهش دیبا یبزود

 ؟ بدتر ای بهترم ، دارم فرق حاال -
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 ربهت ای بدتر ، کنمیم نگاه رخش مین به مکث با یکم

 ! دانستمینم فعال را بودنش

 ! گمیم بهت بگذره گهید کمی یعنی ، دونمینم -

 شآهنگ و برمیم نیماش ستمیس سمت به را دستم بعدهم

 یخارج خواننده باشعرو آرام کامال یآهنگ ، کنمیم یپل را

! 

 دارد دوست آدم که است نیدلنش یآنقدر آهنگ و صدا

 عطر یبو!  کند گوش را ان و بچرخد ابانهایخ در ساعتها

 عطر نیا ، کشمیم میها هیر به را اش یشگیهم خاص

 میلبها کنج یلبخند ناخواسته!  بود ایدن عطر نیبهتر

 . ندینشیم

 و گذردیم چقدر دانمینم و دمیم رستار به را نمایس آدرس

 ستدیا یم حرکت از نیماش که شمیم اطراف و آهنگ محو



 

Romanzo_o 1671 

 دهآم بودم داده که یادرس طبق کنمیم نگاه برم و دور به ،

 . کندیم پارک یخال یجا در نمایس یجلو و بود

 هک ییادمها از یادیز تعداد به و میشویم ادهیپ نیماش از

 ، کنمیم نگاه داشتند رفتن نمایس به قصد انهاهم انگار

 ! بود شلوغ چقدر

 مانیجلو یمشک و گرد یباچشمها یکودک نیح نیهم در

 دیسف و قرمز رز یگلها شاخه از یا دسته و شودیم انینما

 : ردیگیم مانیجلو را زرد و

 ! گهید نیبخر ن؟؟یخواینم گل خاله ، عمو -

 ات دمیخریم ، بخرم شاخه کی بود شده اگر یحت شهیهم

 شنگاه حرف یب نباریا اما باشم ننداخته نیزم را شانیرو

 شانن یحرکت خودش از رستار بودم منتظر انگار و کنمیم

 ! بخرد من یبرا شاخه کی حداقل دهد

 : ردیگیم رستار یجلو را گلها پسرک
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 هیهد بهش نهیولنتا امروز گهید بخر خاله واسه ، عمو -

 ! بده

 جشن یبرا و بزند زنگ ایپو نکهیا از قبل تا ، زنمیم لبخند

 یچیه از کند دعوتم است گرفته اش کافه در که ینیولنتا

 بروم رونیب رستار با شد قرار که بعدش یول نداشتم خبر

 ! کردم ستم و پیت وارد را قرمز رنگ اگاهانه کامال

 زا است یروز چه امروز بود دهیفهم تازه انگار رستار یول

 انداخت من یپا سرتا به که ینگاه و اش چهره حالت

 ! بود مشخص

 : دیگویم پسرک به رو حال نیباا یول

 ُگل هک شمینم شاملشون من ، باشه عاشقا مبارک نیولنتا -

 ! بخرم
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 دروغ ، شودیم بدل و رد ما نیب نگاهش متعجب پسرک

 شاخه کی اگر!  برخورد دلم و من به یلیخ یول چرا

 عاشقمه؟ کنم فکر من دیترسیم دیخریم
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 رمیم که همانطور و رمیگیم فاصله آنها از و کنمیم اخم

 : گمیم

 . رمیبگ رو تایبل رمیم من -
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 را میقدمها و دهمیم قورت سرما آن در را بغضم بعدهم

 . زارمیجام سرم پشت را انها و کنمیم تندتر

 اکران ازهت طنز یینمایس لمیف کی یتهایبل گرفتن از بعد

 تیبل که ییآدمها همه ستمیا یم منتظرش در یجلو ، شده

 مه کنار زوج زوج و شدندیم سالن وارد یکی یکی داشتند

 پسرچهار از متشکل که هم پسرانه پیاک کی ، نشستندیم

 ، دکننیم عبور کنارم از بودند خودم سال و همسن بایتقر

 دستیا یم میجلو آنها از یکی یول دیگویم یزیچ هرکدام

 : کندیم نگاهم بود زده که یلش پیت با و

 ؟ کنم پر توییتنها یخوایم!  یباش تنها ادیم بهت -

 : رمیگیم او از را میرو و رمیم عقبتر بااخم

 ! کارت رد برو -

 : کنندیم نگاه باخنده شیدوستها
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 ! بخورم اخمتو جون -

 و رفت حال در مدام که یافراد و یشلوغ یال به ال از

 در که ییجا کنمیم یسع و دهمیم عبور را خودم امدند

 مه بشم خالص اراذل نیا شر از هم تا ستمیا به باشد دید

 را فضا خنده و همهمه یصدا ، کند میدایپ راحت رستار

 لمهیف هی همش حاالا؟ یکنیم فرار کجا - بود کرده پر

  نکن ناز بابا ایب مینیبب باهم گهید

 طعاق دادندیم ادامه گرید یکم اگر کنمیم مشت را میدستها

 ! کردمیم فرو حلقومشان در را فمیک

 ! نینکن درست دردسر دیبر -

 بخرم یه من کن ناز یه تو!  بخورم دردسرتو بابا جون -

! 

 حرص با را میلبها خندندیم شیدوستها حرفش نیا به و

 : کنمیم جمع
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 ونپرتت گمیم مزاحمت بخاطر ای نیکن گم گورتونو ای -

 ! رونیب کنن

 مفت زر اگر که رمیگیم دستم در باش اماده را فمیک

 ! اورمیب فرود دهانش یتو محکم ، زد یگرید

 : دیا یم کینزد پروهانه

 ! برم دمیم قول بزن شمارمو -

 اون که بدم نشونت یا شماره ، کنمیم نگاهش یعصب

 ! دایناپ سرش

 و دهمیم هولش عقب به و زنمیم اش نهیس تخت فیک با

 : زنمیم صورتش یتو فمیک ریزنج با بعد

 ! زیچ همه یب خودت مثل یکی دنبال برو گمشو-
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 پسر لب گوشه ، کنندیم نگاهم باز دهان با شیدوستها

 به خواست کردیم نگاه من به تیعصبان با و بود امده خون

 ! شودیم دهیکش عقب به محکم که ببرد ورشی سمتم

 کرده که یکار وجود با دهمیم قورت عیسر را دهانم آب

 رخنه وجودم در داشت استرس و ترس کم کم بودم

 ! کردیم

 زندیم پسر به یمحکم یلیس یجد کامال که رستار دنید با

 پرت نیزم یرو و دهدیم ازدست را تعادلش که یجور

 کندیم بلند و گرفته را او اش قهی از بعدهم ، شودیم

 ما متس به کم کم ها نگاه ، شودیم شتریب ام یلعنت استرس

 رستار ؛ بودند شدن جمع حال در افراد و بود شده دهیکش

 زانشیاو اش قهی از انگار که بود گرفته را پسره یجور

 ، است کرده
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 ناسزا و بد یها فحش اول شود رها که کردیم تقال پسر

 دهیترس انقدر رستار افهیق حالت از بعد یکم یول دادیم

 مسئول از چندتا ، شدن رها یبرا زدیم پا و دست که بود

 کنند ارام را جو خواهندیم و ندیا یم سراغمان نمایس یها

 ار پسر کنندیم درخواست او از و روندیم رستار طرف به

 به را او چندش و ارزش یب یش مانند رستار ، کند رها

 : ردیگیم قرار میرو یجلو قایدق که کندیم پرت من سمت

 ! رهینم ییجا نکرده یخواه معذرت تا -
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 تاس مشخص پسر افهیق از ، ردیگیم را گردنش پشت از

 ! بود افتاده کردن غلط به

 : دهدیم او به یتکان

 ! محترم خانوم خوامیم معذرت بگو ، باش زود -

 یددر با و کندیم پاک دست پشت با را دهانش خون پسر

 : کندیم زمزمه ارام کردیم حس گردنش پشت که

 . . معذرت ، من -

 ! ادینم صدات بلندتر -

 برود که بدهد اجازه خوامیم او از و کنمیم نگاه رستار به

 : کندیم نگاه پسر به لکسیر رستار یول

 بگو بلندتر باش زود -
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 نگاهش حرف یب یا گوشه در که شیقهایرف به پسر

 گرم یاب انها از شودیم مطمئن یوقت و کندیم نگاه کردندیم

 : اندازد یم نییپا را سرش شودینم

 ! خوامیم. .  معذرت من -

 : دهمیم تکان یسر

 ! فقط برو دمیبخش باشه-

 : کندیم تشیهدا شیدوستها شیسو به رستار

 و دنینم تیاهم بهت یزیپش که ییقایرف با بعد دفعه -

 !  نشو یکس مزاحم تعادله خط ریز جراتشون

 : کشمیم را اسپرتش کت نیاست و رمیم رستار سمت

 ! کن ولشون میبر ایب -

 نداشتند زدن کیج جرات که آنها از ظیغ با را نگاهش

 : دیآ یم من دنبال و ردیگیم
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 ! شدا یچ نیبب ومدهین رونیب اه -

 ، دهمیم رونیب را نفسم کالفه حرف نیا بعد

 ردنک دایپ با و میدهیم را مانیتهایبل و میشیم سالن وارد

 به اهمنگ ، نمیشیم شانیرو بود سالن وسط که ییهایصندل

 دراز میجلو رستار دست که بود امدها و رفت و اطراف

 : بود گرفته میرو به رو را یدیسف دستمال و شودیم

 !  کن پاک -

 : کنمیم نگاهش شده درشت یچشمها با

 ؟ رو یچ -

 : دهدیم تکان را دستمال من به کردن نگاه بدون

 بچه یدعواها نیا با روزمون هیبق خوامینم!  رژت -

 ! شه خراب یدوهزار

 : کنمیم اخم
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 ضیمر خودشون نایا شد؟ دعوا من رژ بخاطر یعنی -

 ! ایعوض بودن

 یذهنا رو تو رژ که ایعوض نیا از پر اطراف نیا-

 ! بامن نکن دو به یکی کن پاک داره اثر فشونیکث

 : کنمیم جمع یحرص را میلبها

 هک االنم امیبرم پسش از خودم اومد یکس اگرم!  کنمینم -

 !  بودم اومده بر پسش از اومدنت قبل یدید

 : کندیم نگاه صورتم به و چرخدیم سمتم به ندفعهیا

 رنگ صورتت دمیرسینم اگر فقط!  یاومد بر خوب اره -

 ! بود رژ

 اب زدمشیم یجور که نبودم جیافل کردینم یغلط چیه -

 ! کنن جمعش کاردک
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 : دهدیم باال را شیابرو کی

 تیابلق شتریب کنم فکر بودن چهارنفر اونا که ییاونجا از -

 !داشتن تو با نکارویا انجام

 !  انینم بر من پس از باشن نفرم ستیب -

 رد صاف و رمیگیم دستش از را دستمال حرص با بعدهم

 ! کنمینم پاک هم رو رژم و نمینشیم میجا

 دیآ یم ما سمت به نمایس نیکارکن از یکی نیح نیهم در

 : ردیگیم رستار سمت به را کورن پاپ جعبه دو و
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 درسته؟ بود شما مال-

 تشکر و ردیگیم هارا جعبه و دهدیم تکان یسر رستار

 : ردیگیم من سمت به را جعبه کی رفتنش از بعد ، کندیم

 ! باهاش شه پاک رژت شاالیا بخور ایب-

 و نخندم که رمیگیم را خودم یجلو یول ردیگیم ام خنده

 . رمیگیم دستش از را جعبه بااخم

 ینستنتو الهمیپف دوتا بخره؟ بره یفرستاد رو اقاهه نیا -

 ؟یبخر خودت

 : اندازد یم ام افهیق به ینگاه مین

 باز هوم - ؟ینش تیاذ یاریم فشار مغزت به نهمهیا -

 ! گذاشتنش اکبند کال ایبعض ارمیم فشار من خوبه
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 موقع دمیخر خودم!  توهه یفکرا از بهتر بمونه اکبند -

 رفت ادمی بعدم بمونه نیا دست دادم یجنابعال یدعوا

 ! رمیبگ ازش

 : زارمیم دهانم در الهایپف از و کنمیم نازک یچشم پشت

 یا گهید تصورات من ممکنه ینکرد فکر خداروشکر-

 ! یدیخر نارویا یرفت ، یعاشقم کنم فکر و کنم ازت

 یکج لبخند ، اندازم یم را گلها دنینخر کهیت باالخره و

 : زندیم

 اپپ چهاردونه با که یستین بچه نیا در گهید دونستمیم -

 !  یُکن فکرا نیا از کورن

 جوابش گرید و کنم پنهان را خوردنم حرص کنمیم یسع

 حرص شتریب کنم بحث بااو شتریب هرچقدر ندهم را

 ! خورمیم
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 ور بزرگ صفحه و شودیم کیتار سالن هیثان چند از بعد

 . شودیم اطراف یروشن و نور تنها مانیرو به

 ! نهک ریخ به بعدشو خدا ، نگذشته خوش که نجاشیتاا -

 

 

۹۳۴ 

. 

 * * * . 

 لذت گلچهره یبرا که همانقدر ، بود دهیرس لمیف یآخرا

 انجیه از دور به و یعاد لمیف کی رستار یبرا بود بخش

 ! بود

 نگاه است شده ُبر روده خنده از که گلچهره مرخین به

 یرو یلبخند ناخواسته دخترک یها خنده از ، کندیم
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 دل به لمیف دنید از شتریب یگل دنید انگار ندینشیم لبش

 ! نشستیم

 اب که کندیم رستار سمت به را شیرو خنده با گلچهره

 اندند به را لبش گوشه مکث یکم با او رهیخ نگاهه دنید

 : ردیگیم

 من؟ به یزد زل چرا نیبب لمویف -

 گوشش کنار و کندیم کترینزد یگل به سرش رستار

 : دیگویم

  نه؟ ای شده پاک رژت نمیبب خوامیم -

 از شده جمع یلبها با و کندیم زیر را شیچشمها گلچهره

 : کندیم نگاه رستار به حرص

 ! شهینم و نشده نه -
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 در فرمش خوش یچشمها و زندیم یمرموز لبخند رستار

 : درخشدیم یکیتار ان

 ! کنمیم پاکش خودم روش با من پس -

 : دهدیم باال را شیابرو یتا کی گلچهره

 !اونوقت؟ هیچ خودت روش -

 : زندیم یچشمک رستار

 ؟یبدون خوادیم دلت یلیخ -

 ! یش واصل یتونینم زور به نداره ریتاث باشه یروش هر -

 : بردیم جلوتر را سرش مرموزش لبخند باهمان رستار

 شم؟ واصل زور به خوامیم گفته یک -

 گرم هرم ، دهدیم قورت یسخت به را دهانش آب گلچهره

 دلش با چرا َمرد نیا کندیم حس را رستار ینفسها

 و خاص یچشمها جفت در نگاهش کرد؟یم را نکارهایا
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 خاص هم هرچقدر ادم نیا ، خوردیم گره رستار یا لهیت

 دختر نیا ، باشد دختر نیا مهین تواندینم انگار باشد

 قلب در یراحت به تواندینم باشد نیدلنش هم هرچقدر

 ! کند نفوذ بود مانده یخال سالها که یمرد

 کباری ، افتد یم یگل قرمز و یا قلوه یلبها به رستار نگاه

 ذهنش در است هنوز که هنوز و بود کرده امتحان را انها

 رفتنگ فاصله قصد گلچهره ندیبیم تا است مانده طمعشان

 ، کشدیم خودش سمت و ردیگیم را شیبازو عیسر دارد

 گاهن رستار صورت به یمتریلیم فاصله ان در مات یگل

 و شوندیم روشن چراغها کند یحرکت بخواهد تا و کندیم

 انگشت رستار نیح نیهم در ، دهندیم لمیف انیپا از خبر

 ژر از یمیعظ حجم و کشدیم یگل یلبها یرو را شصتش

 ! کندیم پاک را
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 یرو رستار انگشت رد!  ماندیم شیجا در شوکه یگل

 تاررس به و کندیم بلند را سرش مات ، کندیم حس را لبش

 ! زندیم زل کردیم نگاهش ثیخب که

 میبر پاشو!  کنمیم پاکش خودم روش با!  که گفتم -

 ! میکن شروع امروزو بعد سانس

 و کندیم پاک دستش یرو از را رژ یجا دستمال با

 نیب از گلچهره از زودتر و شودیم بلند شیجا از لکسیر

 یرو را دستش جاخورده یگل و شودیم رد هایصندل

 لبشق ضربان تا کشدیم قیعم نفس چند و کشدیم شیلبها

 ! برگردد نرمال حالت به
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 . بود کرده شروع دخترک قلب با را یباز بد مرد نیا

 رستار کار نیا بخاطر و باشد تریجد کندیم یسع

 کرده دخالت زشیچ چیه در ندارد حق او کند سرزنشش

 ! کند منعش دارد دوست که یزهایچ از و

 و ندکیم باز را در تیعصبان با رسدیم نیماش به نکهیهم

 یزهار گل از یا دسته متوجه که بتوپد رستار به خواهدیم

 که ییجا شاگرد یصندل یرو که قرمز و زرد خوشرنگ

 ! شودیم ، بودند کرده خوش جا ، ندیبنش بود قرار

 را گلها نیا!  ماسدیم دهانش در هم سر پشت شیحرفها

 یسک نگفت مگر ؟اصالیکس چه یبرا ؟ بود دهیخر رستار
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 یرو رز یگلها نیا پس ؟ بخرد گل شیبرا که ندارد را

 ؟ کردندیم چه یصندل

  تو ماِل همش!  زردک شو سوار -

 دریبگ را لبخندش یجلو خواهدیم هرچه یول چرا داندینم

 نیا دلش فقط االن خوردن حرص انهمه از بعد!  تواندینم

 ! خواهدیم شیلبها یرو را بزرگ لبخند

 : کندیم بغل را گلها ذوق با و شودیم سوار عیسر

 ! خوشکلن چه یوا ؟ شونیدیخر یک -

 : زندیم را اش یآفتاب نکیع رستار

 یکرد قهر زشت اردک جوجه نهیع که موقع همون -

 ! یرفت

 : زندیم رستار یبازو به یمشت و کندیم یاخم یگل
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 یهرچ و یببند دهنمو یتونینم گل شاخه چند با -

 ! کن جمع حواستو!  ایبگ بهم یخواست

 ُترش گل شاخه چهار نیهم بخاطر تو یول!  الو یاوک-

 یدیل هی با یوقت داشتم انتظار چون اره-!  یرفت و یکرد

 ! یبخر و یدرار یباز جنتلمن یمحترم

 داشت بودن جنتلمن اصول!  یدیل یما یسار اوه-

 ! شدیم فراموشم

 و چرخاندیم را شیرو و کندیم نازک یچشم پشت یگل

 هب را یخوب حال اشانیتازگ و طروات کشدیم بو را گلها

 . کردیم القا وجودش

 ! بهشت باغ- کجاست؟ یبعد مقصد محترم یدیل خب -

 به ات را بیعج نام نیا اندازد یم یگل به ینگاه مین رستار

 : بود دهینشن حال
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 ؟ یگیم که نجایا کجاست -

 میبر!  توهه اوضاع و حال مخصوص که صفا با یجا هی -

 ! میکرد کشفش ایپو با ، خفنه چقدر ینیبیم خودت

 :دهدیم تکان یسر رستار

 ! میبزن اون به سرم هی باشه ادمونی ، ایپو یگفت -

 : کندیم نگاهش ذوق با یگل

 ! هچسبیم یکل دارن برنامه کافه تو امشب اتفاقا! ولیا -

 ! توهه دست ها برنامه همه امروز!  الو یاوک-

 کی رستار یگفتنها الو نیا خواهدیم دلش چقدر یگل و

 ! کالم کهیت کی فقط نه باشد دل ته از یروز
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 زدن حرف و دنیکش نفس موقع که بود سرد یانقدر هوا

 ! شدیم خارج دهانش از یرنگ دیسف بخار

 به قدم ، شوندیم بهشت باغ یبایز و بزرگ رستوران وارد

 را آخر تا یورود ریمس کندیم حرکت رستار با قدم

 که یآبشار یصدا و بود پوشانده کوچک یها درختچه

 ییبایز یقیموس همراه کردیم خاصتر واقعا را بهشت باع

 . بود دهیچیپ فضا در

 و ازهت و تر درختان خوش یبو دندیکشیم که ینفس هر با

 ، شدیم دهیکش وجودشان اعماق در شاداب یها سبزه

 ! خودش یبرا بود یبهشت واقعا نجایا
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 صورت به که ییها گاهیجا به یریمس کردن یط از بعد

 یا شهیش اطرافشان و بودند شده دهیچ هم کنار قیآالچ

 قیآالچ سمت به رستار زودتر یگل ، رسندیم بود

 خودش به را یدنج یجا شهیهم مانند رودیم شانیشگیهم

 . بود داده اختصاص

 هیکت یپشت به بود امدهین بدش فضا از انگار که رستار

 : چرخاندیم اطراف را نگاهش و زندیم

 ! ادیم خوشم داره تازه ات قهیسل از -

 : کندیم فرو شیبهایج ته را شیدستها گلچهره

 ! بهشت آوردمت نیبب!  یدید کجاشو حاال -

 نگاه بود شده قرمز سرما از که یگل دماغ نوک به رستار

 : کندیم



 

Romanzo_o 1697 

 -!  شدیم فراموشم رانیا یدنید یجاها داشت کم کم -

 تبه هم یمشت انار آب هی برمتیم شام از بعد سایوا حاال

 رهینم ادتی رانیا هیچیه گهید اونوقت توپ یجا هی دمیم

! 

 ! هشیم تنگ نجایا یبرا دلم ، برم هروقت اونموقعه خب -

 قرار کجا رفتن؟!  کندیم نگاهش مکث با یا لحظه یگل

  شود؟ دلتنگ که برود بود

 : پرسدیم دیترد با

 ؟ یبر ییجا قرار مگه -

 تنش از را رنگش یا قهوه دوخت خوش کت اور رستار

 : کشدیم گلچهره یرو اورد یم رونیب

 ! داره هم یرفتن هی یاومدن هر-
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 حس خواهدیم تا کندیم نگاه رستار کار به متعجب یگل

 نیا ، افتد یم رستار جمله ادی دهد راه دلش در را یخوش

 نماندن یبو و رفتن خبر نداشتند رو یخوب حس حرفها

 ! دادندیم

 ؟ یبرگرد قراره یبگ یخوایم یعنی ، فهممینم -

 : کندیم نگاه یگل منتظر یچشمها به رستار

 . . بمونم قراره نگفتم اولشم از -

 یزیچ است متعجب شودیم عوض اش چهره حالت یگل

 ؛ زندیم شدت به نبضش و خوردیم را جانش خوره مانند

 اصال چون!  بود نکرده فکر مرد نیا رفتن به چوقتیه

 ! باشد داشته یرفتن امدن نیا نداشت انتظار

 . . بفهمه اگر عمو زن ؟یچ خونوادت پس -
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 یزیچ یکس ستین قرار فعال ، فهمنینم نرفتم یوقت تا -

 ! دونهیم نویا که یهست یکس نیاول تو!  بدونه

 به غذا منو با گارسون دیبگو یزیچ خواهدیم تا یگل

 : دیوگیم ِمنو به کردن نگاه بدون رستار ، دیآ یم سمتشان

 ! خوادیم یزید دلم مدتها بعد من -

 تواندینم!  است رستار یحرفها شوک در هنوز یگل

 رشحت غم مانند قلبش در یزیچ انگار کند هضم را رفتنش

 ، شودیم
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 قشهن بخاطر رستار با االنش برخواست و نشست نکهیباا

 ؟ بزند گول را دلش توانستیم مگر یول بود ایپو یها

 اب و کند فراموش را عشقش شبه کی توانستیم مگر

 ؟ دیایب کنار رفتنش

 ؟یخوریم یچ یبگ یخواینم -

 قیآالچ یجلو منتظر که یگارسون به و دیآ یم خودش به

 : کندیم نگاه بود ستادهیا

 . . زیچ. .  منم -

 دیبا چه داندینم که است شده ریدرگ افکارش یانقدر

 : دیبگو فکر بدون دهدیم حیترج نیهم یبرا ، دیبگو

 . نیاریب منم یبرا همون از خواستن شونیا یهرچ -
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 رستار ، رودیم و کندیم ادداشتی عیسر یگارسون

 : کندیم زیر را شیچشمها

 ه؟شیم تنگ دلت منه؟ رفتنه بخاطر نکنه شده؟ یزیچ -

 جمع را خودش کندیم یسع! خوردیم جا حرف نیباا یگل

 یشانیپ به ینیچ ، نباشد عیضا نیا از شتریب و کند جور و

 : دهدیم اش

 ! یبر اگر کنمیم دق آره -

 ! مونهیم ادیز مرده کشته شهیهم من پشت -

 مرض نوع هی تونهیم ادمیز یفتگیخودش یدونستیم -

 ! کن دوا خودتو بنظرم باشه؟

 : زندیم یکج لبخند دار منظور رستار

 ! گفتم یجد من یول -

 : اندازد یم باال یا شانه فهمدینم را منظورش یگل
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 ! بود گفتن ما از هرحال به-

 یا فهایق با و چدیپیم خودش دور را رستار یپالتو هم بعد

 . زندیم زل رونیب به عبوس

 !  یشد زشت اردک جوجه هیشب قایدق نیبب -

 : کندیم جمع را شیلبها حرص با یگل

 . .  یول باشه زشت اردک جوجه آدم -

 تنگ را شیچشمها رستار ، دهدیم قورت را حرفش ادامه

 : کندیم

 ؟ یچ یول -

 ! بماند -

 ! بگو نمیا یگیم یچ همه که تو -

 جودیم را لبش گوشه حرص با یگل

 !نباشه گاو -
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 را شیرو تیاهم یب یگل ، کندیم نگاهش متعجب رستار

 ار عشق نه که یکس نظرش به ، چرخاندیم گرید طرف به

 فحر یاحساس یب باکمال بعدهم شودیم عاشق نه فهمدیم

 ! است کمتر هم گاو از زندیم رفتن

 ؟ گاو شدم من االن-

 حاال -!  ینیهم هم تو پس زشتم اردک جوجه من یوقت -

  گاو؟ چرا

 کندیم نگاه باغ قشنگ آبشار و رونیب به که همانطور یگل

 : دیگویم

 مهم واسش هیبق ، ستین مشخص احساسش ، نفهمه -

 ! شهیم رد و نییپا ندازهیم سرشو ، ستنین

 ؟ دارم رو صفات نیا همه من االن -

 ! متاسفانه بله دمید که ییتاجا -



 

Romanzo_o 1704 

 ! یکنیم قضاوتشون ادما ظاهر از که متاسفم برات پس -

. 
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 حرف حرص یرو از داندیم ، کندینم نگاهش گلچهره

 آن گرفتن پس به حاضر عنوان چیه به یول است زده یبد

 : ستین هم

 حاال ! بشناسمت تونستم حد نیهم تا من یول دیببخش -

 . دونمینم باطن ای ظاهر
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 نیباا امروز مثال ، کشدیم گردنش پشت یدست رستار

.  یدار خنده محال چه شود؟ خوب حالش بود قرار دختر

 دباش داشته یحس نیچن دیا یم تا که لحظه نیا به تا. 

 ! زیچ همه به زندیم گند یگل

 ! خبره چه تو اون یدونینم یستین آدما دل یتو ، تو -

 قرار همه!  شدن بزرگ یچطور و ییحسا چه با یدونینم

 یکی!  بدن بروز یراحت به رو احساساتشون ستین

 یکی!  یکن نگاه بهش قیعم دیبا ، چشماشه تو احساسش

 یکی ؛ یبد گوش بهش خوب دیبا حرفاشه تو احساسش

 ! شیبفهم تا برهیم وقت و دلشه تو احساسش هم

 : اندازد یم رستار به ینگاه مین یگل

 ؟ یکدومش تو -

 ! کجاشه احساسش گاو هی یبفهم تا کن دقت -
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 اش خنده یگل یول زندیم را حرف نیا تیجد با رستار

 ندشلبخ متوجه رستار تا گزدیم را لبش گوشه ، ردیگیم

 . نشود

 خودم درمورد ادمارو احساسات وقتا یگاه فقط من -

 چون!  دارن دوسم که ییکسا مخصوصا ، کنمینم درک

 قتاو یلیخ که شنیم یآدم عاشق شناسنینم منو چکدومیه

 ! کنندس تیاذ نیا و ستمین من آدم اون

 حالتش خوش یموها از تار چند که یرخ مین به یگل

 یلیخ وقت االن دیشا ، کندیم نگاه افتاده اش یشانیپ یرو

 : شود کترینزد رستار به که باشد یمناسب

 ؟ یدینم نشون آدما به تویواقع خوِد چرا -

 . . دهیبر همه از وقته یلیخ چون -

 نشونش وقت نهمهیا که دهید بیآس یلیخ کنمیم فکر-

 ! ینداد
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 ادینم رونیب نمیهم یبرا دهیکش عذاب و دهید بیآس -

 . رهیبگ جاشو کنهیم پنهون نقصاشو که یآدم تااون

 . . اون ، بشه باعث یزیچ هی روز هی داره امکان -

 ! شهینم اومدنش رونیب باعث یزیچیه!  نه -

 ودب خودش به اگر کندیم نگاهش سوال از پر نگاه با یگل

 امدن اب یول ، دهد جواب رستار تا دیپرسیم سوال صبح تا

 . دیبگو یزیچ کندینم فرصت گرید گارسون

 یارب نیآخر!  یزید ، کندیم نگاه شیجلو نیرنگ سفره به

 غذا نیا داندیم فقط دیآ ینم ادشی را بود خورده که

 ستا مجبور حال نیباا یول خواندینم ستمشیس با یلیخ

 از و کار و داده سفارش یپرت حواس یرو از چون بخورد

 باالخره اندازد یم رستار به ینگاه مین ، گذشته کار

 هرچند!  کند امتحان او با را نفره دو شام کی توانست

 در را امروز بازهم یول رفتند راه هم اعصاب یرو شتریب
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 کرارت بازهم که ستین معلوم چون کندیم ثبت تاابد ذهنش

 . . نه ای شودیم

 * * * 

 

 " کایرون" 

 

 تردخ و بود گرفته فرا را ساختمان سراسر کیموز یصدا

 یبازو به ، شدندیم رد کنارشان از یمختلف یپسرها و

 : زندیم ایمیک دوستش
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 تو یبیعج استرس هی میبرگرد ایب گمیم ، یمیک یه -. 

 ! کنهیم بد حالمو داره دلمه

 اش وهیآبم از و دهدیم تکان خودش به الیخ یب ایمیک

 : نوشدیم

 قعش هی رونیب میاومد قهیدق دو بابا ؟ یشد خر تو باز -

 ! یگذاشت اگر!  مایکن یحال و

 زور به که است آور سام سر یانقدر کیموز یصدا

 همه کندیم نگاه اطرافش به!  شنودیم را ایمیک یصدا

 ، بود ترشیب او به نسبت سنشان داشتند حضور که یکسان

 و دندیرقصیم هم آغوش در راحت یلیخ پسرها و دختر

 . دندیخندیم سرخوشانه

 درس باهم بود قرار که ایمیک دوستش اصرار به امشب

 هم زود بود قرار و بود آمده یمهمون نیا به بخوانند
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 یبرا و بودند یآزاد نسبتا خانواده ایمیک خانواده ، برگردند

 . نداشتند ها یمهمان نیا در حضور یبرا یمشکل نیهم

 : کشدیم خودش دنبال به و ردیگیم را دستش ایمیک

 ! نجایا یسادیوا مترسک نهیع وسط میبر ایب -

 به ال و یشلوغ آن در و رقص ستیپ وسط بعد یکم و

 ایمیک ، بدهد یتکان خودش به کندیم وادارش هیبق یال

 که یهمانطور و اورد یم کایرون یبرا وهیابم وانیل کی

 نارک بلند ایمیک ، نوشندیم انها از دهندیم تکان را خودشان

 : دیگویم کایرون گوش

 از وقتشه!  کنما جور واست رو یکی خوامیم امشب -

 ! گهید رونیب یایب ییتنها

 نیمه یبرا بود شده گرمش ادشیز تیفعال بخاطر کایرون

 شا یتلخ کمرنگ یها رگه از ، کشدیسرم تااخر را وهیابم

 : کندیم جمع را اش لوچه و لب
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 ! بود بس پشتم هفتاد واسه یکی همون توروخدا نه -

 ؟ تلخه چرا ؟ مگه بود یچ طعم وهیابم نیا یلعنت

 : خنددیم سرخوشانه ایمیک

 !  شهیقات یتگر نمه هی کنم فکر -

 : ماندیم شیجا در شوکه کایرون

  ؟ نبود وهیام مگه ؟یگیم یچ -

 : رقصدیم یخوش غرق ایمیک

 ! مخلفات درصد چند با گهید بود وهیابم-

!  شودیم باز ممکن حد نیآخر تا شیچشمها کایرون

 فحر نیا راحت و الیخ یب نقدریا ایمیک شودینم باورش

 ! زندیم را
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 دردسر ، رودیم جیگ سرش و گرفته گر تنش کندیم حس

 یرو کیموز یصدا و دیآ یم سراغش به نمک نم یبیعج

 ! رودیم راه روانش

 هرهچ یتاکم یرنگ ینورها رقص فقط و بود کیتار فضا

 به تا ردیگیم شیپ در را یریمس ، دادیم نشان را افراد

 و شده سست شیپاها کندیم حس برگردد گاهشانیجا

 به یگل دست امشب اگر!  است ختهیر هم به اعصابش

 ! شدیم نابود دادیم آب

 عذر کندیم یسع و زندیم تنه نفر چند به راه نیب در

 محکم که بود یبلند مو دختر آنها از یکی ، کند یخواه

 : کندیم نگاه کایرون به بااخم دختر ، کنندیم برخورد باهم

  کن نگاه روتو جلو ؟ مگه یکور -

 اغوشش در و نبود مشخص صورتش که یپسر به و

 : کندیم نگاه دیرقصیم
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 ! نوریا ختهیر اس بچه یهرچ خدا تورو ینیبیم -
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 نبود بچه هم انقدرها خوردیبرم غرورش به انگار کایرون

 ! بزند حرف راجعبش نگونهیا دختر نیا که

 . .  َمن ، خانوم یه -

 : ندیبیم مات را دختر صورت و رودیم جیگ سرش

 ! ستمین. .  بچه َمن -
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 و رودیم یاهیس شیچشمها شودیم تمام اش جمله نکهیهم

 . داردیم نگهش قدرتمند یدست بخورد نیزم بخواهد تا

 * * * 

 : ردیگیم رستار سمت به را انار آب بزرگ وانیل

 ! هیچ یواقع انار آب نیبب و بخور ریبگ -

 نگاه رنگش قرمز یمحتوا به و ردیگیم را وانیل رستار

 : کندیم

 ؟ نجایا یایم شهیهم -

 : کندیم نگاه یفروش انار آب کوچک مغازه به گلچهره

 گرم یندینوش هوا نیا تو البته!  چسبهیم دانشگاه بعد آره -

 ! بهتره

 مه سرما یتو یدار لج خودتم با تو که ییاونجا از یول -

 ! یخوریم انار آب



 

Romanzo_o 1715 

 : زندیم لبخند گلچهره

 سرما و گرما باشه داشته دوست رو یزیچ اگر آدم -

 ! شناسهینم

 ره که یچوب مکتین به یگل ، دهدیم تکان یسر رستار

 یها هسیر به و زندیم هیتک بودند نشسته شیرو شانیدو

 شده وصل یفروش انار مغازه در یجلو که یزن چشمک

 : کندیم نگاه بودند

 ؟ یگیم راستشو بپرسم یزیچ هی -

 : نوشدیم انارش اب از یکم رستار

 حیترج ای گمیم راست ای ، گمینم دروغ چوقتیه من -

 ! ندم جواب دمیم
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 مه به یحساب اش معده ندینشیم شیجا در صاف گلچهره

 داریپد خوردنش یزید یها نشانه کم کم و بود ختهیر

 : اوردین خودش یرو به یزیچ کندیم یسع یول شدیم

 ؟یشد عاشق حاال تا -

 

 

 . َرستار_رمان#

 ! کنم فکر بهش نکردم وقت یحت حاال تا نه -. 

 راترف یحس هی نفر هی به یکن حس نشده چوقتیه یعنی -

 ؟ یدار داشتن دوست از

 مین و کشدیم حالتش خوش یموها به یدست رستار

 : اندازد یم یگل به ینگاه
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 که یاون یبرا فقط نه خوادیم اقتیل فراتر حس نیا -

 اقتشویل من دیشا!  خودت واسه بلکه ، یکنیم انتخاب

 . نداشتم

 یوقت دیآ یم خوشش چقدر ، رودیم باال شیابروها یگل

 ، دیگویم را قتیحق شهیهم خودش به راجع رستار

 اعتراف آورد یم زبان به و دارد قبول را خودش یهایبد

 ندیبیم اش یزندگ در را یادم نیچن است بار نیاول کندیم

! 

 ؟ یدار اعتقاد عشق به اصال ُخب -

 : زندیم هیتک مکتین به و دهدیم تکان یسر رستار

 وت یبرا ابد تا نفر هی که نیا ، ادیم خوشم اش دهیا از -

 !  شده ساخته

 دهیچیپ اش معده در که یدرد تا کشدیم یقیعم نفس یگل

 : کند کنترل را بود
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 ؟ ینکیم امتحانش ادیب شیپ یفرصت اگر یعنی پس -

 : چرخدیم یگل سمت به و زندیم یکج لبخند

 ! کنمیم امتحانش دارم -

 رد شدیم مگر ، کندیم نگاهش عیسر یگل حرفش نیباا

 حرف ؟ نکنند انیطغ شیحسها و نشود اشوب دلش

 مد؟نفه را منظورش یگل شدیم مگر یول است مبهم رستار

 ردس خونه کنهینم یزندگ یکس خونه یتو یوقت یدید -

  ؟ شهیم

 : کندیم نگاه رستار به گنگ و جیگ یگل

 مگه؟ چطور آره -

 ! ستین خونه از کمتر که آدم قلب بگم خوامیم یچیه -

 دلت و یبد راه توش رو یکی یتونینم یراحت نیهم به

 زیاس به آدم اون ینیبب دیبا اصال ، خوادیم زمان!  شه گرم
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 از بلق ؟ یدار نگهش تو اون ابد تا یتونیم خوره؟یم قلبت

 از ابعد که شونیبشناس خوب دیبا قلبت به ادما دادن راه

 ! ینش مونیپش یداشت بهش یعشق و انتخابت

 را نشانیب فاصله ، کندیم نگاه یگل یچشمها به هم بعد

 . بود کرده پر یگل فیک

 شداره گفتمیم بهش کنهانتخابم دلت نکهیا از قبل کاش-

 !  یش مونیپش داره امکان

 : دیگویم کردن فکر بدون گلچهره

 ؟ یچ نشه مونیپش اگر -

 در انگار بار نیاول یبرا یول است یجد نگاهش رستار

 تار سمت به دستش ، شودیم دهید یغم شیچشمها

 اند افتاده یگل صورت یرو شال ریز از که یلخت یموها

 : کندیم نوازش را انها سرانگشت با ؛آرام شودیم دهیکش
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 من یبرا تاابد که یهست یهمون تو فهممیم اونوقت -

 ! شده ساخته

 ریز خون ، است نشسته شیجا در مبهوت و مات گلچهره

 حس را یبیعج یداغ شیها گونه ریز و دودیم پوستش

 . کندیم

 دست لمس از ؟ قلبش با ، روحش با کردیم چه مرد نیا

 دایپ انیجر شیرگها در یقیعم ینیریش شیموها با رستار

 که یروز آن چوقتیه کندیم آرزو دلش در و کندیم

 ! نرسد فرا شود مانیپش

 

 

۰۴۹ 

. 
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 ، دارن ییایبد هی همه ستین مطلق خوب یآدم چیه -. 

 دوست دارن که یزیباهرچ ادمارو کردم یسع شهیهم منم

 و یکت عمه داشتن دوست یکنیم فکر ، باشم داشته

  ه؟یآسون کار هیبق و خانجون

 و چرخاندیم دخترک صورت نقاط یرو را نگاهش رستار

 : کندیم نوازش را اش گونه

 !  یمطلق خوب تو یول -

 دور رستار چشم از نیا و گزدیم را لبش گوشه یگل

 : ماندینم

  اینشد بدم نیهمچ رژت بدون -

 حس با یگل ، شودیم کترینزد یگل به عمد از بعدهم

 کندیم نگاهش حرکت یب مکث یکم با ، شینفسها یگرم

 : کشدیم عقب عیسر یگل که کند یشرویپ خواهدیم رستار
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 گهید میرب بهتره!  داشته یمنف راتیتاث اناره آب کنم فکر -

. 

 : زندیم یثیخب لبخند رستار

 ! میرسیم باهم یخوب یجاها به میدار تازه ؟ میبر کجا -

 دایپ او به یحس رستار تا ندارد دوست اصال که گلچهره

 لندب خواهدیم ، شود تکرار نکرده ییخدا قبل اتفاق نکرده

 شبغل یتو آن کی در و کشدیم را دستش رستار که شود

 : کندیم نگاهش طنتیش با رستار ، افتد یم

 ؟ یریم ییجا -

 ترشیب لحظه به لحظه اش معده درد کندیم اخم شوکه یگل

 و خوردیم تکان ، انداخت یم خط اعصابش یرو و شدیم

 فرو رستار آغوش در شتریب که شود جا جابه خواهدیم

 : رودیم
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 ؟یشد وونهید ؟ یکنیم کاریچ-

 ار یگل انگار و شودیم زمزمه گوشش کنار رستار یصدا

 : کندیم کردن گوش به وادار

 چوقتیه من یبدون خوامیم شد یهرچ ماجرا نیا ته -

 دیاب که دارم یادیز یزایچ من ، بزنم بیآس تو به خوامینم

 عوض درموردم نظرت تااونموقع اگر برم بعدش و کنم رو

 ؟ شهیم یچ -. .  نشد

 کنارم خوامیم که ییادما معدود جزوه یشیم اونموقع -

 ! باشمت داشته

 با چقدر ، دهدیم قورت یسخت به را دهانش آب یگل

 نیهم خاطر به دیشا!  داشت نیقوان و مرحله بودن رستار

 خودش به را او خواستیم دلش که بود شیها یسخت

 ! کند وابسته
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 باال و باال اش معده دیاس انگار یول بزند یحرف خواهدیم

 تنها که بود سخت یانقدر درد نیا تحمل دیآ یم تر

 اگر که ییخواستن و گرم آغوش از بکند تواندیم که یکار

 از قبل و شودیم جدا ماندیم ان در سالها بود خودش به

 ، دودیم کینزد یآشغالها سطل از یکی سمت به زیهرچ

 اتیمحتو شدن خارج شدنش ارام راه تنها درد معده نیا

 ! بود داخلش

 به است جاخورده انگار ، کندیم نگاهش متعجب رستار

 رودیم بود نشسته اشغال سطل کنار جان یب که یگل سمت

 : کندیم نگاهش نگران و

 ؟ تو شد چت -

 : کندیم پاک چشمش گوشه از را اشکش قطره یگل

 ! سازهینم بهش معدم. .  بود یزید. .  بخاطر -
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 شده دیسف گچ مانند رنگش و بود سرد خی مثل شیدستها

 ! بود

 : گذاردیم کمرش پشت را دستش رستار

 

 

۰۴۰ 

. 

 یوقت غذا همه نیا بعد ؟یبود مجبور مگه دختر -. 

 وپاش پاشو ؟یخوریم چرا ستین خوب برات نیا یدونیم

 ! دیپر کال رنگت دکتر میبر

 ودب افتاده جانش در یلرز انگار کشدیم قیعم نفس یگل

 عیسر رستار ، انداخت یم رعشه به را بدنش کل که

 ندکیم یسع و کندیم یگل تن و اورد یم در را شیپالتو
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 به وجهت یب ندیبیم را ضعفش یوقت ، شود بلند کند کمک

 فینح تن عیسر کردندیم نگاهشان که یادمها و اطرافشان

 خواهدیم یگل ، کندیم بلند و ردیگیم آغوش در را دختر

 شیحرفها که بود شده حال یب یانقدر یول شود مانعش

 ! دیشنینم هم خودش یحت را

 ! نترس شهیم خوب حالت دکتر برمتیم االن -

 روشن را نیماش عیسر و گذاردیم یصندل یرو را یگل

 جان و روح یب صورت یب به گاه یب و گاه نگران ، کندیم

 : کندیم نگاه دخترک

 !  دختر یرینم -

 : داردیم نگه باز را شیچشمها زور به یگل

 ! مهمه. .  یک واسه. .  مگه. .  رمیبم -
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 بوق با رستار ، زندیم حرف زور به و است منگ و جیگ

 : کند عبور کیتراف از دارد یسع هم پشت یها

 یگال مزرعه هنوز تو ، ستین مردن وقت االن -

 تحال میرسیم االن کن صبر کمی!  یدیند آفتابگردونو

 ! مزرعه برمتیم وقت سر بعدم شهیم خوب

 : کندیم نگاه جلو به باز مهین یچشمها با یگل

 ؟ یدیم قول -

 ! زردک نداره قول به یازین من یحرفا -

. 

. 

 

 

۰۴۴ 
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. 

. 

 

 یم کنارش رستار که بود سرم کردن وصل حال در پرستار

 : ستدیا

  ؟ چطوره حالش -

 : شودیم تمام کارش پرستار

 هب خوردن که یزیچ اون بهتره حالشون دینباش نگران -

 دیتونیم بشه تموم سرمش االنم ، نساخته اشون معده

 . دشیببر

 دختر نیا تیمسئول ، دهدیم رونیب را نفسش آسوده رستار

 دیایب سرش ییبال خواستینم دلش اصال و بود بااو امروز

. 
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 یگل تخت کنار رفتنش از بعد و کندیم تشکر پرستار از

 تاره کندیم نگاه اش دهیپر رنگ صورت به ، ندینشیم

 ارام را بودند افتاده صورتش یرو لجوجانه که ییموها

 یزیچ یشمیابر یموها نیا نوازش هربار از ، زندیم کنار

 و گذاشتنش سر به سر هربار از شودیم ثبت ذهنش در

 هرچه ، شیایر یب یها لبخند ، شیخوردنها حرص

 یگل یدیسف به یکس دیبا چطور داندینم کندیم را فکرش

 ؟ بدهد راه قلبش یهایکیتار در را

 دادینم را خودش به شدن کینزد اجازه یکس به چوقتیه

 شکنار اگر ای بزنند صدمه که اند امده ای کردیم فکر چون

 رد سالهاست که یانگشتر به!  نندیبیم صدمه بمانند

 رهنق عقاب کی طرح کندیم نگاه کرده خوش جا انگشتش

 یینهات تمام نماد ، خوردیم چشم به شتریب شیبالها که یا

 اب ، نزدنش جا و امدن باال تنها ، بودنش کس یب ، شیها
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 از ، خواستیم که هرچه اوردن دست به دندان و چنگ

 عقاب نیا!  آمدنش رونیب سرافراز و یقو ها الشخور یال

 ادنشد رییتغ که بود ساخته شیبرا یعالم بودن پر تک و

 . بود سخت

 دختر نیا حساب ، چرخاندیم گلچهره یرو را نگاهش

 ندچ خودش با داندینم ، بود شده هیبق از جدا شیبرا کال

 یگل به شدن کینزد با خواهدینم دلش یول است چند

 ار ها نکاریا دارد قصد از و زده قولش ریز کند فکر رادمان

 . کندیم

 !  بود او عاشق ، برادرش عشق

 یگل مانند اتشیروح که یدختر با حال به تا چوقتیه

 را نظرش محکم و یقو یها دختر شهیهم نبود باشد

 در بود شده موفق انگار یگل ندفعهیا یول کردندیم جلب
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 پرت را رستار حواس و کرده شرفتیپ خودش نوع

 . کند خودش

 ! ندک ریاس هم را دلش دارد هیبق با که یتضاد نیهم دیشا

 ییاه کنکاش با چون وفتدین اتفاق نیا دهدیم حیترج یول

 تااخر داندیم دیبع انداخته راه به او یزندگ در یگل که

 ! نشود عوض و بماند عاشقش

 انگار بود شده پرت زیچ همه از حواسش کل به امروز

 !  نداشت حیتفر جز یکار که بود یعاد آدم کی

 یرگید برنامه شیکارها به کردن فکر و کار جز بود مدتها

 ، دبو گذرانده را یمتفاوت روز یگل لطف به یول نداشت

 خوب زیچ همه ردیبگ فاکتور را شانیبحثها و یلجباز اگر

 . بود رفته شیپ
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 نیا اگر افتد یم است زده یگل به که ییحرفها ادی به

 دنمان نیا بخاطر ، است ماندن کنارش ادم کند ثابت دختر

 . کندیم کارها یلیخ

 

 

۰۴۴ 

. 

. 

 

 به گرید مانده یباق که یزمان نیا در است بهتر دیشا

 کرد انتخاب عقلش سال نهمهیا ، ردینگ سخت خودش

 !  بپرسد را دلش نظر هم کباری
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 دیبع که بود دلش یرو ینیسنگ و غبار و گرد یانقدر

 داشته را دادن نظر و کردن انتخاب حاِل و حس داندیم

 ! کند امتحان دیآ ینم بدش نحالیباا یول باشد

 وندشیم باز کم کم شیچشمها و خوردیم یتکان یگل پلک

 هشنگا بعدهم و ندیبیم را سرش یباال دیسف سقف اول ،

 : ندزیم پلک رمق یب رستار دنید با و کشدیم نییپا را

 ام؟ زنده -

 : دهدیم تکان یسر رستار

 ! مینداشت دادنتو دست از شانس متاسفانه بله -

 : کندیم جمع را شیلبها کندیم اخم یگل

 میاوردینم برم دست از یخواستیم ؟ کردم تنگ جاتو-

 ! خب نجایا
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 ، چرخاندیم گرید طرف به را شیرو حرف نیا از بعد

 وبخ اش هیروح افتاده شیبرا که یاتفاق نیا از بعد انگار

 برداشتشان یجد باشند هم یشوخ اگر حرفها و ستین

 ! کندیم

 !  میشدیم زردک یب که دادمینم نجاتت اگر -

 به شیرو همچنان و کندیم نازک یچشم پشت یگل

 : است یگرید سمت

 ! زردک نبود و بود مهمه واست یلیخ تو نکه -

 : زندیم یکج لبخند رستار

 !  مهمه -

 : دیگویم رستار که کندیم نگاهش چشم گوشه از یگل

 !  چسبهیم بهم تو یخوردنا حرص فقط چون مهمه -
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 که یجور رستار ، کندیم جمع یحرص را شیلبها یگل

 : دهدیم ادامه اوردیب در شتریب را حرصش

 چالهم صورتت و یکنیم جمع لباتو که ینطوریهم قایدق-

 ! شهیم

 اپ با رفتیم اعصابش یرو داشت رستار واقعا که یگل

 : زندیم او به یلگد

 ودتوج اصال!  نمتینب باش زود!  رونیب برو پاشو اصال-

 ! رهیبگ درد شتریب معدم شه بد حالم من شهیم باعث

 : کندیم نگاهش متعجب رستار

 ! ایاریدرم یباز یوحش یدار ؟یندازیم جفتک چرا -

 کار تا چشمم جلو از شو دور برو پاشو میوحش من اره -

 ! ندادم دستت
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 به و ستدیا یم تخت کنار و شودیم بلند شیجا از رستار

 : شودیم خم یکم یگل سمت

 جفتمون یدید هوی!  یباز یوحش عاشق که منم جوون -

 ! میداد هم دست کار

 سیخ یگل اش یمعن از که زندیم یچشمک بعدهم

 که یکس بحثها از یکی در ندارد امکان!  شودیم خجالت

 ! باشد یگل خوردیم حرص کمتر

 سرمش تا دهدیم حیترج و چرخاندیم رو شیرو یعصب

 . نشود همکالم بااو گرید نشده تمام

 و کندیم یعاد حالت از گشادتر را شیچشمها رستار

 : شودیم کینزد یگل به ثانهیخب

 !  اورده کم که نمیبیم دارم رو یوحش هی -

 : کندیم سکوت یگل
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 ! یشوح تا یباش لوس ی گربه هی خورهیم بهت شتریب -

 : دیگویم لب ریز یگل

 ! هنوز یدیند رو لوس گربه نیا یها پنجه -

 ! دمید جفتکشو یول -

 درار حرص ادم نیا ، کشدیم صدایب یقیعم نفس یگل

 ! بود ایدن موجود نیتر
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 از یخوایم ای یقهر یعنی اونور یکرد روتو االن -. 

 ؟ نبرم لذت خوردنت حرص
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 من پس - دهدینم تیاهم و کندیم سکوت گلچهره

 یخورد حرص اگرم یکن یآشت یقهر اگر که کنم بوست

 حله؟!  یببخش

 همچنان و ردینگ اش خنده تا کندیم جمع را شیلبها یگل

 ! اختشنینم را رستار ثیخب ذات انگار ، باشد تفاوت یب

 : دهدیم تکان یسر رستار

 حله پس!  کنم فکر تهیرضا عالمت سکوت-

 از قبل که کند بوسش تا شده خم یگل یرو هم بعد

 ! شودیم اتاق وارد دکتر ، یگل واکنش

 : دیگویم داشت که یحالت همان در رستار

 یچ یچ مگس برخر ، ایرانیا گنیم هست یچ هی -

  لعنت؟
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 یسع عیسر و دهدیم قورت را دهانش اب خجالت با یگل

 : زندیم غر لب ریز شود بلند کندیم

 ! هیچ ابرو یدونیم چه تو البته!  رفت آبرومون یلعنت-

 دیآ یم سمتشان به و زندیم لبخند دکتر

  نیباش راحت -

 : زندیم یچشمک رستار

 ! خودش دله اهل دکتر -

 را ایح رستار کندیم جور و جمع را خودش شرم با یگل

 ! روش هم آب کی بود داده قورت

 مطمئن شدنش که تمامش از و کندیم چک را سرم دکتر

 : کندیم شیجدا یگل دست از شودیم

 . دیکن مرخصش نیتونیم و خوبه کامال مارمونیب حال -

 : کندیم تشکر و دهدیم تکان یسر رستار
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  ممنون ، بدم انجام رو صیترخ یکارا برم من پس یاوک -

 هنوز ، شوندیم خارج اتاق از دکتر همراه حرف نیا از بعد

 برخورد او با محکم نفر کی که بود برنداشته قدم چند

 ار نگاهش ، افتد یم نیزم یرو دستش از یزیچ و کندیم

 پردیم باال شیابروها شیرو به رو فرد دنیباد و کشدیم باال

! 

 ! دیجاو -

 یرو که ییدارو سهیک!  خوردیم جا رستار دنید با دیجاو

 ، رودیم عقب یکم و داردیبرم عیسر را بود افتاده نیزم

 باالخره شودینم باورش کندیم نگاهش تیجد با رستار

 : بود کرده شیدایپ

 چرا تویکوفت یگوش اون ؟؟ یکنیم کاریچ نجایا تو پسر -

 ؟ یدینم جواب

 : زندیم پوزخند و کندیم اخم دیجاو
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 ! نه که معلومه البته ؟ رمهیگ کارت ای ؟ شدم مهم ه؟یچ -

 ! کاریچ یخوایم منو!  یا کاره همه یسییر خودت تو

 یا گوشه را دیجاو و کندیم نگاه اطرافش به رستار

 : کشدیم

 مهم برام شهیهم که یدونیم خودت!  نزن مفت حرف -

!  نمک درک تونمینم اتویباز بچه نیا یول!  یهست و یبود

  ؟یدادیم جواب یمردیم گرفتم سراغتو زدم زنگ نهمهیا

 : کندیم عبور رستار کنار از تیجد و اخم همان با دیجاو

 پولم هی سکه آدم اونهمه جلو ، مهمم چقدر دونمیم اره -

 !  کردم بد کار هی بودم خونت در سگ من انگار یکرد

 : افتد یم راه دنبالش رستار
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 یکرد یغلط چه ادینم ادتی واقعا ؟ شده مرگت چه تو -

 نک تمومش االنم ؟ بدم افتخار مدال بهت یداشت انتظار ؟

 ! میزنیم حرف امیم منم خونه برو ،
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 : دهدیم را دارو سهیک رسدیم که یپرستار نیاول به دیجاو

  اوردم دادو دکتر که یینایا -

 خواهدیم دیجاو ، رودیم اتاق داخل و ردیگیم پرستار

 : چرخدیم رستار سمت به قبلش یول برود دنبالش
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 بود یهرچ و یبرادر و رفاقت هر میندار یحرف ما -

 ! رفت شد خاک روز همون

 . رودیم اتاق داخل رستار به تیاهم یب هم بعد

 سلکیر و کند حفظ را اش یخونسرد کندیم یسع رستار

 یاشت راه رستار یول است ناراحت االن دیجاو ، باشد

 . بود بلد را دادنش

 هب خواهدیم شودیم اتاق وارد نکهیهم و رودیم دنبالش به

 یرو که یفرد به نگاهش ناخواسته که بزد یحرف دیجاو

 ! ماندیم شیجا در رانیح!  افتد یم بود دهیخواب تخت

 لوص را سرم که پرستار به و بود ستادهیا کنارش دیجاو

 : کندیم نگاه کردیم

 نیباا!  گهیم ونیهز و داره جهیسرگ ستین نرمال حالش -

 هترهب ننشینب ینطوریا خونوادش ؟ گهید شهیم خوب حال

! 
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 باورش ، شودیم کینزد انها به ناباور و متعجب رستار

 ! باشد کایرون دارد قرار شیرو به رو یکس شودینم

 خندلب رستار دنید با یول بود منگ و جیگ که ییکایرون

 : دیگویم دیجاو به یمست عالم در و زندیم یپهن و پت

 ! داشمه. .  دا ؟ ینیبیم. .  نویا. .  نیا -

 شیجا در مبهوت و مات یا لحظه رستار مانند هم دیجاو

 ! ماندیم
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 دیگویم هم بعد و چرخاندیم نشانیب یمشکوک نگاه پرستار

: 

 . دشیببر دیتونیم بشه تموم سرمش-

 ، رودیم و کندیم عبور کنارشان از حرف نیا از بعد

 : رودیم کایرون تخت سمت به عیسر رستار

 ؟؟یکنیم کاریچ نجایا تو -

 : کندیم نگاه بااخم دیجاو به بعدهم

 ؟؟ یشناسیم دخترو نیا کجا از تو -

 : کندیم نگاه کایرون به متعجب و رفته وا افهیق با دیجاو

 کرد غش بودم یمهمون تو!  موال به شناسمشینم من -

 هبد حالش دمید!  باال زده ناجور یزایچ نکهیا مثل افتاد

 ننشیبب ینطوریا خونوادش اگر که یزار و هیگر دوستشم

 ! نیهم!  نجایا اوردمش منم!  کشنشیم
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 دکنیم یسع و کشدیم گردنش پشت را دستش رستار

 حد نیا تا چرا دختر نیا!  کند حفظ را اش یخونسرد

 یالک خانواده نیا در که یکس تنها بود؟ ساز دردسر

 ! بود گلچهره ، است رفته در بد اسمش

!  بودند بدتر و تر هیپرحاش یگرید از هرکدام وگرنه

 دهش فراموششان کایرون که بودند داده ریگ یگل به یانقدر

 ! بود

 : خنددیم شنگول و حال یب کایرون

 ! خونه میبر کن کمک یداداش -

 به انهنیزبیر هم بعد و رودیم کایرون به یا غره چشم رستار

 : کندیم نگاه دیجاو

  ش؟ینیبیم باره نیاول یمطمئن -

 : کندیم نگاهش ناباور رستار حرف نیباا دیجاو
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 یرستانیدب بچه نیباا نکنه یکنیم فکر یدار باخودت البد-

 . . . 

 شودینم باورش!  خنددیم زیآم تمسخر را حرفش هیبق

 ! کند راجعبش یفکر نیچن رستار

 ه؟یرستانیدب یدونیم کجا از -

 : ستین خودش حال یتو و خنددیم زیر کایرون

 ! گهیم دروغ. .  دمید قبال من. .  نویا -

 : توپدیم دیجاو به تیجد با رستار

 دور یدار یک از دیجاو بگو راستشو ؟ یگیم یچ حاال -

 ؟ یچرخیم بچه نیا بر و

 اددیم دست از را اعصابش کنترل داشت کم کم که دیجاو

 : کندیم اشاره کایرون به
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 گمیم دارم!  یلعنت ندارم دختر نیا با یصنم چیه من -

 ینطوریهم هم گهید بار هی کنم فکر البته! دمشید یتصادف

 چیه من دوبار نیا از ریغ ، کردم برخورد باهاش یتصادف

 ! ندارم ازش یشناخت

 یول و شل لحن با و است دیجاو به نگاهش کایرون

 : دیگویم

 دکتر درمون دوا به کارمون میخورد هم پست به هربارم -

 ! دیکش

 زمزمه لب ریز و کشدیم شیموها در یدست کالفه دیجاو

 : کندیم

 ! منه شانس از نمیا -

 : چرخاندیم دیجاو یسو به را نگاهش کایرون

 ؟ شیشناسیم تو. .  داداش ، ستااین بد افشیق -
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 ! شودیم خسته هم خودش حالش و حس یب لحن از

 : کندیم نگاه کایرون به تیجد و بااخم رستار

 اونقدرا سالته جدهیه ؟ یکنیم رو نکارایا چرا تو دختر-

 یک تا!  یکنیم کاریچ یدار ینفهم که یستین بچه هم

 معج گنداتو هیبق و یبد ادامه اتیباز بچه نیا به یخوایم

 ؟؟ کنن
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 من. .  ایشیم ایرتیغ یداداشا نیا. .  نیا. .  مثل یدار -. 

 ! خوامیم. .  رو ندیما. .  اوپن داداش همون

 : کندیم نگاه ساعتش به رستار
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 معج تویخرابکار که بود اشتباه کارم هم قبل دفعه من -

 !  یش ادب بفهمن هیبق زاشتمیم دیبا کردم

 : کندیم نگاه سرمش به هم بعد

 دختر فهمنیم همه خونه میبر یوقت ، شهیم تموم داره -

 در کجاها از سر ، خوندن درس یجا به گلشون دست

 ! ارهیم

 به یترس رستار جمالت نیباا اما است منگ و جیگ کایرون

 : ندینشیم شیگلو در یبغض و جانش

 خر من دوستمه ریتقص همش بخدا کردم اشتباه من -

 !سادس جشن هی کردم فکر هیچطور یمهمون دونستمینم

 ترس ناخواسته که است یجد یآنقدر نگاهش رستار

 : کندیم شتریب را کایرون
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 ینزد چرا هییجا جور چه یدیفهم که بعدش خب ، آها -

 دتخو!  یشد هم مست یبرنگشت نکهیبرا عالوه ؟ رونیب

 ؟ بچه یکنیم باور خودتو یحرفا

 گهید حساب تو رو من ؟یشیم رادمان مثل یدار چرا اه -

 ! داداش بودم کرده باز یا

 جمع من بعد یبکن یخوایم یهرکار که ؟یحساب چه -

 یجور بفهمه اتویگندکار نیا اگر چون بده رادمان ؟ کنم

 بهشون یحت نخواد دلت عمرت آخر تا که کنهیم ادبت

 ! یکن فکر

 عمارت اهل هیبق اگر داندیم ، ردیگیم اش هیگر کایرون

 ! است ساخته کارش بفهمند

 نبارمیا توروخدا!  کنم جمع حواسمو گهید دمیم قول -

 ! بمونه خودمون نیب
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 دیجاو ، دهدینم شیها التماس و اشک به یتیاهم رستار

 کندیم نرفت عزم بماند آنجا ندیبینم صالح نیا از شتریب که

. 

 تاررس ، بزند سر کایرون به تا شودیم اتاق وارد پرستار

 : داردیم نگهش و رودیم دیجاو دنبال

 ؟ یحرف چه - میزنیم حرف باهم امیم فردا خونه برو -

 خونواده از دونستمینم من موال به خواهرته درمورد اگر

 ! گفتن دروغ یبرا ندارم یترس!  اس نهیآد

 مشخص دیجاو یحرفها و نگاه در که یصداقت و قتیحق

 : گذاشتینم یباق رستار دل در یشک چیه یجا بود

 نیب مسئله بخاطر ، شد تموم امشب نیهم هیقض نیا نه -

 !اشب منتظرم و خونه برو میکن صحبت باهم دیبا خودمون

 : بردیم فرو بشیج در را شیدستها دیجاو
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 من واسه شب همون که بود هیقض هی هم مسئله نیا -

 ! ریبخ شب ، نمونده یحرف شد تموم

 .  رودیم ، بشنود یحرف رستار از بماند منتظر نکهیا بدون و

 محض به یگل ، شودیم رو به رو گلچهره با راه نیب در

 شیبرا آدم نیا یانقدر و کندیم دنبالش نگاهش با دنشید

 به ار باغ در شب آن اتفاقات هیثان چند ظرف که بود آشنا

 ! آورد یم خاطر

 دمآ نیا کندیم نگاه رفتنش به نانهیب زیر و کندیم اخم

 ؟ داشت یکار چه نجایا امشب

 و پردیم شیجا در اش شانه یرو یدست گرفتن قرار با

 : دهدیم رونیب صدایب را نفسش ندیبیم را رستار نکهیهم
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 ؟ یکنیم نگاه کجارو -. 

 به یآدم یجلو دینبا اصال ، شودیم هل رستار سوال نیباا

 : دادیم یسوت رستار ینیزبیر

 همه ییکجا!  خب دمیترس یزیچ یاوهوم یاهم هی -

 ؟ گشتم دنبالت جارو

 : کندیم نگاه اطرافش به کالفه رستار

 ! شد لیتکم تشیظرف مونیخوش امشب -

 ؟ شده یچ -

 ! یبفهم تا دنبالم ایب -

 یگل و رودیم بود آن در کایرون که یاتاق سمت به بعدهم

 اردو نکهیهم ، افتد یم راه دنبالش به نگران و کنجکاو هم
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 با و گذراندیم را نگاهش ها تخت نیب از شوندیم اتاق

 ! شودیم باز ممکن حد نیتااخر شیچشمها کایرون دنید

 ؟؟؟ کاستیرون اون-

 بود شده تمام سرمش ، رودیم تختش سمت به عجله با

 . بود صیترخ آماده

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا شده؟تو چت یرون -

 ریسراز دوباره شیاشکها چشمه گلچهره دنید با کایرون

 : شودیم

 ! کن کمکم توروخدا یگل -

 که ،رستار اندازد یم یگل آغوش در را خودش بعد و

 نگاهش تفاوت یب نداشت یرنگ شیبرا کایرون یحنا

 : کندیم
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 زدن یانگور آب اونجا داشتن فیتشر یمهمون خانوم-

 ! نجایا آوردنش کردن لطف هم یمهمون یتو یرفقا ، باال

 شودینم باورش!  کندیم نگاه رستار به باز دهان با گلچهره

 !  باشد نشده آدم هنوز کایرون

 : کندیم جدا آغوشش از را کایرون حرص با

 ؟؟ گهیم راست -

 انیم را سرش ، بود دهیبر را امانش سردرد که کایرون

 : ردیگیم شیدستها

 دوست یهرک توروجون شه ینطوریا خواستمینم بخدا -

 ! شم خالص یلعنت شب نیا از کن کمک یدار

 تشدس کایرون یفکر یب و ییپررو همه نیا از ناباور یگل

 : ردیگیم رهانش یجلو را
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 آخه د!  یزد رو ییپررو و وقاحت رکورد تو دختر -

 شد رد سرت از گنده شر هی نبود روزید نیهم مگه احمق

 مست مرگت خبر ؟؟ یمهمون یرفت یمکیقا یپاشر باز

 ؟؟ یشیم هم

 : کندیم هیگر کایرون

 جون به بخورم مضخرفات نیا از خواستمینم بخدا -

 رس یب هیمهمون نیهمچ هی اونجا دونستمینم اصال داداشم

 ! هیته و

 کند کنترل را خودش بتواند تا کشدیم قیعم نفس گلچهره

 ! کند ناکار رو کایرون نزند و

 نم!  خورهیم هم به یکنیم که ییکارا و تو از گهید حالم -

 حرف یگل گنیم اونوقت کشمیم خجالت خودت یجا

 و عمو زن اون کجاست!  استیح یب و کنهینم گوش
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 ییغلطا چه کن گوش حرف یایح با ننیبب که خانجون

 !! بدم انجام بکنم غلط ایح یب منه که ییکارا!  کنهیم

 باشد آرام که خواهدیم او از و رودیم یکل سمت به رستار

 : شود بلند تخت از کندیم کمک کایرون به ،

 فیکلت خونه میریم ، نیکن تموم بحثتون و جر نیا فعال -

 ! شهیم مشخص همه

 شیادسته و ندینشیم اش یشانیپ یرو یسرد عرق کایرون

 : لرزدیم ترس از

 خورمیم قسم!  نیکن کمکم توروخدا داداش کردم غلط -

 ! نکنم درست دردسر گهید
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 کلمه کی اگر که بود شکار دستش از یانقدر گلچهره

 به یول دییجویم را اش خرخره رسما زدیم حرف گرید

 ورد نیماش به دنیرس تا و شوندیم جدا هم از رستار لطف

 . روندیم راه هم از

 هگلچهر و کردیم التماس و هیگر کایرون راه ریمس طول در

 ! دادن لو را زیچ همه و دنیرس به دیتهد

 کندیم یسع ، بود شده خسته دو هر دست از که رستار

 : کند آرام را جو

 نیستین که بچه ؟ نیرسیم کجا به بحثا نیباا!  گهید بسه -

 ! نیکنیم دو به یکی نقدریا
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 : کندیم نگاه کایرون به نهیآ از

 یتنب دیبا نباریا!  نزن نق نقدرمیا کن پاک اشکاتو توهم-

 ! ادیب دستت کار حساب تا یش

 تخواسیم دلش واقعا زندیم یا روزمندانهیپ لبخند گلچهره

 ! وفتدیب ریگ کایرون نباریا

 : دیگویم بود اش یرانندگ به حواسش که همانطور رستار

 دارن اعتماد بهشون همه که ییآدما خوندم جا هی بار هی -

 !  لنگهیم کارشون یجا هی شهیهم ، دارن قبولشون و

 آدم اون شتریب هرچقدر ، بشه شتریب اعتماد نیا هرچقدر

 ارهد خورده شهیش آدم اون همونقدر بکوبن هیبق سر تو رو

! 

 ! کوچولو دختر ییآدما اون از یکی تو

 : کندیم گره هم در نهیس یجلو را شیدستها گلچهره
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 وت نصف نیبب که من سر تو زدنش راه به راه!  قایدق -

 و نرفت آسه نیا رمیگیم گل من! ادیم آسه رهیم آسه شهینم

 ! رو ینجوریا اومدن

 : اندازد یم کایرون به ینگاه مین رستار

 ؟ هن یشدیم خوشحال گلچهره سر تو زدنیم تورو یوقت -

 :کندیم جمع را شیلبها حرص با یگل

 ! دیرقصیم دمیشا البته!  برقصه یبندر بود مونده کم -

 : کندیم را اش یرانندگ تسلط با رستار

 و ینبود تو که یزیچ بخاطر گلچهره وقتشه االن پس -

 یخوشحال ، زدنت سرش تو یه و یداشت رو ادعاش فقط

 ! کنه

 ! گهید گرده نیزم باالخره!  هیبق یجلو اونم

 : اند گرفته را زدنش حرف یجلو شیهت هق هق کایرون
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 یخندب یبگ یتونیم!  روزه دو ایدن نیا ، دخترجون نیبب -

 بلق یول!  یباش یخوایم یباهرک یایب یبر یخوایم هرجا

 یزیچ اون ، یکن فکر خوب یزیچ هی به دیبا نایا همه از

 ودخ!  یخودت ، ستین دوستات ، ستین خونواده گمیم که

 ! خودت

 چه یبد انجامش اگر که کن فکر نیا به یهرکار از قبل

 نک فکر اولش یهرکار جهینت به اد؟یم خودت سر ییبال

 ! رهید گهید چون یکن فکر اولش به ینخوا آخرش که

 یدلصن گوشه که کایرون به و داردیم نگه قرمز چراغ پشت

 : کندیم نگاه بود کرده کز عقب

 ! زدیم لطمه بهت داشت پسره ، ناموفقت رابطه یتو -

 راهشو خواستیم راحت یلیخ و کرد سواستفاده ازت

 و یکرد اعتماد بهش فکر بدون تو چون!  بره بکشه
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 نبود پسر اون مقصر پس!  تیزندگ تو یداد راهش

 !یبود خودت

 یحرفها به آلود بغض و کندیم پاک را شیاشکها کایرون

 دهدیم گوش رستار

 

 

۰۴۴ 
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 هیراه و یشد مست یبخوا خودت نکهیا بدون امشبم -. 

 یهمونم هی یرفت فکر بدون قبلش چون!  یشد مارستانیب

 اون نیب یمست یتو اگر!  یشناختینم فضاشو و آدماش که

 رانجب اتفاق هی ؟ شدیم یچ ، افتاد یم واست یاتفاق آدما

 ! کردیم نابودت که ریناپذ
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 : دهدیم تکان دییتا یمعنا به را سرش کایرون

 کوررانه کور یدبستان یها بچه مثل هنوز من درسته -

 ! ارمیم باال گند و رمیگیم میتصم

 خودت به!  خودته دست!  ینباش ینطوریا یتونیم -

 دختر هی ای یکن یزندگ یدبستان بچه هی مثل داره یبستگ

 ! رهیگیم میتصم و کنهیم فکر درست که بالغ

 هک بود کرده فیک رستار یحتهاینص از یآنقدر گلچهره

 ! داشت قبولشان و دادیم گوش انها به کایرون از شتریب

 : کندیم حرکت نیماش

 سرلوحه ، یننداز گوش پشت حرفامو دوارمیام -

 ! یبد قرار تیزندگ

 مه یگل و رستار کندیم فکر و شده ارامتر یکم کایرون

 : کند رام را آنها مجدد التماس یکم تواندبایم و ارامند
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 و کنمیم رفتار ادم نهیع بعد به نیا از بخدا دمیم قول-

 نیب امشب هیقض فقط!  کنمینم یغلط چیه فکر بدون

 ؟ خب ، گهید بمونه خودمون

 : کندیم رستارنگاهش گلچهره از قبل

 ! نداره امکان -

 : دیگویم عیسر یگل که بزند یحرع خواهدیم کایرون

 مومت یمعنا به نکن فکر کرد حتتینص فقط داداشت -

 ! شو ساکت پس! اس هیقض نیا شدن

 تا غضشب با شودیم مجبور کایرون و دیگویم تحکم با یگل

 . بماند ساکت عمارت به دنیرس

 هم اخر در و شوندیم ادهیپ یگل و رستار دنشانیبارس

 افتد یم راه دنبالشان اجبار به و شودیم ادهیپ زور به کایرون

. 



 

Romanzo_o 1766 

 ییرایپذ سالن از هیبق یصداها و سر ، شوندیم خانه وارد

 سرش پشت و شودیم وارد رستار از زودتر یگل آمد یم

 دو ندکیم برخورد باآنها که ینگاه نیاول و کایرون و رستار

 . . بود اخمو و یجد افهیق با یعسل چشم
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 هدیکش طرفشان به همه نگاه و کندیم سالم آرام گلچهره

 و تعجب باعث باهم نفر سه هر ورود از انگار ، شودیم
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 و کندیم نگاه کایرون به اضیف ، بود شده هیبق یکنجکاو

 : پرسدیم بااخم

 خونه ؟یدینم جواب میزنیم زنگ بهت یهرچ چرا -

 مخواستیم االن دادینم جواب یکس میزدیم زنگ دوستتم

 ! گهید دنبالت امیب پاشم

 از شیپاها ، دهدیم قورت را دهانش آب یسخت به کایرون

 ! دیلرزیم قتیحق شدن روشن ترس

 هیتک هیبق به رو سالن یتو بزرگ ستون به لکسیر رستار

 : زندیم

 ! آوردمش من -

 اهنگ رسدیم یگل به اش رهیخ نگاه رد که رادمان به گالره

 : ندینشیم شیجا در صاف و کندیم

 ؟ موقع نیتاا یبود کجا تو یگل -
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 ، کندیم نگاه گلچهره به جواب دنیشن یبرا مشتاق و

 دهیپرس سوال نیا زودتر هرچه بود منتظر انگار که رادمان

 ادیپ دنبال که یگل ، ماندیم منتظر حرف یب اوهم شود

 : دیوگیم گالره به رهیخ رستار شیجا به بود یجواب کردن

 ! عمارت میدیرس باهم ؛ یاطیخ کارگاه -

 حرص با نداشت را جواب نیا دنیشن انتظار که گالره

 رونیب صدایب را نفسش یگل ، ردیگیم رستار از را نگاهش

 نشانرفت رونیب از هیبق خواستینم دلش اصال فرستدیم

 ! شوند مطلع

 : نوشدیم اش ییچا از یکم خانجون

 ؟؟ بازه یکارگاه کدوم شب وقت نیتاا -

 ار او فقط هم باز کندیم جمع حرص با را شیلبها گلچهره

 و کاسه همه خواستینم ندفعهیا اما!  کردندیم نیج میس

 !شود شکسته او سر کوزه
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 کتیکوچ نوه از تو یول بودم کارگاه!  خانجون اره -

 ؟ بوده کجا بپرس

 شسمت به و کندیم نگاه کایرون صورت به نگران ماهدخت

 : رودیم

 ؟ شده چت ؟ مادر دهیپر روت و رنگ چرا -

 ، پردیم شتریب هرلحظه رنگش و لرزدیم وضوح به کایرون

 یعواق یمعنا به برود لو امشبش هیقض اگر داندیم خودش

 ! شودیم بدبخت

 : کندیم نگاه یگل به تشیجد و بااخم ندفعهیا رادمان

 ؟ بوده کجا-

 هم باز ندیبیم که را بدش حال ، کندیم نگاه کایرون به یگل

 و ها صحنه تمام انگار!  دیایب کوتاه خواهدینم دلش

 و سرش در بود شده نشده یکارها بخاطر که ییسرزنشها



 

Romanzo_o 1770 

 ار کایرون االن دینبا چرا!  رفتندیم رژه شیچشمها یجلو

 او هب ناحق به که ییزبانها زخم تمام بابت دلش و دادیم لو

 شد؟یم خنک بودند زده

 فیتعر را زیچ همه یگل تا ماندیم منتظر حرف یب رستار

 چه لحظه نیا در و دادیم حق او به جوره همه چون کند

 بر کند سکوت بخواهد چه دیبگو را زیچ همه بخواهد

 . است خودش عهده

 کایرون به کردن نگاه بدون و زندیم ایدر به را دلش یگل

 : دیگویم

 !  بوده مارستانیب-

 گاهن کایرون و یگل به متعجب هیبق و ینگران با ماهدخت

 یم طرفشان به و شودیم بلند شیجا از رادمان!  کنندیم

 : دیآ
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 ؟؟ چرا مارستانیب ؟ شده یچ-. 

 بود یا اشاره و مایا منتظر انگار کندیم نگاه رستار به یگل

 رستار اما بدهد ادامه که بخواهد اازی کند منعش که

 ! کندیم نگاهش فقط خونسرد

 هب و ردیگیم قاب را کایرون صورت شیدستها با ماهدخت

 : زندیم زل ینگران با صورتش

 به رنگ بچه نیا گمیم من ؟؟ یشد یچ ؟؟ دختر چته -

 ! ستاین روش

 : کندیم نگاهشان تیجد با رادمان

 ؟ شده چش کایرون شده؟ خبر چه بگه تونیکی-
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 یب و شودیم شل شیپاها ترس از کایرون نیح نیهم در

 هیبق و کشدیم غیج ماهدخت ، زندیم زانو نیزم یرو حال

 نهایا همه کردیم فگر اول که یگل شوندیم بلند شانیجا از

 زدن حرف از یریجلوگ یبرا کایرون یها نقشه و اداها

 نیا در کایرون خوردیم جا یکم ییهوی اتفاق نیباا ، است

 ! کند یباز نقش توانستینم گرید حد

 دهدیم قرارش مبلها از یکی یرو و کندیم بلندش رادمان

 : دیگویم یگل گوش کنار آرام رستار

 نمیا بگو یبگ دیبا گهیم دلت اگر نکن توجه یچیه به-

 ! توام طرف من یبگ یهرچ بدون

 ، ماندیم العملش عکس منتظر ساکت حرف نیا از بعد

 : کندیم نگاه جفتشان به یعصب ندفعهیا رادمان

 شده؟ چش بچه نیا ن؟یداد قورت زبونتونو دوتا شما-

 ؟؟ مارستانیب نشیبرد چرا
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 شبخش یدوراه برسر ، کندیم مشت را شیدستها گلچهره

 نیرسخت از یکی کردن انتخاب و بود گرفته قرار انتقام و

 یم آب وانیل با گالره رفتیم شمار به لحظه ان یکارها

 ودب رفته باال فشارش دلشوره و ینگران از ماهدخت و دیا

 آن مانند شدیم پا به یمرج و هرج دنیشنیم را قتیحق اگر

 ! شد رو شیکارها تمام نیمت که یشب

 : کشدیم یقیعم نفس و بنددیم را شیچشمها

 مسموم نکهیا مثل دوستش خونه بود شده بد حالش -

  خورده یچ ستین معلوم شده

 نبود رادمان کندیم نگاهش شده زیر یچشمها با رادمان

 : است نشسته یگرید حرف چشمها نیا پشت نفهمد اگر

 ؟ نیهم فقط یمطمئن -

 : کندیم دییتا رستار
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 دنبالش رفتم زد زنگ من به بعدم شد بد حالش آره -

 ! مارستانیب بردمش

 : چرخاندیم رستار به یگل از را نگاهش بااخم رادمان

 زده؟ زنگ تو به که نبردنش دوستش خونواده چرا -

 : بردیم بشیج یتو را شیدستها رستار

 به من فقط لحظه اون که دیببخش!  بودن خونه تنها -

 !  گهید کس نه دمیرس ذهنش

 ددبنیم شرط ، کندیم نگاه شانیهردو به دیترد با رادمان

 هیقض نیا یپوشان ال حال در آنها و ستیگرید زیچ هیقض

 ! هستند

 لهپ سمت به نبود راه به رو گرید هم خودش حال که یگل

 یخوش یبرا هم بود لیتکم امشبش تیظرف ، رودیم ها

 ! یخوش نا یبرا هم
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 االب ها پله از نکهیا از قبل و رودیم دنبالش عیسر رادمان

 : دهدیم قرارش خودش یرو به رو و کشدیم دستش برود
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 همب ، یگل شناسمیم تورو من!  اس گهید زیچ هی هیقض-. 

 ! بگو

 شیچشمها به تواندینم اندازد یم نییپا را نگاهش گلچهره

 : دیبگو دروغ و کند نگاه

 ! گفتم بودو که یهرچ یچیه-
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 پنهون یدار یعنی یدزدیم ازم نگاتو ینطوریا یوقت -

 یچونیبپ یتونینم!  کردم بزرگت تورو من دختر!  یکنیم

 ! منو

 یبرا ، کندیم جور و جمع را اش خسته ذهن گلچهره

 و چرت خواهدینم دلش و است قائل احترام یلیخ رادمان

 نهانپ را قتیحق که حاال تواندینم یول دهد لشیتحو پرت

 ! دیبگو را زیچ همه کرده

 شدکیم باال رادمان منتظر یچشمها به دنیرس تا را نگاهش

: 

 یلیخ ، بمونه یباق گفتم که ینیهم قتیحق دمیم حیترج -

 ور یچیه حوصله گهید کنم استراحت برم دیبا خستم

 ! ندارم

 یرو را نگاهش و دهدیم باال را شیموها کالفه رادمان

 : چرخاندیم یگل چهره
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 اون اگر!  ستین کایرون از بهتر توهم یرو و رنگ -

 ؟ چته تو شده بد حالش

 حالش هم یگل که دیفهم خانواده نیا از یکی باالخره و

 سرم هم او به که ندارد رو به رنگ که!  ستین خوب

 دهافتا حال و حس یب مارستانیب تخت یرو و شده وصل

 رادمان جز یکس هم نفر کی آن معمول طبق و!  است

 شیبرا را رادمان که بود اتیخصوص نیهم و!  ستین

 دروغ او به خواستینم دلش که کردیم زیعز و جذاب

 ! کند یکار پنهان و دیبگو

!  ستین یمهم زیچ هیخستگ از ستین خوب حالم کمی -

 . شهیم خوب حالم کنم استراحت کمی

 : پرسدیم نگران رادمان

 رخب یزیچ یدکتر ؟ یشیم خوب استراحت با یمطمئن-

 ؟ نکنم
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 بودند کایرون دور همه که یوقت کندیم عشق چقدر و

 ! بود حالش نگران و بود ستادهیا او کنار رادمان

 !  نباش نگران بخدا خوبم -

 یچرخ اما برود خواهدیم و دیگویم یریبخ شب هم بعد

 : اندازد یم رادمان به ینگاه و زندیم

 که یهرچ تو یعنی ، یهست ایدن داداش و بابا نیبهتر تو -

 و وت قدر کایرون بنظرم و ینیبهتر نوع اون یتو یباش

 حرف باهاش ، ادیب ادشی کن یکار هی دونهینم اتویخوب

 ور زایچ یلیخ که داره برش یاونقدر حرفات مطمئنم بزن

 . بندازه ادشی

 رادمان تا رودیم باال ها پله از عیسر حرفها نیا از بعد

 دمانرا تا بود یکاف حرفها نیهم یول نپرسد یگرید سوال

 دیانب راحت که سوزانده یآتش کایرون امشب قطعا بفهمد

 ! گذشت ان از



 

Romanzo_o 1779 

 

 

۰۴۴ 

. 

 " گلچهره. * * * " 

 

 بود کرده آماده میبرا خانوم عصمت که ییرکاکائویش وانیل

 اب همراه تا رمیم ها پله سمت به و ذارمیم بشقاب یتو را

 مبادا که بود رکاکائویش به نگاهم کنم نوشجان فوتبال دنید

 دآم یم نییپا ها پله از که یکس با نیح نیهم در زدیبر

 و خوردیم تکان وانیل یبلند غیج با کنمیم برخورد

 کردن بلند با که شخص آن یرو رکاکائویش از یمقدار

 از ار تعادلم و زدیریم ، نبود رستار جز یکس دمیفهم سرم
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 دور دستش وفتمیب خواستمیم نکهیهم و دهمیم دست

 ! شودیم حلقه کمرم

 ودمب افتاده اگر کشمیم یا آسوده و قیعم نفس ناخواسته

 ! شدمیم یشکستگ نیچند دچار قطعا

 ، مریگیم قرار صورتش با مماس کنمیم بلند که را سرم

 باندچسیم خودش به شتریب را من و کندیم نگاهم باتاسف

: 

 ؟ یکنیم َرم ینیبیم منو تو الو یه -

 : کنمیم نگاهش رفته باال یباابروها

 ینیبینم جلوتو یکور تو ؟ کنم رم که وونمیح مگه -

 ! مینداشت رکاکائویش گهید نیا جز یلعنت منه؟ ریتقص

 ترشیب که کنم آزاد دستش از را خودم کنمیم یسع بعدهم

 : کندیم نگاه صورتم یتو و شودیم کمینزد
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 ، چشاتو مثال نمیبیم دارم خوب که االن واال ؟ کورم من -

 ! لباتو آخ ، لباتو ، دماغتو

 بار طنتیش و خوردیم سر میلبها یرو نگاهش هم بعد

 و دشو کنده شیجا از قلبم نکهیا از قبل ، شودیم کینزد

 را میلبها حرص با و دهمیم هلش عقب به دیایب بند نفسم

 : کنمیم جمع

 خوب و زهیه چشات موارد نیا در فقط تو گهید آره -

 ! یدار فیتشر نایناب گهید مواقع در نهیبیم

 : زندیم یکج لبخند

 زا مشکل دمتیند اگر!  نهیبیم اروییبایز من یچشما -

 ! زشت اردک جوجه خودته

 و بود تنش که یبلند نیآست مردانه دیسف رهنیپ به بعدهم

 اشاره بود شده نییتز یا قهوه رنگ با من لطف به حاال

 : کندیم
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 انومخ کنم کاریچ نویزد که یگند نیا من دییبفرما شهیم -

 ؟ نایب

 بود خودم دست اگر که بودم یحرص دستش از یآنقدر

 ! کردمیم یخال سرش یرو هم را وانیل گرید نصف آن

  ؟ چه من به!  سرت تو بزن -

 : شودیم معمول حد از گشادتر فرمش خوش یچشمها

 سمار یکرد کاریچ نگاه لباسو شدم؟ بدهکارتم یزیچ هی-

 ! بهش شد زده گند

 لکه داشت حق ، کنمیم نگاه خفنش و کیش پیت به

 ! زدیم ذوق یتو شدت به شیرو یا قهوه بزرگ

 ندت و ارمیم رونیب بمیج یتو از یدستمال حرص و اخم با

 : کشمیم لباسش یرو تند
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 یاج به وگرنه نبود داغ رکاکائویش کن خداروشکر برو -

 ! یکردیم پانسمان دیبا تویسوختگ کردنش پاک و لباست

 طرع ، کنم زشیتم بتونم تر راحت تا شمیم کترینزد و

 خلسه همان باز و چدیپیم دماغم ریز اش یشگیهم خاص

 یم سراغم به بکشد خودش داخل را من خواهدیم که یا

 ! دیآ
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 ! یباش تو پرستارم دیشا کنم تب یاله -. 

 زدن حرف حال در حرصم باتمام من ، ردیگیم ام خنده

 ! زدیریم مزه خونسرد و لکسیر یلیخ اون بودم
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 کمتر ردمکیم زیشترتمیب هرچه ، کنمیم نگاه لکه به یعصب

 ! گرفتمیم جهینت

 : ردیگیم را دستم بود شده متوجه که هم رستار

!  یبد شو و شست منو روده و دل یدار قصد انگار تو -

 ینطوریا لکه نیا نکن تالش یخودیب اصال!  بابا آروم

 به وداشتم نجایا که یدیسف لباس نیاخر که یمرس!  رهینم

 !ییشو خشک بردن رو لباسا هیبق!  یداد فنا

 هر امروز ، رمیگیم وجدان عذاب یکم حرفش نیا با

 ریش از اون بود نشیآخر خوردیم من پست به یزیچ

 !! آقا رهنیپ از نمیا و کاکائو

 از ینصف هنوز که رکاکائویش وانیل برود نکهیا از قبل

 شدکیم سر آخر تا و داردیبرم را بود مانده یباق شیمحتوا

! 

 : زندیم یچشمک که کنمیم نگاهش متعجب
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 معده تو مزیبر شمیبق لباسم رو ختهیر که نصفش گفتم -

 ! ام

 دهمبع و کندیم نگاه لباسش یرو لکه به حرف نیا از بعد

 : دیگویم من به رو

 ! کنم دایپ بردنش نیب از یبرا یراه االن دوارمیام -

 ردیگیم شیپ در را اتاقش راه شودیم تمام که حرفش

 فکر ای خوردن حرص بدون و باشم تیاهم یب خواهمی،م

 یول برسم خودم کار به مضخرفش لباس و او به کردن

 را ندمگ و برم باشد بهتر دیشا ، ماندیم او شیپ فکرم انگار

 ! کنم پاک خودم

 به و رمیگیم را ممیتصم آخر دست یول کنمیم تعلل یکم

 با تقه چند با و ستمیا یم اتاق در یجلو ، رومیم دنبالش

 با ورودم محض به و کنمیم باز را در شیصدا دنیشن

  ! شومیم رو به رو بود میجلو که رستار برهنه باالتنه
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 : کنمیم پشت بهش و چرخمیم در سمت به عیسر

 یورج هی - ؟ داخل ایب یگیم یلخت که یوقت یضیمر تو-

 !  ینیبیم ینطوریا منو بارته نیاول انگار اونور یدیچرخ

 : دهمیم قورت خجالت با را دهانم آب

 هی!  نمیبب بخوام نداره یلیدل االن بود یاجبار قبل دفعه -

 ! بشورم صوحابتویب لباس اومدم کن تنت یچ

 یچ هی یداشت و بودم کور من که شیپ قهیدق چند تا -

 ؟ یبشور لباس یاومد االن ، یکردیم بدهکارمم

 میجا در گوشم کنار قایدق هم آن شیصدا دنیشن با

 ؟ الو یگرفت وجدان عذاب -!  شومیم خکوبیم

 قعاوا فهممیم تازه خوردیم گوشم به که شینفسها یگرما

 ستین تنش لباس افتد یم ادمی یوقت!  است کینزد یلیخ

 سمت به خواهمیم عیسر و شومیم قرمز خجالت و شرم از
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 طرف به را من و کشدیم را دستم حرکت هی با که برم در

 هستادیا من به کینزد و مقابلم درست ، چرخاندیم خودش

 زرگب یها عضله و تکه شش بدن به کبارهی به نگاهم بود

 سمت که زخم یجا همان هم باز و افتد یم اش یقو و

 را داشت قرار قلبش ریز یعبارت به ای اش نهیس ریز چپ

 ! نمیبیم
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 : کندیم بلند را سرم و گذاردیم ام چانه ریز را دستش
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 !  ها ومدهین بدتم نیهمچ -

 عیضا نیا از شتریب و کنم میتنظ را مینفسها کنمیم یسع

 : بندمیم را میچشمها اخم با اورمین در یباز

 لخت تارزان نهیع بپوش یزیچ هی برو مرگت خبر -

 ؟ یکن کاریچ نجایا یسادیوا

 ار صورتش و کشدیم دست صورتم یرو انگشت سر با

 و زندیم هیتک ام یشانیپ به را اش یشانیپ ، کندیم کترینزد

 : دیگویم آرام

 بهت یهرچ!  فهممشینم که هست یزیچ هی تو یتو -

 !  بدونم ازت شتریب خوامیم انگار ، شمیم کترینزد

 ! مانمیم میجا در جان یوب خشک

 : کشدیم میلبها یرو شصت انگشت با
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 من دور یآدما چون ، بشم کینزد بهت ادینم دلم یول -

 ! مقابلشون در دارم رو سنگ حکم من و ان شهیش

 یرو وارانه نوازش و شودیم حلقه کمرم دور دستش کی

 : کشدیم دست کمرم

 دو دیشا که کمن اونقدر من یزندگ تو باارزش یآدما -

 تو وادخیم دلم باشه نفرم هی اگر یحت یول ، نشن نفرم سه

 ! یباش

 واکنش ای کردن حرکت مانع که ستیا جاذابه چه دانمینم

 در تاابد خاهدیم دلم دانمیم فقط ، است شده دادنم نشان

 ! نشود تمام چوقتیه و بمانم لحظه نیا

 که ییزایچ یرو چشمهاشو تونهیم آدم ییجاها هی -

 هک ییزایچ یرو قلبشو تونهینم یول ، ببنده خوادینم

 ! من تیحکا شده نیا ، ببنده کنه احساس خوادینم
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 کنج یکوتاه بوسه حس میایب خودم به تا جمله نیا انیباپا

 هیانث نفسم و زدیبر آن کی در دلم شودیم باعث ، میلبها

 نیا ؟ بود کرده چه من روح و قلب با آدم نیا! دیآ بند یا

 بیعج یآنقدر کندیم منتقل که یخاکستر و نیریش حس

 غرق شیایدن در کنم فکر آن به ساعتها اگر که است

 اوگ قفل مانند شیحرفها!  رمیگینم یجواب بازهم و شومیم

 نظر مورد رمز به یکنیم وارد عدد هرچه که ستیصندوق

 ! یرسینم

 به لیم میچشمها ، بودم کرده گم را دنیکش نفس راه

 یکیتار آن در تاابد خواستمیم انگار نداشتند بازشدن

 ! بخورم ابد حبس و بمانم نیریش

 ، دش دهیچیپ اتاق یفضا در که یلیموبا زنگ یصدا با

 تداش انیجر آن در رستار و قلبم یصدا تنها که یسکوت

 ! شودیم شکسته
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 هب که رستار متوجه و کنمیم باز را میچشمها ناخواسته

 ، تاس ستادهیا من به پشت و بود رفته لشیموبا سمت

 که است شیحرفها به گوشم و او به نگاهم. شومیم

 بالدو یتتو ، افتد یم کتفش دو وسط یتتو به چشمم

 به را عقاب اهمانی پرنده کی شکل بایتقر که یمشک

 یم انگشترش ادی به!  دادیم نشان کتفش دو نیب ییبایز

 ها نشانه نیا درمورد یاساس روز کی دیبا ، افتم

 ! بپرسم سوال او از اش نهیس ریز کهنه زخم مخصوصا

 در ستما قطع  از بعد که شنودیم یچ تلفن پشت دانمینم

 یا عجله و درهم چهره با و پوشدیم یلباس هیثان از یکسر

 در  و رودیم در سمت به بود مشخص شیکارها در که

 چرخدیم من سمت به راه نیب

 !  دارم مهم کار هی دیببخش -
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 را اتاق عیسر و شتاب با من به دادن مهلت بدون بعد و

 ! کندیم ترک
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 " رستار. " 

 

 : کشمیم میموها یتو یدست یعصب

  ؟ زده زنگ ایجورج یچ یعنی -

 یم باال یا شانه نداشت من حال از کم انگار که دیجاو

 : اندازد
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 داریب صبح کردمیم مویزندگ داشتم ؟ دونمیم چه من -

 شخوندم یوقت!  امیپ هی و افتاده سکالیم چند دمید شدم

 ! ریبگ تماس باهام امیجورج بود نوشته

 - کرده؟ دایپ تورو کجا از ؟ خواستیم یچ ؟ خب -

 زا قبل تا گردهیم دنبالت داره گفت گرفت تورو سراغ

 دهیهمنف کلیما تا که دستشه ییزایچ هی کنه داتیپ عموش

 ! برسونتشون تو به خوادیم

 : زنمیم پوزخند زیآم تمسخر

 ادیپ عتریضا نیا از نقشه ؟ رو یچ ؟ برسونه من به -

 ؟ نکردن

 هب مربوط دستشه که ییزایچ کرد دیتاک یول دونمینم -

 ستد ایراحت نیا به ، داره یبد یفکرا کلیما گفت!  توهه

 ! دارهیبرنم سرت از

 : کنمیم نگاهش یجد و اخم با
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 میکرد پاک رو اطالعات همه!  ندارن من از یچیه اونا -

 ! باشه دستشون که نمونده یزیچ

 جا همه شرفیب کلیما اون بود مطمئن یلیخ شهینم -

!  باشه دستش داره امکان یزیهرچ داشت گوش و چشم

 مدارکو نیا چرا و هیچ قصدش ایجورج نکهیا فقط

 وجود با که عاشقته اونقدر ای!  سواله بده بهت خوادیم

 سپ بهت نارویا خوادیم بازم میکرد ماباهاشون که ییکارا

 ! رنیبگ رو تو که پشته نیا نقشه هی ای بده

 : نمیشیم کاناپه یرو

 اس حرومزاده آدم همون زاده برادر دختر نیا دنبالمونن -

 به اصال برسن بهمون قیطر نیا از خوانیم صد در صد! 

 از بعد کلیما داشتن اگر نداره یمدرک چیه یقو احتمال

 !  دادیم لو هم منو خودش رفتن لو

 : دهدیم تکان یسر دیجاو
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 هنوز کلیما میدونیم که االن!  داره امکان یزیهرچ -

 درکم با چه ادم نیا میکن یفکر هی دیبا دنبالمونه و هست

 !  باشه خطرناک تونهیم مدرک یب چه

 هم به افکار ، زمیریم آب خودم یبرا زیم یرو پارچ از

 : دهمیم نظم را ام ختهیر

 که یکس!  بترسه من از دیبا اون ترسمینم ازش من -

 تشدس از نایا از شتریب یلیخ کرده نابود رو شیامپراتور

 ! ستین یچیه من برابر در اون ادیبرم

 : اندازد یم باال ییابرو دیجاو

 یول ، سییر یآقا ستین یزیچ تو برابر در چکسیه -

 ! بدن دستت کار توننیم تهش ستاین یچیه نیهم

 حوصله االن یول است روشن و واضح زندیم که یا هیکنا

 ! ندارم را دنیکش وسط یگرید بحث
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 ؟ گفت یچ گهید ایجورج ، نباش نگران مراقبم من -

 بازم نحالیباا یول یکرد بد یلیخ حقش در گفت -

 ! نتتیبب بازم دوارهیام نکهیا و!  کنه فراموشت نتونسته

 مشکوک مکالنه نیا سراسر ، کشمیم ام چانه ریز را دستم

 ! دهدیم آزارم ایجورج یحرفها یتو یزیچ و است

 حرفاش اما چرا دونمینم ؟ یکن کاریچ یخوایم حاال -

 ! دارن یزیچ هی واقعا انگار بود یجد و مطمئن
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 : کنمیم زیر را میچشمها

 ستین یازین نداره یمدرک اگر!  میبش مطمئن دیبا پس -

 ! میکن یکار

 ؟ داشت اگر -

 : رومیم ها شراب بار سمت به و شومیم بلند میجا از

 ! میدیم انجام رو میکردیم شهیهم که یکار -

 ! کنم یکار نخوام من دیشا ؟ یبندیم جمع چرا -

 : زارمیم زیم یرو و دارمیبرم جام دوتا

 ینگر چه یگال سرقبرت بگو فقط میکن یخدافظ پس -

 ؟ بزارم یدار دوست

 : زندیم یپوزخند

 ! توهه دنبال نداره یکار من به کلیما -

 : شومیم اش رهیخ یجد نگاه با و زنمیم یمرموز لبخند
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 که یاون!  نبودم من کرده هک حساباشو که یاون یول -

 بازم حاال!  نبودم من کرد پاک استادشو و مدارک تمام

 نداره؟ یکار باهات یبگ یتونیم

 : دیآ یم سمت به و شودیم بلند شیجا از

 وامخینم گهید من!  کردم نکارارویا تو یبرا یول درسته -

 یزندگ یمعمول آدم هی نهیع خوامیم باشم داستانا نیا یتو

 . . یچ همه ، خستم یچ همه از!  کنم

 : زمیریم ها جام درون را خوشرنگ ی ساله نیچند شراب

 که یعوامل دیبا یخوایم آرامش با و خوب یزندگ اگر -

 اونا از کردن فرار با!  یببر نیب از رو شنیم مانعش

 آروم و دردسر از دور به یزندگ هی یتونینم چوقتیه

 اننگر دیبا همش یبترس دیبا همش چون!  یباش داشته

 !  ننک داتیپ وقت هی نکنه ، سراغت انیب مبادا که یباش

 : رمیگیم طرفش به را جامش
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 فرار یزیچ از چوقتیه یول ، چندمه درس دونمینم -

 ! ادیم دنبالت شتریب چون نکن

 از ، است گنیغم و یجد اش چهره حالت ردیگیم را جام

 یبرخ یقبل دیجاو از گرید تااالن بود شده مانیدعوا یوقت

 ! نبود

 وت یاونقدر دونمیم فقط یکن کاریچ یخوایم دونمینم -

 رونیب ازش ییتنها تونمینم بخوامم اگر که رفتم فرو لجن

 ! امیب

 : زنمیم یمرموز لبخند

 ، میایب رونیب ازش باهم و میکن کمک هم به بهتره پس -

 تو اگر خوامیم منم رو یخوایم تو که یآروم یزندگ اون

 رتااخ نکاریباا چون زنمینم جا یول شدم منم یشد خسته

 آروم و خوب یزندگ که میفرار یترسو هی مثل عمرم

 ! ستین شتریب ایرو هی براش
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 : رمیگیم باال را جام

 نیا شدن تموم تا یزیچ ، میگذرونیم باهم هم نویا-

 هب پس یبش راه مهین قیرف یخواینم اگر نمونده ماجراها

 . .  یهمکار ادامه افتخار

 : پردیم حرفم انیم

 اسهو مخصوصا نبودم چوقتیه ، ستمین راه مهین قیرف -

 حق مطمئنم و مادرم هم پدرم هم یبود برادرم هم که تو

 دینش یول دیشنیم دینبا که ییحرفا یسر هی از آدم یدیم

 ! بشه ناراحت شیزندگ آدم نیمهمتر از

!  ممتاسف بابتش کردم یرو ادهیز کمی من دیشا ، درسته-

 یرب و یکن یخال پشتمو نکهیا یجا به خوامیم ازت االنم

 ! یسیوا کنارم
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 مکث یکم با و دوزدیم دستش یتو جام به را نگاهش

 : دیگویم

 کمتره بچه هی از شعورش که یآدم به یگیم یعنی -

 ؟ یدار اجیاحت

 میحرفها نیب در روز آن که یا جمله ادی به حرفش نیا با

 : افتم یم بودم زده

 نیا که یروز اون از بعد آدم اون مطمئنم چون آره -

 ! شده بزرگتر یلیخ دهیشن رو حرف
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 دا شدم بزرگ خوردم یلیس ازت که روز اون از بعد من -

. . . 

 : ندکیم شیرها نصفه و شودیم اش کلمه متوجه تازه انگار

 قح بهت یحت ییجاها هی و کردم فکر حرفات به یلیخ -

 چون سوخت خودم واسه دلم هم ییجاها هی اما دادم

 تو گذاشتم برات خودمو نیبهتر کردمیم فکر شهیم

 ردمکیم اشتباه دمیفهم یزد که ییحرفا بااون یول یهرکار

! 

 : کنمیم نگاه نشیغمگ افهیق به

 یادم شهیهم تو آره!  متاسفم گفتم که من پسر یه-

 و یزاریم خودتو صد تا صفر یهرکار یتو که یهست

 بخاطر دیاش!  بوده شتریب تیمنف از مثبتت جینتا هم شهیهم

 ! یکن خراب خواستمینم و ادهیز ازت انتظارم که نهیهم

 : زنمیم هیتک زیم لبه به را میدستها
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 باش مطمئن دارم اعتماد بهش که یهست یکس تنها تو -

 ! دارم قبولت بازم تهش بگم بهت هم یهرچ

 کنار را بود شده جمع شیچشمها یتو که ییاشکها حلقه

 : زندیم

 کنم جمع که زد سرم به بار نیچند تااالن روز اون از -

 ثلم عمر هی که نفر هی افتاد ادمی هربار یول کارم یپ برم

 به یحت!  برم کنم ول ینطوریهم تونمینم رو بوده خونوادم

 اونم شتیپ امیب داره احتمال گفتم و زدم زنگ هم انوش

 ؟ شد یچ پس زدیم زنگ هرروز

 : گذارمیم اش شانه یرو را دستم

!  زنهیم لنگ میزندگ یها هیپا از یکی شهیهم تا یبر اگر-

  ستین یزندگ گهید بزنه لنگ که هم یزندگ

 : دیگویم من با همراه
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 ! چالقه ی هیچهارپا-

 : میزنیم لبخند هردو

 ؟ خوبه حالش کنه؟یم کارایچ!  انوش معروف جمله -

 : دهدیم تکان یسر

 نیا وت نکهیا بدون برهیم ارویدن فیک راحته المیخ اون از-

 ! باشه دردسرا

 یبزود بگو بهش دمیم قول میشیم خالص ماهم -

 ! نهیبیم جفتمونو

 : بردیم باال را جامش

 ! دردسر یب و دیجد یزندگ افتخار به پس-

 : زنمیم جامش لبه به را جامم و زنمیم یکج لبخند

 ! یسالمت به -

 : دیگویم عیسر بنوشم آن از نکهیا از قبل
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 ! تولدت افتخار به نیهمچن و صبرکن کن صبر-

 ! زندیم من مال به را جامش دوباره بعدهم

 ؟ نداشتم خبر اصال و بود تولدم امروز ؟ تولدم
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 ! داداش ، مبارک تولدت -. 

 : کنمیم نگاهش هیثان چند

 شهیمه تو البته!  یشد زیسوپرا پس -!  نبود ادمی اصال -

 برات ایجورج دختره نیا پارسالم ستین ادتی تولدت

 ! یشد زیسوپرا گرفت جشن

 : نوشمیم ام یدنینوش از یکم
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 سالها! مونهینمادمی ندارم روز نیا از یخوش دِل چون -

 و بودم تنها بشناسه منو نفر هی یحت نکهیا بدون

 که یزیهرچ و سن و اعداد و روزها مغزم نیبخاطرهم

 ! برد ادی از رو خودمه به مربوط

 یول ندارم تو از یکم دست منم ستین یبیعج زیچ -

 ارهد انگار!  ادیم ییصداها هی دلم تِه ییوقتا هی ، یدونیم

 ادی بهم رو شنینم جبران چوقتیه که کمبودا یسر هی

 ! کننیم یآور

 ؟ یچ مثل -

 اهشنگ در که یحسرت با و شودیم رهیخ یا گوشه به تلخ

 : دیگویم بود

 هی !پسرم ریبخ صبحت گهیم که زنونه یصدا هی مثل -

 تهش پسرم هی و داره مردونه ُتن که باش خودت مراقب

 رامب تونهینم چکسیه و یچیه که نییزایچ نایا!  دهیچسب
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 چند هر دلمو ته دنیچسب شدن عقده ، کنه جبراشون

 !  شنیم یکاوریر بار هی مدت

 لشد یرو ینیسنگ غم و بغض انگار کشدیم یقیعم نفس

 : است گذاشته پا شیگلو و

 نهیع که سرمونه باال یکی دمید کردم باز چشم یوقت از -

 میکردینم کار براش کنهیم رفتار باهامون گرد دور سگ

 اونور نوریا سگ بوق تا صبح کله از میخوردیم کتک

 فیثک آشغال هی مثل که یکس واسه میکندیم جون مویبود

 و نیروت نقدریهم یچ همه!  کردیم نگاه هممون به

 سه ، ییات سه و شد داتیپ تو نکهیتاا گذشت بدبختوارانه

 یداشت فرق باما تو یول!  میشد مادر و پدر یب بدبخت

 ! یدار هنوزم

 : کشمیم دندان ریز را لبم

 ؟ یفرق چه -
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 اش شده قرمز یچشمها با و کشدیم سر تااخر را جامش

 : دیگویم

 ، یدار که یدونستیم حداقل یداشت مادر و پدر تو -

 مهر ، داشتن خونواده یمعن یبود کرده یزندگ باهاشون

 نیا از و یبود دهیچش همشونو طعم یپدر عشق یمادر

 ! شدیم میحسود بهت شهیهم بابت

 نکرد تجربه میبگو داشت جا ، کنمیم نگاهش حرف یب

 ؟ نداشته حالم به یفرق چیه نکردنشان ای

 تاآخر من که یزیچ بگم بهت تهش که زدم حرفارو نیا -

 یزیچ خونواده!  شیدار هنوز تو خورمیم حسرتشو عمرم

 شونیدار و هستن یوقت تا ادیب دست به راحت که ستین

 ! یکن استفاده بودناشون از دیبا

 : کنمیم نگاهش یجد
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 انوش و تو جز من ؟ یزنیم حرف خونواده کدوم از -

 ! ندارم رو یا گهید چکسیه

 بد حقت در داداشت دونمیم ، یدار موال به داداش یدار-

!  دونمیم رو همه کردن یکوتاه حقت در خونوادت کرده

  بگم بهت رو یزیچ هی بزار یول

 : دهدیم ادامه که کنمیم نگاهش تفاوت یب و خونسرد

 اموشفر و یالیخیب به بزنه دیبا بعد به ییجا هی از آدم -

 ! بسازه گذشتش از بهتر ندشویآ تا کنه
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 فاوتمت چقدر تو دوننیم نکهیباا رفتنیپذ تورو خونوادت

 هسال هفت شش بچه بااون آسمون تا نیزم و یشد بزرگ

 و یدار فرق کردن گم شیپ سال یاند و ستیب که یا

 !  بفهمن و بدونن ازت رو زایچ یلیخ تا مونده هنوز

  ؟یبد بهشون کیکوچ شانس هی توهم شهیم یچ

 که یدیجاو کندیم خوش جا لبم یرو یقیعم پوزخند

 ؟ زدیم حرفهارا نیا بود کرده یزندگ من با سال نهمهیا

 ثالم که ییآنها و بود گذشته من بر ها چه داندیم که یکس

 و لیدل یآنقدر ؟ نبود الشانیخ نهیع بودند ام خانواده

 اآنه به دادن شانس فکر به یا ذره یحت که داشتم مدرک

 ! نباشم

 هب توجه با من بعد ، بده جوابمو پرسمیم ازت سوال هی -

 ! دمینم ای دمیم شانس که گمیم بهت جوابت
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 : زدیریم خودش یبرا شراب یبطر از

 ! داداش بپرس -

 ، شدم گم من که شیپ سال یاند و ستیب همون -

 قایدق اصال روزگار ناخلف یآدما ریگ افتادم بعدش

 هی یرو منم بودو داده اسلحه بهم یادهم که ییهمونجا

 هی تو تگف بهم یکس!  کردم کیشل گرفتمشو سیپل افسر

 که یدار نویا شانس گفت یکس ؟ یدار دوباره شانس

 مثال ای ؟ تیزندگ یپ یبر مجازات بدون و یبش دهیبخش

 میبرداشت کیک یفروش کیک هی از ییتا سه که یروز اون

 یسک گرفتنمون یوقت و میکرد فرار مینداشت پول چون و

 شانس بهمون ؟ نیدار دوباره شانس شما گفت بهمون

 نفهموند تامون سه هر به کتک با ای دادن؟ شدن دهیبخش

 یبخشش چیه و ترن پست یکی از یکی آدماش و ایدن نیا

 یبد رو یکرد که یهرکار تاوان دیبا تو و نداره وجود
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 همشون!  باشه بوده خوادیم که یهرچ کار اون لیدل حاال

 و نداره وجود یمونیپش یبرا ییجا دادن ادی بهمون

 و مجازات فقط یواقع یایدن هاست قصه مال بخشش

 ! داره یتالف

 ددر تا کشمیم یقیعم نفس ، دزدیم را نگاهش بغض با

 نییپا افتاده قلبم یرو خاطرات مرور از که یجانسوز

 : برود

 ارهدوب شانس چکسیه ایدن نیا تو یوقت بگو بهم حاال -

 در اصال ای نداده ادی بهم رو مروت و رحم و دنیبخش و

 ؟ بدم انجامش و باشم بلدش دیبا من ، نشده حقم

 : دهدیم تکان را سرش

 خوب رو یزیچ هی یول توهه با حق یگیم درست -

 یزندگ عقاب هی مثل سال نهمهیا تو که نهیا اونم دونمیم

 سپ!  صفت یب یسوف ای یادهم مثل الشخور هی نه یکرد
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 هم موقعش به تو!  دال ینشد که یالک یدار فرق

 داداش من شهیم سرت مروت و رحم هم یبلد دنیبخش

 ! شناسمیم تو از بهتر خودمو

 : کنمیم نگاهش خونسرد یول یجد

 به من چون منو ینشناخت یکنیم اشتباه بگم بهتره پس -

 ! نبخشم رو یک کجا و یک دونمیم وقتش
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 دکترت یحرفها یول!  نشناختم تورو من اصال باشه -. 

 یباش نایا کنار اگر دیشا!  کنهیم وونمید چهیپیم سرم تو که

 که یخطر هر از که یکن تجربه رو خوب یزندگ هی یبتون
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 یدونیم خودت هم!  یبمون دور زنهیم صدمه جونت به

 نیهم بخاطر شهیم وارد بهت که ییشوکا من هم

 ارهیم مدام رو گذشته دهیم آزارت داره که دنتهینبخش

 بار هی ممکنه یدونیم ، کنهیم داغونت هربار و جلوت

 ؟ ینبر در به سالم جون شوکها نیا از گهید

 : میگویم یا شده کنترل لحن با

 رو حالمن نیا یبان و باعث که ییکسا نخواه ازم پس -

 !  ببخشم

 ، کنمیم نگاه ساعتم به و دهمیم جلو را میها نیسرآست

 شخصم اش جهینت که یبحث در خواستمینم نیا از شتریب

 ! کنم شرکت بود

 باهات بازم ایجورج دختره نیا اگر ، برم دیبا گهید من -

 و یستین من همراه بگو خودتم بده خبر بهم گرفت تماس

 ! یبد بهم خبرو که یکن دامیپ ینتونست فعال
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 : داردیبرم را شراب یبطر

 کن فکر حرفام به ، یزیچ هی فقط نباش نگران حله -

 گذشتتو شیمونیپش ؛ مونهیپش رادمانم مطمئنم داداش

 !  داره ریتاث ات ندهیآ یرو یول کنهینم عوض

 اب و کندیم نگاهم مکث یکم با و دیآ یم طرفم به بعدهم

 : ردیگیم آغوشم در حرکت هی

 ! سالمت تنت!  سهییر داااش مبارک تولدت بازم -

 ظاهر دهدیم کش را لبم یکم زور به که یمحو لبخند

 : شودیم

 غلهج بچه توهه دیبا و شدم رتریپ سال هی!  پسر یمرس -

 ! کنم تحمل رو

 : زندیم لبخند

 ! دستت یعصا بشم که پات مونمیم!  رمردیپ میچاکر -
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 ؟ یندار یکار برم دیبا من!  زینر مزه گهید خب -

 ؟یزیچ یتولد یکیک حاال یموندیم -

 : رومیم در سمت به

 . ریبخ شب!  ندارم ایباز مسخره نیا واسه وقت -

 به و رسدیم گوشم به نامفهوم اخرش جمله آمدنم رونیب با

 . رومیم نیماش سمت

 ، بود ام گذشته تمام مرور و جنجال و حرف از پر سرم

 آرام را درهم افکار نیا سرد آب دوش کی جز یچیه

 . کردینم

 * * * 

 کنار یگلها دنید با ، شودیم عمارت وارد کالفه و خسته

 شدل در فشیتکل که یدختر ، افتد یم یگل ادی باغچه

 هچ دختر نیا که پرسدیم خودش از بارها!  بود نامشخص
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 به قبل از تر جواب یب هربار و دارد؟ او شیپ یگاهیجا

 ! شودیم کترینزد یگل

 بشیج از را لشیموبا و شودیم خانه وارد فکرها نیباهم

 کومپ یصدا نیح نیهم در کند چک که آورد یم رونیب

 یرنگ یرنگ یکاغذها بعدهم و چدیپیم سالن در یمانند

 که یافراد یصدا بندش پشت و زدیریم سرش یرو که

 . گفتندیم کیتبر را تولدش

 

 رو هب و کند!   بلند را سرش ریمتح و شوکه شودیم باعث

 در که یکیک با عمارت زرد دخترک کند نگاه شیرو به

 :دیآ یم سمتش به هیبق از جلوتر دارد دست

 ! دال مستر مبارک تولدت -
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 دهش درست بال تا دو شکل به که کیک سمت به نگاهش

 سترم جمله یگرید زیهرچ از شتریب و شودیم دهیکش بود

 !  کندیم رشیمتح و چدیپیم سرش در دال

 یکس چه از ؟ بود اورده کجا از را کلمه نیا گلچهره

 کجا و یک اوردیب خاطر به خواهدیم هرچه ؟ بود دهیشن

 خاطرش به یزیچ است آورده او یجلو دال از یاسم

 ! دیآ ینم
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 ؟ ندبود گرفته تولد او یبرا ، کندیم نگاه حاضر افراد به

 ؟ داشت خاطر به را او تولد خانواده نیا از یکس واقعا

 رسد؟یم بنظر بیعج نقدریا زیچ همه چرا

 تظاهر نیا کنند؟ خوشحالش داشتند یسع آدمها نیا چرا

 مگر!  است تحمل رقابلیغ شیبرا داشتن دوست به

 وقعم آن ؟ نبودند اش گذشته ینابود یبان و باعث نهایهم

 تولدش آدمها نیا گذراندیم را شیروزها نیتر سخت که

 هب اگر ؟ افتادند یم ادشی به اصال ؟ داشتند خاطر به را

 همان الاص ؟ نگشتند دنبالش شتریب چرا پس بودند ادشی

 او بودن از االن است مقصر همه از شتریب که یرادمان

 ستین خوشحال تنها نه است مطمئن است؟ خوشحال

 مخصوصا کندیم ستشین سربه گرید یبار بتواند اگر بلکه

 زیت و تند یها نگاه و است مقابلش گلچهره که االن

 ! چرخدیم شانیرو رادمان
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!  دوباره شانس ، است سرش یتو هنوز دیجاو یحرفها

 ؟ باشند داده هم دست به دست زیچ همه واقعا نکند

 با و دهدیم جلو را شیها نیآست سر ، شودیم کج شیلبها

 امکان ، کندیم نگاه همه به اش یشگیهم جذاب ژیپرست

 : کند عوض خانواده نیا درمورد را نظرش یزیچ ندارد

  یهمگ از ممنونم!  شدم زیسوپرا واقعا -

 یخوشحال یحدود تا و یقدردان به تظاهر از پر اش جمله

 ! است

 رتپرحس و پدرانه یلبخند با و دیآ یم سمتش به اضیف

 : کندیم نگاه پسرش به

 هفت تولد میگرفت برات باهم که یتولد نیآخر -

 نیآخر که دادم بهت سیپل نیماش هی!  بود تیسالگ

 غم اب سالها اون از بعد و یگرفت ازم که بود یتولد یکادو
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 که یرقب سر ، روز نیا یتو تو ادی به نبودنت و نداشتنت

 ! میگرفتیم جشن واست دورهم بود یخال

 دنیشن از بود متعجب انگار کندیم مکث یا لحظه رستار

 ! کردینم هم را فکرش یحت که یحرف نیا

 : زندیم اش شانه یرو اضیف

 و بودم اومدنت شاهد مرگم قبل که کنمیم خداروشکر -

 ! نمیبب رو برگشتت تولد نیاول تونستم

 با و بوسدیم را رستار یشانیپ پدرانه ، جمله نیا از بعد

 اررست دست یتو را یفلز کوچک سیپل نیماش لبخند

 : گذاردیم

 نویماش نیا شدیم تنگ دلم که هربار داشتم نگهش تااالن -

 ونچ داشت شویواقع االن قطعا بود اگر گفتمیم و دمیدیم

 رو یزیهرچ که یا بااراده و مسمم اونقدر دونستمیم

 ! یاریم دست به راحت یبخوا



 

Romanzo_o 1822 

 

 

۰۴۴ 

. 

. 

 

 لیس حرفها نیا ، است مانده شیجا در ثابت رستار

 ! بودند کرده روانه ذهنش به را متفاوت افکار از یبیعج

 رکد قابل ریغ شیبرا گونه محبت یحسها و ها رفتار نیا

 نباریا انگار یول تظاهر بود گذاشته را نامشان قبال!  است

 ار خودش تواندینم!  دیبگو را نیهم هم باز توانستینم

 ندینب اضیف چشمان در را یواقع یحسها نیا و بزند گول

! 
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 یم رستار سمت به دستش در یکوچک جعبه با ماهدخت

 اب داندینم انگار و است شوق و شور از پر صورتش ، دیآ

 ارهدوب سالها از بعد که اش گمشده پسرک تولد یزبان چه

 را تاس شده بشینص گرفتن تولد شیبرا و دنید سعادت

 ! دیبگو کیتبر

 صورت و یهست امسال که شکر یاله مادر برم قربونت -

 !  گمیم کیتبر تولدتو بهت و نمیبیم ماهتو

 ، شودیم شیچشمها روانه یگرید از پس یکی شیاشکها

 یروزها ادی به و ندیبب را پسر نیا توانستینم انگار

 من -!  تدوفین شیاشکها و حسرتها ادی به وفتدین نداشتنش

 شهیهم من ، مینکرد فراموشت چوقتیه بابات و

 و اشهب مردنم قبل کردمیم دعا فقط یایم روز هی دونستمیم

 زیچ تیخوشبخت و تیسالمت جز شده مستجاب که االن

 ! خوامینم خدا از یا گهید
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 را او مآرا و شودیم کترینزد رستار به بغض با جمله از بعد

 ! کشدیم آغوش به

 شوندیم دیناپد صداها ، ستدیا یم زمان انگار یا لحظه و

 حس بندش پشت و سکوت و سکوت و سکوت و

 شیبرا و است نکرده اش تجربه سالهاست که یبیعج

 ! است بهیغر کامال

 یم زمستان سرد یشبها ادی به ، مادر آغوش ، مادر یبو

 ها ور ادهیپ گوشه یکیتار ترس از که ییشبها همان افتد

 بار کی که!  خواستیم را مادرش فقط خدا از و کردیم کز

 بشنوند را شیصدا گرید بار کی کند بغلش گرید

 !  بگذارد شیپاها یرو را سرش ، ببوسدش

 تا ماند و ماند و ماند دلش در آرزو نیا یانقدر و

 ! گرفت را شیجا نفرت و نهیک و کرد فراموشش
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 ای شدن حلقه نیب است مردد ماندیم معلق شیدستها

 ای مادر دنیکش آغوش در شتریب نیب است مردد ، نشدن

 ودنب یآسان کار دلش کردن صاف یبرا تالش ، دنینکش

 آغوش به و کند فراموشش شبه کی که نداشت یکم درد

 !  برگردد خانواده نیا

 رودیم عقب هیثان چند از بعد و گذاردیم کنار را دیترد پس

: 

 ! ازت ممنونم -

 کندیم درک را رستار یرفتارها تمام لیدل که ماهدخت

 ازین زمان هنوز او نکند یشرویپ آن از شتریب دارد یسع

 ریزنج و پالک و کندیم باز را کوچک جعبه در! دارد

 رونیب را بود شده یحکاک یالکرس تیآ شیرو که ییطال

 : ردیگیم رستار یجلو و آورد یم
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 هواس یکی بودم دهیخر تو واسه یکی ؟ ادیم ادتی نویا -

 چون گردنت نداختمیم شهیهم یبود که بچه ، رادمان

 ، کنهیم مراقبت ازت داشتم اعتقاد
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 گردنت نیا افتاد اتفاق اون که یروز اون کردیم واقعنم

 ادمی چرا که کردم لعنت و سرزنش خودمو عمر هی و نبود

  ؟ گردنت بندازم بود رفته
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 سیخ را صورتش شیاشکها و ردیگیم اش هیگر دوباره

 صورت و رودیم باال دستش رستارناخواسته ، کنندیم

 : کندیم پاک را اشک قطرات و کندیم لمس را ماهدخت

 ! نجامیا سالم و حیصح من که االِن مهم نکن هیگر -

 و شودیم شوکه داد انجام اریاخت یب که یکار از خودش

 . بردیم نییپا را دستش عیسر

 : زندیم لبخند شیاشکها انیم ماهدخت

 اجازه ، دیبخش بهم بازم رو تو خدا مادر بگردم دورت -

 ؟ گردنت بندازم نویا یدیم

 به ندیبیم خودش یرو که را همه رهیخ و منتظر نگاهه

 : دهدیم تکان یسر اجبار

 ! نداره یاشکال آره -
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 هب را پالک و کندیم باز را ریزنج قفل جانیه با ماهدخت

 : اندازد یم گردنش

 راحت المیخ منم ینطوریا ارین درش گهید چوقتیه -

 ! تره

 نگاه دبو گردنش که یپالک به و زندیم یکج لبخند رستار

 : کندیم

 ! محترم یدیل نیبگ شما یهرچ -

 گذاردیم ماهدخت دل به را دنیشن مادر حسرت هم باز و

! 

 یکیک با همراه و کندیم عبور هیبق انیم از لبخند با گلچهره

 : ستدیا یم رستار یجلو بود روشن شیها شمع که

 !  دهیرس شمعا کردن خاموش وقت کنار دیبر -
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 کندیم اشاره کیک به چشم با و اندازد یم رستار به ینگاه

: 

 !  کن فوت شمعارو بعدم و کن آرزو اول -

 توانستینم فعال که دارد دختر نیا از یمهم یسوالها

 : وردا یم در را شیتو ته جشن نیا انیپا تا یول ، بپرسد

  کنمیم فوت فقط پس!  ندارم ییآرزو من -

 : کندیم درشت را شیچشمها گلچهره

 ؟ باشه نداشته ارزو ادم شهیم مگه -

 : کندیم نگاه شیچشمها به رستار

 واسم گهید یچیه!  دمیرس خواستمیم یهرچ به من -

 ! ستین آرزو

 : اندازد یم باال یشانهدا یگل

 !  کن فوت شمعو تو کنمیم آرزو جات من پس-
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 ول نکند یعمل را حرفش تا دختر نیا ردیگیم اش خنده

 ! ستین کن

 بعد و کندیم باز مکث یکم با و بنددیم را شیچشمها یگل

 نندزیم دست هیبق ، کنندیم خاموش شمعهارا فوت با هردو

 دنبال به یخوشحال با کانین و زدیریم یشاد برف کایرون و

 از رادمان انیم نیا در ، رودیم برف رنگ دیسف یها دانه

 تشسم به رستار دور شدن خلوت با و شودیم بلند شیجا

 رفته مخش یرو یگل و رستار یکینزد یآنقدر ، رودیم

 را فکش ای دیبگو کیتبر را رستار تولد دانستینم که بود

 ! خواندینم هم با عملش و حرفش که اوردیب نییپا

 : ندینشیم رستار کنار

 ! مبارک تولدت -

 ینیبیم کینزد از تولدمو یدار یخوشحال یبگ یخوایم -

 قبرم؟ سنگ یرو از نه
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 دسته یرو را دستش کی اش یشگیهم ابهت با رادمان

 : گذاردیم مبل

 تچوقیه بدون یول ستین مهم برام ینکن ای یکن باور -

 بابت زا المیخ و وجدانم بلکه ستمین ناراحت برگشتنت از

 ! شد راحت بودنت زنده

 : کندیم نگاه دستش یتو یفلز نیماش به رستار

 ؟ سوال هی یول ُبرو یما یاوک -
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 : شودیم رهیخ چشمانش به و چرخدیم رادمان سمت به

 ؟؟ راحته وجدانت واقعا االن -

!  ردیگیم رستار از را نگاهش عیسر مکث یباکم با رادمان

 زبان به ؟ راحت وجدان کدام ؟ دیپرسیم راحت وجدان از

 خودش فقط را تیواقع دلش در یول است راحت گفتیم

 هربار که است عذاب در روحش چقدر که داندیم ، داندیم

 چقدر و کرده چه او با افتد یم ادشی رستار دنید با

 یکار چه ؟ دهیفا چه یول!  است کرده تباه را اش یزندگ

 یب خواستیم را جانش رستار اگر ؟ بود ساخته دستش از

 قهیدق کی فقط بلکه تا دادیم یا چانه و چک چیه

 ! باشد داشته خاطر آرامش و شود راحت وجدانش

 : شودیم کج شیلبها ، ندیبیم که را سکوتش رستار

 ! باشه راحت زارمینم عمرت تاآخر بدون پس -
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 تا باشد شده رانیو که یکس ، شودیم مشت دستش رادمان

 ! داردیبرنم دست نکندرانیو

 حاال یتسین بردار دست ینینب منو ینابود تا تو ، دونمیم -

 هم یزنیم که ییحرفا هیبق سر یموند حرفت نیا سر که

 !  نزن رشونیز و بمون

 آمد یم سمتشان به کوچک یقدمها با که یکانین به رستار

 : کندیم نگاه

 ! باشم زده رشیز که نزدم یحرف چیه من -

 از یول یباش نداشته یکار یگل با گهید بود قرار!  یزد -

 !یشد کینزد بهش شتریب انگار تاحاال روز اون

 دلبخن است اش یقدم سه دو در حاال که کانین به رستار

 : زندیم یکج
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 دختر اون متاسفانه یول مونمیم سرش بزنم یحرف من -

 ! داره من به نسبت یخاص کشش

 : کندیم نگاه رستار به بااخم و یعصب رادمان

 اون یندار حق منه با تو حساب گفتم بهت هم قبال -

 !  یبچرخون انگشتت یرو خبرویب جا همه از دختر

 توجه ات شوند انیب ارام و شده کنترل کلماتش کندیم یسع

 . نکند جلب را هیبق

 که ودبر سمتش به خواهدیم و کندیم نگاه پدرش به کانین

 : کندیم بغلش زودتر رستار

 ات ندهیآ یمام بخاطر زتیعز یدد پسر نجایا ایب -

 ! هیعصبان

 دکنیم نگاه رادمان غضبناک یچشمها به خونسرد هم بعد

: 
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 حرف دختره خوِد با من به دادن اخطار یجا به نظرم به -

 نه چرخهیم برم و دور و داره حس من به که اونه!  بزن

 ! من

 رستار به ناباور و ماندیم مات لحظه رادمان حرفش نیباا

 تدرس شیگوشها ؟ دارد حس رستار به یگل!  کندیم نگاه

 ؟ است رستار یهایباز از گرید یکی هم نیا ای ؟ دیشنیم

 جلب و کند کنترلش دارد یسع شدت به که یتیعصبان با

 : چرخدیم رستار طرف به نکند توجه

 

 

۰۹۴ 

. 



 

Romanzo_o 1836 

 مفت یحرفها نیا ؟ یگیم یچ یدار یفهمیم خودت -. 

 یاوک ؟ یببر لذت و یکن یعصبان منو یخوایم ؟ هیچ

 ونچ نکن تکرارش گهید یول!  گمیم کیتبر یشد موفق

 کنم کنترل خودمو اول بار دیشا یزیهرچ با رابطه در من

 طرفو یدندونا و بمونم ساکت دونمیم دیبع دوم بار اما

 ! خوردنکنم

 شمچ یفلز نیماش به و ندینشیم رستار یپا یرو کانین

 رستار از را ان کشدیم خجالت انگار یول دوزدیم

 ! کند درخواست

 به و دهدیم کانین دست به را نیماش خونسرد رستار

 : کندیم نگاه رادمان

 سال نهمهیا تو که یکس ؟ سخته برات هضمش ه؟یچ -

 بفهمه نکهیا بدون یکرد محبت بهش و یداشت دوسش

 به رو یدار بهش تو که یحس نیهم االن ، یدار دوسش
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 راگ بنظرم!  داره شیکشت شیپ سال یلیخ که ِیبرادر

 ! شهیم ییخوند کتاب سنیبنو داستانشو

 نکند ، شودیم قبل از تر یبرزخ اش چهره حالت رادمان

 یها نفس ؟ است شده ریس خودش جان از واقعا رستار

 گرید یا ذره اگر که یا شده مشت دست و رادمان یعصب

 ، دیا یم فرود فکش یتو بکشد طول رستار یحرفها

 ! است گذشتن شیقرمزها خط از یها نشانه

 لتحم و یریبگ یباز به منو اعصاب یدار قصد نکهیا -

 ییحرفها پس!  کنهیم مونتیپش یبدجور یبسنج کممو

 ! کن مزه خوب رو یزنیم که

 : کندینم جادیا حالتش در رییتغ یا ذره رستار

 گهید تلخه شهیهم قتیحق یا شهیکل جمله اون قول به -

 یداشت دوست اگر تا گمیم رو تیواقع بهت دارم من! 

 اولش از من بگم که ندارم یدروغ!  یریبگ جلوشو
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 یلیخ پس گفتم بهت بدمو انجام خواستمیم که یهرکار

 ! ببافم دروغ ای کنم پنهون رو یزیچ االن که اس مسخره

 دماغ یرو یا ضربه انگشت سر با حرف نیا از بعد

 : زندیم کانین کوچک

 کردم کنترل رو یچ همه نجاشیتاا ، برو یما بگم نمیا -

 جلوم راه به راه خوشکل دختر هی آدمم منم هرحال به یول

 جلب نظرمو خوادیم و داره عالقه بهم بدونم و بشه سبز

 ! برگرده قبلم افکار و بشه جالب واسم ،ممکنه کنه

 حال در که گلچهره سمت به را نگاهش رد قصد از و

 : کشاندیم است کیک دنیبر

 وجلوش نشده رید تا پس!  یدار خبر شومم افکار از تو -

 ! ریبگ
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 ار کانین و شودیم بلند شیجا از عیسر حرف نیا از بعد

 از بعد هم آن رادمان کنار در ماندن گذاردیم خودش یجا

 ! نبود زیجا اصال حرفها نیا دنیشن

 که یصورت در گفت رادمان به را زیچ همه چرا داندینم

 وا به یبیعج حس و کشاندیم خودش سمت به را گلچهره

 !  دارد

 از یگل ماندن دور یبرا راهم شیتالشها نیاخر دارد دیشا

 ! بدهد جهینت است دواریام و کندیم خودش یزندگ

 رستار از یحت که است ناباور و یعصب یآنقدر رادمان

 افکار!  کند بارش کلفت حرف چهار و بماند خواهدینم

 ، شوندیم نییپا و باال ذهنش در یجمالت ، دارد یدرهم

 ؟ دیبگو راست رستار نکند
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۰۹۴ 

. 

. 

 

 ندیبینم بااو را گلچهره یرفتارها مگر د؟یبگو دروغ چرا

 یگل از و بخورد نارو دلش هم باز که بود انصاف نیا ؟؟

 ؟ شود دور

 اررست!  دهندیم دستش کار شهیهم شیها دنیجنب رید نیا

 باخته را دلش سالهاست که یرادمان و کرد غوغا امدهین

 گاهن باخته انها به را یباز که یکسان به بازنده کی مانند

 !  کندیم

 که یکس چرا ، شودیم دهیکش گلچهره یسو به نگاهش

 را کرد تشیحما و بود کنارش و کرد محبت او به سالها
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 باز جا قلبش در آمده است روز دو که یکس یول دیند

 ودش یانصاف یب حقش در نگونهیا دیبا چرا ؟ است کرده

 را رستار حق در بدش کار چوب دارد هنوز نکند ؟

 ؟ خوردیم

 یپ در نگاهش یول است حرف و سوال از پر ذهنش

 رودیم عمارت بزرگ تراز به رستار دنبال به که یا گلچهره

 حرف کردن باور یبرا ها نشانه نیا!  شودیم دهی،کش

 ؟ نبود یکاف رستار

 دیبگو گلچهره به که ؟ برود دنبالشان به که دارد را دلش

 شقلب ته از که یکس دیبگو که ؟ یا شده عاشق اشتباه

 امانتق و نهیک که یرستار نه منم داشته دوستت شهیهم

  ؟ است کرده کورش

 ! ماندن دور نهمهیا از!  یناحق نهمهیا از ردیگیم درد قلبش

 ! بود شیدادنها دست از گر نظاره فقط که ییخدا از
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 عمارت یسنگ یها نرده یرو را شیدستها رستار

 نفس چند و کندیم بلند آسمان به رو را سرش و گذاردیم

 یا لحظه مادرش و پدر یحرفها ، کشدیم قیعم

 ، شوندیم تکرار ذهنش در مدام و شوندینم فراموشش

 را هدیشن و دهید هرچه که کردیم التماس عقلش به قلبش

 او ! کردیم یدار خود شتریب هرلحظه عقلش یول کند باور

 جمله چهار با زیچ همه و بدهد وا یراحت به که نبود یادم

 ! شود فراموشش اشک و

 ؟ یخوریم کیک -

 مین و ردیگیم فاصله الیخ و فکر عالم از گلچهره یصدا با

 عدب!  بود آمده دنبالش به بازهم ، اندازد یم یگل به ینگاه

 تیرعا را یگل با را اش فاصله خواستیم او از رادمان

 هرچه دختر نیا خود یوقت داشت امکان چطور!  کند

 ؟ کندیم پر بلند یقدمها با را باشد فاصله
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 ، زددیم مدام را نگاهش یول زندیم ینیریش لبخند گلچهره

 : ردیگیم رستار سمت به را کیک بشقاب

 ! ارمیب هم تورو مال گفتم بهشون دادم رو همه سهم -

 شیاچشمه به تیجد با و چرخدیم سمتش به رستار نباریا

 : کندیم نگاه

 ، ودب توش یبیعج کلمه که یگفت جمله هی اومدم یوقت -

  ؟ یگیم رو جمله اون باز

 روزام رفتار از بعد کشدیم دندان ریز را لبش گوشه یگل

 : ندک نگاه شیچشمها یتو میمستق کشدیم خجالت رستار

 ور تولدت فقط که نگفتم یخاص زیچ من ؟ جمله کدوم -

 ! گفتم کیتبر

 یگل یچشمها از را اش یجد نگاه نکهیا بدون رستار

 : دیگویم بردارد
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 ! کن نگام -

 اب رستار که کشدیم باال یکم را نگاهش اجبار به یگل

 : دیگویم تحکم
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 ! نک نگام پس ؟یندار که یینایب مشکل نکرده ییخدا -. 

 شپوست ریز یخجالت هنوز نکهیباا شودیم یحرص یگل

 : زندیم زل رستار به بااخم یول دودیم

 بارم حرف گمینم یچیه یه داره یینایب مشکل عمت -

 !  کنهیم

 : پرسدیم دوباره یجد نگاه و لحن با رستار
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 از ؟ هیچ شیمعن ، یگفت کلمه هی گفتن کیتبر کنار در -

 ؟ شیدیشن کجا

 عیسر کند دایپ کش بحث نیا از شتریب خواهدینم که یگل

 : دیگویم

 ؟ دال مستر -

 ه؟یچ شی؟معن شیدیشن کجا از نیهم اره -

 ارانگ رستار ریناپذ نفوذ یچشمها و یجد لحن از که یگل

 اصلهف با و رودیم تر عقبت ، بود افتاده دلش در یاسترس

 : ستدیا یم رستار از

 قدرنیا بنظرت چرا!  کردم داشیپ خودم دمینشن ییجا از -

 نفرم نیاول کردم فکر من ؟ گفته بهت یکس قبال ؟ بهیعج

 ! گفتم بهت نویا که
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 عقب به توجه یب و کندیم کیبار را شیچشمها رستار

 : رودیم تر جلو یگل رفتن

 دمش کنجکاو!  یگفت بهم نویا که ینفر نیاول دمیشا -

 ؟ یگفت من به چرا و هیچ شیمعن بدونم

 افهیق با و گذاردیم تراز یها نرده یرو را بشقاب یگل

 : دیگویم عبوس

 هم یترانگش ، دمید رو یداشت کتفت نیب که ییتتو اون -

 نیا یمعن بپرسم خواستمیم یه عقابه هی طرح دستته که

 یرنطویهم که سرم تو افتاد ، شدینم فرصت هیچ عالمتا

 نیا هوی که بگردم عقاب اتیخصوص دنبال نت تو برم

 ! کرد جلب نظرمو اسم

 نگاهش و بود یمشکوک زیچ هرگونه از یعار لحنش

 ! نداشت کردن پنهان یبرا یزیچ
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 هیبق چشم جلو برم شده تموم ییبازجو اگر هم حاال -

 ! نداره تیخوب بدم طولش ادیز نجایا اومدم

 تعجبش باعث عالمتها یرو گلچهره دقت از حجم نیا

 مهه درمورد که بود مهم یگل یبرا نقدریا یعنی!  بود شده

 یکس که میکنینم یخاص کار - ؟ کردیم قیتحق زشیچ

 !  کنه بد فکر

 : ردیگیم فاصله یگل از هم بعد

 !  ننیبب توننیم نجایا از میکرد تیرعا فاصلمونم-

 : کندیم اشاره تراز بزرگ پنجره شهیش به و

 ؟ شد رتیدستگ ایچ قاتتیتحق یتو بگو حاال -

 از و کندیم گره درهم اش نهیس یجلو را شیدستها یگل

 : کندیم نگاه هیبق و خانه داخل به شهیش

 ؟ چرا! یدار عقاب به یخاص ارادت تو نکهیا -
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 : زندیم هیتک تراز یها نرده به رستار

 ! چرا یدیفهم خودت مطمئنم-

 ؟ تنهاست چون -

 ! باشه الشیدل از یکی تونهیم نیا -

 زتمرک که مبارزه و یقو پرنده هی خوندم تیسا هی یتو -

 ! داره شکارهاش همون ای هدفاش یرو یادیز

 یخاص برق که ییچشمها با و شودیم کج شیلبها رستار

 : کندیم نگاهش داشتند یکیتار ان در

 ! یشیم کینزد یلیخ یدار کم کم -

 : کندیم نگاه رستار انگشترخاص به گلچهره

 ! یبگ بهم خودت شویبق بهتره دیشا -

 رهیخ نآ به و کشدیم رونیب انگشتش از را انگشتر رستار

 : شودیم
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 آدم هی روز هی که شد شروع ییاونجا از یچ همه -. 

 منو داستان اون و گفت کیکوچ داستان هی بهم یلیخ

 !  کرد عوض

 : دهدیم ادامه مکث یکم با

 هی داشت وجود عقاب تخم چهارتا بلند کوه هی یرو -

 و نییپا خورهیم غلت کوه دامنه از تخما اون از یکی روز

 ! خروس و مرغ از پربود که مزرعه هی به رسهیم

 تخم روز هی کردنیم مراقبت تخم از نوبت به ها مرغ

 جوجه ی هیبق مثل و رونیب اومد عقاب جوجه و شکست
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 که دینکش یطول و کرد دایپ پرورش بودن اونجا که ییها

 خروس جوجه هی جز یزیچ کرد باور عقاب جوجه

 ! ستین

 : شودیم دهیکش نامعلوم یا نقطه به نگاهش رد

 و وفتهیم آسمون به نگاهش روز هی کوچولو عقاب نیا -

 یآه ، نهیبیم پرواز و گرفتن اوج درحال رو عقاب چندتا

!  کنم پرواز اونا مثل تونستمیم منم کاش یا گهیم و کشهیم

 هی تو گنیم و دنیخند به کننیم شروع خروسا و مرغ

 ! نداره کردن پرواز قدرت یخروس چیه و یخروس

 نممک داستان نیا دهدیم گوش رستار به دقت با گلچهره

 : کند رشیدستگ را یادیز یزهایچ بود

 از که هربار یول بود پرواز یآرزو در همچنان عقاب -

 هب ایرو نیا گفتنیم بهشن هیبق گفتیم کردن پرواز

 وازپر به گهید عقاب یمدت از بعد!  وندهیپ ینم قتیحق
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 سالها از بعد و کرد یزندگ خروس هی مثل و نکرد فکر

 ! رفت ایدن از یخروس یزندگ

 : دهدیم باال شیابرو کی یگل

 ؟ بود یچ داستان نیا یاخالق پند حاال -

 : کندیم دستش را انگشتر رستار

 یکنیم فکر بهش که یهست یهمون تو باشه ادتی نکهیا -

 یریم ارزوهات دنبال پس یعقاب هی یکرد فکر هروقت! 

 ! یدینم تیاهم دورتم یخروسا و مرغ یحرفها به و

 : بردیم فرو بشیج کی یتو را دستش

 یادیز یالشخورا دورم یخروسا و مرغ بر عالوه من -

 پس!  شدمیم خالص ازشون دیبا که بود اطرافم هم

 چوقتیه شهیم باعث ها نشونه نیا و کردم باور خودمو
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 ادی رو اوج تو پرواز یسخت چه با و هستم یک نره ادمی

 ! رفتم

 : کشدیم نرمش و لخت یموها به یدست گلچهره

 رو یداستان نیچن که بوده دهیفهم یلیخ بنظرم آدم اون -

 ! بزاره ریتاث تو یرو تونسته و کرده فیتعر

 گلجهره صورت یتو دور کی را نگاهش رستار

 : چرخاندیم

 ریتاث روت ینخوا یبخوا باشن مهم برات که ییآدمها -

 یتونیم حاال یگرفت رو جوابت گهید کنم فکر!  زارنیم

 ! نکنن بد فکر هیبق تا یبر

 رادمان و اند نشسته هم دور همه کندیم نگاه داخل به یگل

 یول است دشانید راس در و نشسته شیپا یرو کانین

 با کردن یباز درحال و است کانین به حواسش انگار

 : پرسدیم برود نکهیا از قبل نیهم یبرا ، اوست
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 اون قلبت سمت درست!  نتهیس قفسه ریز زخمم هی -

 ؟ هیچ یجا

 گاهن یگل به مرموز یچشمها و رفته باال یابروها با رستار

 : کندیم
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!  یشناسیم و یزد دید منو بدن یجا یجا خوب -. 

 . .  باهم چندبار کنهیم فکر ندونه یهرک

 : پردیم حرفش وسط عیسر یگل
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 دمید بستم دستتو زخم که اونشب!  ستمین که کور -

 هیچ یجا یگیم حاال!  گهید دمید یبود روم جلو امروزم

 ؟

 یجد و سرد اش افهیق و ردیگیم یگل را نگاهش رستار

 به انطرف از نگاهش حاال که یرادمان به رهیخ ، شودیم

 : دیگویم بود سمتشان

 بهم ایچ ادیم ادمی نمشیبیم بار هر که یمیقد زخم هی -

 ! هیک شیبان و باعث و گذشته

 هتاز و رسدیم رادمان به و کندیم دنبال را نگاهش رد یگل

 و معنا تمام ، شودیم روشن شیبرا کم کم مبهم جمله نیا

 یگل به را باور نیا و داشت ربط رادمان به مفهومش

 شیگلو خیب تاابد نفر کی گذشته گرفتن تاوان که فهماندیم

 ودشیم سبک نه دهیبخش نه و شودیم فراموش نه و ماندیم
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 تلختر روز به روز و ماندیم شهیهم تا فقط نیسنگ نه

 . شودیم

 ! پادیم نجارویا داره بد نفر هی نگاهه یبر دیبا گهید -

 ناخوداگاه ، چرخدیم رادمان و رستار نیب نگاهش یگل و

 گفته که یا جمله همان افتد یم رستار یها حرف ادی به

 که یمبهم جمله!  خوردیم بدردش رادمان مانند یکی بود

 : شود روشن و بپرسد خواستیم دلش بیعج

 !  رمیم بعد و پرسمیم گهید سوال هی -

 : کشدیم رنگش خوش یموها به یدست رستار

 ! ایشد سوال باکس امشب -

  بده جوابمو درست فقط!  باشه شیاخر دمیم قول -

 : چرخاندیم کاسه در را شیچشمها رستار

 ! بپرس الو یاوک -
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 : کندیم تر سرزبان با را لبش یگل

 راچ ؟ خورهیم بدردت رادمان مثل یکی یگفت بهم ادتهی -

 ؟ یگفت نویا

 نیا هنوز نداشت انتظار!  خوردیم جا سوال نیا از رستار

 بداند را منظورش بخواهد و باشد گلچهره ذهن در حرف

! 

 به سال نهمهیا رادمان خود که یزیچ ؟ گفتیم چه االن

 قدم نیا دیبا چرا ؟ چرا ؟ گفتیم دیبا را بود نگفته یگل

 هک گفتیم دیبا چرا ؟ داشتیبرم رادمان یبرا را بزرگ

 دوست چوقتیه تو و دارد دوستت عاشقانه رادمان

 حسش که االن کنار به نهایا همه اصال!  یدیند را داشتنش

 دیاش!  ستین حرفها نیا گفتن وقت داندینم را گلچهره به

 ضربه ، ردیبگ رادمان از یشتریب انتقام نگفتن با است بهتر

 شیپ نگونهیهم پس!  کندیم بدتر را حالش دلش به زدن
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 عرضه خودش اگر!  کند مات و شیک را رادمان تا رودیم

 بدون تا کندیم سکوت اوهم پس ندارد را عالقه ابراز

 اصال!  بَکند جا از را رادمان دل یگل به رساندن بیآس

 رادمان و شد مشخص یگل با احساساتش فیتکل دیشا

 ! کرد یزندگ عذاب با و ماند دلش در تاابد عشقش

 یکی اب دیشا بگم خواستمیم فقط نداشتم یخاص منظور -

  نیهم!  یباش تر خوشحال اون مثل

 : کندیم زیر شیچشمها یگل
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 : کندیم زیر شیچشمها یگل

 یلیخ اخه ؟ یزد مثال اونو چرا آدم نهمهیا بعد حاال -

 دیشا هیبرادر و خواهر نهیع اون و من نیب جو اس مسخره

 یکرد یفکر نیچن بودنمون کینزد از یاومد تازه چون

 ناو و من نیب ، یکرد برداشت اشتباه بگم خوامیم یول

  باشه تونهینم اصال یعنی ستین یچیه

 فهماندب رستار به چطور داندینم انگار کشدیم یقیعم نفس

 ! ستین ریپذ امکان یزیچ نیچن وجه چیه به

 همه و اخالقا و یشناخت که رو خونواده مدت نیا تو -

 مهم مهره حکم رادمان خونواده نیا یتو دستته شونیچ

 باهم یتیسنخ چیه اون و من بگم چطور یعنی داره رو

 ! میندار
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 نیا چقدر و دارند تیسنخ هم چقدر داندیم رستار فقط و

 ! دارد دوست را نیدلنش و ساده دخترک نیا ، مهم مهره

 و وت دونمیم ویچ همه من الو یبد حیتوض ستین یازین -

 !  نیهست یمواز خط دو من برو یما

 یجلو یول تو و من مثل درست دیبگو ادامه در خواهدیم

 امخصوص نباشند یمواز هم انقدرا دیشا ردیگیم را حرفش

 ! تپدیم شیدستها انیم رادمان دل که حاال

 : دهدیم تکان یسر یگل

 حرفام کنم فکر یدیفهم منظورمو خداروشکر خب -

 ! برم دیبا گهید شد تموم

 : چرخدیم رستار سمت به دوباره که برود خواهدیم

 ! یدار سوال باز نگو من جاِن - گهید زیچ هی فقط -
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 بیج سمت به را دستش و زندیم ینیریش لبخند گلچهره

 : اورد یم رونیب کوچک جعبه کی و بردیم لباسش

 . بدم خوامیم تولدتو یکادو ، نترس نه -

 رفتهگ شیجلو که یا جعبه به بعد و یگل به ینگاه رستار

 : اندازد یم بود

 ! زیعز زردک مینبود زحمت به یراض -

 کوچک جعبه و رودیم رستار به یا غره چشم گلچهره

 : دهدیم او به را داشت یرنگ زرد ربان که یمشک

 ! باارزشه یلیخ برام ، ادیب خوشت ازش دوارمیام -

 لحظه همان و کندیم باز را جعبه و ربان کنجکاو رستار

 دهانش آب یگل ، شودیم شیمحتوا و جعبه قفل نگاهش

 : برود نییپا بغضش تا دهدیم قورت یسخت به را
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 جا همه شهیهم ، داشت دوسش یلیخ نویا بابام-

 بغلش که ، تصادف اون قبل شب هی بود همراهش

 رفته ادشی دمید نویا زمیم کنار و شدم داریب صبح دمیخواب

 ! ببره باخودش بود

 جعبه درون رنگ ییطال یبیج ساعت محو رستار و

 از کوتاه لمیف کی یها صحنه مانند را یخاطرات که شودیم

 نام به ییعمو خاطرات ، دهدیم عبور چشمانش یجلو

 ییطال یبیج ساعت کی که بود دخترک پدر که فرامرز

 ! بود مهم و باارزش شیبرا زمان شهیهم و داشت

 دکنیم بازش و کشدیم رونیب جعبه از را یبیج ساعت

 طرف و ساعت طرفش کی و دندیچرخیم شیها عقربه

 و درشت یچشمها که یا بچه دختر عکس گرشید

 بود گرفته قرار ، داشت یا قلوه یلبها
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 احرفه تمام ، کشدیم رخش به را گذشته تمام ساعت نیا

 زا پس یکی داشت خاطر به فرامرز از که یراتیتصو و

 شیوعم فهمدیم قبل از شتریب و روندیم و ندیا یم یگرید

 ونیمد او به چقدر االن و کرده یخوب حقش در حد چه تا

 تو شیپ ساعت نیا ، کنم قبول نویا تونمینم من -!  است

 ! بمونه دیبا

 ونما ، وفتمیم بابا یرفتارا ادی نمیبیم هروقت رو تو -

 لحظاتش تک تک انگار و کردیم چک ساعتشو شهیهم
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 نیا!  دادیم انجام یکار هی دیبا حتما و بود مهم براش

 تو به دمشیم یول مونده برام ازش که هیزیچ نیباارزشتر

 پس ! یداشت دوست یلیخ بابامو دمیفهم که ییتاجا چون

 باباهم مطمئنم ، یمراقبش هم یکنیم استفاده هم نیا از

 ! خوشحاله االن

 مهم خترد نیا یبرا چقدر بردیم یپ قبل از شتریب رستار و

 . . اما -!  دهدیم او به را یباارزش زیچ نیچن که است

 فقط باشه تو شیپ!  دنینم پس که رو هیهد نداره اما -

 شبه دهیچسب شدینم ارمیب در خواستم یهرچ عکسو اون

 نوم افهیق یمجبور نیهم بخاطر ، شهیم خراب ارمیب درش

 ! یکرد بازش هروقت یکن تحمل

 بامزه و کوچک دخترک عکس به نگاهش دوباره رستار و

 : افتد یم عکس یتو

 ! بهتره االنت از الاقل ستین بد هم اونقدرا -
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 اررست نداشت امکان کندیم جمع را شیلبها حرص با یگل

 ! شود غافل دادانش حرص از یا لحظه

 ارهپ ارمیب درش بده یندار منو عکس اقتیل ریبم برو -

 ! سرم فدا هم شد

 را ان رستار که ردیبگ دستش از را ساعت خواهدیم و

 ماندیم مات اش یقدم کی در یگل و بردیم سرش پشت

 ار صورتش عمد از ندیبیم را رادمان رهیخ نگاه که رستار

 : کندیم کینزد یگل گوش به

 اومدم کنار هم تیواقع خود با برعکست عالوه دیشا -

 ! کوچولو زردک

 دست و شده هل که یکس مانند و رودیم کنار عیسر یگل

 : کندیم اخم ، است کرده گم را شیپا و

 !  نهیبیم یکی یگینم یضیمر وونهید یه -
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 داشت امکان هرلحظه که یرادمان به اول الیخ یب رستار

 عباس حاج چون یول دیبجو را اش خرخره و دیایب

 یگل به بعد و توانستینم بود او با زدن حرف مشغول

 : کندیم نگاه زده خجالت

 ! کینزد یاومد خودت بعدشم که دمتینبوس -

 نهمها بود بس گرید کندیم جمع را شیلبها حرص با یگل

 !  دادن وا

 من هب دستت ، یشینم کینزد من به گهید بعد به نیا از -

 بهم هوسه رو از کاراش که یادم خوادینم دلم!  خورهینم

 گهید الطف هیچ من به حست یدینفهم یوقت تا بشه کینزد

 !  کمینزد این

 : است رادمان به نگاهش رستار

 ؟ یچ یبفهم حسمو اگر -
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 ؟ هیحس چه -

 لذت گرفتنش آتش از و کندیم نگاه رادمان به همچنان

 : بردیم

 !  داشتنت دوست دیشا-

 ! رمیم گهید من ، هوسه دهیشا یوقت تا -
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 ! رمیم گهید من ، هوسه دهیشا یوقت تا -. 

 را دستش رستار که برود خواهدیم حرف نیا از بعد

 : ردیگیم

 ؟ یچ نبود اگر-
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 : شودیم رهیخ یگل متعجب یچشمها به ندفعهیا و

 درموردم نظرتو یچیه یدیم قول هیواقع یبفهم اگر-

 ؟ نکنه عوض

 شقلب و شودیم تکرار شیبرا جمله نیا بارها ها بار یگل

 را اش نهیس دارد امکان آن هر که تپدیم تند یانقدر

 ! وفتدیب شیرو یجلو و بشکافد

 رو کنهیم درد زخماش یجا هنوز که یادم یدیم قول -

 ؟ یباش داشته دوست چرا و چون یب

 گاههن به کندیم نگاه بود دستش قفل که یدست به یگل

 تکرار خودش با بار نیچند ، کندیم نگاه رستار یجد

 ! است داریب کامال و ستین خواب زیچ چیه کندیم

 جز یکس نزد جوابشانم ، خواهندیم جواب سوالها نیا

 کنار جمالت و کرده گم را کلمات انگار ستین گلچهره

 !  نندینشینم هم
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 ، دهدیم انجام را دهدیم دستور مغزش که یزیچ تنها

 با و رودیم عقب و کشدیم رونیب رستار دست از را دستش

 : زندیم لب بود مانده شیبرا که یانرژ تمام

 ! دونمینم من ، من-

 رممکنیغ زیچ چیه!  توانستینم هم دیشا ؟ دانستینم

 !  نبود

 بشنود یحرف و ندیبب را رستار متعجب نگاهه نکهیا از قبل

 : دیگویم

 ! میبر تند دینبا دیشا -

 را سستش یقدمها یگرید حرف چیه یب عیسر بعدهم

 رشس پشت را رستار و رودیم رونیب تراز از و کندیم تند

 یابجو نیچن دنیشن انتظار اصال که یرستار ، گذاردیم جا

 شدینم باورش هم و بود متعجب هم و نداشت یگل از را

 شیپ خواهدیم گلچهره که یزیچ طبق خواستیم که حاال
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 ارانگ!  شود رد یسرسر و بگذارد قالش نگونهیا او ، برود

 ! است دهیشن را یمهم مطلب که انگار نه

 که است رادمان نگاهه ماندیم مقابلش که یزیچ تنها

 ! دارد را برسرش عمارت نیا کردن خراب قدرت
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 " گلچهره. * * * " 

 

 امیپ ایپو به!  نبرد خوابم و زدم غلت تختم یتو صبح تا

 یول شدینم باورش اولش گفتم او به را زیچ همه و دادم

 زیچ همه به گفت و فرستاد سیو کاملم حاتیتوض از بعد



 

Romanzo_o 1870 

 است زده من به که ییحرفها نیا یحت ، دارد شک رستار

 ! شودینم حس درونشان یعشق و دهندینم یخوب یبو هم

!  شومب گم سردر شتریب بود شده باعث ایپو یصبحتها

 رستار یحرفها یآور ادی با و دیکوبیم وار وانهید قلبم

 و ایپو به عقلم یول شودیم آب درونش ذره ذره یقند

 باشم مراقب کامال دارد اصرار و کندیم فکر شیهشدارها

 انجام یحرکت ام نشده مطمئن و نشده معلوم یزیچ تا و

 !  ندهم

 را اش یواقع حس من به که اوست نوبت حاال دیشا

 ! بفهماند

 تساع یصدا و کشندیم سوز یخواب یب بخاطر میچشمها

 غلمب که یبزرگ پشمالو خرس ، چدیپیم سرم یتو زنگدار

 تمداش کالس امروز نمینشیم میجا در و زنمیم کنار رو بود
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 ودمب مطمئن داشتم که یالیخ و فکر و یخواب یب نیباا و

 ! شد خواهد سیسرو دهنم کالس سر

 فرمیونی با کایرون و شودیم باز اتاق در نیح نیهم در

 یکتاب و بود کوله و کج خدا شهیهم که یا مغنه و مدرسه

 هم در اش یشگیهم عادت طبق و شودیم وارد دستش در

 ! زندینم

 ! آفتابگردون گل ریبخ صبح -

 : کنمیم نگاهش یبرزخ و کنمیم تنگ را میچشمها

  ؟ داخل یاومد یکرد خم سرتو گاو نهیع تو باز -

 : دیآ یم کترینزد و اندازد یم باال یا شانه

 که هم گاو ، اس لهیطو هم نجایا پس گاوم من اگر -

 ! خوادینم اجازه لهیطو به ورود واسه
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 سمتش به محکم را بود دستم کنار که یکوچک کوسن

 : کشدیم غیج و خوردیم صورتش یتو که کنمیم پرت

 واست اومدم باش خرو منه ؟ یگل شد یوحش باز -

  رمیم اصال!  سرم تو خاک!  کنم ینیخبرچ

 غر غر همچنان و رودیم در سمت به حرف نیا از بعد

 : کندیم

 حرف درموردت داشتن شبید که چه من به اصال -

 ! یبشنو و یباش یخواستیم!  زدنیم

 : زنمیم شیصدا عیسر و کنمیم زیر را میچشمها

 ؟ یریم و یکنیم زر زر یگیم یچ یدار یه -

 : کندیم نازک یچشم پشت و چرخدیم طرفم به عیسر

 و گمینم یزیچ گهید یول زمیعز یدیشن که یینایهم -

 ! یبا کنمیم ترک لتویطو گاو کی نهیع
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 : کنمیم نگاهش یحرص

 نکن یرکا هی ؟ رفته ادمی غلطاتو یکرد فکر نکنه نمیبب -

 ! رشونس پشت یکنیم ییایکثافتکار چه بگم رادمان به برم

 ردیگیم استرس انگار و کندیم رییتغ اش افهیق حالت عیسر

: 

 ینداد لو منو شب اون تو اصال یکرد شروع باز بابا یا -

 موجهن حاال یول!  یکن دمیتهد یه یباش داشته آتو ازم که

 ! شبید شد یچ بگم بهت ایب ضرر

 میرو یجلو تخت یرو و دیآ یم طرفم ب هم بعد

 : گذاردیم کنارش هم را کتابش و ندینشیم چهارزانو

 

 

۰۹۳ 



 

Romanzo_o 1874 

. 

 مامان ، داداشم واسه تراز تو یبرد کیک که شبید -. 

 لد ور رفت پاشد بعدم کرد نگاه رفتنت به بد یلیخ

 ! زدنیم پچ یواشکی یه و نشست خانجون

 نشست مبل یرو تراز یرو به رو قایدق اومد رادمان بعدم

 ! داشتم رنظریز رو همه منم

 کم یسبز ینیس کی فقط و کندیم فیتعر تاب و آب با

 ! دارد

 ودموخ و نایمامان کنار رفتم ینیریش برداشتن بهونه به -

 تگفیم داشت مامانم!  گنیم یچ بشنوم که کردم مشغول

 اجد رو بزرگه من یپسرا نخ تو افتادن یتیگ یدخترا

 ول وتر وفتنیب موننیم بختک نهیع ادیم کهیکوچ کنمیم

 یحرف که اقاجون حرف رو من گفتیم بعد!  ستنین کن

 هم گالره به راجع محترمه نظرش بگه یهرچ زنمینم
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 و زبودیعز دخترم نهیع واسم و بود عروسم شبنم چون

 بحث که شدم ناراحت یلیخ ، مینداد هم سالگردشو هنوز

 من خانجون که یدونیم وگرنه ، انداختن راه رو ازدواج

 ! ارمیب حرف اقاجون حرف رو باشم یک

 و کشدیم رونیب را یشکالت بشیج از حرفها نیا از بعد

 : دیگویم

 رفح بسکه رفتم ضعف یصبح اول بخورم نویا سایوا -

  زدم

 میریگیم شیپا از یشگونین نگران و شده گرد یچشمها با

: 

 ؟؟ شد یچ نمیبب بگو ادامشو!  تو یبخور زهرمار -

 : دیگویم درد با و کندیم جمع را صورتش

 هک المکار دائم موتور ، فکه نیا اه یگل یش گریج جز -

 !  ستین
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 هددیم ادامه یلیم یب با و دهدیم قورت را شکالتش بعدم

: 

 زیعز خانجون واسه خودشو تونست تا مامانم یچیه -

 تنشس یتلپ بعد و آورد در دلش از رو گالره هیقض و کرد

 ور یشناگر وگرنه دهیند آب دختر نیا که!  تو هیقض رو

 کنار فرت و فرت دارم نظرش ریز وقته چند!  بلده خوب

 ودهنب رانیا سالهاست هم بچه اون!  نمشیبیم رستار بچم

 دهیم رو دختره به و کنهیم فکر یاونَورک شده زده غرب

 !! هیخبر نکنه که داشته برش الیخ اونم

 یکس خانه نیا در اگر!  کنمیم نگاه کایرون به باز دهان با

 واندتینم نکند ریگ یگل به کباری وقت چند هر سوزنش

 یب نقدریا که فرستمیم لعنت خودم به!  دهد اتیح ادامه

 هداد یسوت هم باز کردن اطیاحت نیع در و کردم عمل فکر

 که فرستمیم لعنت هم ایپو به خودم بر عالوه حاال!  ام



 

Romanzo_o 1877 

 هک خالصه -!  دیکش را رستار به من شدن کینزد نقشه

 خوند تو از خانجون گوش تو تونست تا مامانمم شبید

 رید تا!  یکنیم دراز پاتو متیگل از تر یادیز یدار که

 دل چیه یشناسیم که خانجونم!  گرفت جلوتو دیبا نشده

 حرف تا چند مامان یحرفها نیباا نداره ازت یخوش

 ونچ منم!  چونهیپیم بد گوشتو بعدا گفت و کرد بارت

 طوفان که باش اماده!  نگم بهت ومدین دلم یداشت هوامو

 ! راهه یتو

 نیا!  ندینشیم دلم یرو کبارهی به غصه از یمیعظ حجم

 ! یگل اهیس و زمخت شانس هم
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 بغل یآسان همان به زیچ همه خانه نیا در یکرد فکر

 حرکت زیچ همه یکرد فکر ؟ است رستار یکردنها

 هوسش یرو از یبوسها و تیها گونه یرو سرانگشتانش

 تاوان که یکس یول گذراست و یعاد او یبرا ؟ است

 لعنت!  منم شودیم شناخته گناهکار که یکس!  منم دهدیم

 به که رمفک به لعنت!  تپدیم یاشتباه ادم یبرا که قلبم به

 دمانن یکس گفتیم!  شودیم دهیکش او مانند یآدم سمت

 یکس فقط دیگویم درست ؟ است خوب من یبرا رادمان

 دقص یب یانقدر شیداشتنها دوست که است رادمان مثل

 شیکارها و حرفها همه در که است شیآال یب و غرض و

 یزیچ شیحرفها تمام پشت که یرستار نه!  شودیم حس
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 دورتر انگار شود کترینزد خواهدیم هرچه و شده پنهان

 ! شودیم

 هرچه و عشق و قلب دیق لحظه نیهم از است بهتر دیشا

 مانند یکس بمانم منتظر و بزنم است رستار به مربوط که

 و دنیفهم تیقابل و نیدلشن شیداشتنها دوست که رادمان

 ! دیایب سراغم به دارند شدن لمس

 -!  کنمیم فکر یزیهرچ به که شده آشفته ذهنم یانقدر

 و تو نیب واقعا نکنه ، سوال هی میخودمون یگل حاال

  ؟ هیخبر داداشم

 : کنمیم اخم

 نینیبیم یچ هی تا ؟ باشه دیبا یخبر چه ؟؟ یخبر چه -

 بخ-!  گهیهمد به نیبافیم خزعبالت نینیشیم عیسر

 رونیب داداشم با تو نیدید مارستانیب یتو منو که اونشب
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 هی یعنی نیا!  نینبود باهم نیگفت هیبق به یول!  یبود

 : دیگویم التماس حالت با بعد!!  گهید هست یخبر

 یشکیه به بگو من به نتونهیب یزیچ اگر روخدا تو -

 ! قول قوِل گمینم

 : مکوبیم صورتش و سر به را بالشتم یحرص و یعصب

 ! ییاونا لنگه یکی خودتم برو گمشو پاشو -

 و شودیم دور من از کنان غیج غیج و رودیم نییپا تخت از

 : ستدیا یم میرو یجلو

 زاشتمیم دیبا!  گفتم بهت نارویا که توسرم خاک -

 داشمدا با مچتو تا یبر شیپ یاطیاحت یب با ینطوریهم

 ! ادیب جا حالت رنیبگ
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 نه انگار!  شودیم گرد میچشمها اش ییپررو نهمهیا از

 او و بودم کرده حقش در ییهایخوب چه من که انگار

 ! زدیم میرو یتو را حرفها نیا شرمانه یب نقدریهم

 ندارم تو داداش با یا رابطه چیه من بفهما دهنتو حرف -

 مگه ؟ داره رابطه باهاش بره رونیب یکس با یهرک! 

 نیهم برم رونیب هم رادمان با من یعنی ؟ ستین پسرعموم

 ؟ ذهنتون تو ادیم فیکث یفکرا

 : دهدیم باال را شیابروها و زندیم کمرش به را دستش

 نیچن یکس که نیخورینم هم به رادمان و تو گلم نه -

 هرحال به ، داره فرق رستار یول!  کنه درموردتون یفکر

 گهید روز چند اگر!  متفاوته ماها با هاشم دهیعق و فکر

 !! کنمینم تعجب اصال یا حامله ازش یبگ یایب

 

 



 

Romanzo_o 1882 

۰۰۴ 

. 

. 

 

 رو کدام با دختر نیا!  مانمیم واج و هاج یواقع یمعنا به

 تهپ تمام آنشب نبود حقش ؟ گفتیم را مضخرفات نیا

 بارها که احمقم نقدریا من چرا ؟ زمیبر آب یرو را اش

 اب و بشوند هوار خودم سر بعدا تا دهمیم فرصت همه به

 دیبا دیشا ؟ زندیبر هم به را اعصابم شانیپرتها و چرت

 به زمیبر زهر و رمیبگ ادی را زدن حرف دار شین هم من

 ! دارد را اوقاتم کردن تلخ قصد که هرکس

 بار هر ؟؟ رفته ادتی رو یکرد که ییغلطا تو نکنه نمیبب -

 پررو پررو االن!  کردم جمع برات من و یزد یگند هر

 من اگر تیلعنت خود ؟ یگیم ور و شر یسادیوا جلوم
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 اون ی هرخواسته به بگم ویچ همه داداشت به که نبودم

 نداختیم پس حروم تخم که یاون و یبود اومده راه پسره

 !  یبود اقتتیل یب خوده

 دیرسینم مغزم به خون انگار که بودم شده یحرص یانقدر

: 

 دنخون درس یجا به نگفتم اونشب کردم اشتباه اصال -

 دختره همه چشم تو که یمن که یمهمون و یپارت یرفت

 یا شانه کایرون!!  دمید رو جاها نجوریا لمایف تو از بدم

 : دیگویم پرروهانه و اندازد یم باال

 ماالن ینگفت اونموقع گفت دیبا موقعش به رو یهرچ -

 ! نبره دبا ریبگ خودتو کالهه تو!  کنهینم باور یکس یبگ

 یپ ترشیب لحظه هر!  شدمیم شوکه قبل از شتریب لحظه هر

 -!  دباش نشناس قدر و حیوق تواندیم چقدر ادم کی بردمیم

 ! دارم مدرسه و درس که برم بده کتابمو هم حاال
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 شکتاب که دیآ یم من نشسته خون به چشمان مقابل در و

 !  ردیبگ را

 سمتش به شدت به و دارمیبرم را کتاب امدنش از قبل

 : کنمیم پرتاب

 ! نه ای کنهیم باور حرفمو یکس کنمیم تیحال -

 که یدیجد فرد سمت به کتاب و دهدیم یخال جا عیسر

 اش نهیس تخت به درست و رودیم شودیم داخل در یال از

 ! کندیم برخورد

 در مات اش نشسته خون به یچشمها و رادمان دنید با

 ! نمینشیم میجا

 

 

۰۰۴ 
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 هک یرادمان به رهیخ و رودیم عقب من از تر شوکه کایرون

 انداخته مانیهردو جان به قیعم یترس اش یبرزخ افهیق

 : زندیم لب ، بود

 ش. .  دادا -

 خوَردیم صورتش به که یمحکم یلیس زیچ هر از قبل

 هشد گشاد یچشمها با و بخورم یتکان من شودیم باعث

 ! کنم نگاهشان

 هقیشق کنار یرگها!  ماندیم شیجا در شده خشک کایرون

 حاال الودش اخم صورت و بود شده تر برجسته اش

 دمانرا نکهیا فکر از!  دیرسیم نظر به قبل از ترسناکتر
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 ، بنددیم خی تنم تمام است دهیشن را مانیحرفها پشت

 ! داند خدا ؟ ردیبگ تواندیم یکس چه را آشوب نیا یجلو

 یکس کنه فیتعر اگر االنم ؟ یچ دمیشن خودم که حاال -

 ؟؟؟ یشد حیوق نقدریا یک تو ؟ کنهینم باور

 یم زبان به را جمالتش تیعصبان و تحکم با یآنقدر

 ! افتد یم جانم به لرز و ترس کایرون یجا به من که آورد

 و آمده بند زبانش که بود مات و شوکه یآنقدر کایرون

 ! شوندیم روانه صورتش یپهنا به شیاشکها تنها

 وبخ نکهیا مثل هم هیبق ؟ یکرد یکثافتکار نهمهیا تو -

 یآبرو کنمیم تیحال من یول!  کردن پنهون واست

 ! یچ یعنی نگرفتن جاتیه به رو خونواده

 دهدیم هلش جلو به و ردیگیم تیعصبان با کارایرون یبازو

: 
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  برو وفتیب راه-

 : کندیم التماس زده وحشت کایرون

 کردم غلط بخدا کن ولم توروخدا کردم غلط داداش-

 !  کنمینم گهید

 به بعد و کشاندشیم اتاق رونیب به تیاهم یب رادمان

 بود آن در چه دانمینم که ینگاه با و چرخدیم من سمت

 : دیوگیم من به بود کایرون به که ینگاه از تریعصب یول

 ! نییپا ایب-

 از لحظه همان که ستیطور اش دورگه و یجد لحن

 دهش خشک میگلو و زندیم تند قلبم ، شومیم بلند میجا

 باز موقع یب دهانم که کنمیم لعنت را خودم مدام است

 ! ام کرده پا به را یآشوب نیچن و شده
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 الشدنب به ترس و فاصله با هم من و برد نییپا را کایرون

 ورزش یبرا و شدیم داریب زود ها صبح که عمو ، رفتم

 ، ودب سالن داخل دیخریم نان برگشت موقع رفتیم رونیب

 به و گرفته یمرخص که خانم عصمت یجا به هم عمو زن

 اماده مشغول آشپزخانه داخل ، بود رفته دخترش دنید

 . بود صبحانه کردن

 مشغول هرکس چدیپیم عمارت در که رادمان یصدا

 به متعجب عمو زن و عمو ، دیآ یم سالن به بود یهرکار

 آتش که رادمان هم بعد و بود هیگر غرق که کایرون افهیق

 که همانطور رادمان ، کنندیم نگاه زدیم فواره درونش از

 : دهدیم هلش عمو یجلو گرفته را کایرون یبازو

 !  ات دونه هی یکی دختر نمیا-

 : کندیم نگاه ماهدخت به



 

Romanzo_o 1889 

 لیتحو ایب!  یکنیم فیتعر ینیشیم همه جلو که همون-

 ریز سرمون کبک نهیع همه ماها و کرده ییغلطا چه ریبگ

 تعجب و اخم با و کندیم بغل را کایرون عمو!!  بوده برف

 کندیم نگاهش

 

 

۰۰۹ 

. 

 ؟؟ یکرد کاریچ ؟ بابا شده یچ-. 

 : کندیم نگاه رادمان به متعجب هم ماهدخت

 چرا تو بگردم دورت ؟ مادر شده یچ صبح وقت نیا -

 ؟؟؟ اخه یعصبان نقددیا
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 و تیجد با و چرخدیم من سمت به ندفعهیا رادمان

 گوب شده یچ بگو بهشون ایب -:  دیگویم تشیعصبان

 !! یکرد پنهون نیا واسه ارویچ

 ، ودش دهیبخش خواهدیم هیگر با و کندیم التماس کایرون

 قالب ترس از من که زندیم سرش یداد چنان رادمان یول

 ! کنمیم یته

 !  شو خفه تو -

 به یگرید از پس یکی و شوندیم ساکت همه حرفش نیباا

  ، کنندیم نگاه من به بعدم و رادمان

 : اندازد یم ینگاه من به اخم و حرص با ماهدخت

 که شده سرمون به یخاک چه بگو ؟ یزنینم حرف چرا -

  ؟ جنگ دونیم کردن رو خونه ینطوریا
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 فراموشم زدن حرف و دهیچسب دهانم سقف به زبانم انگار

 !  است شده

 میبرا نگاه نیا یانقدر ، کندیم نگاهم گرید یبار رادمان

 اساحس نیا قبل از شتریب هربار که است بیعج و بهیغر

 ! شودیم حس ، وجودم اعماق در

 شیپ قهیدق چند نیهم تا مگه ؟ یساکت چرا ؟ هیچ -

 چرا ؟ یگیم همه به رو یچ هنه که یکردینم دشیتهد

 ؟؟ پس یگرفت سکوت روزه

 صدایب یقیعم نفس ، کنمیم تر سرزبان با را خشکم یلبها

 : شود تر هموار دنمیکش نفس راه تا کشمیم

 ؟؟ یدونینم - اخه دونمینم من بگم یچ ، ُخب من -

 کی ترس از که زندیم را حرف نیا یعصب و محکم چنان

 ؟ کردمیم پنهان دیبا را زیچ چه من!  رومیم تر عقب قدم

 کایرون!  دیشن را دیشنیم دینبا که ییزهایچ تمام رادمان
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 هاکردن پنهان نیا پس آمد ، امد یم سرش دینبا که ییبال

 کایرون! خب بگم یچطور یعنی -!  نداشت یا دهیفا

 -. .  بنظرم مونهیپش االن یول نداده انجام یدرست یکارا

 چه بگو عموت زن و عمو به!  نخواست نظرتو یکس

 !! تااالن یکرد پنهون کایرون یبرا رو ییزایچ

 به التماس با و امد ینم بند لحظه شیاشکها که کایرون به

 و پررو دختر آن به نه ، کنمیم نگاه بود دوخته چشم من

!  اش یزار و ونیش نیا به نه و قبل قهیدق چند حیوق

 بازهم و اورمیب یحرف رادمان حرف یرو نداشتم جرات

 : ندهم یجواب

 مشیبود برده و بدشد حالش کایرون که اونشب -

 اونجا و مختلت یمهمون بود رفته دوستاش با ، مارستانیب

 . بود شده بد حالش
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 و ماهدخت صورت یتو را تعجب و رتیح وضوح به

 !  نمیبیم عمو

 به کردن نگاه بدون و دهمیم قورت زور به را دهانم آب

 شیبرا ینطوریا دیشا ، زمیریم آب یرو را اش پته کایرون

 تا ردیگیم نجایا را یواقع گرفتن عبرت درس!  باشد بهتر

 من یابر متر سه زبانش و نشوند تکرار اشتباهاتش گرید

 ! نباشد دراز

 

 

۰۰۰ 
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 زا خواستیم که بود دوست پسر هی با هم یوقت چند -. 

 ، عکساش نکردن پخش یازا در و کنه استفاده سو کایرون

 ! رهیبگ پول بود قرار

 و تعجب حالت به رفته رفته عمو زن و عمو یها چهره

 !  دیرسیم یناباور

 و اکیرون به نشیخشمگ نگاه و رادمان شده مشت یدستها

 وج رفتن باال اوج از خبر اش قهیشق کنار شده متورم رگ

 ! دهدیم را

 و متعجب یواقع یمعنا به ، کندیم نگاه کایرون به عمو

 : است ناباور

 به زشدهیر یچشمها با ماهدخت ؟؟ گهیم راست داره -

 : کندیم نگاه من
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 ینشست گهید اره ؟ ینبود کمکش خودت معلوم کجا از -

 رو یکردیم خودت که یهرغلط یرستانیدب دختر یپا ریز

 !  یداد ادشی

 : دیگویم شیها هیگر انیم کایرون

 وگرنه!  کرد آشنا باهام پسرو اون خودش ، مامان آره -

 ! یچ یعنی کارا نیا دونستمیم چه من

 باز حد نیآخر تا چشمانم هم که خورمیجام یآنقدر

 ییدورو و ییدروغگو حجم نیا از دهانم هم و شودیم

 !! ماندیبازم

 : کندیم نگاه میپا تا سر به زیانگ رقت ماهدخت

 همه یب چه که شناختن همه خودشو دهید گهید اره -

!!  بره کنم خراب باخودم هم رو بچه نیا گفته هیزیچ

 یکرد اومده بر دستت از که یهرکار نکبت دیسف چشم

 !! گذرمینم ازت گهید نباریا!  یانداخت راه آشوبو نیتاا
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 ، شوندیم ساکت هردو زندیم سرشان رادمان که یداد با

 : کندیم نگاه مادرش به یعصب رادمان

 یندازیم خودتو دختر یکار گند ییرو چه با واقعا -

 وت نیدیکوب دخترو نیا سال نهمهیا ؟؟ گهید یکی گردن

 باال از دخترت نیهم االن ، باال نیبرد کارویرون و سرش



 

Romanzo_o 1897 

 بده آدم و شد یهرچ گهید بسه!  سرمون رو انداخته تف

 ! شد گهید یکی

 یحرف خواهدیم و اندازد یم من به یبد نگاهه ماهدخت

 : کنمیم نگاه کایرون به تیجد با عیسر که بزند

 حقمه نیبگ یهرچ!  یا خونواده نیهم دختر که حقا -

 به نخواد کارت که کردم کمک بهت هردفعه خر منه چون

 یب من یبگ نکهیا جا دهیرس که هم حاال برسه نجایا

 من یاوک ؟؟ گردنم یندازیم اتویکثافتکار همه رمیتقص

 به نمک توهه بگم میزیچ بخوام اگر چون ندارم یحرف

 بابام روح به یول!  یبافیم گهید دروغ هی روم تو حروم

 جلو منیبب ارمیب داداشتو برم تا بده ادامه یدار جرات قسم

 ؟! مقصره یگل یبگ یتونیم اونم

 ، نمیبیم شیچشمها یتو را خوردن جا و ترس وضوح به

 : زنمیم یپوزخند
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 که هست هم یبزرگتر مدرک نبود ادتی ؟ هیچ -

 : کنمیم نگاه عمو زن به ؟؟ کنه رو دروغاتو

 دوم خودت اول یکس بهر مکن چاه گنیم یدیشن -

 چشم و زیچ همه یب که یاون!  شماس و روز حال ؟یکس

 نیا که ییکارا که خودته هیرستانیدب دختر همون دهیسف

 مآد به راحت نقدریا!!  باشم داده انجام بکنم غلط من کرده

 باال اون که هست هم ییخدا هی موال به نینزن تهمت

 ! کمرتون به زنهیم بد روز هی نهیبیم نشسته

 رگبار با هم ماهدخت ، دیبگو چه بود مانده رسما عمو

 ! نماند شیبرا گفتن یبرا یزیچ انگار ، من یحرفها

 : دهمیم قورت را سمجم بغض

 یکوچولو مثال دختر نیا یحرفها نکهیا از قبل -

 ، دادم ادی یزیچ بهش من نیبگ و نیکن باور رو یرستانیدب
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 یایکثافتکار از بهتر اون نیکن یصحبت هی رستار با

 ! داره خبر خواهرش

 : کندیم کانگاهیرون به و دهدیم تکان یسر رادمان

 نیا ونا ه؟یگل ریتقص یگفتیم یداشت ، گهید بگو حاال-

  داده؟ ادی بهت زارویچ

 : کندیم نگاه مادرش به

 دختر نیا بار حرف هنوز یخوایم ؟ من مادر یچ تو -

 همه کتیکوچ پسر نکهیا مثل یول دیببخش ؟یکن چارهیب

 شماهم جلو اس زده غرب نمه هی که نه!  دونهیم ویچ

 براش و بزنه تر و بره راه یه خواهرش تا نزده یحرف

 ! کنه جمع

 خنک دلم یانقدر ، کندینم نگاه من به گرید ماهدخت

 عمو زن!  نبود مشخص اش اندازه و حد که بود شده

 !! شد بسته دهانش رسما
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 : رودیم کایرون سمت به رادمان

  بده تویگوش -

 و تحکم با رادمان ، کندیم مکث شیها هیگر انیم کایرون

 ستا یگوش گرفتن منتظر و کندیم دراز را دستش تیجد

: 

 

 

۰۰۴ 
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 تهس یگوش از یخبر نه بعد به نیا از ، بده تویگوش -. 

 هقیدق ده بابا ای برمتیم من ای هم مدرسه ، تاپ لپ نه و

 حالت به یوا میا مدرسه در یجلو هم آخر زنگ از قبل

 زیرچه و اشنا و دوست خونه!  یباش داشته ریتاخ قهیدق هی



 

Romanzo_o 1901 

 نیا از یکی بشنوم قسم واهلل به ممنوعه کامال هم یا گهید

 ییغلطا همه از کنمیم یکار یانداخت گوش پشت نویقوان

 !! یبش مونیپش یکرد عمرت تموم یتو که

 نگرفت مانند کایرون از یگوش گرفتن ، زنمیم پوزخند

 یا ذره امد یم سرش ییهربال بعد به نیا از!  بود جانش

 و کردم محبت و یدلسوز هرچه بود بس!  سوختینم دلم

 !  ندانست قدر چکسیه

 ها صدا و سر با انگار دیآ یم رونیب اتاقش از خانجون

 : بود گرفته سرش به را دستش و بود شده داریب

 نیگینم ؟ باز خبرشده چه ؟ یصبح اول شما چتونه -

 صداتونو هست بزرگ هست ریپ هست بچه نجایا

 ؟ سرتون رو یصبح اول نیندازیم

 : دیگویم عیسر ماهدخت



 

Romanzo_o 1902 

 ریدرگ باهم کمی ها بچه نشده یچیه برم قربونت یچیه -

 ! نیهم شدن

 : میگویم تمسخر با

 یزیچ کاسیرون چون کن میقا دخترت واسه گهید اره -

 و در کل سهله که عمارت بودم من اگر یول ستین

 ندیفهمیم دیبا یکبر و یصغر و نیمه و نیشه هیهمسا

 ! کرده کاریچ یگل

 : کندیم زیر را شیچشمها خانجون

 هیگر نقدریا چرا دختر نیا خبره چه بگه منم به یکی -

 ؟ کرده

 ، کشمیم یقیعم نفس و چرخانمیم کاسه در را میچشمها

 تیاهم یب نیهم یبرا نداشتم گرید را خانجون شیگنجا

 نیا از فقط و کنم عوض لباس تا رومیم ها پله سمت به

 ! بزنم رونیب شوم عمارت



 

Romanzo_o 1903 

 نیهم اگر که بودم خسته شیادمها و خانه نیا از یانقدر

 رگردب و برو یب خواستگارمه گفتیم و زدیم در یکی االن

 ! * * *  رفتمیم و کردمیم قبولش

 در ما نهیس یرو را میدستها و کشمیم باال را میپالتو قهی

 با ، کند تمیاذ کمتر زمستان یسرما سوز تا کنمیم گره هم

 ، رسمیم ابانیخ به و کنمیم عبور کوچه از تند یقدمها

 تمام بخاطر خودم از بود یریدرگ و حرف از پر ذهنم

 به ، بودم خودم فقط شانیبان و باعث که ییها یناحق

 ! ومدیم بدم و بودم یشاک شدت

 ، بود خودم ریتقص شدیم حقم در که ییهایبد همه

 رو اقتیل یب یکایرون به کردن محبت چوب نبارهمیا

 مهربان یخودیب و رئوف دل نیا است بهتر دیشا!  خوردم

 تا بگذارم سنگ کی شیجا به و دور بندازم و بکنم را

 ! بشم جماعت همرنگ یکم بلکه



 

Romanzo_o 1904 

 ارمکن لنگان لنگ که ینیماش هم پشت یبوقها یصدا با

 بلند را سرم اخم با ، شودیم پاره افکارم رشته آمد یم

 شهیش تیجد با ، شمیم رو به رو رادمان نیماش با و کنمیم

 : کندیم نگاه چشمانم به و دهدیم نییپا را

 شو سوار -
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Romanzo_o 1905 

 جرات که است زیام تحکم و محکم لحنش یانقدر

 یم باران از زده نم ابانیخ به ینگاه ، اورمیب نه کنمینم

 . شمیم سوار و اندازم

 نیدلنش و گرم را هوا نیماش یبخار و دهدیم باال را شهیش

 طربخا مطمئنم دمیترسیم رادمان به کردن نگاه از ، کندیم

 یشاک من از ام کرده پنهان را کایرون یماجراها نکهیا

 از امروز آمد ینم بر دستم از یکار یول است یوعصبان

 روزم قطعا شود اضافه هم نیا بود دهیبار زمان و نیزم

 !  شودیم لیتکم

 سکوت نیا ، نشود متوجه تا کنمیم نگاهش چشم کنج از

 ای زنشسر خواهدیم اگر!  کندیم شتریب را استرسم بشیعج

 که یا هرلحظه چون کند شروع زودتر کاش کند میدعوا

 تر زا استرس و تر نیسنگ حاکم یفضا و جو گذردیم

 ! شودیم



 

Romanzo_o 1906 

 نمزیم ایدر به را دلم ، ندارد زدن حرف قصد نمیبیم یوقت

 : کنمیم باز را بحث خودم و

 پنهون ازت کارویرون هیقض که یناراحت ازم دونمیم -

 ! بود اشتباه کارم خوامیم معذرت ، کردم

 : کند سمیسرو تا شود باز دهانم من بود منتظر انگار

 جمع گنداشو باهم و یبگ رستار به که ینگفت من به آره -

 ههم حقت در کرد ینشناس نمک کایرون چون االنم!  نیکن

 هم کایرون و موندیم پنهون تاابد وگرنه یگفت رو یچ

 ! بشه غرق لجن تو شتریب تا دادیم ادامه راهشو

 نگاه رو به رو به و دهمیم قورت یسخت به را دهانم آب

 لشیدل نیبزرگتر یول کردم نکارویا چرا دونمینم - کنمیم

 هخونواد کل دونستمیم چون سوختیم واسش دلم که نهیا

 که یمن خب ، ندارن بهش رو قبل نگاهه گهید بفهن

 !  یهمفیم حرفمو یمعن بهتر تو!کردمیم درکش دارم تجربه



 

Romanzo_o 1907 

 ابانیخ به نگاهش و کندیم یرانندگ تسلط با که همانطور

 : دیگویم یخشک لحن با است

 هیلعنت خونه اون تو که یادم هر از شتریب ، فهممتیم من -

 روز همون اگر!  هیبق سراغ یریم باز تو یول!  فهممتیم

 امروز یاتفاقا یگفتیم انویجر خودم به یومدیم اول

 الحص که ییاونجا از یول!  شدینم بزرگ انقدر و وفتادینم

 باعث نیکن درستش و نینیبچ برنامه رستار با یدونست

 !شه رد کایرون دردسر یب و بشه هموار جاده نیشد

 ای حرص مانند یزیچ کنمیم حس اما چرا دانمینم

 نامحسوس یلیخ که دارد وجود شیحرفها درون یحسود

 ! کند کنترلشان کندیم یسع

 دمید یوقت یول بگم بهت خواستمیم روز همون من -

 همونجا دادم حیترج گهید ، کنه درستش تونهیم رستار



 

Romanzo_o 1908 

 دونستمینم!  نشه بزرگتر که کنم تموم انویجر و بگم بهش

 ! شهیم بدتر

 را نیماش ، شدم فرستدیم رونیب یعصب که ینفس متوجه

 به سکوت با لحظه چند ، کندیم پارک رو ادهیپ کنار

 ننگفت ای گفتن نیب است مردد انگار زندیم زل ابانیخ

 و دهدیم حیترج نگفتن به را گفتن اخر دست ؛ حرفش

 : دیگویم صورتم به کردن نگاه بدون

 

 

۰۰۳ 
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 ییحرفا ، یزد کایرون درمورد تو که ییحرفا بر عالوه -. 

 . . رستار و تو نیب!  دمیشن هم رو زد تو به کایرون که



 

Romanzo_o 1909 

 لهجم بزند را حرفش تا دیآ یم باال جانش که یکس مانند

 : کندیم کامل را اش

 ؟ هیخبر-

 و ردیگیم فرا را میپا تا سر که است یحس چه نیا دانمینم

 دازمان یم نییپا را سرم فقط خجالت با و شودیم داغ بدنم

 نینچ رادمان کردمینم فکر چوقتیه!  نمینب را صورتش تا

 یجا به چرا که دانمینم هم را نیا!  بپرسد من از یسوال

 با دیگویم درونم یحس انگار کردن من من و دنیترس

 درک را من شهیهم او چون ، باشم صادق دیبا رادمان

 : است کرده

 ! دونمینم -

 نییپا یکم را شهیش ، کنمیم نگاهش چشم گوشه از

 ، بود شده نیسنگ شیبرا نیماش یهوا انگار کشدیم

 : دیگویم خشکش لحن باهمان
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 چرا بود واضح یلیخ سوالم ؟ یدونینم یچ یعنی-

 ؟ مبهمه جوابت

 راه وسط رمیم درست دارم کنمیم فکر هروقت چون -

 که اونوقته!  ستین خوامیم که یاونطور یچیه شهیم میحال

 تمام موندن یراه دو سر و یمونیپش مثل یحس هی

 رخنه وجودم تو بودن مردد و دیترد و کنهیم پر افکارمو

 هدرست کنه کاریچ دونهینم گهید که میهمون االن ، کنهیم

 ! غلطه کنه کاریچ

 نهممک ستنین مطمئن مقابلشون طرف حس از یوقت آدما -

 یباش مردد اگر یدار حق بگم بهت خوامیم و!  بشن مردد

 حرف ازش میدار که یآدم چون یکن کاریچ دیبا یندون و

 !  دارهن باشه داشته دوست ادمارو تونهیم که یقلب میزنیم

 : اندازد یم من به ینگاه مین دفعه نیا



 

Romanzo_o 1911 

 تو کنم بد یکس چشم تو رو یکس بخوام ستمین یآدم -

 فتارر باهات کایرون مثل که یا بچه تو نه ، یشناسیم منو

 یدار که ییحسا راجع که نفهمم یاونقدر من نه کنم

 بهت خوامیم که یزیچ ، بزنم حرف باهات خودخواهانه

 ، حسادته یرو از نه پشتشه یغرز و قصد نه بگم

 خاله یحرفا و بچگانه یحسا بدون که دارم سن یاونقدر

 راجع که یادم اون ، بگم رو تیواقع و بزنم حرفمو یزنک

 کنم یکار هی خواست ازم شبید نیهم یمردد بهش

 !  ینباش برش و دور گهید

!  مانمیم میجا در زدن پلک بدون و ثابت یا لحظه

 من از شبید که یآدم ؟ دیشنیم درست میگوشها

 ؟ بود زده یحرف نیچن رادمان به بمانم شیپا خواستیم

 یچشمها دنید با که بزنم یحرف خواهمیم!  ندارد امکان

 دایپ ها آن در یکارپنهان ای دروغ نیکوچکتر که رادمان



 

Romanzo_o 1912 

 یلو سخته باورش دونمیم -!  شودیم فراموشمحرفم نبود

 دهب آزار منو نکهیا بخاطر اولش از آدم نیا بگم بهت بزار

 ات چون!  یباارزش برام چقدر دونهیم چون بود برت و دور

 هب برادرمه درسته!  رهینم رهینگ رو مهمه برام که یزیهرچ

 یبرادر معرفت و مرام جو هی واسه زده لک دلم قسم واهلل

، 
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 تشین و قصد و شده بهیغر ینطوریا نمیبیم یوقت یول

 ! نگم یچیه تونمینم کردنته تیاذ و تو گرفتن

 نیا ، رودب نییپا بغضم تا کشمیم ییصدا یب و قیعم نفس

 ای ؟ کنم باورشان چگونه ؟ کنم هضم چگونه را حرفها

 تگفینم خودش مگر ؟ نکنم باور چرا میبگو است بهتر

  ؟ منباش برش و دور بود نگفته ؟مگر ستین یخوب یآدم

 یحرفها و شودیم دهیکش میچشمها یرو یاشک پرده

 من یزندگ تو باارزش یآدما"  چدیپیم سرم یتو رستار

 هی اگر یحت یول ، نشن نفرم سه دو دیشا که کمن اونقدر

 ! "  یباش تو خوادیم دلم باشه نفرم

 را رادمان من با تا گفتیم دروغ راحت نقدریهم یعنی

 ؟ نیهم فقط ؟ کند تیاذ



 

Romanzo_o 1914 

 که ییزایچ یرو چشمهاشو تونهیم آدم ییجاها هی" 

 هک ییزایچ یرو قلبشو تونهینم یول ، ببنده خوادینم

 ! " من تیحکا شده نیا ، ببنده کنه احساس خوادینم

 من به داشت قصد شیکارها تمام با!  دروغ پشت دروغ

 شدم کترینزد یه احمق من یول نشم کشینزد بفهماند

 !  ردک بدتر را زیچ همه شد اضافه که هم ایپو با میها نقشه

 اهمخویم که یعشق من یبرا رستار از بفهمم بود قرار یک

 ؟ دیآ ینم در

 : نمک کنترل را بغضم تا رمیگیم دندان به را لبم گوشه

 دمش مطمئن گهید حرفا نیباا االنم ستین یزیچ ما نیب -

 ! بود نخواهد و نبوده یچیه که

 که یمهم واسم کن باور یول کنم ناراحت خواستمینم -

 نم وفتهیب تو واسه یاتفاق اگر!  یبدون نارویا خوامیم

 ! بخشمینم خودمو



 

Romanzo_o 1915 

 شیبرا من گفتیم رستارهم ، اندازم یم نییپا را نگاهم

 همه یول برساند بیآس من به خواهدینم گفتیم مهمم

 ! داشت تناقص باهم شیحرفها

 و بزنم را زیچ همه دیق لحظه نیهم از است بهتر دیشا

 راحت!  نکنم فکر یا کطرفهی عشق نیچن به گرید

 و رستار به شبید از چون کنمیم قبول را رادمان یحرفها

 رشیپذ یبرا کامل یامادگ و ام فکرکرده شیکارها

 ! داشتم را رادمان یحرفها

 وامخینم دانشگاه برسون منو شهیم اگر ستمین ناراحت-

 ! بشه رمید نیا از شتریب

 لو مرا یراحت به بود گرفته را دنمیکش نفس راه که یبغض

 طرف به را صورتم و ردیگیم را ام چانه رادمان ، دادیم

 : دیگویم و کندیم نگاه چشمانم به و چرخاندیم خودش



 

Romanzo_o 1916 

 اما بگم بهت خوامیم مدتهاست که هست یزیچ هی -

!  ستین گفتنش واسه یخوب فرصت االنم ، شدینم

 ارمدویام فقط هیچ العملت عکس یبشنو یوقت دونمینم

 !  نباشم نکرده رید توگفتنش

 کنار نم و چرخاندیم صورتم یتو دور کی را نگاهش

 : کندیم پاک را چشمم

 بگم هتب اریب ادمی بعدش روز!  شبنمه سالگرد پنجشنبه -

 ! شه فراموشم خودم فکرنکنم البته

 ، همدیم ام یشانیپ به ینیچ و کنمیم کیبار را میچشمها

 اش چهره حالت و لحنش از ؟ دیبگو چه بود قرار

 ! بزند یمهم حرف است قرار ، است مشخص

 ؟ یگینم چرااالن -



 

Romanzo_o 1917 

 یآمادگ من نه یدار شو هضم طیشرا تو نه چون-

 هی اگه یحت! گمیم بهت روز هی باش مطمئن گفتنشو،

 .شیشنویم باشهمرگم قبل قهیدق

 

 روشن را نیماش و ردیگیم را نگاهش حرف نیاز بعد

 حاال بود کم رستار مورد در افکارم. افتد یم را و کندیم

 .نمک فکر هم دییبگو چه است قرار رادمان نکهیا به دیبا
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 : زندیم هیتک نیماش یصندل به دیجاو

 داتیپ گفتم بهش ، گرفت تماس باهام دوباره امروز -

  گفتم هم گهید دروغ مشت هی یحت نکردم

 : کنمیم نگاه ابانیخ به

 یبرخ و یرفت در و یچوندیپ منو تو نکهیا - یگفت یچ -

 دنبال داره مسمم یلیخ کلیما گفت اونم!  ستین ازت

 لتو نکرده کسانتی خاک با تا خورده قسم گردهیم رستار

 ! نکنه

 : زنمیم یدار صدا پوزخند

 نقشه داره چرا دختره نیا حاال خب!  باطل الیخ یزه -

 ؟ کرده فرض اسکل مارو چرا گه؟یم ما به عموشو یها

 : کشدیم لبش گوشه شصت انگشت با دیجاو



 

Romanzo_o 1919 

 یلو نگرانته داره بهت که یعشق بخاطر گفتیم خودش -

 کنه داتیپ ایجورج قیطر از خوادیم کلیما که نهیا قتیحق

 ! 

 تو کرده فکر چرا که نهیا بهیعج وسط نیا که یزیچ فقط

 ینداشت یعشق چیه تو دونهی؟نم مهمه واست ایجورج

 !  بود خودش شنهادیپ که تونمینامزد ؟ بهش

 : زارمیم نیماش شهیش گوشه را ارنجم

 حرفاس نیا از تر یا نهیک شناسمیم من که یدختر نیا -

 ! خودشه یها نقشه کنهیم که ییکارا نیا همه ،

 رزودت دیبا بنظرم داره بو یبدجور هست یهرچ هیقض -

 ! میبر میکن جمع

 : دهمیم تکان یسر

 میاریم در رو ماجرا نیا یتو ته باالخره نباش نگران -
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 نهک دایپ تو با یارتباط راه هی دیبا گفتیم ایجورج -

 حرف خودت با دستشه که یمدرک اون درمورد خوادیم

 هرموقع ، دادم بهش خاموش تماس شماره هی منم!  بزنه

 ! بزن حرف باهاش ایب یداشت شویامادگ

 : کنمیم تر زبان سر با را لبم

 جواب زد زنگ هرموقع کنمیم روشن بده رو یگوش -

 ! میند کشش نیا از شتریب دمیم

 میجلو و کشدیم رونیب را یگوش کاپشنش بیج از

 : ردیگیم

 یچ نمیبب بزن حرف باهاش یشناسیم دخترو نیا بهتر تو-

 ! شهیم رتیدستگ

 : اندازم یم داشبورد یرو و کنمیم روشن را یگوش

 ؟یزنیسرم هاش بچه و یپر به -
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 منو پاچه همش که دختره دمیپرس حالشونو یتلفن - 

 ! ندارن یکسر و کم خوبن نکهیا مثل یول رهیگیم

 یرو لیموبا زنگ یصدا که بزنم یحرف خواهمیم

 به نگاهمان هردو ، چدیپیم نیماش یفضا در داشبورد

 ینگاه اش صفحه به دیجاو شودیم دهیکش لیموبا سمت

 : اندازد یم

 ! داداش خودشه -

 ، دهمیم جواب مکث یکم با و رمیگیم را لیموبا خونسرد

 : چدیپیم گوشم در شیصدا یهرحرف از قبل

- Yourself ( ?؟یخودت )زنمیم یکج لبخند :- I am 

always myself (خودمم شهیهم من )! 

-are you okay( ?خوبه؟ حالت )مثال سواالت از 

 : ردیگیم ام خنده نگرانش
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-Why are you trying to say it's 

important to you? 

 (؟ مهمه برات یبگ یدار یسع چرا)

- Because despite all the obvious 

things, it's important to me! 

 !( یمهم برام هاتیبد همه وجود با چون)
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 : زنمیم یپوزخند
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- Am I more important than my uncle? 

 ( ؟ مهمترم عموت از)

 : دیگویم یآلود بغض لحن با

- Damn you were more important than 

anything 

 ! ( یبود مهمتر زمیچ همه از یلعنت توهه)

 نگاه بود مکالمه کردن گوش حال در بادقت که دیجاو به

 : کنمیم

- I'd rather talk about documents right 

now (میبزن حرف مدارک به راجع فعال دمیم حیترج ) 

 : میگویم حرفم نیا بعد بالفاصله و

- The same imaginary documents 

 ! ( یالیخ مدارک همون)
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- I have a flash in front of me 

 ( منه شیپ فلش هی)

- There are things that reveal both 

Uncle and you 

 (دهیم لو رو عمو هم تورو هم که توشه ییزایچ)

- Uncle, whose job is clearly revealed, 

but you 

 . . .( تو یول رفته لو مشخصه فشیتکل که عمو)

 رچندنف یصداها افتد یم خط پشت یاتفاق انگار ناگهان

 چدپیم یگوش یتو ایجورج غیج و رسدیم گوش به گرید

 ! شودیم قطع تماس بعدهم و

 : کنمیم نگاه دیجاو به متعجب

 ! شد یچ دونمینم -
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 از و کشدیم رونیب را خط و ردیگیم را لیموبا دیجاو

 : اندازد یم دور شهیش

 هب قبل از شتریب یچ همه!  بهیعج یلیخ دختره نیا -

 ؟ افتاده یاتفاق چه یعنی!  شد دهیچیپ

 : بود گوشم یتو غشیج یصدا هنوز

 فعال!  لنگهیم اخرش تا اول ماجرا نیا یول ، دونمینم -

 درمورد داشت دختره ادینم بر دستمون از یکار گهید

 ای بود نقشه نیا حاال شد قطع تلفن که زدیم حرف مدرک

 ! رنیگیم سراغمونو بازم نایا میشیم متوجه بعدا یزیهرچ

 : کشدیم یقیعم نفس دیجاو

 موایقربون اول رونیب میایب اهویه نیا مااز داداش یعنی -

 هی کسالی رمیم بعدم برمیم سر ها امامزاده جلو یکی یکی

 ! خوابمیم فقط الیخ و فکر بدون ساکت یجا
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 : اندازم یم بهش ینگاه مین

 ؟ نهیهم فقط هدفت تمام -

 اهمب برمیم خوشکلم پلنگ دوتا هی خودم با احتماال حاال -

 ! میبخواب کسالی

 : گذارمیم گردنش پشت را دستم

 ؟ وقت هی ینکن یقربون پلنگ ها امامزاده جلو -

 : خنددیم

 ! ستین دیبع من از یچیه -

 : زنمیم گردنش پشت یارام ضربه

 ! دارم کار یلیخ که شو ادهیپ حاال!  البته صد که اون -

 : کندیم نگاهم متعجب

 نیا تو شم ادهیپ کجا گهید برسون راهت سر منم خب -

 هوا
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 : کنمیم بازش شیبرا و شمیم خم در طرف به تیاهم یب

 زشا هم دختره نیا!  نییپا بپر ستین یکی رمونیمس -

 ! بده خبر بهم زود شد یخبر

 : شودیم ادهیپ یلیم یب با و ناچار به

 ! باشه ندادن بهت خودمو مرگ خبر سرما نیا نیتوا اگر -

 : کنمیم روشن را نیماش و زنمیم یلبخند

 ! ییحرفا نیا از تر جون سگ تو نترس -

 ار مهم کار هی امروز ، وفتمیم راه من و بنددیم را نیماش در

 . رساندمیم انیپا به دیبا
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 * * * . 

 شالش و اندازد یم صورتش یرو را شیموها از یا طره

 منتظر بدون و زندیم در به یا تقه و بردیم تر عقب را

 ودریم جلو و زندیم یجذاب لبخند ، شودیم اتاق وارد ماندن

: 

 ! ینباش خسته ریبخ روز-

 آب وانیل دو یحاو که ینیس و رودیم کترینزد هم بعد

 : گذاردیم کار زیم یرو را بود پرتقال

 وهمت واسه گفتم بودم گرفته تازه وهیآبم خودم یبرا -

 ! ارمیب

 صفحه به باز و اندازد یم گالره به یکوتاه نگاه رادمان

 : دوزدیم چشم تاپش لپ

 ! نبود یازین یدیکش زحمت ممنون -
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 شخود به نسبت رادمان تفاوت یب لحن نیا به که گالره

 را خودش و باشد تیاهم یب کندیم یسع ، داشت عادت

 از و کرده یکار کم کندیم احساس کند کترینزد رادمان به

 ! باشد برش و دور مدام دیبا بعد به نیا

 رادمان دست کنار و آورد یم رونیب ینیس از را وانیل

 ، کندیم برخورد رادمان بادست با دستش پشت یجور

 یم گالره به یزیت نگاه عیسر رادمان کارش نیباا گذاردیم

 داردیم بر هم را خودش وانیل تیاهم یب گالره یول اندازد

 و ستدیا یم رادمان یصندل پشت و زندیم چرخ را زیم و

 : کندیم نگاه تاپ لپ صفحه به

 ؟ یکنیم قیتحق یچ درمورد یدار -

 و ردیگیم رنظریز را گالره یرفتارها یرچشمیز رادمان

 : دهدیم نشان توجه یب را خودش

 !  اس اداره یها پرونده از یکی -
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 یول ندارد یخوب احساس اتاق در گالره حضور از اصال

 پل صفحه به گالره ، کندیم برخورد بااو بااحترام شهیهم

 المث تا شودیم خم سمتش به عمد از و شودیم رهیخ تاپ

 رارق رادمان صورت کنار قایدق نکاریباا ندیبب تر درست

 رادمان صورت سمت به را سرش مکث یکم با و ردیگیم

 نگاهش ، چرخاندیم بود کرده گره هم در را شیابروها که

 مرد یابرو و چشم به و ماندیم رادمان صورت یرو

 اگر دیگویم خود با و زندیم زل شیاهایرو یاخمو شهیهم

 رادمان از یواکنش چه ؟ شودیم چه ببوسد را او االن

 چه تا سالها نیا در بفهمد است ممکن ؟ کندیم افتیدر

 و نکرده درک را حسش از یا ذره او و بوده عاشقش حد

 دهدیم وا سخت شناسدیم او که یرادمان ؟ است دهینفهم

 ددهینم اجازه هرگز چون ، دیایب راه گالره دل با دیبا یول
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 ندک یزندگ رادمان با و دیایب او یجا به گرید یکس هم باز

 ! بس و بود گالره حق فقط بعد به نیا از رادمان! 

 ، رودیم اعصابش یرو کینزد فاصله از حجم نیا رادمان

 کندیم مشخص را افکارش یحدود تا گالره نگاه طرز نیا

 کنمم کندیم فکر و است دواریام او به گالره نکهیا فکر و

 !  کندیم اش کالفه بخورد رقم نشانیب یاتفاق است

 وا با یکینزد ای لمس نیکوچکتر خواهدینم دلش یحت

 ودب بهتر دیشا!  کند دوارترشیام یا ذره که باشد داشته

 شتریب تا کند مشخص گلچهره با را فشیتکل زودتر هرچه

 ! نکند یپرداز ایرو و نشود تیاذ گالره نیا از
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 گلچهره با را فشیتکل زودتر هرچه بود بهتر دیشا

 ایرو و نشود تیاذ گالره نیا از شتریب تا کند مشخص

 ! نکند یپرداز

 کارش نیا و شودیم بلند شیجا از عیسر نیهم یبرا

 نراهیپ یرو شربت وانیل و شودیم گالره شدن هل باعث

 ! زدیریم رادمان

 تااعصابش دهدیم رونیب صدا یب را قشیعم نفس رادمان

 کم را نیهم فقط اوضاع نیا یتو قایدق کند کنترل را

 !  داشت
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 بدون نداشت را اتفاق نیا انتظار هم خودش که گالره

 خجالت که همانطور و رودیم رادمان سمت به کردن فکر

 هم دبع ، کندیم رهنشیپ کردن زیتم در یسع بود شده زده

 یاه دکمه سمت به را دستش ندارد یا جهینت ندیبیم که

 : بردیم لباس

 االن اریب درش نبود حواسم اصال توروخدا دیببخش -

  کنمیم زشیتم برمیم

 اولش یها دکمه کند باز هارا دکمه کندیم یسع تند تند و

 انرادم تخت و یعضالن نهیس به نگاهش کندیم باز که را

 و ردیگیم را دستش رادمان نیح نیهم در افتد یم

 فحر بااخم و یجد یلیخ کندیم یسع ، کندیم متوقفش

 : شود ناراحت گالره که نزند

 ! گهید لباسه هی همش نباش نگران نشده یزیچ-
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 درست که گالره از تا رودیم تر عقب حرف نیا از بعد

 یرمگ به گالره و ردیبگ فاصله بود ستادهیا بغلش یتو

 ذتل شیبرا یانقدر و گرفت قرار دستش یرو که یدست

 و ردیبگ را آن تاابد داشت دوست که بود نیدلنش و بخش

 قبع و رفتارها نیا تمام یمعن!  کندیم فکر ، نکند شیرها

 دیآ ینم کوتاه دلش یول داندیم را رادمان یها دنیکش

 رارق مقابلش در که بود یزیهرچ از بزرگتر عشق نیا چون

 ایدر به را دلش خواستیم امروز نیهم بخاطر گرفتیم

 نهنگویا دیشا!  دارد دوستش که دیبگو رادمان به و بزند

 ! نکند مخالفت ازدواج نیباا و دیایب کوتاه رادمان

 در سمت به ندارد رفتن قصد گالره ندیبیم که رادمان

 : رودیم

  کنم عوض لباسمو رمیم من-

 : رودیم دنبالش عیسر گالره
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 !  بشه ینطوریا خواستمینم خوامیم معذرت واقعا-

 : کندیم نگاه رهنیپ یرو بزرگ لکه به رادمان

 گهید اتفاق نداره یاشکال ستین یزیچ-

 رادمان به را فرمش خوش درشت یها چشم گالره

 : دوزدیم

 ! بگم بهت یزیچ هی خوامیم-

 : کندیم کیبار را شیچشمها رادمان

 ؟ یچ -

 ، حرفش گفتن یبرا دارد دیترد و است مردد گالره

 بود ممکن است گفته بفهمد مادرش اگر که یحرف

  ! است کرده عمل تیاسیس بدون دیبگو و کند شیدعوا
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 چه دبو کرده رفتار تیاسیس با مثال که سال همه نیا یول

 هک همانطور نباریا پس!  یچیه ؟ است برده شیپ از یکار

 : رودیم شیپ خواهدیم خودش

 مخالف تو ، بود ما ازدواج بحث که شیپ وقت چند -

 ! یبود

 : کشدیم گردنش پشت یدست رادمان

 ! کنن مجبورمون یکار به خواستمینم اره -

 شیها آشوبه دل و ها دیترد تا کشدیم یقیعم نفس گالره

 : بروند کنار
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 مبگ یچطور یعنی ستین اجبار من یبرا اتفاق نیا -. 

 ! ستمین مخالف ، من

 زا و ستدیا به شیجلو گالره کردینم هم را فکرش رادمان

 النا بنظرش یول!  خوردیم جا یکم ، بزند حرف موافقتش

 ! گالره برداشتن راه از یبرا ستیمناسب وقت

 لقاب برام هم یلیخ ، یمن یعمو دختر تو گالره نیبب -

 یزیچ تونمینم من خوامیم عذر یول!  یمهم و یاحترام

 هی چشم به شهیهم یعنی!  باشم پسرعمو هی از شتریب

 ! کنم عوض نویا تونمینم کردم نگات خواهر

 لحن با داشت را حرفها نیا دنیشن انتظار که گالره

 : دیگویم یا مظلومانه

 مآد دِل یول دمتید یا گهید چشم به کردم اشتباه منم -

 چیه به مجبور تو االنم!  خب شهینم شیحال زایچ نیا

 ! شهیم همون یبخوا یهرطور یستین یکار
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 دیگویم نکند خورد را گالره دارد یسع که یلحن با رادمان

: 

 انتظار ، یبش ناراحت خوامینم یول یگیم یچ فهممیم -

 ونمتینم واقعا یول ینش ناراحت حرفها نیا بعد که هیادیز

 به تو که یحس اون همه چون!  کنم موافقت ازدواج نیباا

 بنظرم!  ندارم یحس چیه اندازه همون به من یدار من

 ! یارد اطرافت بهتر من از یلیخ تو نکن تلف من با وقتتو

 یراحت و شدن سبک احساس حرفها نیا باگفتن رادمان

 خودش به نسبت را گالره حس مدتهاست چون کندیم

 هب یراه چه از دانستینم گرید و بود دهیفهم شیب و کم

 درست تو -!  ستین ریپذ امکان شدنشان ما بفهماند او

 زهرو هی بودن فکرت به سال اونهمه هیادیز انتظار یگیم

 یدار حقم خب یول ، نشم ناراحت و بشه فراموشم
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 که داشتن دوست و عشق باشه گهید یجا دلت ممکنه

 ! ستین یزور

 دیبا داشتنش دوست و عشق چقدر داندیم خودش فقط و

 دوست را نفر کی سالها که یکس حق چون ، باشد یزور

 ! ستین دنینرس داشته

 تا و شود رد رادمان کنار از خواهدیم حرف نیا از بعد

 اقات از است نکرده خوردش شتریب و نشکسته بغضش

 ارددیم نگهش و ردیگیم را شیبازو رادمان که برود رونیب

: 

 بنمش ، ستین وقتش االن باشه اگرم ستین ییجا من دل -

 فعال نیهم بخاطر بودم قائل ارزش براش و بود مهم واسم

 ! کنمینم فکر یزیچ چیه و چکسیه به

 یجار شیاشکها تا ردیگیم را خودش یجلو همچنان

 ! ستیکس چه ریگ و کجاست دلش داندیم خوب ، نشود
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 نیا و آوردند یم در چنگش از را رادمان دارند بازهم

 باهم را همه نباریا خوردیم قسم یول نبود انصاف اصال

 سد هاهرکی برسد رادمان به دیبا ای قصه نیا ته!  کند نابود

 ! ببرد نیب از را شود راهش

 اسمو پسرعمو از شتریب یزیچ هی یبتون یوقت تا پس -

 ! مونمیم منتظرت یباش

 ار اش شده حبس نفس و بغض تا رودیم رونیب عیسر و

 ! کند رها

 دنیکوب با را حرصش و بکشد غیج خواهدیم دلش

 ! کند یخال وارید و در به خودش
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 روشن را چراغ و شودیم داخل و رودیم اتاقش سمت به

 متوجه برود تختش سمت به خواهدیم نکهیهم و کندیم

 ودب زده هیتک وارید به را اش شانه که گرید یکس حضور

 یبلند ِنیح ترس با و شودیم ، بود ستادهیا کنارش و

 ار دشید شیاشکها و کوبدیم شدت به قلبش!  کشدیم

 : زندیم داد ظیغ حرص با ، بودند کرده مات

 ؟ یستیمیوا یکیتار تو و صدایب چرا ؟ یضیمر تو -

 ، ادهیز وجودم یتو چون ندارم یکیتار با یمشکل من -

  تو اما

 : زندیم را مرموزش لبخند مکث یکم با
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 ! یمن مثل یکی توهم چون ؟ یترسیم ازش که نگو -

 : کندیم باز را در یعصب گالره

 ! بگو چرت کم رونیب برو -

 الرهگ به و داردیم بر وارید از را اش هیتک الیخیب رستار

 : شودیم کینزد

 من که ییحرفا چون ستمیبیم درو اون بودم جات من -

 !  شهینم تموم خوب برات اصال بشنوه یکس زنمویم

 وسط و بردیم فرو شیبهایج درون را شیدستها هم بعد

 : رودیم راه اتاق

 هیگر یخودیب بنظرم!  گسید یجا دلش گفت بهت -

 نبارمیا!  یکرد نابود بودو دلش که ییجا بار هی که تو نکن

 کرده عادت دستش دوم بار ادم باالخره کن نکارویهم

 ! برهیم شیپ کارشو تر راحت
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 : ندینشیم گالره تخت یرو

 کله و سر روزه چند دارم بدخواه تا سه دو هی منم اصال -

 ! بکش اونارم زحمت ایب شده دایپ اشون

 شیگنجا گرید که است یحرص و یعصب یآنقدر گالره

 : ندارد را شیها هیکنا و طعنه و رستار

 و سر یب یحرفها نیباا ؟ یخوایم یچ من جون از تو -

 درشت را شیچشمها رستار ؟؟یبرس کجا به یخوایم ته

 : کندیم معمول حد از تر

 به سر شبنمو یوقت بگو فقط میرسیم اونجاهاشم به -

 ؟ یداشت یحس چه یکردیم ستین

 و تلخ کابوس ، ماندیم شیجا در یطوالن مکث با گالره

 ، شودیم انینما چشمانش یجلو اش شهیهم یتکرار

 شدست کف به بلندش یناخنها و شودیم مشت شیدستها
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 کنکاش را اش گذشته نقدریچراا رستار آورند یم فشار

 ؟ برسد زیچ چه به خواستیم ؟ کردیم

 من!  فهممینم اصال رو یگیم که یمضخرفات نیا -

 خوامینم رونیب برو اتاقم از حاالهم!  نکردم یچکاریه

 ! کنه یبد فکر یکس

 : رودیم اعصابش یرو شدت به رستار مرموز پوزخند

 که ینکرد فکر نیا به یبود تنها رادمان با یوقت چطور -

 کننیم بد کرف هیبق دیرس که ما به کنهیم بد فکر نهیبب یکس

 یا رابطه چیه قاتل هی با من هرچند!  توروخدا الیخیب ؟

 ! باشم داشته تونمینم

 رهگال شیآرا زیم و نهیآ سمت به و شودیم بلند شیجا از

 : رودیم
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 دختر کی ظاهر به که یقاتل از ُگرخمیم نمه هی نیهمچ -

 تو ییزایچ هی اصل در یول اس خانواده عیمط و مظلوم

 ! آنابله یها هیما
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 اماحتر برات که یرادمان اگر یکرد فکر نیا به حاال تا -. 

 ؟ شهیم یچ یکرد کاریچ شیزندگ با بفهمه ، قائله

 : سابدیم هم به محکم را شیدندانها گالره

 ! بفهمه بخواد یکس که نکردم یکار من -

 هی!  مکن فشیتعر طور داستان بزار!  یکرد من بنظر یول -

 یکی هوی که تنهاست خونه تو دیع کینزد زن هی روز
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 اِ نهیبیم کنهیم باز براش درو زنهیم درشونو زنگ

 بش و خوش از بعد!!  دنشید اومده شوهرش یدخترعمو

 نهک نصب خونشونو پنجره یها پرده تا رهیم باال پله از ،

 نیزم خورهیم محکم و لغزهیم پاش ریز پله هوی یول

 ! تمام و پشتش وارید به خورهیم سرش که یجور

 : کندیم نگاهش و چرخدیم گالره سمت به

 دادیم نشون تورو رد که یهرچ ترس و عجله با هم بعد -

 !  رونیب یزد خونه از و یکرد پاک

 خشک شیگلو و لرزدیم شیدستها وضوح به گالره

 نداشت امکان ؟؟ دانستیم کجا از نهارایا رستار!  شودیم

 بدانند یزیچ هیقض نیا از مادرش و خودش از ریغ یکس

 به راجع ندارد شک که است مرموز یآنقدر رستار!! 

 ! است گفته راست دارد که ییهایکیتار
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 شاتیجزئ با رو بزرگ راز نیا کجا از یکنیم فکر یدار -

 مهم ! ستین مهم اصال هیقض ینجایا فعال بنظرم ؟ دونمیم

 مال چوقتیه که یکس به تا یگرفت نفرو هی جون تو نهیا

 ! یبرس شهینم تو

 از ینازک پرده و افتند یم شماره به تنگش ینفسها گالره

 وا اولش از اگر ، پوشانندیم را نفرتش از پر چشمان اشک

 گناه یب نفر کی جان کردندیم انتخاب رادمان یبرا را

 را اش عالقه و عشق اول از رادمان اگر!  شدینم گرفته

 یلیخ االن کردیم انتخاب را او شبنم یجا به و دیدیم

 خاک ریز یزن نه و کردندیم را شانیزندگ خوشبخت

 !! مادر یب یا بچه نه و داشت

 خواستشون به تا زارنیم زشونویچ همه که ییآدما از -

!  آدمام همون از یکی خودمم چون ، ادیم خوشم برسن

 زیچ همه زخودشونیچ همه بر عالوه که ییآدما از یول
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 صالا ، رسنینم خواستشون به بازم و رنیگیم هم رو هیبق

 ! ادینم خوشم

 : دزدیم رستار از را نگاهش گالره

 و یچیه!  نرسم تهش که نموندم منتظر سال نهمهیا من -

 حرفات نیباا هم تو!  رهیبگ جلومو تونهینم هم چکسیه

 ! یکن ثابت یتونینم رو یچیه

 : اندازد یم باال یا شانه رستار

!  تهوفیب اتفاق نیا محاِل که نهیا من یشخص نظر یول -

 تو هک ییخوشبخت طعم چوقتیه هم یبرس اگر یحت چون

 معروف الوگید هی یچشینم رو یدار رادمان با اتیرو

 خودتم اتفاقا که یزندگ یها خرابه رو گهیم که هست

 ینک یزندگ و یبساز خونه اول از یتونینم یکرد خرابش

 ! یباش خوشبخت و خوشحال و

 : شودیم کینزد گالره به
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 ! بمونه یباق اهاتیرو تو یخوشبخت اون بزار بنظرم -

 تیواقع از قشنگتر مطمئنم اهاتیرو تو رادمان داشتن

 ! شهیم
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!  هبمون یباق اهاتیرو تو یخوشبخت اون بزار بنظرم -. 

 تیواقع از قشنگتر مطمئنم اهاتیرو تو رادمان داشتن

 نیتضم یکرد کاریچ باهاش بفهمه یوقت چون!  شهیم

 بمونه یباق یشناختیم که یبااخالق و باابهت آصالن دمینم

! 
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 ، غضب پر نگاهش و شودیم یعصب شینفسها گالره

 و متشنج را ذهنش قبل از شتریب حرفها نیباا رستار

 ! زدیریم هم به را اعصابش

 با ندنشنو هیبق تا کند کنترلش دارد یسع که ییصدا با

 : دیگویم تنفر و حرص

 چیه تو به کنم یزندگ قرار چطور و یک با من نکهیا -

 شبا نکهیباا!  کردم نکارویا من آره اصال!  نداره یربط

 کنمیم گناه احساس عمرم تااخر نکهیباا نمیبیم کابوسشو

 کترینزد رادمان به منو که یزیهرچ!  ستمین مونیپش یول

 به باالخره تا دمیم انجام هم بارها!  دمیم انجام رو کنه

 ! برسم خوامیم که یکس

 : اندازد یم ینگاه ساعتش به و دهدیم تکان یسر رستار

 ادمانر به دنیرس یبرا نقدریا تو بنظرم فقط!  الو یاوک -

 وت!  یندار موندن کنارش یبرا ینفس گهید که یدییدو
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 به رو راه نصف حداقل که بمون یکس یپا تیزندگ

 دنیند بر عالوه که یرادمان نه ، باشه دهییدو سمتت

 !  رونهیم خودش از تورو تالشت

 : بردیم شیبهایج یتو را شیدستها حرفها نیا از بعد

 خراب یجا به!  رسونهینم رادمان به رو تو شبنم مرگ -

 که یکار!  یکردیم نگاه رادمان دل به یزندگ اون کردن

 تو مثل اونم که داره نفرو هی اونجا!  ینکرد چوقتیه

 نیتر بزرگ خواستن رو یاشتباه یآدما!  رسهینم بهش

 !  یکنیم دلت حق در که ِیبد

 صحر با را اش ناخواسته یاشکها و شکسته بغض گالره

 : زندیم کنار

 تو نکهیا یول ، فهمهینم رو یچیه آدم دل وقتا یگاه -

 ! فهممینم رو یکن کاریچ یخوایم حرفها نیباا

 : کندیم باز را در زندیم یمرموز لبخند رستار
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 ! یبفهم زود دمیم قول -

 یاضطراب!  رودیم رونیب اتاق از و زندیم یچشم بعدهم و

 با و افتد یم لرزه به بدنش ردیگیم فرا را گالره وجود تمام

 که یزیچ از رستار ، دینشنیم تخت یرو سستش یقدمها

 یکار زودتر هرچه دیبا!  است تر خطرناک کندیم فکر

 ! کند

 " َرستار* * * " 

 

 و ها پرنده یصدا ، رمیم عمارت بزرگ باغچه سمت به

 ، بود دهیچیپ عمارت سر تا سر در اطیح وسط یآبنما

 ناخواسته و بود دنیوز حال در یخنک و سرد مینس

 . کردیم وارد استخوانها و بدن به را یسوز

 فیرد به فیرد که ییگلها و درختها یال به ال نگاهم

 یکی ریز که یکس به تا چرخدیم بودند شده کاشته کنارهم
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 یزیچ نوشتن مشغول انگار و بود شده جمع درختها از

 ! رسدیم ، بود

 با حدسم طبق و رمیم جلوتر و کنمیم زیر را میچشمها

 ! شمیم رو به رو زردک
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. 

 

 رد کرده ُبغ و یجد کامال افهیق با و نبود من به حواسش

 ار خاطراتش قبال که یدفتر همان یتو یزیچ نوشتن حال

 . بود ، بودم خوانده
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 یرنگ مداد با همراه هم برگه چند و بزرگتر دفتر کی

 . داشت قرار کنارش

 دمکریم تصور که یزیچ برعکس کامال که شیحرفها ادی

!  پس اپ با و دیکشیم شیپ دست با انگار!  افتم یم ، بود

 اولش از مگر ؟ چه مورد در اما!  کند فکر است قرار گفت

 ؟ نبود من جواب نیا منتظر

 نیا پاسخ دنیفهم یبرا باشد یمناسب فرصت االن دیشا

 ! سوال

 نوشتن غرق یآنقدر ، ستمیا یم شیجلو و رمیم جلوتر

 : شدینم حضورم متوجه اصال که بود

 یدار بگو خودت بدزدمش ازت دوباره نکهیا از قبل -

 ونگ ؟ یداد خرج به دقت نقدریا که یسینویم توش یچ

 دیبا گفتم ، بودم دنبالش که یکس به یسینویم یدار که

 ! کنم فکر شتریب
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 و ایدن نیا به گرید یعالم از انگار خوردیم یتکان عیسر

 ندید با و کندیم بلند را سرش ، شودیم پرت لحظه نیا

 اخم و شودیم عوض اش چهره حالت آن کی در من

 : کندیم

  ؟ یکنیم کاریچ نجایا تو -

 : اندازم یم باال یا شانه

 ! میبد ادامه شبوید صحبت امیب گفتم ، الو یچیه -

 گره هم در یابروها همان با کند نگاهم نکهیا بدون

 : بنددیم را دفترش اش خورده

 میبد ادامه میبخوا که نمونده یزیچ -

 ای داشت یمشکل واقعا گلچهره ، دهمیم باال را میابرو کی

 ؟ کردمیم حس نطوریا من
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 برگه یرو یزیچ دنیکش مشغول من به توجه بدون

 شرتشیسو کاله ریز از ازادش یموها ، شودیم شیها

 کانت و دیوز یم که یمینس با همراه و بودند افتاده رونیب

 حس شیرفتارها تک تک یتو را یزیچ کی خوردندیم

 : کردمیم

 ؟ افتاده یاتفاق -

 : دیگویم یجد لحن با کند بلند را سرش نکهیا بدون

 !  نه -

 پس ، کنمیم تعجب که دیگویم نه یجد و محکم یآنقدر

 : کردمینم اشتباه و بود افتاده یاتفاق واقعا

 بتهال!  الو نگو من به -!  یبگ یستین مجبور الو یاوک -

 یول ، گهیم همه به راحت باشه کالمش کهیت که یکس

 ! نگو من به کن لطف
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 : کنمیم خم یکم سمتش به را سرم

 تو هواس یول باشه کالم کهیت گمیم که هیبق واسه دیشا -

 ! کنه فرق

 یرو مداد به دستش فشار و حرص با که یخطوط متوجه

 : شدم ، کشدیم کاغذ

 ساده هی فقط من کنهینم فرق هیبق با تو یبرا من یچیه -

 ! کردم حساب آدم میزندگ تو تورو که ام ابله

 مربوط هست هرچه که شدم مطمئن کامال حرفش نیا با

 ! شدیم من به
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 وقتت و ستمین آدم یکرد فکر که شده یچ االن خب -. 

 ؟ شده تلف یخودیب

 صحر با را شیلبها و کشدیم را خطوتش فشار با همچنان

 زا نکهیا ، کند سکوت دهدیم حیترج انگار و کندیم جمع

 یول تمدانسینم قیدق را بود افتاده یاتفاق چه تااالن شبید

 هک است کرده رییتغ دختر نیا درون واضح طور به یزیچ

 ؟ ستیچ دمیفهمیم دیبا حتما

 ؟ شبمهید یحرفا بخاطر -

 یزیآم رنگ مکث یکم با و ستدیا یم حرکت از یا لحظه

 : دیگوینم یزیچ بازهم و کندیم

 الاقل یکنیم دایپ مشکل یکی با ؟ یگرفت سکوت روزه -

 ! بگو بهش لشویدل

 : دیگویم کند نگاهم نکهیا بدون
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 ! متنفرم رو دو یآدما از -

 : کنمیم معمول حد از بازتر را میچشمها

 گه؟ید شدم رو دو آدم هی من االن فقط!  منم جالب چه -

 ؟ چرا

 و چهره درون که یظیغ و اخم با و کندیم بلند را سرش

 : کندیم نگاهم بود شیچشمها

 از!  گهید حرف من به یزنیم یحرف هی هیبق به چون -

 خوادیم فقط که یآدم دنبال افتادم که احمقم نقدریا نکهیا

 ! متنفرم خودم از بده میباز

 : زنمیم یپوزخند

  ؟ینداد یباز منو تو ؟ یچ تو خود ؟ دادم تیباز من -

 با هیثان چند ، نداشت را یحرف نیچن دنیشن انتظار انگار

 : کندیم نگاهم تعجب و اخم
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 هنوز که خرمه خود ریتقص اصال ؟؟ گرفته تیشوخ -

 ! شم بدهکارت هم یزیچ هی تا کنمیم بحث تو با دارم

 : کنمیم نگاهش یجد خودش مانند ندفعهیا

 هندون یچیه آدِم هی من یکرد فکر ؟ یکنیم تعجب چرا -

 داره اچر نفهمم و ادیب گوشم خیب تا یکی بزارم که خنگم

 رد ازش که یا جاده اون بابا الیخیب ؟ شهیم کینزد بهم

 ! میکشت ما گرگاشو یشد

 زنمیم حرف زیچ چه درمورد داندیم ، است مات و جیگ

 ! کند باور خواهدینم فقط

 !  فهممینم ؟ هیچ منظورت -

 : دوزمیم شیچشمها به را ام یجد نگاه
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 یوقت ، بکشه یبهتر یها نقشه بعد دفعه بگو قتیرف به -

 با توهم!  نداره نیدورب نیبش مطمئن شنیم باغ هی وارد هم

 ! اشهب یقو شونییایبو حس ایبعض ممکنه رینگ دوش عطر

 دنز پلک بدون ، نداشت حرفهارا نیا دنیشن انتظار اصال

 : کندیم هنگ و شودیم خشک شیجا در انگار

 فقط ه؟یباز هی همش فهممینم یکرد فکر ؟ شد یچ -

 انرادم که یباز اون چون!  نداشتم انتظارشو تو از یدونیم

 وت یول!  کنم باهات نخواست دلم رو کرده فیتعر واست

 فکرشو که یکس از دمیفهم هزارم بار یبرا و!  یکرد

 ! یبخور یباز بد ممکنه ، یندار انتظارشو و یکنینم

 ! نکردم یباز باهات من -

 شوک در هنوز ، اورد یم زبان به یسخت به را کلماتش

 : زدم که بود ییحرفها نیا
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 خودتو خواستم ازت!  کنمینم فکر ینطوریا من یول -

 رادمان از!  یکرد ثابت بد یول!  یکرد ، یکن ثابت

 هممبف که یبعد دفعه چون ینباش برم و دور تو خواستم

 ! گذرمینم ازت راحت آروم نقدریا هیچ قصدت
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 : شودیم پر شیچشمها

 که یاول روز از یلعنت توهه مگه ؟ مقصر شدم من االن -

 که یکار هر یزد که یهرحرف ، یشد کینزد من به
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 رادمان از یخواستیم که یانتقام همون بخاطر یکرد

 با یکرد یول ، ینکرد یباز یگیم ؟ نبود یریبگ

 هم درد به ما یگفت بعدش و یکرد یباز من احساسات

 یباز یگیم!  شهینم رستار و یگل یگفت!  میخورینم

 حاال ! یکرد کاریچ ینیبب یستین من دل تو یول ینکرد

 ! نکردم عوض برات رو یزیچ تو دادن یباز با من خوبه

 شیچشمها در شده جمع یاشکها دست پشت با محکم

 :رمیگیم صورتش از نگاهم وفتند،ین نییپا تا کندیم پاک را

 زا دونمینم!  خبره چه ینیبب یستین من دل تو هم تو -

 فقط خط هفت مار ای سر دو وید امیم بنظر یچ رونیب

 که ، دارم تو اون یقلب هی هنوز هستم که یهرچ دونمیم

 آرزوش نخوردن نارو و کردن اعتماد که سرده که زنهیم

 !  شده

 : اندازم یم سمتش به ینگاه مین
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  کرد درستش شهیم تو با کردم فکر -

 : زنمیم یتلخ پوزخند

  متاسفم کردم ناراحتت اگر!  نشد اونم یول -

 کهنیا یب ، افتد یم اش گونه یرو که یاشک قطره نیاول

 : کنمیم پاک آرام دستم پشت با بخواهم خودم

!  نکن هیگر یا گهید مرد هر ای من بخاطر چوقتیه -

 . نداره ارزش خودت از شتریب یچیه

 را شلیوسا عیبعدسر یول کندیم نگاهم بغض با یا لحظه

 : کندیم جمع

 میکرد اشتباه جفتمون ، شهیم چال نجایهم یچ همه پس -

 به بتونه که بودم یاون من نه!  کنهینم جبرانشون یچیه و

 من که یبود یاون تو نه یباش داشته دوسش و نهیبش دلت

 . باشم داشته دوسش تونمیم کردم فکر



 

Romanzo_o 1965 

 اگر یحت!  نیداشتن دوست اشتباها یبعض من بنظر یول -

 نکهیا از ستمین مونیپش یول متاسفم گمیم ، نشن جبران

 یلیخ آدمارو به اعتماد و دلمو کار!  شدم کینزد بهت

 دست رو یکس که شد تجربه یول ، یکرد سخت واسم

 ! بود کوچولو زردک هی اگر یحت رمینگ کم
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 مونیپش چرا!  ارهیم در حرصمو نمیهم!  فهممتینم -. 

 کردیم باهات نکارویا یا گهید آدم هر مطمئنم ؟ یستین

 ؟ هیچ لتیدل من یبرا!  یشدیم متنفر ازش
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 لمیلد واقعا ، ستمیا یم شیرو به رو و شومیم بلند میجا از

 کیدنز من به کلک و نقشه با دانمیم نکهیباا چرا ؟ بود چه

 دارم باور هنوز دیشا ؟ ندارم او به نسبت یبد حس شده

 یوت یها نوشته!  بود یواقع من نسبت داشتنش دوست

 ! نبود یدروغ عشقش دختر نیا ، نبودند یالک دفترش

 وستد واقعا یکنیم فکر که هستن نفر چند تیزندگ تو -

 ؟ دارن

 : کنمیم نگاهش وار دیتاک

 ! ببر اسم -

 را مسخره سوال نیا لیدل و است شده متعجب یکم

 : داندینم

 ؟ یچ یعنی -

 ! بگم تا بده جواب -
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 ساکت که بدهد جواب خواهدیم و اندازد یم باال یا شانه

 یتراح نیهم به شودیم متوجه فکر یکم با انگار ، شودیم

 : دیآ یم حرف به هیثان چند از بعد بدهد جواب تواندینم

 تنایح دیق در که ییاونا از -!  داشت دوسم یلیخ بابام -

 ! بزن حرف

 : چرخاندیم اطراف را نگاهش و کندیم جمع را اش چانه

 دوست شهیهم نکهیا یبرا - داره دوسم اونم!  رادمان -

 ؟ یکن کاریچ یحاضر ، باشه داشته

 یهرکار مسلما ، مهمه برام دارم دوسش منم خب -

 ! کنمیم

 ناراحتت داره دوست یلیخ یدونیم که یادم نیا اگر -

 ؟ ادیم بدت ازش ای شیبخشیم ، کنه

 : دیگویم تفکر یکم و کندیم جمع را شیلبها
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 ناراحتش یاونقدر یباش داشته دوست رو یکس اگر -

 نارویا چرا ، ببخشم کنم فکر!  ببخشه نتونه که یکنینم

 ؟ یپرسیم

 : دهمیم تکان یسر

 من ! ینبخش ادین دلت فقط کنه ناراحتت انقدر دمیشا -

 خودم به نسبت رو یکس یواقع داشتن دوست تاحاال

 دلم یدار عالقه من به دمیفهم یوقت!  نکردم حس

 که یکار!  یکن ثابت خواست دلم ، کنم باور خواست

 یپا دارن دوست گنیم فقط همه!  نکرده یکس تاحاال

!  فتهگ زبونشون که بوده جمله هی ینیبیم رسهیم که عمل

 !  نیهم فقط

 : زنمیم یتلخ لبخند

 ؟ چرا -!  دارم دیام بهت هنوز که نهیا تو فرق -
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 قدرت که ستین یبد فقط ایدن نیا تو یبفهمون بهم که -

 و بزنن دورت فقط که تیزندگ تو انینم همه!  داره

 ! بسازنت و بمونن که انیم وقتا یگاه ، بشکننت

 : کنمیم نگاهش و رومیم تر عقب

 گمیم بهت که دومه بار نیا ، یباش تو آدم اون ادینم بدم -

 یلیخ ، باشه داشته نظر در هم زمانو فقط کن فکر بهش! 

 ! کمه

 ونریب باغچه از بمانم یگرید حرف منتظر نکهیا بدون و

 روف میموها یتو را دستم و کشمیم یقیعم نفس ، میآ یم

 امتم من از دختر نیا گرفتن فاصله یبرا رادمان ، کنمیم

 رفط به را او یتالش چیه بدون من یول کندیم را تالشش

 !  کشانمیم خودم

 نیهم به را دختر نیا توانستم ینم و بودم ونیمد عمو به

 انتخاب اگر دارد انتخاب حق او بگذارم، نجایا یراحت
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 اهاشتب اگر و ماند، ینم من گردن عمو از ینید کند یدرست

 انج به را خانواده نیا شتریب کندیم مجبورم کند انتخاب

 یرو به رو کند درست انتخاب شود مجبور تا ندازمیب هم

 خوب آخر یروزها کنم،یم نگاهش و ستمیا یم ساختمان

 رادمان همه از شتریب و دهیرس خانواده نیا بودن خوش و

 .بداند را روزها نیا قدر دیبا
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 خانواده جز ، کنندیم رفتن عزم کم کم هم افراد نیآخر

 نمشب قبر سنگ دور یکس گرید یآشناها تکاپو و نهیآد

 . بود نمانده

 خانواده اهل هیبق کنار و بود آمده هم یکت عمه یحت

 دارد انها همه با که یکم فاصله از رستار ، بود ستادهیا

 شدن ظاهر باعث ناراحتشان یها چهره کندیم نگاهشان

 را یناراحت نیا دیآ ینم بدش ، شودیم مرموزش لبخند

 ! کند تر داریپا

 تهآراس و زیتم شهیهم مانند و کشدیم جلو را نشیسرآست

 : ستدیا یم رادمان کنار قصد از رودیم سمتشان به

 ! برو یما تیتسل بازم -

 رستار است، شده رهیخ قبر سنگ به سکوت در رادمان

 حاج ، خانجون چرخاندیم خانواده افراد نیب را نگاهش

 و یتیگ و همسرش و یکت ، ماهدخت ، اضیف ، عباس
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 که گلچهره هم آخر در و اند ستادهیا کنارهم گالره

 همانطور ، است مزار یرو قرمز رز گل کردن پرپر مشغول

 : دیگویم بشنود رادمان که یجور اوست به نگاهش که

 ؟ یدار یحس چه -

 هم آن یکس با شدن صحبت هم حوصله اصال که رادمان

 ! کند سکوت فقط دهدیم حیترج ، ندارد را رستار

 برود شیپ خواهدیم شیها برنامه طبق که رستار یول

 : پرسدیم دوباره

 و یسادیوا زنت قبر سر یباال یوقت یدار یحس چه -

 ده؟یرس خاک نیا ریز به کارش یچجور یدونینم

 نگاهش خورده گره هم در یباابروها و کندیم اخم رادمان

 : کندیم
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 و حال اصال امروز ؟یگیم یدار یچ هست معلوم-

 یدار یهرحرف!  ندارم هاتو هیکنا و شین و تو حوصله

 ! بزن آدم نهیع

 لبخند و کندیم معمول حد از بازتر را شیچشمها رستار

 : زندیم یکج

 صلشا به تا بدم لفتش شتریب کمی یخواینم یمطمئن-

 ؟ میبرس

 : کندیم نگاهش یجد رادمان

 ! کن تمومش و بگو عیسر یدار یمضخرف حرف هر -

 متوجه یکس تا باشد آرام شانیصدا دارند یسع هردو

 : کشدیم دندان ریز را لبش گوشه رستار ، نشود

 ! یتوبخوا که یهرچ!  برو یما یاوک -
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 دهخانوا جز ندیبیم یوقت و کندیم نگاه اطراف به هم بعد

 : دیگویم بلند هیبق به رو نمانده اطرافشان یکس نهیآد

 نم به نیبد توجهتونو لحظه هی زیعز ونیآقا و ها خانوم -

! 

 به منتظر و ساکت و شودیم دهیکش سمتش به ها نگاه همه

 : زنندیم زل او

 ، زیعز شبنم خاطره و ادی داشت یگرام یبرا امروز -

 ادشی و شاد روحش میشد جمع هم دور برادرم همسر

 ! یگرام

 به رستار ادامه در که دهندیم تکان یسر تاسف با هم هیبق

 : کندیم نگاه رادمان

 رنج نیا تونسته تااالن برادرم که نطوریهم دوارمیام -

 هم شبنم رفتن دست از چطور با ، کنه تحمل رو بزرگ

 ! کنه تحملش و ادیب کنار
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 و رودیم فرو هم در شیاخمها شتریب لحظه به لحظه گالره

 ! ودشیم داریپد وجودش در یا آشوبه دل وضوح به یتیگ

 

 

. 

 

 بیعج رستار یحرفها یول است خسته و کالفه رادمان

 قلقک را اش یکنجکاو و رندیگیم یباز به را افکارش

 رو و کشدیم رونیب یزیچ ُکتش بیج از رستار ، دهندیم

 نگاه اب شودیم زنیاو گردنبند کی مشتش یال از هیبق به

 : کندیم نگاه گالره به یثیخب و مرموز

 ؟ شناسهیم یک گردنبندو نیا -

 ! زندیم خشکش گردنبند دنید با گالره
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 از و دوزدیم و گردنبند به تعجب با را نگاهش گلچهره

 : ردیگیم رستار دست از را ان و شودیم بلند شیجا

 ! اس گالره مال نیا -

 اه مژه بود شده یطراح چشم کی شکل به که یگردنبند

 : بود شده ساخته طال از دورش و

 هیشب گفتیم داد بهش گالره تولد روز بابا گردنبندو نیا -

 ! بود کرده گمش گالره یول!  دخترمه یچشمها

 کندیم یسع یسخت به گالره ، گلچهره یحرفها نیباا

 نیا ندهد بروز یزیچ و کند حفظ را اش یخونسرد

 ودب کرده گمش شبنم مرگ یماجرا از بعد قایدق گردنبند

 ! آمده سرش بر چه دانستینم اصال

 : دهدیم تکان یسر رستار
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 مشبن و رادمان خونه یجلو شبنم مرگ روز گردنبند نیا -

 یول دونمیم کجا از نارویا من نینپرس فعال بود افتاده

 ! دهید رو زیچ همه که دارم یواقع و ینیع شاهد

 و متعجب هیبق ، افتد یم بدنش به یبیعج لرز گالره

 همندفینم را منظورش اصال کنندیم نگاه رستار به کنجکاو

: 

 دور سرخاکش که یکس یواقع مرگ علت امروز خوامیم-

 ! نیبفهم رو نیشد جمع هم

 : کندیم نگاه رستار به یعصب یتیگ

 ؟؟ یچ یعنی حرفا نیا ؟ یگیم یچ هست معلوم -

 زن یچ شما دارم یآگاه گمیم یچ نکهیا از کامال من -

 یردکیم میقا خونه یتو قاتلتو دختر یوقت ؟ زیعز یعمو

 ؟ یساختیم ستودن و یمهربون ی اسطوره ازش و
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 و رستار نیب نگاهشان ریمتح همه رستار جمله نیا با

 ! چرخدیم یتیگ و گالره

 یحرف چه داندینم و بود کرده گم را کلمات انگار گالره

 نیا جواب ؟ گفتیم چه!  کند تبرئه را خودش و بزند

 ؟ دادیم چه را کنجکاو و زیت و تند ینگاها

 هرچه رستار نگذارد و باشد یعاد کندیم یسع یتیگ

 را انشیسالها نیا ی شده پنهان پته تمام و دیبگو خوادیم

 ! زدیبر آب یرو

 ؟ یگیم یچ ؟یشد وونهید!  بفهم دهنتو حرف -

 بشیج از را اش یگوش کند نگاهش نکهیا بدون رستار

 : کشدیم رونیب

 هب فقط و نیکن سکوت یهمگ خوامیم ازتون لحظه هی -

 دیکن گوش نجایا
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 شودیم یپل لشیموبا داخل از ییصدا مکث هیثان چند با و

 دهش پنهان قیحقا از بود پر که یا مکالمه ، آشنا ییصدا ،

! 

 و دادیم را رستار سواالت جواب که گالره روز آن یصدا

 ! داد لو را خودش یراحت به

 یآنقدر رادمان فرماست حکم فضا در یبیعج سکوت

 جمالت بارها و بارها فقط که است ناباور و زده رتیح

 ، کندیم مرور را گالره
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 انندم مدت نیا یتو کردیم ثابت که یا شده ضبط مکالمه

 لهفاص ها فرسخ قتیحق از و بوده برف ریز سرش کبک

 یدیسف به رنگش که بود دهیترس یآنقدر گالره ، داشته

 ! بود شده خشک شیگلو و زدیم

 رستار ردکینم فکر اصال ، شودیم نیسنگ شینفسها یتیگ

 که گالره به!  باشد داشته کردن رو یبرا یمدرک نیچن

 کهنیا از قبل ، کندیم نگاه نبود ایدن نیا در گرید انگار

 اب بزند یحرف ای دهدو نشان یالعمل عکس بخواهد یکس

 که خانجون و او سمت به ها نگاه یکت بلند غیج یصدا

 ! شودیم دهیکش ، بود افتاده نیزم یرو جان یب

 هک است رادمان تنها و دوندیم سمتشان به ینگران با همه

 نگاه گالره به رهیخ و مانده شیجا در ثابت همچنان

 : ردیگیم قرار شیرو به رو رستار ، کردیم
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 هیحساب درست و خوب ظاهرشون که ییاونا شهیهم -

 آدم ام گنیم روت تو که هییبدا آدم اون از بدتر برابر صد

!  تو به نم شیشاپیپ یدیع هم قتیحق نیا!  میستین یخوب

 ! خودت با شیبق فرستمیم برات رو یصوت لیفا

 در نهیآد خانواده به یکل ینگاه و رودیم تر عقب هم بعد

 و زدن برهم استعداد نیا چقدر اندازد یم شکسته هم

 چه رادمان یبرا!  بود گرفته ادی خوب را کردن خراب

 اند افتاده هم جان به که یا خانواده کی از بدتر زیچ

 به که ستیقیعم ضربه نیاول نیا ؟ است تر دردناک

!  بود مانده هنوز ضربه نیآخر و نیدوم زندیم رادمان

 به رنج با و ببرد در به سالم جان رادمان است دواریام

 و شود خوب حالش یکم بلکه تا ، دهد ادامه اش یزندگ

 اعمالش یسزا به هم شیهایبدبخت تمام عامل کند احساس

 ! است دهیرس
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 که یجور است شده رهیخ ینامعلوم نقطه به حس یب

 ! زندینم هم پلک یحت

 یسکوت و یآشفتگ دارد وجود افکارش در که یزیچ تنها

 نیا نقدریا یعنی ؟ بود آمده برسرش چه!  انتهاست یب

 ؟ ندک هضمش توانستینم که بود نیسنگ شیبرا هیقض

 یبد او از چوقتیه که یا گالره ، دارد حق هم دیشا

 ! است باور رقابلیغ نکارشیا انجام بود دهیند
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 به نفر کی عشق خاطر به که داشت یگناه چه شبنم

 یگناه چه کانین ؟ باشد مرگ اش یزندگ تاوان ، رادمان

 وردبخ اش یشانیپ یرو یمادر یب و یمیتی مهر که داشت

 دهکر رستار با که ستیکار بخاطر بالها نیا همه نکند ؟

 یزندگ یرو قیعم ییجا هی خدا چوب دیبا باالخره ؟ بود

 ! آمد یم فرود اش

 از زیچ همه از است خسته!  است همان قایدق اتفاق نیا

 شده کیتار و کوچک یانقدر شیایدن انگار ، َکس همه

 . است ریپذ امکان زور به هم دنیکش نفس که

 که مانده حالت همان در و است گذشته چقدر داندینم

 یب ، شودیم وارد یکس بعدهم و دیآ یم اتاق در یصدا

 املک امروز که یریبش ، ماندیم منتظر کند بلند سر نکهیا

 اتاتفاق کندیم یسع بود قرارگرفته رادمان حال انیجر در

 : دهد حیتوض شیبرا آرام آرام را
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 ! شد تموم ییبازجو قربان -

 ، دهدیم گوش فقط و زندیم هیتک اش یصندل به رادمان

 : گذاردیم شیجلو زیم یرو را یا پرونده یریبش

 یکار اول راستش ، میکرد ییبازجو نهیآد خانوم از -

 لیفا براش بارها ما یول کنه انکار داشت یسع همش

 ! کنه اعتراف میخواست ازش و میکرد پخش رو یصوت

 یعنی ، شد عوض کم کم رفتارش انگار که بود اونجا

 . و داد دست از اعصابشو و روان تعادل انگار بگم چطور

. 

 هشنگا فقط یالعمل عکس چیه یب که رادمان به دیترد با

 مهادا ندیبیم را سکوتش یوقت اندازد یم ینگاه ، کردیم

 : دهدیم

 شروع و شد بلند جاش از هوی که رفت شیپ یحد در -

 گهید سمت هی کرد پرت شویصندل زدن داد و غیج به کرد
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 حالش!  کردیم تکرار رو تو اسم همشم شکوند ابو وانیل

 رشماخ میکن کنترلش میتونست زور به نبود نرمال اصال

 ! مارستانیب دادن انتقالش ها بچه کرد غش

 فرن کی که یکس قطعا کندیم نگاهش مکث یکم با رادمان

 یلیخ پس!  ندارد یروان تعادل کشدیم عشق خاطر به را

 نگاه از یانقدر! شینکارهایا نداشت تعجب یجا

 ودب شده معذب بودند دهیشن را خبر نیا یوقت همکارانش

 که ودب شده دار خدشه شتریب اعصابش شانیها پچ پچ با و

 که ییجا به و کند ترک را فضا نیا دادیم حیترج فقط االن

 . ببرد پناه نباشد چکسیه

 دنز صدا و یریبش به تیاهم یب و شودیم بلند شیجا از

 را فیخف سکته کی خانجون ، رودیم رونیب اتاق از شیها

 نه شدیم مرخص مارستانیب از امروز و بود کرده رد

 ! کارش محل نه بود یآرام و ساکت یجا االن عمارت



 

Romanzo_o 1986 

 

 

۰۴۴ 

. 

. 

 

 و رفت نیب از کبارهی به اش یزندگ آرامش تمام انگار

 نیا هب ی،وقت گرفت فرا را شیایدن کل یناخوش و یکیتار

 عذاب ستین گرید او خاطر به شبنم که کندیم فکر

 دنش خفه مرز تا و ردیگیم را شیگلو خیب یسخت وجدان

 آنقدرها نهیآد خانواده ، دارد حق رستار دیشا کشاندشیم

 یقتهایحق فقط نبودند خوب کردیم را فکرش که هم

 ! دانستندینم را گریکدی
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 " گلچهره"  

 ، رمیم عمارت سمت به حوصله یب و خسته یقدمها با

 النرم اصال گالره حال بودم برگشته مارستانیب از تازه

 در یآنقدر ، بماند کنارش بود مجبور هم مامان و نبود

 یزیچ چیه نتوانستم هنوز که بودم بزرگ اتفاق نیا شوک

 ! کنم باور را

 که یحد در بود ترسناک و زده ماتم عمارت یهوا و حال

 هگالر و مامان و من به نسبت هیبق یواکنشها و ها نگاه از

 و بود شده مرخص امروز خانجون ، دمیترسیم شدت به
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 گذارندن و باشند مراقبش یلیخ بود کرده هیتوص هم دکتر

 ممکن چون شود واردش یبزرگ نیا به یشوک دوباره

 ! نبرد در به سالم جان گرید است

 زا ، شمیم عمارت وارد آرام و صدایب کشمیم یقیعم نفس

 زیچ چیه میبگو بود بهتر یعنی بودم نخورده یچیه صبح

 ردهک که یکار و گالره به همش!  رفتینم نییپا میگلو از

 رهگال نداند بود ممکن ریغ که مامان به ، کردمیم فکر بود

 مکن راهم فکرش توانمینم اصال!  است کرده یکار نیچن

 و برود یوانگید به رو که شود عاشق یانقدر نفر کی

 ! شود قاتل یحت

 از عیسر و بروم ها پله سمت به خواستم نکهیا محض به

 را میچشمها عمو زن یصدا با بشم پنهان ها نگاه یجلو

 : فرستمیم رونیب یسخت به را نفسم و بندمیم



 

Romanzo_o 1989 

 از یکی!  خونه برگشت نیقاتل قوم از گهید یکی بفرما -

 ! تر رو و چشم یب و تر حیوق یک
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 باز که بروم را راهم تیاهم یب و باشم آرام کنمیم یسع

 : شنومیم را شیصدا

 یجا قاتلت خواهر و مادر همون شیپ برو گمشو هم تو-

 ! ستین خونه نیا تو شما
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 چیه آن در من که ییماجرا هم باز ، شودیم مشت میدستها

 ! سوختمیم گناه یب دیبا و نداشتم ینقش

 عقب زا یکس نرفته باال را اول پله و کشمیم یقیعم نفس

 بلند را سرم شوکه کشدیم خودش سمت به را من محکم

 ! شمیم رو به رو عمو زن با که کنمیم

 یسع دیآ یم سمتش به عمو ، دهدیم هلم در سمت به

 نفرت با و یآتش عمو زن یول ردیبگ را شیجلو کندیم

 : کندیم نگاهم

 نم یجا ای نکند دخالت تو اضیف ، رونیب برو گمشو -

 یدخترا و زیچ همه یب یتیگ اون ای اس خونه نیا تو

 ! اش تهیعفر

 و ندکیم زخم و خراشدیم که زیت نوک یسنگ مانند بغضم

 ارهاب یبرا قلبم ، کرده خوش جا میگلو در رودینم نییپا
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 از بودن؟ قاتل خواهر بود؟ چه من جرم شکندیم دوباره

 ! ینیسنگ جرم عجب ؟ نداشتن خبر زیچ چیه

 ره کشدیم در سمت به را من لباس با و دیا یم سمتم به

 خواستینم دلم ، نداشت دهیفا کردمیم مقاومت چه

 ، شدیم محسوب او خانه که هرچقدر نجایا کنم التماس

 یریتقص چیه که یمن نداشت اجازه بود هم من خانه

 ! کند پرت رونیب به آشغال کهیت کی مانند را نداشتم

 تا و دهمیم نجات دستش از را خودم زور به و یحرص

 دیا یم رونیب خانجون اتاق از آقاجون بزنم یحرف بخواهم

 : دیآ یم سمتمان به اش یبرزخ نگاه و اخمها با و

 ؟؟ نیبکش رزنویپ نیا نیخوایم نکنه خبرتونه؟؟ چه -

 ؟؟ نبود بس نیداد اش سکته

 : اندازد یم من به ظیغ پر ینگاه عمو زن
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 خونه نیا تو یوقت تا مادرش و خواهر و دختر نیا -

 و یخوب به و دنیم سکته هممونو!  نهیهم اوضاع باشن

 یکی از یکی!  گزهینم ککشونم کننیم یزندگ یخوش

 ! ترن صفت طانیش

 : دیگویم عمو زن به تحکم با جون آقا

 رو یکس یبخوا زندم من یوقت تا باشه آخرت بار -

 ! یکن رونیب خونم از سرخود

 را برخورد نیا انتظار اصال خوردیم جا یکم عمو زن

 : کندیم نگاه عمو زن و عمو به آقاجون ، نداشت

 نجایهم هست که یزیچ هر و قاتل و قتل موضوع نیا -

 ادیپ جوب تو از سالها نیا یتو آبرومو من!  شهیم تموم

 ! بدن بادش به ینطوریا نفر چند که نکردم

 هنش تیشکا قاتل قوم نیا از تا من ؟ اقاجون یچ یعنی-

 ! ستمین کن ول
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 یم عمو زن به یجد نگاه ظشیغل یاخمها با اقاجون

 : دیگویم عمو به رو هم بعد و اندازد

 یریگیم زنتم دهن یجلو!  نیکنیم جمع بساطو نیا -

 هب کنه درز رونیب به عمارت از خبر نیا حالتون به یوا

 نهیآد خاندان!  رونیب کنمیم پرتتون خودم دختر نیا یجا

 رهذ یبرا من ، دهیند خودش به تااالن وییآبرو یب نیچن

 یسخت داره خانوادمون که یاحترام و ارزش نیا ی ذره

 ! دمیکش
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 ! دمیم باد به خودشو بده باد به زحمتمو نفرتون هی

 : دیگویم زده رتیح عمو زن

 . . .گیم یچ هست معلوم اقاجون -

 نیا از شتریب نیبزن حرف رادمان با!!  گفتم نکهیهم -

 هی خانجون!  نرسه تیشکا به کار ندن کش رو موضوع

 هست یهرچ پس!  رهیمیم بعد دفعه کرده سکته بار

 ! بره نیکن چالش

 و رودیم غره چشم عمو که بزند یحرف خواهدیم عمو زن

 خانجون اتاق طرف به هم اقاجون و ردیگیم را شیجلو

 هب یگرید شوک یواقع یمعنا به آقاجون یحرفها ، رودیم

 که ییابرو و اعتبار به شهیهم آقاجون کرد وارد عمو زن

 نسبت یخاص غرور و کردیم افتخار داشت نهیاد خاندان
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 بیعج هم یلیخ ییحرفها نیچن گفتن پس ، دارد آن به

 ! نبود

 مبارک یآبرو تا کرد جمع نگونهیهم هم را نیمت هیقض

 ! نرود نهیاد خاندان

 نگه یول دهدیم ارزش و اعتبار انسان به ، است مهم آبرو

 یمهم مطلب و شودیم خورده یگرید حق یوقت داشتنش

 گرید کس مرگ و نفر کی یکار کثافط ، ماندیم پنهان

 نیچن دست دهمیم حیترج من!  ارزد ینم ، شود یالپوشان

 هن باشد اعتبارم و ارزش تمیانسان تا کنم رو را یافراد

 شبه کی مردم نگاه و شودیم ختهیر زهایچ نیباا که ییآبرو

 . شودیم رو ان به رو نیا از

 نیا یتو ، باشم رونیب دادمیم حیترج تیوضع نیا یتو

 رامآ کندیم نابودتر را ام شده نابود هیروح فقط ماندن خانه

 نگونهیهم عمر تااخر عمو زن ، میآ یم رونیب صدا یب و
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 را یزندگ دارش شین یحرفها با و بزند هیکنا و طعنه دیبا

 هم هنوز مامان اتفاق نیا از بعد دوارمیام کند زهرمارمان

 خورد روزید از شتریب هرروز و میبمان نجایا که نخواهد

 به را سرما سوز که یقیعم دم و شمیم اطیح وارد میشو

 وارد ینیماش نیح نیهم در رمیگیم اندازد یم جانم

 ، شومیم رادمان متوجه دقت یکم با و شودیم عمارت

 و بزرگ شوک است بدتر ما همه از او حال مطمئنم

 طول مدتها کردنش هضم و کرده افتیدر را ینیسنگ

 . کشدیم

 به را افکارم تمام اش آشفته افهیق ، شودیم ادهیپ نیماش از

 بعد ودب قرار که یحرف ادی دنشید با کندیم لیتبد تیواقع

 که یحال نیباا یول ، افتم یم بزند من به شبنم سالگرد از

 من به او نه و بپرسم را سوال نیا توانمیم من نه دارد

 ! دهدیم یجواب
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 دیآ یم جلوتر بعد و کندیم نگاهم مکث با یکم دنمید با

 : پرسدیم آشفته و اخمو افهیق همان با

 َ؟ افتاده یاتفاق -

 پنهان به موفق که بود بد و زار حالم چقدر دانمینم

 و جمع را خودم کنمیم یسع یول ، بودم نشده کردنش

 : جورکنم

 ؟ یخوب تو بخورم هوا اومدم ستین یزیچ ، نه -

 : بردیم فرو رنگش یمشک پالتو یبهایج درون را شیدستها

 ستین یگفتن من حال -

 هتب زیچ هر از قبل خوامیم فقط ، کنمیم درکت دونمیم -

 بگم
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 گمیم که هیبق به دونستمینم هیقض نیا از یچیه من

 ستمدونیم اگر من قسم بابام روح به یول شهینم باورشون

 ! یشناسیم منو بهتر خودت تو کردمینم پنهونش تااالن

 نانیبااطم یول یجد و چرخاندیم من سمت به را نگاهش

 : کندیم نگاهم

 پنهون آدم تو یبد حیتوض یبخوا که ستین یزیچ -

 ! یستین یبزرگ اتفاق نیچن کردن

 یراحت به که است نیسنگ یانقدر اش چهره یتو غم

 غم جوره تنه کی و بودن تنها چقدر ، کنمیم حسش
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 ردنک کم یبرا توانستمیم کاش ، است مشخص دنشیکش

 ! باشم موثر درد نیا از یا ذره

 میکارها انگار ستمیا یم شیرو به رو و رومیم سمتش به

 نگاهش و رمیگیم را دستش ناخواسته ، نبود خودم دست

 : کنمیم

 نهک آرومت تونهیم یحرف چه تیوضع نیا تو دونمینم -

 یمهم برام یلیخ یبدون خوامیم فقط ، کنه کم غمت از ای

 ! بشه تموم یچ همه زودتر هرچه خوامیم دلم ته از و

 یمعن اصال که ینگاه با و چرخدیم مانیدستها رو نگاهش

 یحرف انگار ، کندیم نگاه میچشمها به دمیفهمینم را اش

 دنیشن با که دیبگو خواهدیم و دیآ یم زبانش یرو

 : رودیم عقب عیسر ییصدا

 ! زیگا هلو -
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 آمده رونیب از تازه هم او انگار که رستار سمت به نگاهم

 رجلوت و زندیم یکج و مرموز لبخند ، شودیم دهیکش بود

 : دیآ یم

 ؟ نشدم که مزاحم -

 : چرخانمیم کاسه در را میچشمها

 راحت التیخ!  نه -

 : کندیم نگاه رادمان به

 گفته بهت که یشاهد امروز یراست ؟ یچطور برو یما -

 گهید یکی ینبود تو نکهیا مثل یول اداره فرستادم رو بودم

 ! کرد ییبازجو ازش

 : کندیم زیر را شیچشمها رادمان

 رو همنطق اون کل من افتاد براش اتفاق اون شبنم یوقت -

 خبر یچیه از چکسیه کردم ییبازحو همه از ، کشتم
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 یچجور تو اصال ؟یاورد کجا از شاهدو نیا تو نداشت

 ؟ روز اون از یدار اطالعات نهمهیا

 : اندازد یم رادمان به بعد و من به ینگاه مین رستار

 سرزنشت هالبت!  یکن دایپ تا یگشتیم شتریب دیبا دیشا -

 بگرده یزیچ دنبال ادیز نداره عادت نهیآد خاندان کنمینم

! 

 : ردیگیم را شیبازو تیجد و اخم با رادمان

 خبر کجا از!  ندارم هیکنا و طعنه حوصله!  نرو طفره -

 ؟؟ یدار رو یچ همه

 ردمُم من نیکردیم فکر یوقت سال نهمهیا که ییاونجا از -

 ! بود خونه نیا و شما یپ حواسم تمام

 : دیگویم ناباور رادمان!  کنمیم نگاهش متعجب
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 ؟مییکجا ما یدونستیم مدت نیا تمام تو ؟ یچ یعنی -

 ؟یداشت خبر ازمون

 جلو فقط دمیشنیم هم و دمیدیم هم زویچ همه اره -

 چشم ، دونستمیم اول روز از رو شبنم یماجرا!  ومدمینم

 اطرافتون داشتم گوش و

 : کندیم نگاه من به

 نیماش تو نیمت با تو و نجایا اومدم که یاول روز یحت -

 که ینیماش اون!  داشتم گوش و چشم دنبالت هم یبود

 ! بود من یآدما از داد نجاتت
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 نهمهیا چرا!  مانمیم مبهوت و مات کامال شیحرفها نیا با

 ؟؟ داشت خبر ما از نکهیباا بود کرده پنهان را خودش سال

 : ندارد من از یکم دست هم رادمان

 که یبود دنبالمون و یکرد میقا خودتو سال همه نیا -

 راچ نکهیا یول دونمیم رو یبرگشت چرا نکهیا ؟ بشه یچ

 ! فهممینم اصال رو یومدین زودتر

 : دیگویم یمرموز نگاه با

 یادآوری بهم هرروز و کنم نگاتون دور از خواستمیم -

 تو زا قبل از شتریب یه و خوبه حالتون من یب چقدر بشه

 ! ادیب بدم یبود یچ همه یبان و باعث که



 

Romanzo_o 2004 

 زا چقدر نکهیا کشدیم صورتش به یدست کالفه رادمان

 مشخص اش چهره از دیکشیم عذاب حرف نیا دنیشن

 . بود

 : کندیم نگاه من به رستار

 هنکیا ، گفتیم برام کشیدخترکوچ از شهیهم فرامرز -

 ! مهمه براش و داره دوسش چقدر

 ستیچ منظورش ، شودیم گره هم در ناخواسته میابروها

 جور عقل با یزیچ نیچن اصال کردمیم حساب هرچه ؟

 ؟؟؟ بود گفته او یبرا من از چطور بابا!  امد ینم در

 ! نداره امکان ؟ گفته برات من از یچجور -

 : کشدیم یقیعم نفس

 ! نگفتم رو یچ همه هنوز من که ییاونجا از -
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 گفتن یبرا یزیچ چه گرید کنمیم نگاهش واج و هاج

 ؟ داشت

 ! کرد دایپ منو شدنم گم بعد چندسال عمو -

 دبو پر رستار!  شودیم باز ممکن حد نیاخر تا میچشمها

 کردن اشکار یبرا یزیچ هرلحظه که نهفته اصرار از

 !! داشت

 دونستمینم بودم جیگ اولش خونه برگردم خواست ازم -

 یکس به خواستم ازش ، کنم کاریچ برنگردم برگردم

 مبه مدام مدت اون تو ، برگردم و بشم اماده تا نزنه یحرف

 ودب قرار که شب هی نکهیتاا گفتیم شماها از و زدیسرم

 . . خونه برگردم باهاش و دنبالم ادیب

 حرفها نیا انگار رادمان ، اندازد یم نییپا را نگاهش

 ستدیا به شیپا یرو نتوانست که کرده اش شوکه یانقدر
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 رکتینزد رستار به من ، ندینشیم ها پله از یکی یرو و

 : کنمیم نگاهش اخم با و شمیم

 پنهون رو یچ همه مدت نهمهیا چرا ؟یچ نکهیتاا -

 ؟ ازم یکرد

 : کندینم نگاهم

 منو نتونست گهید ، کرد تصادف عمو که یشب اون -

 من به شب اون یول میبرگرد باهم بود قرار!  برگردونه

 . دینرس

 کی مانند شب آن ، زندیم چنگ میگلو به ام یلعنت بغض

 رفک که یشب است میرو یجلو واضح و روشن ریتصو

 یلیخ باونش ، بشم داریب بابا نبودن خبر با صبح کردمینم

 اتفاق هی گفتیم هممون به و دیخندیم بود خوشحال

 فاقات اون میدینفهم چوقتیه رفتنش با و راهه یتو بزرگ

 ! رستاره بزرگ



 

Romanzo_o 2007 

 ، بود پدر نهیع کم مدت همون یتو من یبرا عمو -

 فرن هی اگر نهیآد خانواده یتو گرفتم ادی ازش زایچ یلیخ

 یراب رفتنش با ، اونه فقط باشه یحساب درست و نرمال

 از و بود باارزش برام یلیخ که یکس کردم حس بار نیاول

 ! دادم دست

 

 

 سیخ را صورتم اشک قطرات و شودیم پر میچشمها

 خوب بابا از نقدریا رستار چرا دمیفهمیم حاال ، کندیم

 از جا همه من یبابا داشت ارزش شیبرا و گفتیم

 و ادشی رفتنش با و گذاشتیم جا به یخوب فقط خودش

 . کنندیم پر را اش یخال یجا خوبش خاطرات

 که ینگاه با و گذاردیم شیزانو یرو را شیدستها رادمان

 : دیگویم اس رهیخ کجا به نبود معلوم
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 ؟ کهیکوچ داداش یدار کردن رو واسه یچ گهید -

 ! شهینم تااالنم یکرد پنهون که ییزایچ نصف نایا مطمئنم

 : زندیم پوزخند رستار

 داشته خودتو یهوا تو یول!  راِز هی وجودم کال که من -

 ! بزرگه یلیخ اما دونسی رازت باش

 : میگویم عیسر بدهد یجواب رادمان نکهیا از قبل

 تو شدم تیاذ یکاف اندازه به امروز!  خدا رو تو بسه -

 ! نینکن شروع گهید شما خونه نیا

 اهنگ رستار به و کنمیم پاک را میاشکها دست پشت با

 : کنمیم

 یزندگ خونوادت کنار تا گردونه برت خواستیم بابام -

 هب بود قرار که یراه تو!  ینباش دشمن برادرت با و یکن

 و نهیبیم شمارو االن مطمئنم داد دست از جونشو برسه تو



 

Romanzo_o 2009 

 نیکنیم نگاه هم یچشمها تو دشمن تا دو مثل نکهیا از

 ! کشهیم عذاب

 : شودیم بلند شیجا از رادمان

 زا که تو!  بوده دلخوش ادم نیا به یخودیب عمو بنظرم -

!  ونتخ یگشتیم بر خب مییکجا ما یدونستیم عمو قیطر

 و ریز از که یزد چوب مارو اههیس زاغ دور از یسادیوا

 یولت هزار شوک هی هرلحظه و یاریب در سر بممون

 پسر یبرگشت خوش گرم دمت د ؟ یکن وارد بهمون

 !نهیاد خاندان کهیکوچ

 : کنمیم نگاه رادمان به

 یحساب و درست بار هی شده حاال تا!  یمقصر هم تو -

 یبگ بهش دلت ته از ؟ یکن یخواه معذرت ازش

 من الوا ؟؟ ببخشتت تا یکن یهرکار یحاضر و یمونیپش

 تونچکدومیه تو تا دو گهیم اون یکی نمیبیم که ییجا تا



 

Romanzo_o 2010 

 در دیبا همش که زندس روز چند ادم مگه!  نیاینم کوتاه

 باشه خودشه خون و گوشت از که یکس با دنیجنگ حال

 کرد یهرکار بودنش جمع و خونواده یبرا من یبابا ؟

 رو نیجنگیم نیدار یچ خاطر به و نیرفت یک به شما

 !! دونمینم

 : چرخانمیم جفتشان نیب را نگاهم و دارمیم بر را فمیک

 نیاریم کم نه که نییپررو و تخس ها بچه نهیع جفتتون -

 نهیا روزتون و حال که خودتونه از مشکل نیکنیم قبول نه

 کنمینم یدخالت گهید من! 

 : کنمیم نگاه رستار به

 ! شدیم دیناام ازت دلش ته از بود اگر بابام دونمیم فقط -

 نکنارشا از یحرف دنیشن یبرا ماندن منتظر بدون بعدهم

 مقصدم دانمینم ، شمیم خارج عمارت از و کنمیم عبور



 

Romanzo_o 2011 

 نرفت فقط االن یول برسم کجا به است قرار و کجاست

 . . ناکجاآباد به رفتن ، کردیم آرامم

 ایپو هکاف یجلو کردم باز چشم تا که رفتم و رفتم یآنقدر

 . کردم دایپ را خودم
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 و یخال وجودم و کنمیم فیتعر شیبرا را زیچ همه یوقت

 : کندیم نگاهم باز دهان با ایپو ، شودیم سبک
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 چطور گالره!!  گهید هیموجود چه رستار نیا المصب -

 روز اون رستار یجد یجد ؟؟ کنه نکارویا تونست

 االن چارهیب رادمان یوا ؟؟ میبود الیو تو ما بود دهیفهم

 !؟ داره یحال چه

 یرو ار میدستها کالفه پرسدیم که یسواالت از حجم نیا با

 : دهمیم قرار صورتم

 باهم همه جنگه دونیم خونه بدون حد نیهم در فقط -

 خود!  نداره رو یکی اون دنید چشم چکدوممیه دشمنن

 بندازتم و بجوئه خرخرمو خواستیم عمو زن امروز منو

 ! رونیب

 برخ بهم نایا از زودتر دینبا تو خره دیبر کفم من بابا -

 یجا که تو گهید کردنم اوردوز به کینزد من ؟یدادیم

 ! یدار خودت



 

Romanzo_o 2013 

 سر آخر تا و داردیم بر را پرتقالش آب وانیل بعدهم

 قدم و زار حالت با و زنمیم هیتک ام یصندل به ، کشدیم

 : کنمیم نگاهش

 هک ییجا هی برم خوادیم دلم!  یچ همه از ، خستم یلیخ -

 نیا ییاتفاقا هی!  بکشم راحت نفس هی و نباشه چکسیه

 ردمکیم فکر قبال ، دیگنج ینم الممیخ تو که افتاده روزا

 ناال!  بده یاتفاقا و ینااروم اوج من به هیبق یدادنا ریگ

 ! بندازن ُلنگ دیبا روزا نیا یجلو روزام اون گمیم دارم

 : شودیم تر یجد اش افهیق ایپو

 ثالم!  داره غم و ینیریش داره نییپا و باال گهید هیزندگ -

 بچشو اومده ادشی سال نهمهیا بعد داداشم یبابا من خود

 ریدرگ کال روزا نیا!  رهیبگ هضانتشو اومده و داره دوست

 ! میبود مسئله نیا

 : کنمیم نگاهش متعجب



 

Romanzo_o 2014 

 االن کهیمرت هاا هیادم عجب مامانتم شوهر پسر یوا -

 که شیپ روز چند تا ؟ خوادیم بچشو افتاده ادشی

 ! بود دماغش یمو بچه و خارج بره خواستیم

 : اندازد یم باال یا شانه ایپو

 شیپ برگردونه مامانو تونهیم نکارشیباا کرده فکر -

 داداشمو نه رممیبم من یول!  انتکاریخ الدنگ!  خودش

 ! فشریب کهیمرت نیا شیپ برگرده مامانم زارمیم نه دمیم

 : کنمیم دییتا حرص با

 ادی لتیف اخه یچ یعنی!  یکنیم یخوب کار نیآفر -

 خوامیم رو بچه یبگ یبرگرد بعد یبر یپاش کنه هندستون

 ههم یب کن لهش بزن! یزیبر هم به شونویزندگ باز که

 زویچ

 : زندیم یلبخند و کشدیم یقیعم نفس ایپو



 

Romanzo_o 2015 

 یایبدبخت و غم تو بگم بهت خواستم حاال نخور حرص -

 دمز خورد تا که لندهورو اون وگرنه!  یستین تنها یزندگ

 ! رونمیب قهیوص با االنم کرد تیشکا ازم بعدم

 ! کنمیم نگاهش شده گرد یچشمها با

 ؟ یگیم یدار یجد االن -

 بزن ینگفت االن خودت مگه کنم؟ یشوخ دیبا چرا -

 کردم نکارویا قبلش من کن لهش

 : رمیگیم شیبازو از یشگونین حرص با

 یریم یکنیم غلط تو زنمیم یزر هی من شعوریب خر کله -

 ؟؟ سرت پس زده خدا!  یکنیم نکارارویا
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 یریم یکنیم غلط تو زنمیم یزر هی من شعوریب خر کله -

 االن احمق ؟؟ سرت پس زده خدا!  یکنیم نکارارویا

 ؟؟ یش خالص یخوایم یچجور

 : چرخاندیم را شیچشمها و کشدیم یقیعم نفس

 !نکشتمش کنه خداروشکر بره باز -

 فرق تو دارم هیبق از حرص یهرچ داره جا االن ایپو -

 یزدیم یکرد یکار کم االن!  نفهم کنم شیخال سرت

 ! ابله کودن یکردیم تمومشم شیکشتیم

 تپ لبخند بعد و کندیم نگاه میرفتارها و چهره به دقت با

 : کشدیم را لپم و مشود خم سمتم به و زندیم یپهن و



 

Romanzo_o 2017 

 داد تیرضا اول شب همون عمو خوشکل نخور حرص -

 تونستینم که داشتم ازش یسوز خانمان یعکسا چون ،

 التیخ رهیبگ داداشمم زارمینم عکسا نیباهم!  نده تیرضا

 ! راحت

 یرو شیحرفها دنیشن از بعد و کنمیم نگاهش مات

 رمیگیم کولش و کت از یزیر یشگونهاین و زنمیم دستش

 دستم از دارد یسع که همانطور افتم یم جانش به و

 : دیگویم شود خالص

 جا هی بدو و خوب خبر کردم بد یآمازون یوحش نکن -

 دوست شهیم کبود جاش موال به تورو نکن ، دادم بهت

 ! کننیم بد فکر دخترام

 : کنمیم جمع را میلبها حرص با و کنمیم مکث یا لحظه

 یزاریم سرکارم یایبعدم ؟ میحال چه تو ینیبینم شعوریب -

 ! نکنم کبودت و اهیس ستمین یگل ؟؟



 

Romanzo_o 2018 

 شهگو یول کند فرار کندیم یسع ، افتادم جانش به باز و

 خودم نکاریباا یول بماند شیجا در که کشمیم را شرتشیت

 یرو محکم یصندل یرو از و دهمیم دست از را تعادلم

 ! افتم یم نیزم

 و بکشم غیج شودیم باعث چدیپیم پشتم که یدرد

 یایپو یها خنده یصدا ، دهم فشار هم به را میچشمها

 را تمدس یکس بندش پشت و چدیپیم گوشم یتو یلعنت

 یتو که یدرد تمام با کندیم وادارم و ردیگیم محکم

 کنمیم باز را میچشمها ، شوم بلند بود دهیچیپ میاستخوانها

 یدج افهیق با که کنم ایپو بار دیا یم در دهانم از هرچه تا

 ! شومیم بود کرده کپ که ایپو هم پشتش و رستار
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 رستار حضور از تعجب هم بود درد از هم که ییاخمها با

 : کنمیم نگاهش ،

 ؟؟ یکنیم کاریچ نجایا تو -

 ندکیم نگاهم یجد و گذراندیم نظر از را میپا تا سر رستار

: 

 یک نیبب دهیم دستت کار آخرش تیگر یوحش یخو-

 ! گفتم

 ایپو هم بود توانم در اگر ، کنمیم جمع را میلبها حرص با

 از تا نداختمیم ایدر یتو و بستم یم هم به را او هم و

 ! بکشم راحت نفس و شوم خالص جفتشان دست



 

Romanzo_o 2020 

 : زندیم یژکوند لبخند ایپو

 گتوید یرو اون همه یکرد یکار هی ادیم خوشم یعنی -

 ! یآماااازون ، دنید

 ملهح سمتش به بود کنترل قابل ریغ که یادیز حرص با

 هب دنمیرس مانع و ردیگیم را من عیسر رستار که کنمیم

 : دیگویم ارام گوشم کنار ، شودیم ایپو

 ثابت بهش رفتارت با یدار تو و یآمازون گفت بهت -

 ! گهیم درست یکنیم

 ایوپ یبرا میچشمها با و کنمیم مکث یکم حرفش نیا با

 و باشم آرامتر کنمیم یسع هم بعد و کشمیم نشان و خط

 : ندهم حرص را خودم نیا از شتریب

 ! دروغگو ملعوِن رسمیم تو حساب به بعدا که من -



 

Romanzo_o 2021 

 گاهن اخم با رستار به بعد و زنمیم ایپو به رو را حرف نیا

 : کنمیم

 ؟ یدار کاریچ نجایا ینگفت -

 حرکاتش تمام در یتیجد یول است مرموز نگاهش

 : شودیم مشاهده

 میبر ییجا هی تا باهم دیبا -

 نگاهش زشدهیر یچشمها با و زنمیم بغلم ریز را میدستها

 : کنمیم

 ؟ کجا شده؟ خبر چه -

 : اندازد یم اطراف ینگاه تیاهم یب

 منتظرتم رونیب ، یفهمیم میبر ایب -

 قبل ، بود مقابلش ایپو که چرخدیم گرید سمت به بعدهم

 : دیگویم کند عبور کنارش از نکهیا از



 

Romanzo_o 2022 

 یزیچ بهت نخوان خودشون تا هستن هم آدما یسر هی -

 ! یکن دایپ یرد ازشون یتونینم ، بگن

 همانطور و کندیم عبور ایپو کنار از یگرید حرف بدون و

 : دیگویم رودیم که

 ! منتظرتم رونیب نده لفتش -

 هب و دیبگو چه است قرار بزنم حدس توانستمینم اصال

 یفرک دستش از نکهیباا کنمیم نگاه ایپو به ، میبرو کجا

 : پرسمیم یول بودم

 ؟ کنم کاریچ یه -

 زیم هب بود خورده َپَرش یتو انگار رستار حرف با که ایپو

 : زندیم هیتک
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 ما!  گهید داره کاریچ نیبب برو ؟ یبکن یخوایم کاریچ -

 تنرف قبل که اشم کهیت!  میندار یا نقشه میرفت لو که

 ! انداخت

 گرید االن دیگویم راست ایپو ، میجویم را لبم گوشه

 یحال و حس هر ستین کردن یباز نقش و نقشه از یخبر

 برداشت یواقع کامال بزنم که یحرف هر باشم داشته که

 . باشد خودم به حواسم دیبا ، شودیم

 : دیگویم عیسر کنم رفتن عزم نکهیا از قبل ایپو

 ؟ یفکرکرد یبد بهش قراره که یجواب به ، یراست -

 : دهمیم باال را میابرو یتا کی

 ؟ جواب کدوم -
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!  هش طرفه دو رابطه نیا خوادیم گفته بهت بار دو طرف -

 دوباره اگر ، یبد جوابشو زود و یکن فکر خواسته ازت

 ؟ یبگ یخوایم یچ دیپرس
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 ! فکرکنم موضوع نیا به نکردم وقت اصال دونمینم -

 : کندیم نگاهم یجد ایپو

!  یرینگ اشتباه میتصم خوامیم ازت!  یگل نگرانتم من -

 ایب گهید بوده یباز یچ همه دهیفهم که االن اصال
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!  کنهب ، بکنه خوادیم یهرکار چه ما به اصال میش الشیخیب

 هب راجع یزیچ اس ختهیر هم به کامال که خونتونم اوضاع

 ! یریم فنا به رسما بفهمن رستار و تو

 : دوزمیم گرید یجا به را نگاهم

 و یباز که عشق یول رفت لو نقشه و شد تموم یباز -

 یه و دیرنج یلیخ دلم نکهیباا ، هست هنوز!  نبود نقشه

 قاب ویکی بار نیاول واسه هنوز یول شد دیناام و ناراحت

 ! کنهیم شیادآوری بهم یه و وارید به زده گرفته

 خودش که یآدم!  عشق نیا اشتباهه بفهمون دلت به -

 تا ! لنگهیم کارش یجا هی بدون پس خورهینم بدردت بگه

 ! کن تمومش نشده رید

 کنه ثابت بهش که خوادیم نفرو هی گفت بهم یوقت یول -

 اون خوادیم دلم گفت یوقت ، داره هم خوب ادم ایدن نیا
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 که یاون براش خواست دلم واقعا ، یباش تو خوبه ادم

 ! باشم خوادیم

 نگاهش ،در کشدیم گردنش پشت را دستش کالفه ایپو

 : زندیم موج یبیعج ینگران

 یدونیم ؟یزیعز واسم چقدر یدونیم که خودت ، یُگل -

 گرا االنم!  ینکن اشتباه که نهیا یبرا بزنم یحرف هر که

 ، یخوشحال باهاش یگیم اگر عشقه یگیم اگر یعاشقش

 بگم وامخیم فقط ندارم یحرف بخوام تویخوشبخت نکهیا جز

 دهن دلت دست کال فرمونو یعاشق و عشق ریمس نیا یتو

 زود شد یهرچ که ، باشه روت یجلو ریمس به حواست! 

 ! ترمز رو یبزن یبتون و یبش متوجه

 تنداش کم ام نداشته برادر از یچیه ایپو ، کنمیم نگاهش

 است نخواسته یزیچ من یخوشحال جز جا همه و شهیهم
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 یلیخ نبود یجا به که بود ینعمت کنارم در بودنش ،

 . کردمیم شکر دیبا او بخاطر فقط ، زهایچ

 فقط!  هست یچ همه به حواسم!  قیرف نباش نگران -

 ودشیق ، منه دادن یباز واسه حرفاش تموم بفهمم هیکاف

 ! زنمیم بدم ، زنمیم

 : زندیم یکمرنگ یلبخند

 ! کهیکوچ یآبج یایبرم پسش از تو -

 دیام و اعتماد بهش بابام دمیفهم یوقت زیهرچ از شتریب -

 از یخودیب بابام!  بدم فرصت بهش خوادیم دلم ، داشته

 نکرده اشتباه جفتمون دوارمیام ، بردینم حساب یکس

 . میباش

 : گذاردیم ام شانه یرو را دستش

 ! مپشتت من جلو برو ، باشه ریخ شهیم یهرچ که شاالیا -
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 زنمیم یچشمک و دهمیم تکان را سرم

 فعال ، پس برم من!  داداچ حله -

 مچرخانیم چشم ، کنمیم ترک را کافه یخداحافظ از بعد و

 یکاوکنج حس نمیبیم را رستار نیماش کافه یجلو قایدق و

 یقیعم نفس ، بود دادنم قلقلک حال در اندازه از شیب ام

 . شومیم سوار و کشمیم
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 پر را مشامم خاصش عطر یبو شدنم سوار محض به

 ، رمیگیم نفس و بندمیم را میچشمها ناخواسته کندیم

 ! نشستیم ادم جان و دل به بیعج

 کمح نیماش یفضا در یسکوت ، افتد یم راه مکث یکم با

 اب نگاهش زندینم یحرف که بود بیعج میبرا فرماست

 ! است اش یرانندگ و ابانیخ به تیجد

 : میگویم کنمیم نگاه ابانیخ به که همانطور

 م؟یریم کجا -

 : پرسمیم دوباره و مانمیم منتظر یکم ، زندینم یحرف

 ؟ نداره جواب سوالم -

 : مبش یحرص و کنم اخم شودیم باعث بودنش تیاهم یب

 بعد شه رمضون ماه یذاشتیم ؟یگرفت سکوت روزه -

 ! یکردیم شروع
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 تشسم به ینگاه مین ، دهدینم نشان یواکنش نیکوچکتر

 : اندازم یم

 رمیمن ییجا الل باادم من بشم ادهیپ سایوا اصال ، تواما با -

! 

 : دیگویم کند نگاهم نکهیا بدون یجد

 ! دزدمتیم دارم -

 :شودیم معمول حد از گشادتر میچشمها

 ! شمیم ادهیاپی میریم کجا بگو ای!  مزه یب -

 ! برهیم کجا رو دهیدزد که یزیچ گهینم یدزد چیه -

 ؟ روشن روز تو ییربا آدم -

 ! نداره شب و روز یباش که ماهر که کارت تو-

 امینم ییجا دزد هی با من دار نگه-
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 گوش ، دهیدزد که یکس حرف به ربا آدم هی نکنم فکر -

 ! بده

 و چرخمیم سمتش به بودم شدن کالفه حال در کم کم

 : کنمیم نگاهش تریجد

 م؟یریم کجا بگو گهید بسه!  پرسمیم دارم یجد -

 : کندیم نگاه مانیرو یجلو ریمس به

 حرف گهید کمی یول!  کنم آشنات دونفر با خوامیم -

 دلت به حسرتش و گردمیبرم و شمیم شمونیپ یبزن

 ! مونهیم

 : دهمیباالم را میابرو یتا کی

 هستن؟ یک اونا -

 ! ینزن حرف گهید شد قرار-
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 صمحر شتریب است توجه یب و خونسرد نقدریا نکهیا از

 : ردیگیم

 بابت یدینم پول حرفه کلمه دو گهید بگو خب بابا -

 ! که زدنت حرف

 ، اندازم یم رفتیم نیماش که یریمس به ینگاه مین

 : شودیم گرد میچشمها

 ؟؟یریم کجا!  مایشیم خارج شهر از میدار وونهید یه -

 : اندازد یم من به یمرموز نگاه و ثیخب لبخند

 که بگو!  میکنیم فرار نهیآد خونواده دست از میدار -

 ! یشد خوشحال یلیخ

 فرار ، رستار و من!  مانمیم مکث با میجا در یا لحظه

!  من یخدا خانجون و آقاجون!  عمو ، عمو زن ، کردن

 ! است گرفته اش یشوخ قطعا
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 ! خونه برگرد االن نیهم برگرد ؟؟ یشد وونهید تو -

 : کندیم نگاهم مرموز

 ؟ که کنه گوش حرفت به وونهید هی یندار انتظار -

 : برمیم در رهیدستگ سمت به را دستم

 ! نییپا ندازمیم خودمو یبرنگرد ترم وونهید تو از من -

 : اندازد یم باال یا شانه

 ! بنداز-

 نیا از ، دهمیم فشار و رمیگیم را رهیدستگ عمد از یعصب

 یول ردیگیم حرصم نکارمیا مقابل در بودنش خونسرد

 ار لشیدل نشد باز و دادم فشار را رهیدستگ هرچه یوقت

 ! دمیفهم
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 : کنمیم نگاهش اخم با و کوبمیم در به محکم

 ! امینم ییجا تو با من درو کن باز -

 ! یایم یدار که فعال -

 : کوبمیم در به شتریب

 ! نه ای امیم یفهمیم شدم ادهیپ شکستمو درو که االن -

 زنمیم لگد در به عمد از و کردم قبل از شتریب تالشمو و

 هشنگا خونسرد و الیخ یب!  انگار نه که انگار رستار یول

 یتوجه نیکوچکتر من یتقالها به و بود شیرو به

 هبلک تا کردم میرفتارها یقاط هم زدن غیج یکم ، نداشت
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 یالعمل عکس و ردیبگ فاصله اش یخونسرد حالت آن از

 هب را دستش بلکه نکرد یتوجه تنها نه یول!  دهد نشان

 جبمتع یا لحظه!  کرد یپل یکیموز و برد ستمیس سمت

 نسبتا تمیر که یخارج کیموز یصدا ، مانمیم میجا در

 ، چدیپیم نیماش در بود بلند شیصدا یول داشت یآرام

 میغهایج و زدنها غر دنیشن از خواهدیم یعنی نکاریا

 ! شود خالص

 به یمشت بود وجودم در که یتیعصبان حرصو یتمام با

 من به ینگاه مین ، کنمیم قطع را کیموز و زنمیم شیبازو

 : توپمیم او به من او از قبل یول اندازد یم

 میبرگرد که کوبمیم وارید و در به خودمو دارم نجایا من -

 نیبب ؟یدیم ادامه راهت به یخونسرد و کیموز با تو بعد

 ! ارمیم خودم سر ییبال هی االن من ای دار نگه ای
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 یزیچ شیرو یجلو انگار یول بزند یحرف خواهدیم

 کمتر یلیخ نیماش سرعت!  کندیم جلب را توجهش

 : کندیم نگاه رونیب به نهیآ از و شودیم

 یکنیم وورجه ورجه یدار یادیز گهید خب لهیخ -

 : چرخاندیم سمتم به را نگاهش بعدهم

 یب شوهر گهید یبش ناقص نیبب ریبگ اروم قهیدق دو -

 ! شوهرا

 یاباب ننه خانجون جون اقا که بعد سرم تو بخوره شوهر -

 زمیاو حلقه شهر رونیب اومدم تو با من دنیفهم خودت

 نمزیم جز یچ یبرا دارم یفهمیم گردنت افتاد خونم کردن

! 

 فکر نجاهاشیا به من یکنیم فکر چرا کوچولو خنگ -

 نیماش اون در به انداختن جفتک یجا به ؟ نکردم
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 مدار که دونمیم یچ هی البد کن فکر نیا به صوحابیب

 ! گهید برمتیم

 همه قشنگ یریمیم باهوش ندازم؟توههیم جفتک من-

 دامها نکارامیا به من ینداد حیتوض ؟تا یبد حیتوض ویچ

 ! دار نگه االی دمیم

 با هیثان چند از بعد و شودیم کمتر نیماش سرعت ندفعهیا

 دهمبع و کندیم نگاه ساعتش به ، داردیم نگه تعجب کمال

 : اندازد یم من به ینگاه

 جفتک و یکن سکوت خوامیم ازت واقعا گهید نجایا -

 ! یننداز

 شهیش کنم لیتحل و هیتجز را زیچ همه بخواهم تا و

 ادهستیا نیماش کنار که یمرد به و دهدیم نییپا را نیماش

 از و کندیم سالم ، کنمیم نگاه بود تنش سیپل لباس و بود

 شودیم خم من طرف به رستار خواهدیم مدارک رستار
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 دماغم ریز یواضح طور به عطرش یبو کارش نیباا

 ، کندیم قیتزر وجودم به را یخاص ارامش و چدیپیم
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 ، دهدیم سیپل به و اورد یم رونیب داشبورد از را مدارک

 : دیگویم بود کنارش هم یگرید همکار که سیپل یآقا

 یبازرس نهارویماش و میمشکوک مورد هی دنبال امروز ما -

 ! میریگیم رو وقتتون اگر دیببخش میکنیم
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 خواهدیم همکارش از و کندیم چک را مدارک هم بعد

 : کندیم نگاه رستار و من به بعد بگرددو را نیماش

 کارتونن؟یچ خانوم -

 وجودم یتو یخاص حرص و کرم یول چرا دانمینم

 مقدمه یب و کنم باز را دهانم شد باعث و داد قلقلکم

 : میبگو

 ! چکارهیه -

 اعاوض کردن جمع یبرا بعد و کندیم نگاهم ُبهت با رستار

 : زندیم یمصنوع لبخند

 !مینامزد ما ، ستین یشوخ وقت االن زمیعز -

 یزه ؟ نامزد ، دهمیم باال را میابرو حرف نیا گفتن با

 : باطل الیخ
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 ادمهی که یزیچ تنها!  ادینم ادمی یزیچ ؟ ینامزد کدوم -

 ! اباد ناکجا امیم باهات دارم زور به که نهیا

 خواهدیم ابرو و چشم با و کندیم نگاهم ظیغ با رستار

 از مداشت تازه من یول کنم تمام را فیکث یباز نیا دیبگو

 ! بردمیم لذت رستار داد حرص

 کند باور را کداممان حرف بود مانده که سیپل یآقا

 : دیگویم

 ؟ گنیم یچ خانوم نیا-

 چرخاندیم طرفم به را سرش رستار

 ! کنم جبران دمیم قول یول بده ادامه خوادیم دلت-

 : دیگویم بود شدن مشکوک حال در کم کم که یسیپل

 ، مینکیم یریگیپ دیبش ادهیپ هست یمشکل اگر خانوم -

 ! دینک حرکت دیتونینم اوضاع نیباا دیبش ادهیپ شماهم اقا
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 به یدج نگاه و فرستدیم رونیب یصدا با را نفسش رستار

 :اندازد یم من

 ! یگذاشت تموم سنگ براوو -

 نجایتاا کردمینم فکر ، دهمیم قورت عیسر را دهانم آب

 یب دباش او تا بود حقش نبودم هم مانیپش یول بروم شیپ

 یرگید کارت رستار!  نکند را من بردن رونیب قصد خبر

 و ودشیم ادهیپ نیماش از بعد و کشدیم رونیب داشبورد از

 : دیگویم نیح نیهم در

 ! نشو ادهیپ تو -

 شیرو یحرف شدینم اصال که یجور دیگویم تحکم با

 ! اورد

 نمیبب ات کنمیم نگاه رونیب به شهیش از بنددیم را در هم بعد

 احترام متوجه قهیدق چند از بعد و کند چه است قرار

 او اب که یبش و خوش هم بعد و شومیم رستار به سیپل
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 یخواه معذرت حال در بود مشخص قشنگ و کنندیم

 ! است کردن

 تیموقع از یلعنت دهمیم فشار هم یرو را میلبها حرص با

 طور به گرید!  شد خالص و کرد استفاده اعتبارش و

 ! نداشتم هم شدن ادهیپ جرات یواقع

 دانداز یم راه را نیماش و شودیم سوار رستار یمدت از بعد

 نه دارد که یبرزخ و یجد حالت نیا در دادمیم حیترج ،

 ! بزنم یحرف یحت نه بزنم لگد

 کار به و زبانم دادن قلقلک حال در درونم کرم باز یول

 : بود افتادنش

 راهه تو االن وگرنه ایکرد خالص خودتو خوب -

 نیدلنش نیماش با خودت نیماش با نه اونم یبود یکالنتر

 ! سیپل
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!  یگشتیبرم باهاش یداشت دوست سویپل نیدلنش نیماش -

 برنتب یگفتیم بهش یبود شده زبون بلبل خوب که تو

 ! باخودشون

 نیماش شهیش طرف به را میرو و کنمیم نازک چشم پشت

 : چرخانمیم

 بره سهیپل اون بعد بزنم لگد تو اعتبار به نخواستم گهید -

 بردیم داشت بود دهیدزد رو دختره هی همکارم بگه جا همه

! 
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 : دهدیم تکان یسر

 یوقت یبود من یابرو فکر به چقدر بود مشخص کاامال -

 ! یگفتیم و یبافتیم هم به فیاراج یداشت

 : دهمیم دماغم به ینیچ

 ! ینداد تیاهم و کشتم خودمو اونکه هیتالف بود حقت -

 هم االح!  باش داشته کردنتو یتالف ِیتالف انتظار پس -

 از بعد به لحطه نیا از دمینم قول چون شو ساکت گهید

 ! ینیبب یخونسرد من

 اش یجد کامال افهیق به یچشم ریز و بااخم ینگاه مین

 یحد دیشا هم آدم یخونسرد دیگویم راست ، اندازم یم

 ! باشد رستار ادم ان اگر یحت باشد داشته

 

 " رستار" 
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 سکوت یوقت ، ریمس شدن یط از ساعت چند از بعد

 ندازما یم سمتش به ینگاه مین نمیبیم رو گلچهره بیعج

 و منظم ینفسها ، شومیم اش بسته یچشمها متوجه و

 از یا طره ، بود گرفته قرار هم یرو آرام که ییپلکها

 چهره و بود افتاده صورتش یرو نرمش و َلخت یموها

 رانرستو یرو به رو را نیماش ، بود کرده نتریدلنش را اش

 و دهیکش فلک به سر یدرختها وسط که شکل یا کلبه

 ؛ کنمیم نگاه گلچهره به دوباره و کنمیم پارک بود سرسبز

 کنار را ان و برمیم شیمو از یا طره طرف به را دستم

 ، دیآ یم در گردش به صورتش یاجزا یرو نگاهم زنمیم

 از ترشیب که ییلبها و اش برجسته یها گونه ، شیچشمها

 کردندیم ییخودنما صورتش یتو یزیهرچ
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 از ترشیب که ییلبها و اش برجسته یها گونه ، شیچشمها

 ینیریش ؛ کردندیم ییخودنما صورتش یتو یزیهرچ

 اه یلجباز بود کردن عوض به قادر را یهرتلخ صورتش

 شودیم باعث بودنش جسور یحت ، شیها یدندگ کی و

 ! کند جلوه یقو بودن فیضع نیع در

 زرگب میبرا یآنقدر تشیشخص و شناختمینم را عمو اگر

 ولا روز از کنمینم فکر ، نکنم فراموشش تاابد که نبود
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 از مانتقا یبرا که یشوم افکار و دختر نیا به یا ذره یحت

 ! کردمیم رحم بود سرم یتو رادمان

 چه بخواهم چه که است دختر نیا درون یزیچ یول

 خوب میبرا دانمیم نکهیا وجود با کندیم وادارم نخواهم

 مگردن به عمو که ینید بهانه به ؛ بدم شیبرا و ستین

 ! بمانم کنارش داشت

 آرام بار چند و دهمیم رونیب صدایب را قمیعم نفس

 نوازش را اش چانه شصتم انگشت با و زنمیم شیصدا

 و شودیم باز مهین شیچشمها هیثان چند از بعد ، کنمیم

 : زندیم یلبخند

 ؟ هوم -

 داشت قرار شیاهایرو و یداریب و خواب انیم ییجا انگار

: 

 ؟ یراحت ؟ خوبه جات -
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 ریز و دهدیم یکم فشار هم به را فرمش خوش یچشمها

 : دیگویم لب

 ایب توهم نرمه ، هوم -

 :ومشیم خم سمتش به و زنمیم هیتک یصندل به را آرنجم

 وش داریب یخوایم ستین هرجفتمونو یجا بنظرم نجایا -

 ؟ عقب میبر

 باز را شیچشمها عیسر لیتحل هیتجز و مکث یکم با

 ! پردیم شیجا در واضح طور به دنمید با و کندیم

 ؟؟؟ مییکجا ؟؟ شده یچ -

 : چرخانمیم دور کی کاسه در را میچشمها

 ! شو ادهیپ یبکش نفس که گهید ارهیس هی آوردمت -

 : کندیم نگاهم لجباز و غد
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 مخودمون یکوفت ارهیس همون من مییکجا بگو ادم نهیع -

 ! دمیکشیم نفس داشتم

 بوده یچ یدیکشیم نفس که ییاونجا یبفهم تا شو ادهیپ -

 خواب بخاطر وقتمون نصف باش زود!  هیچ نجایا و

 ! رفت هدر نتیسنگ

 خواهدیم بود مشخص که یجور و کندیم اخم عیسر

 : کندیم نگاهم ستین نیسنگ خوابش دیبگو

 ! رمپیم خواب از بزنه پر پشه هی من نه؟یسنگ من خواب -

 : زنمیم یمرموز کج لبخند

 که یارک یکن باز چشماتو نکهیا قبل البد پس ؟یمطمئن -

 ادامه خواستیم دلت چون فقط یکرد حس کردمو من

 ؟ینکرد باز چشاتو باشه داشته

 : کندیم نگاهم شده گشاد یچشمها با
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 ؟ کار کدوم ؟ یچ -

 باهمان و کنمیم معمول حد از بازتر را میچشمها

 یرکس در کنمیم نگاه شیلبها به یخاص طور به تیمرموز

 بلق ، کندیم نگاهم ناباور و شودیم عوض رنگش هیثان از

 و دزنیم میبازو به یمحکم مشت ، میبگو یزیچ نکهیا از

 غیج غیج با و کندیم حمله سمتم به میایب خودم به تا

 : دیگویم

 ؟یکرد سواستفاده ازم خواب تو ؟یکرد یغلط چه تو -

 ! کشمتیم

!  بود گرفته ام خنده هم شدم شوکه هم یواقع یمعنا به

 : میگویم کنم کنترلش دارم یسع که همانطور
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 تیحال یچجور سبکه؟؟ خوابت ینگفت مگه ؟؟ هیچ -

 سبکه؟ خوابت یگفت دروغ نکنه ای ؟ نشده

 : کشدیم غیج حرص با

 یدوم هک ییعوض گر استفاده سو هی یستین ادم تو بخدا -

 ! یندار

 هی با عیسر که کند ام روانه خواهدیم را یگرید مشت

 کشمیم خودم طرف به و رمیگیم را دستش دو هر حرکت

 صورتم اب مماس صورتش کار نیباا کنم متوقفش بتوانم تا

 به بود اش چهره در که یحرص با و ردیگیم قرار
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 یقتو یول ییرها یبرا کندیم تقال کنمیم نگاه شیچشمها

 التق از دست کم کم شودیم نمانیب کم فاصله ان متوجه

 اش چهره در یگرید زیچ و شده تر آرام و داردیبرم کردن

 کامال فاصله نیا از را شیها دم باز و دم شود،یم انینما

 ، کینزد هیزاو نیا در درشتش یچشمها کردمیم حس

 یرو شیچشمها از نگاهم داشت گرید یتیمعصوم و ایدن

 سر ام دهیبوس را انها کردیم فکر دروغ به که ییلبها

 به بگذارم دیبا چرا ؟ بود رادمان حق دختر نیا ، خوردیم

 در دیبا دیشا ؟ برسد چرا او دمینرس من ؟ برسد حقش

 نیبزرگتر گرفت من از و بود حقم که یزیهرچ یازا

 و دوز با نه اما!  کنم خودم مال را اش یزندگ خواسته

 یرباتیز نام دیشا که یبهتر زیچ با بیفر با نه ، کلک

 ! ندانم آن از یادیز زیچ من و باشد داشته
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 وار نوازش دستم ، خوردیم اش یشانیپ به ام یشانیپ

 ات که یسرکش دختر آن از گرید ؛ زندیم کنار را شیموها

 ! نبود ، شدینم بند شیجا در شیپ چندلحظه

 شیلبها به که نگاهم از ، رودیم جلو فکر بدون مغزم

 عقب خواست و بود افکارم متوجه انگار بود شده دوخته

 که یزیچ برخالف و دارمیم نگهش محکمتر که بکشد

 ذارمگیم اش یشانیپ یرو یقیعم و آرام بوسه کردیم فکر

! 

 : کنمیم زمزمه گوشش کنار و

 تمسین تو واسه کن باور ، باشم یعوض یک هر واسه من -

 کن اعتماد بهم! 

 و دیترد ، است نامشخص احساسات از مملو نگاهش

 : کشدیم لب ریز را لبش گوشه ، یگم سردر
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 به تیزندگ تو اصال ؟ یدار اعتماد من به خودت تو -

 داشته اعتماد بهت یخوایم من از که یدار اعتماد یکس

 ؟ باشم

 : رمیگیم را اش چانه ریز

 اعتماد که یزیچ به دارم اعتماد آدما ی همه به ، من -

 ! آدماست درون وید ندارم

 ؟ ینیبیم وید من وجود تو -

 ودب تر یداشتن دوست در هروقت از انگار که اش چهره به

 : کنمیم نگاه

 ! نمیبیم لجباز یکوچولو فرشته هی ، نه -

 واست ایپو و من مگه ؟یکن اعتماد بهم یتونیم چطور -

 ؟ میدینکش نقشه
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 بهم بازم و یدیفهم ویچ همه هم تو که یلیدل همون به-

 ! یکنیم اعتماد

 پوزخند بعد و کندیم نگاهم زدن پلک بدون هیثان چند

 : زندیم یتلخ

 ! باشه من مال مثل تونهینم لشیدل ، نه -

 : زنمیم دماغش نوک یرو یکوچک ضربه اشاره باانگشت
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 هاست هیما همون در یول ستین تو مال یقشنگ به آره -

 ؟ دیبش ادهیپ نیدیم افتخار حاال! 

 ! بمونم بندیپا اعتماد به مجبورم متاسفانه -

 ! زردک هیدرست انتخاب -

 رارق امروز که یبزرگ قتیحق ، میشویم ادهیپ هردو بعد و

 . بود بر زمان او یبرا هضمش شود معلوم بود

* * * 

 

 " گلچهره" 

 

 : دیآ یم سمتم به شومیم ادهیپ نیماش از نکهیهم

 بکش قیعم نفس تا چند -

 : دهمیم باال را میابرو
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 چرا؟ -

 ! یدیکش ینم نفس قبال یبفهم که -

 که یکار یول ردیگیم ام خنده اش مسخره حرف نیا از

 به قیعم و بلند که را اول نفس دهمیم انجام را گفتیم

 درونم وارانه خلسه و بیعج یحس ، کشمیم میها هیر

 رمیگیم دم گرید یبار و فرستمیم رونیب را بازدمم!  چدیپیم

 یزیچ دانمینم ای بهشت یبو مانند یبیعج یبو ندفعهیا ،

 اشدب باغ کی مانند دهمیشا ، کندیم پر را مشامم آن هیشب

 یبو آن و دهدیم یزندگ و یتازگ و طراوت یبو که

 در یحت و سلول به سلول و چدیپیم وجودم در خوش

 ! کندیم دایپ انیجر میرگها

 حس و فهمدیم را دنیکش نفس یواقع یمعنا انسان انگار

 ! خونش گوشت و پوست با هم آن ، کندیم
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 یصدا ، کنمیم نگاه اطرافم به و کنمیم باز را میچشمهت

 یال به ال داشت انیجر یکینزد نیهم انگار که یآب شرشر

 در ارانگ که یراست به و دیرسیم گوش به پرندگان یصدا

 ! بودم گرفته قرار بهشت از یا کهیت

 رپ و بلند درختان را اطرافش که یچوب و بزرگ یا کلبه

 و کندیم جلب را ام توجه ، بود کرده پر بلوط برگ شاخ

 بود مشخص شده نصب درش سر یرو که ییتابلو از

 دهجا کی تنها که یجنگل وسط است رستوران کی نجایا

 محسوب یراه نیب رستوران و دارد قرار مقابلش کیبار

 هسیر با بود شده نوشته درش سر یرو که ینام ، شدیم

 ودب شده نیتزئ شدندیم خاموش و روشن که ینیتزئ یها

 ریز را من مدت نیا تمام در رستار ،"  ماهگل رستوران" 

 : کندیم نگاهم داشت نظر

 ه؟یچ منظورم دنیکش نفس گمیم یوقت یدیفهم -
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 نهیس یجلو را میدستها شد باعث دیوزیم که یسرد مینس

 : کنم گره هم در ام

 به ییجا تاحاال!  بهشته کهیت هی نهیع ؟ کجاست نجایا -

 !! بودم دهیند یقشنگ نیا

 کلبه وانیا در ، کندیم کنکاش را اطراف نگاهم دوباره و

 یها پنجره و بود شده دهیچ یادیز یها یصندل زیم

 ماسر علت به را رستوران داخل یشلوغ داشت که یبزرگ

 هشد جمع داخل همه و ننشسته رونیب یکس ، دادیم نشان

 الح در یها زمیه از بود پر که یبزرگ نهیشوم یحت بودند

 یبزرگ یگلدانها رستوران یجلو ، شدیم دهید هم سوختن

 بیغر و بیعج دیسف و زرد یگلها انواع که داشت قرار

 ! کردندیم ییخودنما درونشان بودم دهیند حال به تا که
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 نمکیم بو را انها اول و رومیم سمتشان به رتیح و ذوق با

 دنینش با یول بکشم سرشان یرو که رمیم باال را دستم و

 ! مانمیم میجا در خشک نفر کی یصدا

 ! باش مراقب دارن خار گال اون جون دختر یه -

 ، داشت گلها یها ساقه که یبلند یخارها متوجه تازه و

 ! شدم

 شدت که دیرس گوشم به ییهوی یانقدر صدا ان یول

 و مچرخیم صدا سمت به!  کرد دایپ شیافزا قلبم ضربان

 یوهام با الغر نسبتا و بلند قد یرمردیپ ، کنمیم نگاهش
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 یاغبانب لباس که زیتم و مرتب دیسف شیر و لخت و دیسف

 ، آمد یم من سمت به درختان یال از و داشت تن به

 کل به اش چهره حالت رسدیم ام یقدم چند به نکهیهم

 تممبهو و مات انگار!  کندیم نگاهم ناباور و کندیم رییتغ

 : دبو افتاده لکنت به که است ناباور آنقدر و است مانده

 ؟ یخودت بابا ، ماهگل -

 نمکیم نگاهش شده گشاد یچشمها و رفته باال یابروها با

 ؟ ماهگل! 

 هب رو من کنار و دیآ یم سمتمان به سر پشت از رستار

 : ستدیا یم رمردیپ

 ! آوردمش برات ، کردم عمل قولم به -
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 چه یمعن به را سرم و کنمیم نگاه رستار به واج و هاج

 باال ار دستش و شودیم کترینزد رمردیپ ، دهمیم تکان خبره

 من یول ، کند لمس را صورتم یناباور با تا اورد یم

 کنمیم نگاهش رفتارش از متعجب و اخم با و رومیم عقبتر

 ؟ ستیک ماهگل بود؟ یکس یچ مرد نیا ،

 : رمیبگ را جوابم بلکه تا آورم یم زبان به را میها سوال

 ! نیگرفت اشتباه منو کنم فکر ه؟یک ماهگل -

 فقط حرکت یب که یرمردیپ و من نیب نگاهش رستار

 : چرخاندیم ، کردیم نگاهم
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 ، میبزن حرف درموردش بعد داخل میبر بهتره بنظرم -

 ! رهیم شیپ داره ییهوی یلیخ یچ همه

 درمریپ و کندیم ییراهنما رستوران طرف به را من بعدهم

 هم بود گرفته شکل چشمانش در اشک از یا هاله که

 تداف یم راه به ما از جلوتر و کندیم دییتا را رستار حرف

 ، رساندیم رستوران در به را خودش یتند یقدمها با و

 : کشمیم را رستار یپالتو نیآست

 ؟؟؟ کاریچ نجایا یاورد منو ه؟یک اقاهه نیا خبره؟؟ چه -

 : دکنیم نگاه چشمانم به ینانیاطم پر نگاه با لحظه کی

 و یدیشن داخل اون یچ هر ، یفهمیم باش داشته صبر -

 هک یهست یقو یاونقدر دونمیم و تهیواقع همش یدیفهم

 ! یایبرم پسش از

 ، افتد یم راه و ردیگیم را دستم بعدهم
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 خودش دست ارشیاخت که یجسم مانند گنگ و جیگ

 و میرسیم رستوران به تا شومیم دهیکش دنبالش به ستین

 صورتم به یخاص یگرما ورود محض به ، میشویم وارد

 مممشا ستیچ دانستمینم که ییغذا خوش یبو و خوردیم

 طرح زشیچ همه که یچوب بزرگ رستوران ، کندیم پر را

 اب ییگلدانها اش گوشه گوشه و داشت یچوب و یسنت

 ! داشت قرار زرد مختلف و بیعج یگلها

 نیدلنش یگرما نیا لیدل رستوران یتو بزرگ نهیشوم

 زن چشمک یچراغها که روشن یها سهیر ، بود داخل

 رمگ نماد و بودند شده نصب رستوران دور تا دور داشتند

 . بودند دهیبخش فضا به را یخاص و

 مردریپ همراه یزن بپرسم یزیچ رستار از خواهمیم نکهیهم

 درست و داشت یروشن و گرد صورت ، دیآ یم سمتم به
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 هیرگ ریز ندیبیم را من نکهیهم ، بود رمردیپ سال و سن هم

 ! کشدیم آغوشم در ، میایب خودم به من تا و زندیم

 ؟ ودب خبر چه نجایا!  رودیم ام صدقه قربان و کندیم هیگر

 بودندن بردار دست و بودند گرفته اشتباه یکس چه با را من

 توانستمینم یحرکت چیه و بودم مانده میجا در خشک ؟

 حیتوض را زیچ همه من به درست نفر کی کاش ، بکنم

 ! دهد

 قاب شیدستها با را صورتم و شودیم جدا من از زن

 : ردیگیم

 ؟ میبود منتظرت چقدر یدونیم ؟ یاومد باالخره -

 : دهدیم ادامه و زدیریم اشک

 نهیع درست!  یشد خانوم چقدر!  یشد بزرگ چقدر -

 شباهت بهش حد نیا در کردمینم فکر چوقتیه!  یمادرت

 ! یکن دایپ
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 گفتندیم همه اتفاقا مادرم؟!  دهمیم باال را میابرو کی

 خالفش هک نفربود نیاول ، مامان تا هستم بابا هیشب شتریب

 دشناسیم را من کجا از ؟ ستیک زن نیا اصال!  گفتیم را

 ؟؟ زندینم حرف روشن و واضح یکس چرا ؟

 : کندیم اشاره بود یخال که یزیم به رمردیپ

 اروم یحرفا از چکدومیه یمعن االن تو دخترم نیبش ایب -

 ! یشد جیگ و یفهمینم
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 و برندیم زیم طرف به را من و کندیم دییتا هم رستار

 ام هرهچ به قیعم و ندینشیم من کنار درست زن ، نندینشیم

 رستار که بودم شدن معذب حال در کم کم کندیم نگاه

 : دیگویم

 خبره چه و کجاست نجایا یگیم خودت با االن دونمیم -

 قراره که یزیچ یول ، یارینم در سر یچیه از اصال و

 یدیشن یهرچ ؛ داره ها ینیچ مقدمه نیا به ازین یبفهم

 یهمبف و بشه تموم حرفها تا کن گوش فقط نپرس سوال

 باشه؟ ، هیچ به یچ

 نرزیپ به ینگاه مین دهمیم قورت یسخت به را دهانم آب

 نبود زدن حدس قابل میبرا یچیه ، اندازم یم رمردیپ و

 دهمیم تکان یسر ، کنم صبر قتیحق دنیفهم تا دیبا پس

: 
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 هیچ به یچ بفهمم بتونم که نیبگ زودتر لطفا فقط باشه -

! 

 : کندیم نگاه رمردیپ به رستار

 هستن صالح آقا شونیا -

 : کندیم اشاره زن به و

 رو ماجرا هیبق ، صالح آقا همسر طالخانوم شونمیا -

 ! کننیم فیتعر واست خودشون

 آقا که شودیم دهیکش دو آن سمت به رستار از نگاهم

 : کندیم شروع اول صالح

 ، میکنیم یزندگ رستورانه نیا پشت که یده یتو ما -

 ادمهی میچرخونیم رستورانو نیا و میینجایا که سالهاست

 شناخته هنوز رستوران نیا یوقت شیپ سال یس حدود

 یبده بخاطر من ، نداشت هم یخاص یمشتر و نبود شده
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 دست از رو رستوران بود ممکن آن هر ، داشتم که ییها

 رستوران نیا یبرا تامون هرسه دخترم و همسرم منو!  بدم

 همه انگار میدادیم دستش از اگر و میبود دهیکش زحمت

 ! میبود داده دست از رو مونیزندگ هیسرما

 و رستوران در یجلو بود اومده طلبکارا از یکی روز هی

 هک ماهم ، خواستیم پولشو و بود انداخته راه دادیب و داد

 نبود پامون یجلو هم یراه چیه و میبود پول یب آدم سه

 رو رستوران یها شهیش عمد از هم نامروت طلبکار اون

 هب افتاد و شکوند بود لهیوس و ظرف یهرچ و نییپا اورد

 براش من زدن کتک انگار بزن یک نزن حال و من جون

 ! شدیم پول

 مرد هی و داشت نگه رستوران یجلو نیماش هی نکهیتاا

 هب رو صحنه دنید با شدو ادهیپ رو و بر خوش و قدبلند
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 طلبکار اون و اومد سمتون به شوکه و متعجب روش

 ! کرد جدا من از بود شده که هرطور رو یناحساب

 اب بود کردن فیتعر حال در رمردیپ که یمدت نیا تمام در

 بهتر که یزیچ به زودتر هرچه تا کردمیم گوش دقت

 : برسد بفهمم
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 با و کنه کمک کرد یسع ، هیچ هیقض دیفهم یوقت -

 و کنه ردش امروز یبرا شده هرطور و بزنه حرف طلبکار
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 خونوادم و من طلبکار رفتن از بعد ، شد طورمیهم و بره

!  نرستورا گفت بهش شدینم گهید که یا خرابه و میموند

 و اب یوانایل با دخترم که مینشست رستوران در یجلو

 سمتون به من یزخما کردن یضدعفون یبرا زیتم پارچه

 نگاه نیاول در عشق ریت خوردن و همانا اومدن اون و اومد

 ! همانا ناآشنا مرد قلب به

 : دیگویم بغض با طالخانوم

 هم چون ماهگل گذاشتم اسمشو!  ماه ، بود ماه دخترم -

 اون انیجر اون از بعد!  تو نهیع درست!  گل هم و بود ماه

 هم نجایا به آمدش و رفت و شد دوست ما با بهیغر مرد

 اعتماد بهش اونقدر صالح که ییجا تا شد شتریب و شتریب

 پول مرد اون نکهیا یازا در شد حاضر که کرد دایپ

 ! بزنه نامش به رو رستوران نصف بده طلبکارارو
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 یهرچ که میبود کرده دایپ اعتماد بهش اونقدر هممون

 ودب مشخص منشش و رفتار از چون میاوردینم نه گفتیم

 ! شده بزرگ لیاص و درست چقدر

 رو رستوران یحت و کرد حل مارو مشکالت همه کم کم

 لقب از بهتر یلیخ و انداخت راه دوباره همتش و تالش با

 گذشتیم هم سالها ما اگر که یکار!  غلتک رو میافتاد

 ! میبد انجامش ییتنها میتونستینم

 : کشدیم یافسوس پر نفس شیحرفها انیم رزنیپ

 هنگا و ماهگل مشکوک یرفتارا متوجه کم کم نکهیتاا -

 ماهگل از یهرچ!  شدم مرد اون گاه یب و گاه یها

 دهنش از کلمه کی و کردیم پنهون هیچ انیجر دمیپرسیم

 ینمع دونستمیم خوب بودم زن هی من یول!  ومدینم رونیب

 و ایکار پنهون ، یچ یعنی زن هی یرفتارا و ها نگاه نیا

 ماهم هرحال به!  یچ یعنی شدنا رنگ به رنگ و شدنا هل
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 یقعش ریمس مویبود باخته دلمونو بار هی و میبود جوون

 ! میبود رفته آخرش تا رو یعاشق

 بعد و برود نییپا بغضش خواهدیم انگار کندیم مکث یکم

 : دهد ادامه

 میدکریم فکر کامال گهید که دوسال گذشت بعد باالخره-

 ماهگل هب میدونستیم نکهیا به توجه با ، میشناخت مردو اون

 داره دوست رو ماهگل اگر میخواست ازش داره عالقه

 کیکوچ یروستا هی یتو ما چون کنه ازدواج باهاش

 و ساختنیم لیف مورچه از ها هیهمسا و میکردیم یزندگ

 لشاو!  کنن نابود رو خونواده هی تونستنیم حرفاشون با

 ماهگلو ما از دهیترسیم گفتیم شدو خوشحال یلیخ

 یتدرصور!  میکن بد فکر بهش راجع ما و کنه یخواستگار

 تونهیم میدونستیم و میبود دهید شویپاک دل و چشم ما که

 هی دش قرار کرد قبول نکهیا از بعد!  کنه ماهگلوخوشبخت



 

Romanzo_o 2074 

 چیه و گذشت هفته کی یول یخواستگار ادیب بعد هفته

 دلباخته دخترمون که یعاشق آدم و کیشر نیا از یخبر

 ! نشد بود شده اش

 

 

 از یخبر بازم ما و دوماه شد کماهی و کماهی شد هفته کی

 عوض داشت کم کم ماهگل! دینرس دستمون به آدم نیا

 و در افسرده حالت با و بود اتاق گوشه هی مدام و شدیم

 ییجا و خوردینم یزیچ ، کردیم نگاه رو خونه وارید

 یکار و رفتیم نیب از چشمام جلو داشت بچم رفتینم

 ! ومدینم بر ازم

 کی ،رستار دهد ادامه تواندینم و ردیگیم اش هیگر دوباره

 صالح آقا و دهدیم دستش به و زدیریم شیبرا آب وانیل

 : دهدیم ادامه
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 دنبالش خودمونم ما که شتریب دمیشا دوماه از بعد -

 اهگلم یبرا!  برگشت باالخره ، مینکرد داشیپ و میگشت

 داشت ماهگل که یطیشرا با هم ما و بود اومده خواستگار

 ترمونودخ و میکن قبول رو یهرکس میتونستینم یراحت به

 دیهمف رو یخواستگار هیقض یوقت اونم!  میبسپار بهش

 فعال گفت بوده کجا مدت نیا بگه بهمون نکهیا بدون

 بزاره تونهینم عنوان چیه به یول نداره ازدواج طیشرا

 و کنهیم غشیص فعال و بشه یا گهید کس مال ماهگل

 بعد و خودش هم باشه راحت ما الیخ هم تا شنیم نامزد

 !کنهیم ازدواج باهاش شد ایمه طشیشرا که

 : دیگویم آبش وانیل از دنینوش از بعد طالخانوم

 چه میبود ییروستا ساده یآدما مشت هی که ماهم -

 هباالخر ینامزد از بعد سال کی! هیچ به یچ میدونستیم

 به یچ همه که شد راحت مثال هم ما دل و کردن ازدواج
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 لیاص داماد هی میبود خوشحال!  شده تموم یخوش و ریخ

 ادهخانو بود گفته بهمون!  اومده رمونیگ یحساب درست و

 ازش اونقدر که ماهم ، دهیرس نجایا به ییتنها و نداره یا

 بعد ؟ مینکن باور شدیم مگه میبود دهید یدرست و یخوب

 در و گرفت ماهگل واسه ما بغل خونه هی ازدواجشون از

 هیبق و بارش و کار دنبال شهر رفتیم روزش چند هفته

 و قشنگ شونیزندگ نقدریا ، بود ماهگل شیپ هم روزا

 مگیم هنوز که هنوز که بود عشق از پر و یداشتن دوست

 ! کردن چشمشون

 ینیسنگ انگار ، فرستدیم رونیب را نفسش بار حسرت

 رت سبک زدیم یحرف که دفعه هر و بود دلش یرو یبیعج

 . شدیم

 دار بچه ماهگل یول گذشت ازدواجشون از سال چند -

 ، بشه دار غصه دخترمون شدیم باعث نیهم و شدینم
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 و ندارن بچه به یازین گفتیم بهش شوهرش یهرچ

 ردکینم قبول ماهگل یول خوشبختن یلیخ هم ینطوریهم

 ! بود ها بچه عاشق شهیهم چون

 و ترشیب بود دهیچیپ روستا تو که هم ییثایحد و حرف

 یینازا ماهگل گفتنیم همه ، زدنیم دامن بدش به شتریب

 زن هی و بره کنه ولش شوهرش که فرداس و امروز و داره

 ! بشه دار بچه و رهیبگ رو باشه سالم که گهید

 براش بچه که گفت و اومد در همه یجلو شوهرش یول

!  کنهینم عوض یچیه با رو ماهگل عشق و ستین مهم

 هی ممکنه مردم حرف دونستیم دلش ته نکهیباا ماهگل

 فراموش کرد یسع بازم یول ادیب در آب از درست روز

 ! کنه یزندگ و کنه

. 
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 اب نگاهش که کنمیم نگاه صالح آقا غم از پر یچشمها به

 : است من به حسرت

 حامله ماهگل معجزه هی نهیع باالخره سال چند از بعد -

 هممون شناختینم پا از سر یخوشحال از شوهرش!  شد

 یگفتن اندازش و حد که میبود خوشحال براشون یاونقدر

 لماهگ و نبود داریپا یلیخ یخوش نیا انگار یول ستین

 دش مشخص بود داده شیباردار یبرا که یشاتیازما از بعد

 و هندار رو بچه داشتن نگه تحمل بدنش و داره یمشکل هی
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 از هممون!  بچه ای رهیمیم مادر ای بچه اومدن ایدن به با

 یبرا خودش چون بزنه رو بچه نیا دیق میخواست ماهگل

 از و اصرار ما از یول!  بود مهمتر یا گهید زیهرچ از ما

 داغون و بد یلیخ حالش هیقض نیا از بعد ، انکار اون

 هممون یجلو و اوردین کم بچش عشق به اما بود شده

 جونش متیق به اگر یحت دارهیم نگهش گفت و ستادیا

 دعا هب دست میکن میتونست که یکار تنها ماهم!  بشه تموم

 سالمت و حیصح امون نوه هم دخترمون هم که بود شدن

 دست ذاشتینم و بود مراقبش مدام ماهگل شوهر!  بمونن

 یونقدرا گرفت پرستار براش یحت ، بزنه دیسف و اهیس به

 کم کم که رفتیم شیپ داشت درست و مرتب زیچ همه

 یبرا هوفتیب اتفاق قراره معجزه هی میشدیم دواریام میداشت

 ! کوچولوش دختر و ماهگل
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 مچش من به یخاص نگاه با کوچولو دختر دیگویم یوقت

 اش چهره در که یآه و غم انیم خانوم طال ، دوزدیم

 بود ورتمص یرو که یفیظر یمو تاره شدیم شتریب و شتریب

 با مکردیم حس اما چرا دانستمینم و بردیم گوشم پشت را

 یقعش باهمان انگار کندیم نگاه صورتم به عشق و محبت

 اباب بار نیآخر!  کندیم نگاه من به گفتیم ماهگل از که

 که ودب بابا بار نیآخر ، بود شده رهیخ صورتم به ینطوریا

 رنف کی فقط ایدن یتو نکهیا حس کردیم نگاهم یوقت

 رهیخ من به داشتن دوست از حجم نیا با که داره وجود

 ! دادیم دست ، شهیم

 : دیگویم نگاهش باهمان خانوم طال

 یلیخ ماهگل نکهیا تا شیپ خوب داشت زیچ همه -

!  دش شیزندگ یتو بزرگ یلیخ اتفاق هی متوجه یاتفاق

 ! کرد خراب زویچ همه که یاتفاق
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 دور ار دستش محبت با صالح آقا!  ردیگیم اش هیگر باز و

 یسع و بوسدیم را سرش و اندازد یم همسرش گردن

 : کند آرامش کندیم

 یواخینم که تو نجایا اومده یک نیبب ، زمیعز باش آروم -

 ؟ بشه دار غصه دختر نیا

 و دهدیم تکان یمنف یمعن به را سرش عیسر خانوم طال

 : کندیم نگاهم نگران و ردیگیم دستش در را من دست

 همهنیا نکهیباا ببخش منو! اینش ناراحت بگردم دورت -

 نمتوینم وفتهیم ادمی هیقض نیا هنوز یول گذشته سال

 رشتیب که دختر هی مادرم کنم چه ، رمیبگ خودمو یجلو

 ! نداشتم

 یبرا که یاتفاق از است درست!  دمیفهمینم اصال

 نم خب یول سوختیم شانیبرا دلم بود افتاده دخترشان

 ! شناختمینم را انها
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 شانیبرا من چرا!  نبود مهم من یناراحت آنقدرها پس

 را یگم سردر که صالح آقا ؟ بودم کرده جلوه مهم نقدریا

 : دهدیم ادامه را داستانش ندیبیم من چهره در

 گفته دروغ بهش سال اونهمه شوهرش دیفهم ماهگل -

 یاونقدر شوک نیا!!  خانواده هم و بچه هم داشته زن هم

 یلیخ بچه و کرد مارستانیب یراه رو ماهگل که بود بزرگ

 . . و اومد ایدن به موعد از زودتر
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 ، نیمگغ ، تلخ یسکوت!  شودیم سکوت فقط حرفش هیبق

 ، بود مشخص اش چهره در حرفش یباق!  درد از پر

 . شد هبست گرید و دیرس نجایا به تا ماهگل یزندگ دفترچه

 حقش در یکار نیهمچ ماهگل شوهر چرا شدینم باورم

 ماهگل عاشق مگه ؟ بود گفته دروغ چرا ؟ بود داده انجام

 ؟؟ نبود

 : پردیم دهنم از ناخواسته

!  کردیم دخترتون با نکارویا دینبا!  داشته یپست شوهر -

 ! دخترتونو امرزهیب خدا!  متاسفم واقعا

 و دیترد از پر شیها افهیق کنندیم نگاه من به شانیدو هر

 انشیب چگونه دانندینم یول دارند یحرف ،انگار ستیدل دو

 یور را شیدستها و دیا یم جلوتر رستار نکهیتاا ، کنند

 نگاه من به اش یجد افهیق با و کرده گره هم در زیم

 : کندیم
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 از بعد ماهگل ، یدیفهم خوب مطمئنم رو نجایتاا خب -

 نتونست یسخت به هم نارسش بچه و رهیم ایدن از مانیزا

 پدرش که ییدکترا نیبهتر لطف به اونم دارن نگه زنده

 . کرد دایپ واسش

 : کنمیم تر زبان سر با را لبم

 اون یبرا هم ، شدم ناراحت واقعا و دمیفهم خب آره -

 خودمو به ربطش اصال یول!  ماهگل یبرا هم و بچه

 نم به یربط چه داستان نیا و هیقض نیا االن ، فهممینم

 ؟ داره

 کرده سکوت که همسرش و صالح آقا به ینگاه رستار

 : کندیم نگاه من به دوباره و اندازد یم بودند

 هک هست یا گهید یزایچ بگم رو ربطش نکهیا از قبل -

 هک یروز همون ماهگل همسر!  بشه اضافه داستان به دیبا

 بولق اونم و دخترم یخواستگار ایب گفت بهش صالح اقا
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 با اهر یتو ، برگرده هفته اخر که رفت یخوشحال با و کرد

 که یکس یول نهیبینم یبیاس خودش!  کنهیم تصادف نفر هی

 ! رهیمیم ، بود مقابل نیماش یتو

 هک یدست و زندیم هیتک اش یصندل به حرف نیا از بعد

 زیم یرو را کردیم ییخودنما ان در عقابش انگشتر

 : گذاردیم

 هکشت که آدم اون زن فهمهیم وفتهیم که ییاتفاقا یط -

 نیهم یبرا!  نداره یکار و کس و پشتوانه چیه و بارداره

 ازدواج زن اون با مجبورا کنهیم که یزیر برنامه هی طبق

 ای زن نیا ای و عاشقشه گهیم خونوادش به و کنهیم

 یعشق چیه گهیم زنه به اولشم همون از!  گهید چکسیه

 چون شهینم یواقع ازدواج اون چوقتیه و ستین کار در

 نه نهید یادا فقط نکاریا و داره دوست رو گهید نفر هی
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 ستین خودش مال که یا بچه یبرا شد قرار!  گهید زیچ

 ، کنه یپدر

 

 

۰۳۴ 

. 

. 

 

 نداشت یا گهید چاره زن اون از گرفتن تیرضا یازا در

 ! کردن تحمل و اومدن بر پسش از جز

 بود عاشقش مدتها که یدختر دنید به مدتها شد مجبور

 یچشمها یتو و کنه جور و جمع خودشو بتونه تا نره

 و داشت رو ماهگل یهوا مدام دور از!  کنه نگاه عشقش
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 دیفهم نکهیتاا دیدیم رو حالش شدن بدتر روز به روز

 نشدید به و کنه مقاومت نتونست گهید و داره خواستگار

 ! نره

 ! کنمیم نگاه رستار به مشتاق و شده گرد یچشمها با

 طورچ!  بود بیعج شیهایبلند و یپست و عشق نیا چقدر

 ؟ دوفتیب یکس یبرا هم پشت اتفاق نهمهیا است ممکن

 خجالت خودم از!  بودم کرده قضاوت زود من چقدر

 ! دمیکشیم

 ازدواج بعدم مدت هی و کننیم نامزد یدونیم که بعدشم -

 چون بگه رو تیواقع ماهگل به نتونست چوقتیه و! 

 اهاشتب که یدرصورت دهیم دست از رو ماهگل کردیم فکر

 نارک هیقض نیا با که بود عاشقش یاونقدر ماهگل کردیم

 تنها داد دست از رو ماهگل یوقت!  کنه باورش و ادیب

 شیپ برهیم خودش با رو دخترشون یعنی شیادگاری
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 واسه اون که همونطور خوادیم همسرش از ، خانوادش

 ! کنه یمادر دخترکوچولوش یبرا ، کرده یپدر دخترش

 خودش مال دختر نیا گهیم هیبق و مادرش و پدر به یول

 اورب همه و گرفته عهده بر رو شیسرپرست فقط و ستین

 هک نهیآد فرامرز کردینم هم فکرشو چکسیه چون کننیم

 عشق کردنیم حساب روش و داشتن اعتماد بهش شهر هی

 شمادر خواسته به که کوچولو دختر نیا و داشته یپنهون

 ! عشقه نیا ثمره ، شد گلچهره اسمش

 مهه به میچشمها به میگوشها به ، میها دهیشن به یا لحظه

 در بارها و بارها و بارها آخرش جمله!  کنمیم شک زیچ

 گاران!  فهممشینم ، فهممینم اصال یول شودیم تکرار سرم

 !! کندیم مقاومت دنشیفهم مقابل در ذهنم

 : خواندیم را زیچ همه ام چهره از انگار رستار
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 ، بهیعج یلیخ برات یچ همه و سخته باورش دونمیم -

 یبرا یوقت عمو چون یبفهم نارویا همه بود وقتش یول

 خودتم به مناسب فرصت هی سر گفت کرد فیتعر من

 گمیم بهت من حاال اما ، نتونست متاسفانه یول! بگه قراره

 هن یدار نهیآد خون تو!  گالره نه یفرامرز یاصل دختر تو

 اجازه فقط سالها نیا تموم یتو که نفر دو نیا!  گالره

 گلماه!  بزرگتن مادر و بزرگ پدر ننتیبب دور از داشتن

 ! یتیگ نه توهه مادر

 اکو سرم یتو حرفها و صداها ، چرخدیم سرم دور ایدن

 همه که ییروزها تمام ، بابا چهره ، ماهگل اسم ، دهندیم

 ناحق هب که ییحرفها تمام ، کردن رفتار باهام یمحبت یب با

 یرمه یب ، بود عشق از پر که بابا یدارما دوست ، دمیشن

 حس!  گالره به ادشیز محبت و من به نسبت خانجون
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 عیام جوشش ، زندیم تر کند لحظه به لحظه نبضم کنمیم

 ؛ کنمیم حس رو چشمهام یتو یگرم
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 حس ، یخفگ حس ، ادینم باال که گلومه ته یادیفر

 انگار قلبم نهایا تمام انیم ، قلبم ، یهودگیب مضخرف

 هب شدن ریخاکش و شدن خورد مانند ییصدا فقط!  زدینم

 ؟ کرد باهام نکارویا چرا بابا!  دیرسیم گوشم
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 وادارام ییروین ، بود شده حس یب و کوفته تنم انگار

 ، رمیبگ فاصله زیم از قدم چند و بشم بلند میجا از کندیم

 روین آن کبارهی به ، بود محو زیچ همه یول زدندیم میصدا

 نیزم یرو آن کی و شوندیم شل میپاها و کندیم میرها

 یوب ردیگیم آغوشم در و دیآ یم دنبال به یکس ، افتم یم

 ، شناسمشینم یول آشناس تنش یگرما ، آشناس عطرش

 هتاز انگار ، بودند افتهی را خروج راه میاشکها تازه انگار

!  دبودن گرفته را میگلو از امدن رونیب ی اجازه میادهایفر

 از چه از پرم دل و اشکها لیس نیا دانمینم کنمیم هیگر

 چنگ را داشت آغوش در را من که یتن یول بود کجا

 : زنمیم داد و کنمیم هیگر بلند بلند و کنمیم بغل و زنمیم

 مدوس یکس که کردم کاریچ ؟ بودم کرده کاریچ من مگه-

 مادرمه گفتن که یکس چون اومدم؟ زود چون ؟ نداشت

 ؟ مرد من بخاطر
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 : ردیگیم شدت ام هیگر

 و عشق چون!  لنگهیم کار یجا هی گفتمیم شهیهم -

 الم نفرتا و سرزنشا یول بود کایرون و گالره مال محبت

 !! من

 اباب نبود در که میها یبچگ مانند کنمیم هیگر دلم ته از

 داشتمن را آن به بردن پناه یبرا یکس کردندیم تمیاذ یوقت

 عذاب نگونهیا بودن یپنهان عشق کی ثمره جرم به من ،

 ؟ بودم دهیکش

 دلم فقط نخواستم یچکیه از یچیه من بخدا -

 هی یکس مگه یول باشن داشته دوسم هیبق مثل خواستیم

 عشق از که یدختر هی داره؟ دوست رو یسرراه دختر

 خب!  خوادینم یکس معلومه خب رو پدرشه اول پنهون

 ! هیادیز که معلومه
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 به شدیم یجار فکر بدون امد یم زبانم به یحرف هر

 ودمب گرفته اغوش در را یکس فقط نداشتم یتوجه اطرافم

 و شومیم جدا او از یا لحظه ، زدمیم زار خودم حال به و

 که یا شانه فهممیم باالخره و کنمیم نگاه اش چهره به

 غضمب ، است رستار به متعلق بود کرده باز جا سرم یبرا

 : کوبمیم اش نهیس به و شودیم شتریب

 دختر نیا هم تو یحت!  ینداشت دوسم توهم یحت -

 چون ستمین ناراحت ازت یول!  ینخواست رو یسرراه

 تو کردن تحملم زور به همه چون!  نخواست منو یچکیه

 یک مگه صوحابویب یگل! ؟ کمتره هیبق از مگه تیچ

 خواد؟یم

 : افتادند یم نییپا به دانه دانه میاشکها و زدمیم حرف

 روز همون از اگر چون!  همتون از!  ادیم بدم همتون از -

 تتمسرپرس فقط گفته و اوردت بابات گفتنیم بهم اول
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 تهداش دوست انتظار گهید یهست ییسرراه هی گفتنیم

 ! دمیکشیم عذاب کمتر!  نداشتم شدن

 : کندینم یمقاومت چیه او و کوبمیم اش نهیس به
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 هشیهم که تو ؟ یزنینم حرف چرا کشم؟یم یچ یفهمیم -

 ؟ ادینم در صدات االن چرا یبزن حرف یبلد خوب

 : کنمیم نگاه ناراحتش ی چهره و قرمز یچشمها به
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 من یکنیم درک تو خب اره ؟؟ سوزهیم برام دلت ؟ هیچ-

!  یدونیم خوب بودنو کار و کس یب هی چون گمیم یچ

 دیشا اصال!  گمیم یچ یفهمیم یدیکش رو یمحبت یب

 هب نهیآد ییکذا خاندان اون از نفر هی که یبریم لذت یدار

 یکرد در به دونیم از رو همه تو ؟ افتاده روز و حال نیا

 ! بخت اهیس منه از نمیا

 ، ندک بلندم نیزم یرو از کندیم یسع فقط دیگوینم یزیچ

 : کشمیم غیج

 زن اون یجا کاش!  نزن دست من به اصال!  کن ولم -

 ماد از اومدن ایدن به موقع کاش!  بود مرده دخترش چارهیب

 یکن یزندگ پست زار لجن نیا تو یایب یخوایم دنیپرسیم

 براش بابام مگه ؟ دنیپرس منو نظر کجا مگه یول!  نه ای

 ؟ بهیغر زن هی اغوش تو گذاشتم که من نظر بود مهم
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 ام یانرژ تمام انگار یول ستمیا به میپاها یرو کنمیم یسع

 ، بود مشخص وضوح به بودنم شل و بود رفته لیتحل

 ندک کمکم خوامیم افتادنم دوباره از یریجلوگ یبرا رستار

 هب یول خوردینم تکان شیجا از نکهیباا دهمیم هلش که

 : کوبمیم ستبرش نهیس

 خونواده همون از!  ییهمونا از توهم!  نزن دست من به -

 ! هیشکل چه هیچ محبت و مهر دوننینم که یا

 صالح اقا و خانوم طال انگار ، کوبمیم اش نهیس به بارها

 و شودیم مانع رستار یول ردندیبگ را میجلو خواهندیم

 ! دهم ادامه نگونهیهم خواهدیم

 یزندگ از بخت اهیس یگل سهم ، افتم یم هق هق به

 ! بود بودن کس یب ، بود بودن یاضاف

 جمع میچشمها یجلو ام یزندگ یادمها و خاطرات همه

 اننش باانگشت را من ، مضحک یپوزخند با و بودند شده
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 بدرد ، یاضاف ، کردیم بارم یزیچ هرکدامشان و دادندیم

 که یدختر ، یسرراه گفته بهش باباش که یدختر ، نخور

 نداره دوسش یچکیه

 هک پررنگ رهایتصو و شودیم ادیز ها پچ پچ نیا یانقدر

 یجسم مانند و رودیم یاهیس میچشمها هیثان از یکسر در

 ریاس ، شود رها نیزم یرو خواهدیم که سبک و جان یب

 . کندینم حس یزیچ گرید و شودیم رومندین یدست

. 

. 
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 رد نمیسنگ یپلکها ، کنمیم باز را میچشمها یسخت به

 یباال سقف به را نگاهم کردندیم مقاومت شدن باز برابر

 ، ییآشنا زیچ هر از یخال ، بود یخال ذهنم دوزمیم سرم

 یلعنت یسوالها نیهم ؟ بود شده خبر چه ؟ بودم کجا

 هب اوردیب هجوم یرگبار صورت به زیچ همه تا بود یکاف

 ! ندآور ادمی به یمضحک پوزخند با را میهایبدبخت و ذهنم

 ، نمیبب را اطرافم توانمیم تازه و شومیم زیخ مین میجا در

 و تداش اطیح به رو یبزرگ پنجره که مرتب و ساده یاتاق

 . بود شده سوز و سرما جادیا مانع اتاق گوشه نهیشوم

 قتیحق نیا ، کندیم وارد یدیشد فشار میگلو به بغضم

 چه دیبا االن است؟ نامهربان و دهنده عذاب نقدریا چرا

 انگار یول ، بودند ام خانواده که یا خانواده ؟ کردمیم
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 یافراد انیم ماندن سردرگم نیهم است تلخ چه و نبودند

 شانیدهند آزار یرفتارها لیدل یدانستینم عمر کی که

 ! ستیچ

 و سن هم یدختر و شودیم باز اتاق در نیح نیهم در

 وارد یدوخت خوش یگل یگل بلند لباس با خودم سال

 و شودیم زده جانیه و متعجب انگار من دنید با و شودیم

 : زندیم داد بلند

 ! شده داریب یگل نیایب نییبدو خااله ، خاله -

 یمشک یچشمها در که یجانیه و نیریش لبخند با هم بعد

 : دیآ یم سمتم به بود مشخص اش

! ! شهینم باورم!!  یمادرت هیشب چقدر!  خالق جلل یواا -

 ! دختر میبود منتظرت چقدر یبدون اگر آخ

 تر یخودمان را خودش و شودیم تخت یرو کنارم بعدهم

 : کندیم
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 باال دکتر شیپ ساعت کی تا ایکرد جونمون نصف -

 بود نگرانت یحساب هم پهیخوشت آقا اون ، بود سرت

 زهیچ گفت دکتر چون مینذاشت ما شهر ببرتت خواستیم

 ! ستین یخاص

 اتاق وارد گرید نفر چمد ، شودیم تمام که اش جمله

 ااق و رستار هم بعد و خانوم طال سمت به نگاهم شوندیم

 اررست ، شودیم دهیکش شدند اتاق وارد عجله با که صالح

 : دیآ یم سراغم به آنها از زودتر

 ؟ جات از یشد بلند هوی چرا ؟ یبهتر ؟؟ خوبه حالت -

 ! کن استراحت بکش دراز

 در که شومیم بلند میجا از رمیگیم او از را نگاهم بغض با

 تاررس ، نمینشیم میجا در دوباره و رودیم جیگ سرم آن کی

 نیچن در است بار نیاول انگار است آشفته اش افهیق

 : نمشیبیم یتیوضع
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 بعدش کن استراحت ؟یبر یخوایم کجا حالت نیباا -

 ! برمتیم خودم یخواست هرجا

 : دیآ یم سمتم به طالخانوم

 حالت یناراحت میدونیم ماهت شکل قربون ، زدلمیعز -

!  وفتهیب واست اتفاقا نیا خواستینم دلمون بخدا یول بده

 ازت خودمون دادیم اجازه بابات اگر قسم مادرت روح به

 میگفت یحت!  متیذاشتیم سرمون رو ، میکردیم ینگهدار

 ! یباش خودش شیپ خواستیم بابات یول ، شهر میایب

 و مکن باز زبان خواهدینم دلم یحت!  زنمیم یتلخ پوزخند

 ! بزنم یحرف
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 یا ادهخانو هی یتو که!  باشه سرپرستم که خواستیم بابا

 یچکیه انگار شه رفتار باهام یجور بودم خونشون از که

 ! بشم بزرگ یمهر یب و ترحم با که ستم،ین

 کالفه ، شنودیم را ام نگفته یحرفها تمام انگار رستار

 : کندیم نگاهم

 که یدونیم ؟ داشته دوست چقدر عمو یدونیم که تو -

 هیبق به اگر!  دادینم انجام فکر بدون رو یکار چوقتیه

 گهید شدیم محل کل ینما انگشت یدخترش تو گفتیم

 اونموقع دادیم دست از کارشو نداشت موندن واسه ییجا

 پس از یچجور!  دخترشو و یتیگ هم داشت تورو هم

 آخر و اول عشق ماهگل دونستینم ی؟کس ومدیم بر تون
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 یهست یتیگ یهوو دختر گفتنیم!  که بوده فرامرز

 دهبو تااالن که ینیا از که داشتن باهات یرفتار اونموقع

 گفتیم هم یتیگ اگر!  رفتنتیپذ ینم اصال!  شدیم بدتر

 گهید یجا هی به هیبق باز کنمیم بزرگش نداره یمشکل

 بزرگ هووشو دختر خوادیم یتیگ چرا که کردنیم شک

 ! رفتیم لو خودش دختر داستان اونموقع ؟ کنه

 دلم یول دیگویم درست ، شودیم جمع بغض از میلبها

 ، اشتمد یشتریب انتظار یلیخ بابا از چون کندینم قبول

 و ردکیم میرها یخبر یب نیا یتو دینبا!  شتریب یلیخ

 ! رفتیم

 ! خودت تو زینر بگو یزیچ هی ؟ یبزن یحرف یخواینم -

 حال انگار!  مهمم شیبرا یلیخ انگار زندیم حرف یجور

!  فهمدینم را من چکسیه ، است مهم یکس یبرا من بد

 ایدن به من چون!  کندینم درک را من نحس حال چکسیه
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 تردخ نیتر ینداشتن دوست و اضافه و تنها تا بودم امده

 ! باشم ایدن

 نگاهم دلبخن با بود نشسته کنارم و شناختمینم که یدختر

 : کندیم

 زدن حرف نکنه ، میبشنو صداتو بگو یزیچ هی بابا یا -

 ؟ رفته ادتی

 : اندازم یم مهربانش صورت به یتلخ نگاه

 اصال بره ادمی حرفامم یبفهم که ینداشت منو حال -

 ! ستین بیعج

 : شودیم شرمنده نگاهش

 و الح خواستمیم فقط نداشتم یمنظور بخدا دیببخش -

 من!  کنم یمعرف بهت خودمو ایب اصال ، شه عوض هوات

 ! تو و مامانت خاله دختر طال، خاله خواهرزاده المیش
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 یحرفها دنیشن حوصله اصال ، کنمینم نگاهش

 ! نداشتم را چکدامشانیه

 : اندازد یم یهمگ به ینگاه رستار

 زنمب حرف گلچهره با تنها قهیچنددق بخوام ازتون شهیم -

 ؟

 خانوم طال و کنندیم نگاهم غم با صالح آقا و خانوم طال

 : دیگویم

 ئنممطم ، ارمیب براتون ایشکر کیک اون از رمیم من پس -

 ادیم خوشتون

 : کندیم اشاره الیش به و

 ! میکن آماده شامو کن کمک من به ایب توهم الیش -

 : کندیم نگاهم مهربان آقاصالح
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 از یقسمت غم و درد ، باباجون نکن تیاذ خودتو -

 یول بوده تو سهم نمیا هست همه واسه آدمه یزندگ

 ! شهیم قسمتت دنیخند بازم گذرهیم
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 نهایا یول دهدیم خوب حال ، دارد آرامش زدنش حرف

 . نبود یکاف من درد و غم نیتسک یبرا

 : اندازد یم من به یگرید نگاهه الیش
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 دمتید که امروز نیهم یول شناسمتینم اصال من -

 خواهر نهیع ها خاله دختر ، گرفتم ازت یخوب حس

 االن از من ، بشن آشنا باهم مدتها بعد اگر یحت موننیم

 ! دارم خواهر هی که خوشحالم

 رونیب صالح اقا و خانوم طال با همراه و شودیم بلند بعدهم

 . رودیم

 حوض و اطیح که یبزرگ پنجره به بعد و رفتنشان به

 ، شومیم رهیخ دادیم نشان را اطیح وسط شکل لیمستط

 : ندینشیم کنارم الیش یجا رستار

 ؟ یبزن حرف من با یخواینم -

 تا رداو یم باال را دستش ، مانمیم رنیب به رهیخ تیاهم یب

 و دهمیم نشان واکنش عیسر یول بزند کنار را میموها

 : ددار یبیعج ینیسنگ اش رهیخ نگاهه ، رمیگیم فاصله

 ؟ تمگف بهت قتویحق نکهیا از ؟ هیچ من با مشکلت االن -
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 ، دکریم تمیاذ هم دنیکش نفس و بود شده خشک میگلو

!  فهمدب کند فکر شتریب یکم دیشا بود؟ چه او با مشکلم

 مهم شیبرا!  نداشت دوستم ، داشتم دوست را هرکه من

 ممه شیبرا باباهم یحت ، همانهاست از یکی هم او!  نبودم

 گفتیم من به نهایا از زودتر یلیخ را قتیحق وگرنه نبودم

! 

 کن نگام -

 : کندیم تکرار باز که دهمینم حرفش به یتیاهم چیه

 ! گلچهره کن نگام -

 کنمیم فکر چرا ؟ زندیم صدا کامل را نامم او فقط چرا

 میبرا ارزش یلیخ یعنی زندیم صدا متفاوت را نامم چون

 ! ندازمیب صورت به ینگاه مین الاقل دیبا و شده قائل

 : دیگویم که اندازم یم طرفش به یکوتاه یلیخ نگاه
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 دونمیم!  کنهینم نگاه بد اخمو نقدریا دشمنشم به آدم -

 ! یناراحت ازم یزد رستوران تو که ییحرفا بخاطر

 رمیبگ فاصله خواهمیم ، کندیم کترینزد من به را خودش

 : شودیم مانع که

 ام بهیغر پشت هفت انگار نکن رفتار یجور هی ، نیبش -

 نیا هک ینبود مهم اگر ؟یستین مهم برام یکنیم فکر چرا! 

 یمونب ندونستنت یتو ذاشتمیم!  گفتمینم بهت قتویحق

 ! یبش تیاذ دروغ با ذاشتمیم

 دیآ یم لبم یرو شودیم ظاهر قهیدق چند هر که یپوزخند

: 

 ؟ ینکرد سواستفاده ازم دروغ با که کنم تشکر االن -

 ! کنمیم جبران شده هرطور ممنونم باشه

. 
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 : کندیم کیبار را شیچشمها

 هی بزار یول!  یدار من با یناسازگار سر امروز کال تو نه-

 بهم نه ای یببخش باباتو قراره نکهیا ، بگم بهت رو یزیچ

 تیواقع نیباا چطور قراره بعد به نیا از نکهیا نداره یربط

 برخورد یخوایم یچجور نهیآد خونواده با ای یایب کنار
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 دونمیم االن که یزیچ تنها ستین مربوط بهم هم یکن

 ! دونمگر برت قبلت از تریقو که نهیا داره ربط بهم یلیخ

 پشت شصتش انگشت حرکت یگرم ردیگیم را دستم

 که یحس دهدیم قلقک دلم ته را یبیعج حس ، دستم

 را دستم ، شود فراموشم زیچ همه و کند بروز خواهمینم

 : ردیگیم تر محکم که بکشم رونیب دستش ریز از خواهمیم

 تو هک ییقو دختر اون ینتون ممکنه کنم ول دستتو اگر -

 ! یکن دایپ وجودته

 هم به حال و بیغر حس نیا که یستین من یجا تو -

 از یتونینم یباش یقو هرچقدرم یبفهم که!  یبفهم زنو

 اش لحظه به لحظه که یزندگ نیا از حالم!  یایب بر پسش

 !! خورهیم هم به گذرهیم سخت داره

 جا لبش یرو نداشت پوزخند از کم که یتلخ لبخند

 : کندیم خوش
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 یدار ؟ بگم یچ من پس ، گذشته سخت تو به اگر -

 یغذا ، خواب یجا که یسخت یزندگ از یکی یجلو

 یلیخ دیشا که یا خونواده ، دانشگاه ، مدرسه ، خوب

 نایا گمب تونمیم فقط که یگیم یداشت بودن اما نبودن خوب

 ! ودهنب هم یبدبخت و یسخت قطعا نبوده یخوشبخت اگر

 و ترحم چشم به همه یول نداشتم چکدومشویه کاش -

 !! کردنینم نگام بودن یاضاف و یدلسوز

 منیهمچ ترحم یبفهم که نبرده خوابت حاال تا سرما از -

 یسوزدل یبفهم که یدینکش یگرسنگ!  ستین یبد زیچ

 هم بودنو یاضاف که ینبود تنها یاونقدر!  هیخوب زیچ چه

 ! یبخر جون به

 : شودیم رهیخ دستش یتو انگشتر به
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 ییکارا چه یدیشن!  نه منو داستان یول یدونیم منو اسم -

 من یجا اگر ، گذشت من به یچ یدینشن یول کردم

 ! دختر یبود زده جا اول پله همون یرو یبود

 او که ییها یسخت یپا به اتفاقها نیا که بود درست

 ! بودند که من تحمل از شتریب یول نبود دهیکش

 گهید چون زنمیم جا دارم هستم که خودمم یجا من -

 با خوادینم دلم بدم ادامه خوادینم دلم ، خستم

 ! بشم چشم تو چشم چکدومشونیه

 زا عمر هی!  یبرگرد تریقو دیبا گمیم که نهیهم بخاط -

 هک یداد نشون رو یاحساس و یشکستن دختر هی خودت

 هب وقتشه گهید االن!  شده رد روش از یقیطر هی به یهرک

 ! یایب خودت

 : دهمیم قورت درد با را بغضم
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 و یمهربون بگه نبود یکی بودم احمقا نهیع خدا شهیهم -

 همه یه نزدم دم و شکستم یه!  داره یحد هم یسادگ

 ! بسمه گهید بسمه!  نزدم دم و افتاد گردنم یچ

 ستهخ شهیهم از که تیزندگ از نقطه نیا تو نجایا بنظرم -

 ، یا شکسته ، یدیبر جا همه از ، یتر
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 هگید شروع هی نه قبل مثل یول یکن شروع دیبا دوباره

 ! یخوایم خودت ، نه هیبق که یشیم یا گلچهره نباریا
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 یول نه گنیم بهش ایدن و کنهیم انتخاب هی که یکس

 نیسختر قسمت نیا!  دهیم انجامش و اره گهیم خودش

 قول بهت و گذشتم ازش منم که ییجا ، تهیزندگ یجا

 ! نداره وجود توش یمونیپش دمیم

 ، خوردیم زنگ اش یگوش شودیم تمام اش جمله نکهیهم

 نم به ینگاه مین بعدهم و اندازد یم اش صفحه به ینگاه

 : دیگویم و

 . کن فکر حرفام به کمی توهم! امیم زود و دمیم جواب -

 رونیب تا نگاهم و زنمینم یحرف و دهمیم تکان یسر

 . کندیم دنبالش رفتنش

 نیا دیبا چرا ، نبودم مهم شیبرا اگر خودش قول به

 کرف!  بود بابا به اش عالقه بخاطر دیشا ؟ زدیم را حرفها

 ودشیم هم در میاخمها کندیم دایپ انیجر سرم یتو که بابا

 را شفکر یکس چه ، زدیریم فرو شتریب قلبم در یزیچ و
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 دادیم دخترکوچکش یبرا را جانش که یفرامرز کردیم

 یتیگ ؟ شودیم چه االن اصال ؟ باشد کرده او با را نکاریا

 گفته مامان او به عمرم تمام در که یتیگ ؟ نبود من مادر

 یزن از همه!  بود ام یزندگ کاره چیه اصل در بودم

 من به یلیخ ظاهرا و دارد اسم کی تنها که ندیگویم

 ! است داشته شباهت

 بلند ، کنمیم نگاه بود شده نصب اتاق گوشه که یا نهیآ به

 به را خودم دردم سر به تیاهم یب کنمیم یسع و شمیم

 خودم ریتصو به آن در ؛ ستمیا به مقابلش و برسانم نهیا

 و پژمرده که یصورت و کرده پف چشمان کنمیم نگاه

 عاشق که یماهگل ؟ بود من هیشب ماهگل ، بود نیغمگ

 به یدختر تا گرفت را جانش هم بچه همان و بود بچه

 هک ماهگل فیح!  ستین مهم یکس یبرا که دیایب ایدن

 صورتم روانه اریاخت یب که ییاشکها!  نبود من بخاطر
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 گالره چرا دمیفهمیم حاال ، زنمیم کنار آرام را شوندیم

 هن بودم ماهگل دختر من چون ، بود یتیگ تیاولو شهیهم

 اش مادرانه آغوش و محبت و مهر چرا دمیفهمیم حاال ، او

 ! وا نه بودم ماهگل دختر من چون بود شتریب گالره یبرا

 هیبق چشم در را گالره داشت یسع چقدر دمیفهمیم حاال

 نام به ناآشنا یزن دختر من چون!  نه را من یول کند زیعز

 ! بودم ماهگل

 که ، خواستیم را یواقع مادر کی آغوش دلم االن چقدر

 مبگذار شیپا یرو را سرم ، ببوسد را میموها ، کند بغلم

 یتیگ که ییحرفا!  بزنم حرف و کنم هیگر ریس دل کی و

 وشخ جا دلم در عقده مانند و نگفتم یکس به که ، دینشن

 . بودند کرده

 او ، شومیم طالخانوم ورود متوجه نهیآ از و شودیم باز در

 ؟ باشد داشته دوست را من تواندیم او بود؟ من مادربزرگ
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 هک خانجون نبود؟ خانجون مانند که او ؟ کند بغلم تواندیم

 ارک تا و بود دستش در حشیتسب و کردیم ترش رو مدام

 را شیها هیکنا طعنه و گفتیم یاکبر اهلل یکردیم یاشتباه

 ! کردیم شروع
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 هم کنارش در و بود کیک از پر که دارد دست در ینیس

 ، شودیم خارج آن از یگرم بخار که ریش وانیل کی

 و اردگذیم کنار را ینیس که ندیبیم چشمانم در چه دانمینم
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 عشق چشمانش در اما چرا دانمینم ، دیآ یم سمتم به

 من چشمان در چه او دانمینم و دمیدیم یمهربان ، دمیدیم

 در چه من دانمینم و ردیگیم آغوش در را من ارام که دید

 وجودم تمام با بلکه نزدم پسش که کردم حس آغوش آن

 که یگرم آغوش ، شوم گم آغوش آن در داشتم دوست

 یبرا کردمیم حس و بود یواقع ، داشت مادرانه یبو

 هار را خودم نیهم یبرا کنمیم اش تجربه است بار نیاول

 گاران و میزیریم اشک و میکنیم هیگر باهم دو هر و کنمیم

 . . شومیم سبک یواقع یمعنا به اش قطره هر با

* * * 

 

 " رستار" 

 

 : کشمیم میموها در یدست
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 کار یجا هی ستین نرمال اصال دختر نیا ؟ یچ یعنی -

 ! لنگهیم

 : چدیپیم گوشم یتو دیجاو یصدا

 که آخر دفعه گفت و زد زنگ من به ، داداش دونمینم -

 براش یکل و دهیفهم کلیما زدهیم حرف تو با داشته

 و هریبگ انتقام خوادیم کلیما گفت!  شده درست دردسر

 ! دنبالته در به در

 میها هیر وارد را یهوا یسرما و کشمیم یقیعم نفس

 : کنمیم

 ریگ شخود باز گرفتن انتقام موقع کلیما یگفتیم بهش -

 داشت یچ همه که اونموقع پدرسوخته کهیمرت!  وفتهین

 نهشه گرو هشتش که االن رهیبگ منو یجلو نتونست

 ره؟یبگ انتقام خوادیم

 : دیگویم یگوش پشت از دیجاو
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 مک کم کلیما گفت ایجورج که نهیا بدتر خبر داداش -

 ! بندازه رتیگ ممکنه آن هر و شهیم کینزد بهت داره

 : زنمیم یکج مرموز لبخند

 ! میریم و میبندیم پروندشو کال ندفعهیا!  ادیب بزار پس -

 کلیما گفت هم مدارک درمورد ایجورج دختره نیا -

 تگفیم!  بده لو جاشونو کرده مجبورش و کرده شیزندان

 ! نداره اعتماد بهش گهید کلیما

 : کنمیم نگاه اطیح وسط حوض به

 ای میکن اعتماد بهش ما که نهیا فقط نکارایا از اش زهیانگ -

 ؟ هیجد هیقض

 که نیا گفتیم کلیما از ترس با ، زدیم حرف یجد -

 شا برادرزاده که اون به نسبت یحت شده رحم یب یلیخ
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 نیا!  نرماله یچ همه بگم تونمینم بازم حال نیباا!  بوده

 ! بشه کینزد تو به یاتفاق طور به تونهینم دختر

 : دهمیم تکان یسر

 یقتو!  برگردم من تا نده جوابشو بعد به نیا از ، درسته -

 شهیهم واسه اونم کار ادیب کلمیما ، تمومه کارم برگردم

 ! کنمیم تموم

 کنم جور و جمع نجایا بساطمو من پس ، داداش حله -

 یخدافظ واسه کنم دعوت هارو بچه بندازم راه مراسمم هی

! 

 بده رخب بهم افتاد هم یاتفاق نکن شلوغش فقط ، خوبه -

 . نده انجام من اطالع بدون یکار چیه

 ؟ گهید امر ، سییر چشم -

 ! پسر باش خودتم مراقب برو ، ندارم -
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 برسم کارم به برم کنم قطع ، چشم اونم -

 که رسدیم گوش به یدختر نازک یصدا خط پشت از و

 ! زدیم شیصدا

 :دهمیم تکان یسر متاسف

 هی کارت یرفتن دم فقط زنهیم صدات داره کارت برو -

 ! نکنه گردنت وبال توله

 : خنددیم
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 ، رسمیم خوب کارام به من یدونیم که تو نباش نگران-

 ! اشتباه بدون و درست

 فقط باش مراقب انمیجر در هیستودن استعدادت اره -

 . کنمیم قطع را یگوش یخداحافظ هی با و

 گلچهره متوجه و اندازم یم ینگاه داخل به اتاق پنجره از

 و بودند نشسته تخت یرو دشیجد مادربزرگ همراه که

 . شومیم ، بود گذاشته خانوم طال یپا یرو را سرش

 را یسخت یواقع یمعنا به یول گفتیم دنیکش یسخت از

 ؛ ندارد مادربزرگ نوازش دست یسخت ، بود دهینچش

 کنمیم فکر تلخ یها روز به!  ندارد را پدر عالقه و عشق

 و اهیس یروزها ، دارد یچرک دل و زمخت دست یسخت

 ! دارد آور دلهره و سرد یشبها
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 و کردیم کوسه را یماه ، بودم گذرانده که ییروزها

 جمع وارد نه اگرم شدیم عقاب اورد یم شانس جوجه

 ! شدیم الشخورها و کرکسها

 میکردیم قهر که نبود مادرمون مثل ، بود نیهم یزندگ

 نیا از تر پست یزندگ ، بزنه صدامون شام یبرا شب

 اب انتخاب!  میریبم یگرسنگ از کنهیم ولمون حرفهاست

 و یبکش باال رو خودت دندون و چنگ با ای یریبم خودته

 ! کنن ششیستا همه که یبساز خودت از یسیتند

 رهیخ زدیم یزرد به رو اش چهره واقعا حاال که یزردک به

 از ، دیا یم خاطرم به رستورانش یتو یحرفها ، شومیم

 دادمن یتیاهم و داشت دوستم گفتیم چون بود یشاک من

! 
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 ریغ و یالک یداشتنها دوست یآنقدر ، گفتیم راست

 پاک و لهیپ لهیش یب عشق کی یحت که بودم دهید یواقع

 ! نبود مهم میبرا هم او مانند

 کیتار که هم هرچقدر آدمها همه ، کردمیم اشتباه یول

 باشند هم ایدن آدم نیبدتر یحت ، شوند دور ، شوند

 عاشقش که شودیم دایپ نفر کی ، ییجا ، یروز باالخره

 ! باشد

 شدمیم بیترک مطلق یدیسف نیباا دیبا کیتار منه حاال و

 ! ودشینم بد هم ها آنقدر یخاکستر جهینت نیا مطمئنم و ،

. 
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 یرو خانوم طال ، شومیم اتاق وارد و زنمیم در به یا تقه

 زنمیم لبخند ، کندیم نوازشش و کشدیم دست گلچهره سر

 که نداشتم را یکس هنوز بود شتریب میها یسخت که یمن

 یادیز زردک بنظرم!  بکشد سرم یرو نوازش دست

 ! دیدیم کس یب و تنها را خودش

 از ندینشیم شیجا در و کندیم بلند را سرش من دنید با

 طال ، بودند کرده هیگر بود مشخص جفتشان یچشمها

 : ردیگیم را شیچشمها نم یروسر گوشه با خانوم

 یلیخ امروز بخور اینیریش نیا از نیبش ایب ، پسرم ایب -

 ! یشد تیاذ
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 هیکت آن به و نمینشیم تخت کنار نفره تک یصندل یرو

 : زنمیم

 ! چرا بدهکار یول ، نه که تیاذ -

 مانند ، اندازد یم من به ینگاه مین دلخور باحالت گلچهره

 ! بودند دهیدزد را عروسکش که بود ییها دختربچه

 دیآ یم در گردش به گلچهره و من نیب نگاهش طالخانوم

: 

 فتادها یاتفاق چه نتونیب ای هیچ شما مشکل دونمینم من -

 : کشدیم گلچهره کمر پشت را دستش

 تو از دلش انگار یزیچ هر از قبل من دختر نیا یول -

 ! شکسته

 : کشمیم گردنم پشت را دستم
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 بوده نیا واسه فقط زدم یحرف هر ای کردم یهرکار من -

 ! شده برعکس نکهیا مثل یول ، نشکنم دلشو که

 : زندیم یمهربان لبخند خانوم طال

 کنه واد تونهیم تر راحت شکسته که یاون رو شکسته دل -

 ویچ همه عشق!  باشه وسط عشق یپا اگر مخصوصا ،

 قیعم و طرفه دو دیبا اما ، کنهیم خوب ، دهیم نیتسک

 ! باشه

 : کشدیم یآه

 که یعشق بخاطر مطمئنم موندیم زنده من ماهگل اگر -

 ، نبود قسمت اما!  شدیم درست نشونیب یچ همه داشتن

 ! نوشته یجور هی رو یهرک سرنوشت خدا

 : دیگویم یآلود بغض نگاهه با گلچهره
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 گهید جور سرنوشتشون ویزندگ همه ومدمینم من اگر -

 ! شدیم

 حلقه گلچهره فینح یها شانه دور را دستش خانوم طال

 : کندیم

 نکهیباا نبود مونیپش داشتنت از چوقتیه مامانت -

 ایدن نیا از خودش تو اومدن ایدن به با ممکنه دونستیم

 وت به شویزندگ مامانت نزن حرفارو نیا گهید پس!  بره

 ! یبود جونش و تن پاره چون داد هیهد

 جمع بغض از شیلبها و کشدیم باال را دماغش گلچهره

 : شوندیم

 کاش ، کنم هضم رو کرده بابا که یکار تونمینم هنوز -

 ! موندمیم شما شیپ نجایا ذاشتیم منو

 : کشدیم یقیعم نفس خانوم طال
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 یچ یمادر یب از ستین معلوم که تو یبرا رمیبم آخ -

 دنیمفهیم نهیآد خانواده اگر که نهیا قتیحق یول!  یدیکش

 ودنب معلوم که ییروستا زن هی از اونم یفرامرز دختر تو

 داتیپ نتونه یچکیه که بردنیم ییجا رو تو ، نیچ و نیک

 حاج که یفرامرز هی و بود نهیآد خانواده هی زمان اون!  کنه

!  هباش دارشون راثیم تا دادیم واسش شویزندگ کل عباس

 ردنکیم پنهونت ییجا هی مطمئنم!  باشه دارشون آبرو تا

 ! چهینپ جایه خبرش که
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 یجلو عشقش ثمره خواستیم بود عاشقت فرامرز یول

 بهمون و اوردیم رو تو یبود که بچه بشه بزرگ چشمش

 و دل به که یبود بامزه و زبون نیریش نقدریا زدیم سر

 ونهخ نیا کل انگار یرفتیم هم یوقت ، یشستیم جونمون

 ! یبردیم باخودت رو

 : کندیم نگاه گلچهره صورت به

 چون نجایا اوردتین گهید یشد که بزرگتر یول -

 ازت مینتون گهید ما ای ادیب شیپ برات یسوال خواستینم

 صالح با ساختمو عکسات از البوم هی منم!  میبکن دل

 و میردیمیم برات یه میکردیم نگات یه مینشستیم

 خوب یجا هی و یبود زنده نکهیهم!  میشدیم دلتنگت

 ! دادیم قلب قوت بهمون یکردیم یزندگ
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 یخوشبخت یبرا یهرکار و بود یدرست و خوب آدم بابات

 ! شیببخش یبتون دوارمیام کرد تو

 : کندیم پاک را شیاشکها دست پشت با گلچهره

 ستمین ناراحت گفته هیبق به که یدروغ بخاطر بابا از -

 از یول ، بوده یطیشرا چه یتو کنم درک تونمیم چون

 گفتیم اگر بخدا!  دلخورم نگفته قتویحق خودم به نکهیا

 ! دمیکشیم عذاب کمتر

 برامون تو از ، نجایا اومد تصادف اون از قبل هفته هی -

 یلو بگه بهت دیبا رو مسئله نیا روز هی نکهیا و گفت

 دونمیمن یکن درکش و برسه عقلت تا یشدیم بزرگتر دیبا

 باشهن گهید ممکن یبرس سن نیا به تو تا دونستیم انگار

 تواس گذاشت نامه هی نیهم بخاطر ، کنه فیتعر برات تا

 امهن اون ما بگه رو یچ همه بهت نشد افتاد یاتفاق اگر که

 ! میبرسون دستت به
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 به و کشدیم رونیب نامه پاکت کی ژاکتش بیج از هم بعد

 : دهدیم گلچهره دست

 یبش بهتر کمی بزار نخون االن فقط!  اس نامه همون نیا -

 ! کن بازش بعد یبش آرومتر ،

 از را نامه ستمیا یم گلچهره جلو و شومیم بلند میجا از

 : زارمیم تخت گوشه و رمیگیم دستش

 تببرم پاشو فعال ، گهیم درست طالخانوم منم نظر به -

 خوندن واسه ادهیز وقت بخوره سرت به ییهوا هی رونیب

 ! نامه نیا

 و زندیم غر ، کنمیم بلندش زور به و رمیگیم را دستش

 : ندارد امدن به یلیتما

 یهرچ بسه ، نجایا دنید با شه عوض حالت دمیم قول -

 غروب که بدم نشونت رو ییجا هی خوامیم یشد ناراحت

 ! داره دنید آفتابش
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 تنش را گلچهره یپالتو و شودیم بلند هم خانوم طال

 ! مشیبفرست مدرسه به بود قرار زور به انگار کندیم

 هلحظ ، دیآ یم رونیب خانه از یتیناراض یرو از و ناچار به

 حوض و کوتاه نسبتا وانیا ؛ کندیم نگاه اطرافش به یا

 و چکیپ یها گل از پر یها باغچه ، اطیح وسط کوچک

 یول ، بودند کرده جلب را نظرش ناخواه و خواه سرسبز

 یروح یب و اخمو افهیق با و دیآ یم خودش به عیسر

 زندیم نق و دیآ یم دنبالم

 جارویه دنید حوصله اصال من ؟؟ میریم میدار کجا -

 ! ندارم
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 همچنان ، کشمیم خودم دنبال را دستش و زنمینم یحرف

 : زندیم غر

 عوض یچیه با حالمم!  ندارم رو یچیه دنید ذوق من -

 ! نبر منو سرما نیا تو یخودیب شهینم

 تپش از و بود یاصل ساختمان کنار که یکوتاه ریمس از

 یوبچ در به و میکنیم عبدر شدیم دهید یسخت به درختها

 از صورت به و چرخمیم سمتش به ، میرسیم یکوچک

 : کنمیم نگاه اش شده قرمز سرما

 یحرف چیه گهید من نکرد عوض حالتو نجایا اگر -

 ! زنمینم
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 : زنمیم یکج لبخند ، چرخاندیم را نگاهش تیاهم یب

 ! ببند چشماتو الو یاوک -

 میگویم عیسر که غربزند خواهدیم و کندیم نگاهم یحرص

: 

 وت یهرچ بود بد یدید که ییجا اگر ببند چشماتو تو -

 ! دمیم انجام من یبگ

 باراج به بعد یول کندیم نگاهم یکالفگ و حرص با یکم

 ! نداشت هم یلجباز حوصله انگار بنددیم را شیچشمها

 ییراهنما جلو به را او اول و کنمیم باز آهسته را یچوب در

 دست با و کنمیم حلقه کمرش دور را دستم کی ، کنمیم

 یصدا ، میکنیم عبور در از و رمیگیم را دستش ، گرمید

 حال یانقدر دیچیپیم سبزه یال به ال که یمینس و ها پرنده

 ریتاث شیرو بودم مطمئن که داشت یخوب یهوا و

 : میگویم باالخره و میرویم جلو گرید قدم چند گذاردیم
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 کن باز چشمهاتو حاال -

 بار چند اول بار ، کندیم باز را شیچشمها آرام دیترد با

 دکنیم نگاه من به بعد یکم یول دارد اخم اول زندیم پلک

 قرار شیرو یجلو ینقاش تابلو مانند که یریتصو به بعد و

 : رودیم جلوتر ، داشت

 ؟ خوابه هی نیا -

 : میگویم گوشش کار و ستمیا یم سرش پشت

 ! نداره وجود لحظه نیا از تر یواقع -

 : افتد یم لکنت به انگار

 ! خوابه ، کنمیم فکر من ، من ، یول -

 دفتر یتو که ینقاش اون یواقع ریتصو نجایا نه -

 ! بود خاطراتت
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 شده گردون آفتاب یگلها از پر و بزرگ مزرعه محو چنان

 سمتشان به چگونه را شیقدمها دانستینم که بود

 اگله یال به ال جسم یب و سبک یروح مانند و داردیبرم

 که یا مزرعه ؛ کشدیم سرشان یرو را دستش و چرخدیم

 مزرعه ، بود خاطراتش دفتر یتو ینقاش مانند درست

 ! افتابگردون یگلها

. 
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 لبهک کی وسطش و داشت گلخانه حالت شتریب که مزرعه

 در نکهیا مانند و زده جانیه ، بود گرفته قرار یچوب

 ، کردیم نگاه اطرافش به داشتیبرم قدم شیاهایرو

 : دارمیبرم قدم دنبالش به

 ، ودب اریع تمام گلخونه هی شیپ روز چند نیهم تا نجایا -

 گمیم!  کرد درستش تو بخاطر شیپ سال چند عمو که

 یرنطویهم گلها نیا یفصل هر تو خواستیم چون گلخونه

 و یایب یداشت دوست هروقت تو و باشن سرحال و تازه

 ! شونینیبب

 از که ینگاه با و ستدیا یم آفتابگردان گلها از یکی کنار

 : دیگویم زدیم برق اقیاشت

 ! تره قشنگ اهاممیرو از یحت نجایا -

 لخونهگ از بشه اهاتیرو هیشب شتریب میخواستیم چون -

 ! شد مزرعه به لیتبد
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 : اندازد یم من به یقیعم نگاه و کندیم مکث یا لحظه

 نیهم بخاطر ، بود ادتی دفترم یتو یها نوشته همه -

 ؟ یکرد نکارویا

 : ستمیا یم اش یقدم کی در و رومیم کترینزد

 کنم ثابتش دیبا یکنینم باور و یمهم واسم گمیم یوقت -

 ؟ نه ای

 ، ندیشیم شیلبها یرو زیچ همه از فارغ که ینیریش لبخند

 هرفت درست را راه ینجایا به تا که است نیا دهنده نشان

 ! بودم

 که بکشم ینقاش هی روز هی کردمینم فکر چوقتیه -

 ! بشه یواقع

 یور و گوشش کنار آرام را یکوچک یلیخ آفتابگردان گل

 : دهمیم قرار شیموها
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 ! کنمیم شیواقع من ، ِبکش تو بعد به نیا از -

 یم نییپا را سرش بود لبش یرو که یمحو لبخند باهمان

 : اندازد

!  ردک لیتبد تیواقع به اروینقاش همه شدیم واقعا کاش -

 یواقع دیبا یکی یکی که داشتم ینقاش یکل ینجوریا

 ! شدنیم

 خودت یتو که یقو دختر اون اگر دمیم قول بهت -

 و اتینقاش همه یبد نشون همه به رو یکرد پنهون

 ! یکنیم لیتبد تیواقع به باهاش رو اهاتیرو

 من نهیع ینخور بدرد و ساده یآدما یجا ایدن نیا -

 ! یگیم درست تو ستین

 یول داره اجیاحت هم ساده و ایر یب یآدما به ایدن نیا نه -

 وحقش که ییزورگو مشت هی آدمو اون دور که یوقت تا نه

 ! باشه گرفته خوردن
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 : اندازد یم من به ینگاه

 آدم ، ستمین یقبل آدم اون گهید نخوام ای بخوام من -

 خودش درمورد رو تیواقع از حجم اون روزه هی تونهینم

 ! بمونه قبل ادم همون بازم و بفهمه

 ونچ یبش لیتبد یچ به قراره که کن فکر خوب پس -

 هب شدن لیتبد و کردن رییتغ واسه خوبه فرصت هی

 ! یکردیم فکر بهش اهاتیرو تو مطمئنم که یدختر

 : کشدیم گلها سر یرو را دستش و دهدیم تکان یسر

 ه؟یچ فشونیتکل ستنین گلخونه یتو گهید که االن-

 ! رنیمیم که ینجوریا

 نایا یبرگرد بعدکه موننیم ینطوریا یینجایا که یمدت تا -

 !دورشون شهیم دهیکش وارید و در باز

 : کندیم نگاهشان نگران
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 ؟ یچ بشه شونیزیچ االن نیهم از اگر-
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 مدیخورش شهیم بهتر داره هوا میاسفند یآخرا ، شهینم-

 امروز گفتیم صالح آقا!  سرشونه باال اوقات اکثر

 ! بوده یعاد هوا قبل روز چند تا شده سرد ینطوریا

 گلها همه یرو را نگاهش و شودیم راحت الشیخ یکم

 رهیخ ، ماندیم ثابت یچوب کلبه یرو باالخره و چرخاندیم

 : کندیم نگاهش
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 ؟ کجاست اونجا-

 : افتم یم راه به او از جلوتر و زنمیم یکج لبخند

 ! کجاست ینیبب تا ایب-

 لپ کلبه به دنیرس از قبل ، افتد یم راه دنبالم کنجکاو

 رشیز از یآب پر و کیبار جوب که بود یکوچک یچوب

 دشویم رد او اول و مانمیم منتظر پل یجلو ، کردیم عبور

 و کنمیم باز را کلبه یچوب در ، من هم سرش پشت و

 . میشویم وارد هردو

 : چرخدیم کلبه دور تا دور ناباورش و جانیه از پر نگاه

 ! خوابه همش نایا بخدا ؟؟ خبره چه امروز!  پسر یوا-

 ار حالش یحساب زدیم قدم آن در که یزیتم و ینقل کلبه

 یصندل و زیم و کوچک آشپزخانه ، بود کرده دگرگون

 فضا هک یا نهیشوم و داشتن قرار کلبه پنجره کنار که ییها
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 نآفتابگردا یگلها که یا پنجره و بود داشته نگه گرم را

 اش زده ذوق یحساب دادندیم نشان را اش عالقه مورد

 . بودند کرده

 با و ندکیم یط را شدیم ختم باال طبقه به که یکوچک راپله

 حس با ، شودیم رو به رو کلبه کوچک اتاقک و تخت

 یرو را خودش بود مشخص اش چهره در که یخوب

 و کشدیم دراز باز طاق سقف به رو و ندازدیم تخت

 : بندیم را شیچشمها

 هک درسته ، کرد بد حالمو یلیخ امروز یخبرا که درسته -

 هک ییرایتصو تمام نجایا یول ، کنهینم جبراشون یچیه

 یعنی!  نشده تموم که یزندگ گنیم بهم تکشون تک دمید

 ارهد ماهارو مثل ییایقشنگ هنوزم بلکه نشده تموم تنها نه

 ! یکن نگاه بهمون که

 : کشمیم دراز تخت یرو خودش مانند
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 ؟ یساختن نو از من با ی هیپا -

 با انرادم با یعنی ؟ یکن شروع نو از یتونیم یمطمئن تو -

 . . هیبق

 اب دیبا چرا دوباره شروع ، کنمیم نگاه یچوب سقف به

 به پس است دیجد اگر شروع ؟ باشد قبل کهنه یآدمها

 ! دارد اجیاحت دیجد یادمها

 اب ، بسازم نو از ویزندگ دیجد آدم هی با دمیم حیترج -

 دست به قبلو یزندگ جهینت همون ممکنه یقبل یآدما

 ! یاریب

 : چرخاندیم من سمت به را صورتش

 شیبساز نو از یخوایم که یاون ای قبلتم یزندگ آدم من -

 ؟

 : شومیم لیمتما سمتش به خودش مانند
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 یزندگ واسه یعنی بساز نو از من با گمیم بهت یوقت -

 نیا با نه آدما نیا با نه ، بگم قبلش یول خوامتیم دمیجد

 ! ارهیم ادمی مویآورگ که یشهر نیا تو نه خونواده

 به را دستش ، کندیم نگاهم رهیخ و کندیم مکث یکم

 : دهدیم قرار ام گونه یرو و اورد یم صورتم طرف

 یساخت خودت از که یترسناک و اهیس غول اون تو -

 یدیکش که یبلند خاردار میس اون قیال تو ، یستین

 ! یستین اطرافت

 

 

۴۴۴ 

. 

. 



 

Romanzo_o 2149 

 

 ! دختر یدونینم یچیه من از تو -

 نکارارویا من کردن خوشحال واسه یبود ینطوریا اگر -

 ! نبود مهم واست زایچ هیبق مثل!  یکردینم

 : کنمیم نگاه سقف به و رمیگیم صورتش از را نگاهم

 اب چون!  باشن مهم هم هیبق ستین قرار یمهم تو چون -

 ! باشم خوب باهمه ستین قرار خوبم تو

 با ینتون یوقت تا باهاته دلت یتو یها نهیک اون تا یول-

 روعش دویجد یزندگ هی یتونینم یایب کنار گذشتت یادما

 ! یکن

 ؟ یببخش یتونیم خودت -

 : چرخانمیم سمتش به را نگاهم
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 ؟یببخش کردنو ظلم حقت در که ییادما اون یتونیم -

 اون ؟یببخش ماهدختو و خانجون یزبونا زخم یتونیم

 ؟یبخشیم ؟یچ زویچ همه یب نیمت

 : اندازد یم نییپا را نگاهش

 ! خونم اون یواقع دختر من دونستنینم اونا خب -

 دختر بازم و ویچ همه دونستیم که اون ؟یچ یتیگ -

 هم اونو!  نهیآد خاندان شیپ کرد زتریعز تو از خودشو

 ؟یبخشیم

 چشمش گوشه از که یاشک قطره و کشدیم یقیعم نفس

 : کندیم پاک را دیآ یم فرود

 النا یول بابامه نفر هی اون نبخشم رو یکس بخوام اگر -

 اون تو منم اگر دیشا گمیم خودم با کنمیم فکرشو که

 در و تیامن واسه!  کردمیم نکارویهم بودم جاش تیموقع

 دونستینم چوقتیه چون کرده نکارویا من بودن شیاسا
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!  نمیبیم یروح آزار و شمیم تیاذ هیبق دست از چقدر

 ! نداشتن یریتقص هیبق شده شروع بابا از زیچ همه

 : زنمیم یپوزخند

 یتهس یپنهون زن هی از فرامرز دختر دنیفهمیم اگر یعنی -

 و کایرون مثل ؟ شدنیم عاشقت ؟ شدیم بهتر تیزندگ

 ؟ داشتن دوست رادمان و گالره

 بود جبورم بابا کنم قبول تونمیم که هیلیدل تنها نیا و!  نه -

 مچهین همون که ، نشه بدتر من یزندگ که!  کنه نکارویا

 هی خترد چون یول باشم داشته دادنویم بهم هیبق که یتیاهم

 ! ادین سرم ییبال میپنهون زن

 ؟ یبخشیم پس -

 ! ببخشم مجبورم خوامیم دیجد یزندگ اگر -
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 یش رد راحت و یببخش که آدمارو!  یستین مجبور -

 راحت دوننیم چون شهیم یعاد واسشو کردنت ناراحت

 نهیع دیبا بلکه یببخش دینبا!  رهیم ادتی و یبخشیم

 و یبش عبرت درس براشون که یکن تا باهاشون خودشون

 و روحت رو خدشه هی نکهیا جرات گهید دارن عمر تا

 ! باشن نداشته بندازنو قلبت

 : ندینشیم تخت لبه و شودیم بلند شیجا از

 عمرشو همه که باشم یا نهیک آدم هی خوامینم من یول -

 دمیم حیترج!  کنهیم هیبق از گرفتن انتقام صرف

 ! کنم یزندگ همشون از دور ییجا هی و کنم فراموششون

 : نمینشیم میجا در

!  تمسین ینیبیم تو که یادم اون من گمیم که نهیهم واسه -

 رهب ادتی نهیهم عتیطب قانون چون!  رهینم ادمی یچیه من

 ! شنیم رد و زننیم روت دور دو بعد دفعه
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 : کندیم نگاهم
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 : کندیم نگاهم

 پدرت و مادر!  کنهینم باهات نکارویا گهید رادمان یول -

 که کردنیم فراموشت اگر اصال!  دارن دوست یلیخ

 هی تا بهشون هم تو بنظرم!  دادنینم ینذر ادتی به هرسال

 یداشت نظر ریز هممونو مدت نهمهیا!  یکرد ظلم یحد

!  کردن دایپ هم شبنمو قاتل ادمات یحت که یجور
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 رموردد رو یبزرگ نیا به قتیحق که یبود بابا با یاونقدر

 ! گفته بهت من

 پس!  یرنجوند همشونو یکاف اندازه به نبودنت با تو

 یرکچ زخم نیا!  شو کهنه و فیکث نهیک نیا الیخیب گهید

 ! کشتتیم کنه تیقو نکهیا یجا به

 هنگا دادیم نشان را زیچ همه باال از که یکوچک پنجره به

 اما کرد ترمیقو نکشت منو که یزخم عمر کی ، کنمیم

 هروقت دانمیم فقط!  دانمینم یزیچ یچرک زخم درمورد

 و سر و دهیژول یلباسها با یکودک دیآ یم بخشش اسم

 در که ، بنددیم نقش میچشمها یجلو فیکث صورت

 دنیخند شیلبها و زندیم موج ییتنها و یکس یب نگاهش

 فتگیم من به شیچشمها با فقط ، بودند کرده فراموش را

 ستین دنیبخش قابل چوقتیه گذشت تو بر که یزیهرچ

! 
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 شیجاها اکثر که یفینح بدن و کندیم نگاهم رهیخ کودک

 و بردیم باال را لباسش ، دهدیم نشانم را بود شده کبود

 دهن با و دهدیم نشان را بود قلبش ریز درست که یزخم

 تمام!  یندار دنیبخش یبرا یزیچ تو دیگویم یکج

 و زندیم داد و کندیم فیرد میچشمها یجلو را ام گذشته

!  یخشبب یتوانینم را یزیچ چیه تو دیگویم و کندیم هیگر

 و مغزم و سلولها تک تک که است بلند یانقدر شیصدا

 ییجا اشاره انگشت با کودک ، ردیگیم بر در را میگوشها

 منیبیم را کودک همان و میریگیم را ردش دهدیم نشانم را

 ، بود نوجوان چند از خوردن کتک حال در که

 حال در شانیکتکها ریز و بودند گرفته را چشیساندو

 که نمیبیم را کودک همان گرید ییجا در!  بود دادن جان

 چون ، رندیگیم او از را اش کهنه گرم لباس زور به

 نکرد مقابله قدرت فینح کودک و بود شتریب زورشان
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 و نشست سرد وارید کنار لخت صبح تا و نداشت را باانها

 ! نبرد خوابش

 اشکش از پر یرنگ چشم دو با و زندیم ادیفر کودک

 زیچ همه و یکنیم فراموش رهارایتصو نیا چگونه دیگویم

 ؟ یبخشیم را

 ! یشد دماغ خون ؟ تو شده چت یه -

 و شده افکار نیا یقاط که ستیک یصدا نازک یصدا نیا

 ؟ رسدیم گوش بهکودک یادهایفر یال به ال

 ؟ یگینم یزیچ چرا ؟؟ خوبه حالت -

 که یروز آن گرید ییجا در و زندیم زار تر بلند کودک

 هب را کرد کیشل سیپل کی به و داشت دست در اسلحه

 را جانم قصد وحشتناک خاطرات نیا ، آورد یم ادمی

 را یظیغل عیما هجوم و کشدیم ریت سرم ؟ بودن کرده
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 دارد یسع که یکس دست و کنمیم حس صورتم یرو

 : ردیبگ را یزیخونر یجلو
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 تو دمب خبر هیبق به که بزارم تنهات ترسمیم ؟؟ رستار -

 ادینم بند یلعنت خون نیا چرا شو خوب من جون روخدا

 ؟

 چرا ، بود هیگر و ترس و بغض از پر آشنا یصدا نیا

 انگار ؟ شده سخت میبرا دنیکش نفس کردمیم حس
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 تا کندیم وارد فشار قلبم به و گرفته را میگلو یدست

 ! شود تر کند لحظه به لحظه ضربانش

 منم نبخش اصال یبگ تو یهرچ باشه باشه ؟ رستار-

 اول از ویچ همه باهم!  میبخشینم ویچکیه بخشمینم

 ! شو خوب االن توروخدا فقط میکنیم شروع

 حظهل به لحظه انگار شودیم دهیشن وضوح به نبضم یصدا

 ! نزند و ستدیا به که تا شدیم تر آرام

 االن من نیبب ؟ یگینم یچیه چرا!  توام با رستار -

 نیهم تو نجایا امیب دیجد یزندگ واسه گرفتم میتصم

 دارم جا هم تو واسه!  کنم یزندگ کلبه نیهم یتو مزرعه

 یسک گهید که ینباش توش تو اگر من دیجد یزندگ اصال

 پاشو یگل جون!  ندارم رو
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 نیا ، دهدیم اکو سرم در نامش انگار ، یگل ، یگل ، یگل

 چه ؟ آمد ادمی به سخت نقدریا چرا بود گلچهره دختر

 ؟ دهم نشان توانمینم یالعمل عکس چیه چرا ؟ شده خبر

 ، ادیم یه باز کنمیم پاک یه خونو من نیبب ؟ رستار -

 فکر یول هیچ لشیدل دونمینم من ، من شده سرد بدنت

 روت؟ بکشم پتو شده سرد نجایا هوا کنم

 : است ترس از پر و لرزدیم شیصدا

 استو بگم بهتر یبزار من سر به سر یخوایم اگر نیبب -

 نکهیا ، نکهیا!  یترسونیم منو یدار واقعا االن چون متاسفم

 گهید من یکن نگام ینتون ، یبزن حرف من با ینتون تو

 ! رمیمیم ندارم یزندگ واسه یدیام چیه

 من ، است شیصدا در یبیعج سوز و غم ، کندیم هیگر

 ای و بخورم تکان توانمینم چرا ؟ کنم حرکت توانمینم چرا

 لمحا ؟ است خوب حالم نکند هیگر میبگو و بزنم یحرف
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 یاهیس نیا بود؟ چه بیعج درد سر نیا پس ؟ بود خوب

 د؟بو امده سراغم به باز یلعنت شوک نیا ؟ ستیچ مطلق

 خونواده یتو بود قرار!  کردم حساب تو یرو من -

 کال گهید االن یول بودم ناراحت ازت ، بدم رات دمیجد

 اگر یول!  یداد نشون بهم نجارویا چون بخشمتیم

 رمیگیم دل به یشتر نهیک ازت یکن ناراحتم باز یبخوا

 ! باشم گفته

. 

. 
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 ، ودندب شده فرسا طاقت یواقع یمعنا به نمیسنگ ینفسها

 انگار توانستمینم دهم نشان العمل عکس خواهمیم هرچه

 ! بود شده فلج افکارم و بدن تمام

 بلد یچیه من بخدا ؟ شهیم کم داره یه چرا نفسات -

 کنم کاریچ دونمینم ستمین

 شیدستها فشار هم بعد و کندیم هق هق شیحرفها انیم

 : کنمیم حس را ام نهیس قفسه یرو

 من النا نیبب شنیم خوب کننیم ینطوریا دمید لمایف تو-

 ؟ خب ، یبش داریب دیبا گهید دمیم فشار چندبار

 دنیشن با فقط که یمطلق یاهیس نیا از خوامیم هرچه

 رونیب را خودم ، بود تحمل قابل میبرا گلچهره یصدا



 

Romanzo_o 2162 

 انگار فشار هر با ، است شمردن حال در!  شودینم بکشم

 شودیم تر آزاد دنمیکش نفس راه

 و دور یه گهید دمیم قول من شو خوب االن تو نیبب -

 من یکن تظاهر یالک ینباش مجبور دمیم قول نباشم برت

 فقط تو اصال!  یباش داشته دوسم زور ابهی مهمم برات

 یشن تیاذ تا رمیم گهید ، یشد خوب نمیبب من شو داریب

! 

 هک االن ؟ گفتیم رفتن از خواستمیم را بودنش که االن

 دهیهمنف چرا ؟ دیگویم رفتن از بماند شهیهم تا خواستمیم

 گرا است؟ سخت میبرا یزیهرچ به تظاهر او برابر در بود

 نشان او به که یدروغ عشق با کنم تظاهر خواستمیم

 نمک تظاهر خواستمیم اگر!  گرفتمیم را رادمان حال دادمیم

 شدمیم داریب االن اگر!  ستمین یخوب آدم گفتمینم او به

 تدوس!  ستین تظاهر زیچ چیه کردمیم ثابت گرید جور
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 من نور بلکه ستین اجبار یرو از و یزور تنها نه داشتنش

 ! ستیکیتار نیا در

 یبلند نفس ناخواسته کندیم وارد که یگرید فشار با

 کی و زنمیم نفس نفس ، شودیم روشن جا همه و کشمیم

 ، نمینشیم میجا در باره

 باز تااخر را میچشمها و بلعمیم را هوا از یمیعظ حجم

 ! برگشتم هم باز نبود ماجرا یانتها نجایا ، کنمیم

 اندهم مبهوت و شده خشک مقابلم ، نمیبیم را گلچهره تازه

 از خبر اش یخون دست و بود اشک غرق صورتش ، بود

 ! دادیم را من میوخ حال

 و کندیم پرت آغوشم در را خودش میایب خودم به کامال تا

 ! زندیم هیگر ریز بلند و کندیم حلقه دورم را شیدستها

 دبو گرفته اغوش در را من محکم و بود دهیترس یحساب

 را میچشمها!  بود شده بشینص اتفاق نیا سالها پس انگار
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 یتو را سرم ، شودیم قفل دورش میدستها آرام و بندمیم

 ارام و راحت را کلمات کنمیم یسع و برمیم فرو گردنش

 : کنم انیب

!  شد تموم بود یهرچ ، باش آروم خوبم من زردک یه -

 ! متاسفم ترسوندمت نکهیا از

 : دیگویم هیگر با

 کرف ، کرد یکار واست شهینم گهید کردم فکر لحظه هی -

 ! یشینم داریب گهید کردم

 هیگر!  بهترم یلیخ االن منم یداد نجات منو تو نیبب -

 ! نکن

 :کندیم نگاهم بغض با و کشدیم عقب را سرش آرام
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!  دکتر میبر پاشو ، پاشو ؟ یخوب واقعا االن ، االن -

 ؟ یمردیم یداشت چشمم جلو یفهمیم

 ؟ نبود اول بار نیا یفهمیم -

 ؟ یچ یعنی -

 که یزمان ، امهیبچگ قیرف یعصب شوک نیا نکهیا یعنی -

 خرآ تا و کرد دایپ منو زیعز دوست نیا نداشتم ویچکیه

 یدار دوست رستارو اگر نکهیا یعنی!  کنهینم ولم عمرم

 باز کنهمم لحظه هر یعنی!  یکن قبولش قشیرف نیا با دیبا
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 تحمل منو ینجوریا یتونیم ، بشه تکرار ها صحنه نیا

 ؟ یکن

 و کندیم نگاهم اشکش از پر و خاص یچشمها با

 زدیریم اشک دوباره گذاردیم صورتم دوطرف را شیدستها

: 

 شفرامو یتونینم چرا ، یبخشینم چرا فهممیم دارم تازه -

 یدار همرات ییزایچ تو!  دمیم حق بهت دارم تازه!  یکن

 ! یکن فراموش زارنینم هم یبخوا اگر که

 : کنمیم صاف سرفه چند با را ام شده خشک یگلو

 دارم نفرو هی دمیفهم تازه انگار منم ، یدیفهم منو تازه -

 ! داره ارزش واسش بودنم و ترسهیم نبودنم از که

 از که یا چانه با و زندیم هیتک ام یشانیپ به را اش یشانیپ

 : دیگویم بود شده جمع بغض
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 اشک!  ینش ینجوریا گهید کنم یکار تونستمیم کاش -

 !یارین کهنتو قیرف نیا دتیجد یزندگ تو

 : رمبیم شیموها یال ارام را دستم و زنمیم یجان یب لبخند

 ! ینامرد یعنی نکاریا!  کنهینم ول قشویرف که آدم -

 : کندیم نگاهم یحرص اش هیگر و بغض انیم

 نصف منو یداشت و بود بد حالت که لحظه اون اگر -

 هن لهیعزرائ نیا یدیفهمیم یدیدیم خودتو یکردیم جون

 ! قیرف

 زانشلر یصدا با و کندیم زیتم را صورتم شالش گوشه با

 : دهدیم ادامه

 ینطوریهم یشد دماغ خون یکل ، دکتر میبر دیبا -

 ! شهینم خوب حالت

 : کنمیم نگاه شیچشمها به رهیخ و رمیگیم را دستش
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 یشد باعث تا!  یکرد حالمو تو یعنی ، خوبه حالم من -

 بده سوالمو جواب حاال!  بکشم نفس هنوزم االن که

 ؟ سوال کدوم -

 دارم که یوضع نیباا دارم که یدرد نیا با منو یحاضر -

 ؟ یباش کنارم و یباش داشته دوست هنوزم ،

 یکینزد فاصله آن در کندیم نگاهم رهیخ ، مکث یکم با

 دنیشن منتظر فقط ، کردمیم حس را شینفسها یحت که

 ! بودم جواب کی

 وت یدیپرسیم ازم و میبود گهید تیموقع هی یتو اگر -

 بار نیاول که ییحرفا یتالف بخاطر نه ای خوامتیم میزندگ

 واقعا دلم و یزد یدیبوس ، منو که یشب اون ، اون از بعد

 . . یول!  نه گفتمیم فکر بدون شکست

 : کنمیم نگاه شیلبها به
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 ؟ یچ یول -

 کردم حس دادنتو دست از یواقع یمعنا به که االن یول -

 ! کنم نکارویا تونمینم ،
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 سرانگشت با را داشت افتادن قصد چشمش از که یاشک

 شمبا یگرید حرف دنیشن منتظر نکهیا بدون و رمیگیم

 ار شیلبها قیعم و کنمیم پر را نمانیب فاصله نیآخر

 بلکه شیلبها طعم کردن امتحان یبرا نه ندفعهیا ، بوسمیم
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 یواقع طور به کردمینم فکر چوقتیه که یحس بخاطر

 حس آن کند وادارم و نمیبب خودم به نسبت یکس درون

 ! شود طرفه دو

 انگشت و رمیگیم فاصله او از یکم هیثان چند از بعد

 : میگویم آرام و کشمیم لبش یرو شصت

 کنهبش دلتو که یحرف ستین قرار بعدش گهید نباریا -

 ! یبشنو

 ردو را شیدستها یول بود یناباور و بهت یتو نکهیباا

 گوشم کنار را شینفسها گرم هرم و کندیم حلقه گردنم

 : کنمیم حس

 و یگل یگفت ، شد یول شهینم باهم دیسف و اهیس یگفت -

 ! شد یول شهینم باهم رستار

 یشانیپ ، برمیم شیموها یال را دستم و زنمیم یکج لبخند

 را دماغش نوک ، بنددیم را شیچشمها ، بوسمیم را اش
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 نجک نرم ، افتد یم شیلبها یرو دوباره نگاهم و بوسمیم

 میلبها یرو را اش اشاره انگشت ک بوسمیم را شیلبها

 : گذاردیم

 ؟ یکرد شیواقع که بود اهامیرو از یکی نمیا یدونستیم -

 که یکس با یچوب کلبه یتو ، آفتابگردون مزرعه وسط

 ییایرو ینطوریهم یچ همه تاابد شهینم!  دارم دوسش

 خوابه اگر ، نشه تموم چوقتیه اسیرو اگر ؟ بمونه

 ! نشم داریب چوقتیه

 کنمیم کترینزد خودم به را صورتش و رمیگیم را اش چانه

: 

 یالک یدادنا قول اهل ، ستمین عاشقونه یحرفها آدم من -

 و قشنگ ینطوریا همش ممکنه بودن من کنار ، ستمین هم

 هیشب هلهس که ایرو که وفتهیب ییاتفاقا ممکنه نباشه ییایرو
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 یدب اتفاق زارمینم چوقتیه بدون نویا یول باشن کابوس

 ! نباشم گهید باشم مجبور اگر یحت وفتهیب تو واسه

 : شودیم جمع شیلبها و کندیم بغض دوباره

 کنار اباب قول به ، مونمیم توش کنارت باشه کابوسم اگر -

 یلو یشیم گرم بازم یبمون سرما تو یعاشقش که یکس

 ! سردته بازم یباش هم گرما تو اگر یحت ییتنها

 ؟ کنم حساب گرمات رو پس -

 و زندیم دیآ یم صورتش به بیعج که ینیریش لبخند

 نگاهش یمرموز لبخند با ، زندیم لبم کنار یزیر بوسه

 : کنمیم

 گه؟ید کنم حساب آره نویا -

 دهدیم تکان را سرش ها بچه مانند

 ؟ شما نییکجا زمیعز گلچهره --
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 طالخانوم یصدا دنیباشن بزنم یحرف نکهیا از قبل

 نییپا از که صدا طرف بعد و من به اول شوکه گلچهره

 یرو از و رودیم عقب دستپاچه و کندیم نگاه آمد یم

 رد خانوم طال کندیم بلند سر تا و پردیم نییپا تخت

 : شودیم انینما چهارچوب

 نگران داشتم گهید ، زدم صداتون بسکه مردم یوا -

 ! شدمیم

 یخون شال دنید با و چرخدیم ما یرو نگاهش بعد و

 دست یرو ام آشفته روز و حال من هم بعد و یگل

 : زندیم خودش
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 ؟ شده یچ بده مرگم خدا -

 دیگویم عیسر بود دستپاچه و ملتهب صورتش که گلچهره

: 

 خورد هم به حالش رستار یچیه -

 : زنمیم هیتک تخت به خونسرد

 ! شدم دماغ خون دارم تیحساس کمی من ستین یزیچ -

 : کندیم نگاهم و دیآ یم کترینزد

 بوده بد حالت چقدر مشخصه صورتت از یوا یا -

 بگم یاهیگ درمون دوا هی پاشو مادر پاشو دهیپر رنگت

 من!  یشیم بهت اولت روز از کنه درست واست صالح
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 یودب ینجوریا تو نگو دنینم جواب زنمیم صدا یه گفتم

! 

 : کنمیم نگاه گلچهره به و زنمیم یکج لبخند

 ! بودن یا گهید زهیچ میبود اتفاق نیا شوک تو فقط آره -

 غره چشم و کندیم جمع را شیلبها حرص با گلچهره

 : زندیم گلچهره به یمهربان لبخند خانوم طال ، رودیم

 ؟ دخترم یخوب تو -

 : زندیم لبخند یسخت به گلچهره

 ستین یزیچ خوبم ، آره -

 : دهمیم تکان یسر

 ! شهینم نیا از بهتر چوقتیه حالش بنظرم -

 طال با همراه و کندیم نگاهم غره چشم همان با گلچهره

 : روندیم در سمت به خانوم
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 نیدتااوم نیشد خسته هم شما گهید رونیب میبر بنظرم -

 نجایا

 یکوچک کوسن طالخانوم سر پشت برود نکهیا از قبل و

 با و کندیم پرت من سمت به محکم را بود تخت نییپا که

 . رودیم خانوم طال دنبال حرص

 ییخدا یبخور یزیچ هی زودتر ایب پاشو هم تو پسرم -

 ! نشه تیزیچ نکرده

 : دیگویم روندیم که همانطور گلچهره

 ! شهینم شیچیه نینترس -

 طاق مه بعد کنمیم نگاه رفتنشان به و زنمیم یکج لبخند

 مقصدم به که یراه نیا ، کشمیم دراز سقف به رو باز

 تااخر ارزش آسفالت چه باشد یخاک چه بود شده اضافه

 ! داشت را رفتن
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* * * 

 

 کرده پهن خانه وانیا یرو را نیرنگ یا سفره طالخانوم

 رو بود بلد که را هرچه توانش تمام با هم الیش و بود
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 ندک ریگ نمک یحساب را دشیجد خاله دختر تا بود کرده

! 

 قلبش ضربان و بود گلگون صورتش که یا گلچهره و

 هنیس داشت امکان آن هر و نداشت امدن نییپا قصد انگار

 ! کند شیرسوا و وفتدیب نییپا و بدرد را اش

 باعث و بود شده قیتزر شیرگها در یبیعج حال و شور

 یجا هنوز!  بزند لبخند خود به خود ها وانهید مانند شدیم

 حس شیلبها و صورت یرو را رستار داغ یبوسها

 خودش عاشق را رستار بود داده قول که یروز کند،یم

 هک عشقش به نکهیا یجا به حاال و بود دهیرس فرا کند

 تمام یوقت توانستینم!  دهد ادامه را آن خواهدیم دیبگو

 نه او به زدندیم داد را رستار حرکاتش و فکر و قلب

 ینیریش!  کند یزندگ حسرتش با عمر آخر تا و دیبگو

 دمانن که یکس با هم آن دیارز یم کردنش امتحان به عشق
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 یاآشن هر از شتریب حاال و شد اش یزندگ وارد بهیغر کی

 هر زا شتریب چون کند هیتک و اعتماد او به تواندیم گرید

 یپا یرو و بودن خودش به و کرد درکش یگرید آدم

 کی در را زیچ همه خدا!  کرد قشیتشو ستادنیا خودش

 نو از شیبرا دوباره هم کرد آوار سرش یرو هم روز

 ! ساخت

 دهش وارد او به رستار شوک با که یترس و استرس هنوز

 یراننگ رستار به نسبت شدیم باعث و کردیم حس را بود

 ! بماند دلش در یخاص

 نگاه داشت قرار وانیا نییپا که حوض کنار تخت به

 الحص و بودند نشسته آن یرو رستار و صالح آقا ، کندیم

 و ندک بهتر را رستار حال داشت قصد اش یسنت یدواها با

 باعث رستار دنید ، کردندیم صحبت باهم هم همانطور

 را یخاص یگرما و بزند تر تند هم نبضش یحت شودیم
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 نیا کندیم فکر خودش با ، کند حس شیها گونه یرو

 هم و ندهیآ هم که است یکس تنها حاضر حال در مرد

 ؛ ازدسیم شیبرا داشت را شیارزو شهیهم که ییخوشبخت

 دباش اش یزندگ انتخاب نیبهتر رستار انتخاب دیشا

 . نداشت خبر ندهیآ از چکسیه!  نیبدتر دهمیشا

 یعس هم و شود کم التهابش از هم تا کشدیم یقیعم نفس

 . اشدنب عیضا اش افهیق نقدریا و کند رفتار تر یعاد کند

 ، بود گرفته نظر ریز را گلچهره حرکات تمام که الیش

 ندینشیم گلچهره کنار درست و زندیم یینما دندون لبخند

 : زندیم هیتک یپشت به و

 زودتر کاش ها شکفته گلت از گل ، خاله دختر یه -

 ! دادنیم نشونت رو مزرعه

 : زندیم یگل به یا سقلمه هم بعد
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 مزرعه بر عالوه انگار که هیجور هی که ات چهره البته -

 ! کرده عوض حالتو هم یا گهید یزایچ

 خودش به و دهدیم قورت را دهانش آب عیسر گلچهره

 : تاس نشسته او یجلو عیضا نقدریا که فرستدیم لعنت
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 یا گهید زیچ شد عوض هوام و حال مزرعه دنید با -

 ! ستین
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 گهید عموته پسر باهاته که پهیخوشت آقا اون گمیم ، آها -

 ؟

 مشغول که رستار به و ردیگیم را الیش نگاه رد یگل

 دهدیم باال را شیابرو کی ، رسدیم بود آقاصالح با صحبت

: 

 اره -

 : زندیم زل رستار به یچهارچشم الیش

 ؟ مجرده -

 الیش نگاه طرز از اصال کندیم یاخم نباریا گلچهره

 : دیآ ینم خوشش

 ؟؟ مگه چرا -

 بود دهیپرس یجد لحن با که یا گلچهره به تعجب با الیش

 : کندیم نگاه
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 که اپیخوشت آدم نیا از باالخره ، پرسمیم کال حاال ینزن -

 حاال ، دیقاپ هوا رو دیبا ادیم که بارم هی ادینم نورایا شهیهم

 ؟ مجرده نمیبب بگو

 بود کم نشیهم ، کندیم جمع را شیلبها حرص با یگل

 دیجد خواه خاطر بود اورده دست به را رستار که حاال

 ! کند دایپ

 : دیگویم زور به

 آره -

 . ردیگیم الیش از را نگاهش ظیغ با بعدهم

 : خنددیم و کندیم نگاه گلچهره افهیق به الیش

 خاله دختر شوهر به وونمید مگه من خاله دختر یه -

 مذاشتیم سرت به سر داشتم ؟ باشم داشته چشم دونمی
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 رو شازده نیا به تو نگاه باشه خرم آدم وگرنه ، وونهید

 ! هیچ انتونیجر فهمهیم نهیبب

 و رزب بیعج دختر نیا ، کندیم نگاه الیش به مات گلچهره

 ! بود زرنگ

 فکر بخاطر و کند جور و جمع را خودش کندیم یسع

 : کشدیم خجالت خودش از اشتباهش

 ستین یزیچ ، یانیجر چه بابا نه -

 : کندیم نگاهش طونیش الیش

 یمشکل!  شم زنش برم من پس باشه ست؟ین یزیچ -

 ؟ یندار

 حال در دیجد خاله دختر نیا ، ردیگیم اش خنده گلچهره

 ! گذاردینم درو راه و است ماست از مو دنیکش
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 دونمینم یعنی ، ستین یجد یجد یچیه هنوز -

 بگم یچجور

 کرده ریگ که همون!  شماست دل مهم یول ، بابا دونمیم -

 ! شهیم درست خود به خود شیبق خورده گره که همون

 قدرآن شیرفتارها و لحنش الیش ، زندیم یلبخند گلچهره

 شدنشان آشنا تازه وجود با که بود یمیصم و نیدلنش

 : کند یراحت احساس او با خوادیم دلش

 ! باشه یکاف گره و ریگ نیا دوارمیام -

 : کندیم نگاه بود انها از تر دور که رستار به الیش

 تسم به نخواسته و خواسته کنه ریگ هم به که آدما دل -

 اتفاق مشت هی هم مسطا وسط نیا ، شنیم دهیکش هم

 دنهیرس ریمس نیا ته یباش داشته اعتقاد دیبا تو یول وفتهیم

 ! شدنه خوشبخت عشق با و آرامشه ،
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 : کندیم نگاه الیش به گلچهره

 ! یعاشق هی خودتم انگار یزنیم حرف یجور هی -

 : زندیم لبخند الیش

 و داره رو داور حکم که مینگلیس اون من خواهر نه -

 ! یباز تو ادینم چوقتیه

 : کندیم نگاهش بالبخند هم یگل

 شوهرش و طالخانوم با یعنی ؟ یکنیم یزندگ نجایا تو -

 ؟

 : پردیم باال شیابروها الیش
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 : پردیم باال شیابروها الیش

 پدربزرگ یناسالمت!  هیچ شوهرش و طالخانوم دختر -

 !! مادربزرگتنا

 و کند هضم را زیچ همه توانستینم شبه کی که گلچهره

 : کندیم نگاهش شرمنده ردیبپذ

 ! امیب کنار یچ همه با تا دارم الزم زمان کمی ، دیببخش -

 : کشدیم اش شانه یرو یدست الیش

 نجایا منم آره نکهیا و یایم کنار باالخره ، نداره بیع -

 ! شدم پناهنده

 را دوغ پارچ و شودیم وانیا وارد طالخانوم نیح نیهم در

 : دیگویم الیش به رو و گذاردیم سفره یتو
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 ام شیپ ومدیم شامو یگفتیم مادرتم به کاش الیش -

 : کندیمنازک یچشم پشت الیش

 کنهن ولش که کشهیم شویمفنگ شوهر نازه داره فعال اون -

 ! باشه ما با شامو تونهینم ،

 از اتنه نه الیش یول رودیم الیش به یا غره چشم طالخانوم

 انیجر دانستینم اصال که یا گلچهره به بلکه رودینم رو

 : کندیم نگاه ستیچ

 یکرد حس خودت با امروز جون خاله دختر نیبب -

 ، کنم خوشحالت بزار یول ییایدن دختره نیتر چارهیب

 یعوض هی با مامانم و ُمرد افتاد بابام که منم تو از تر چارهیب

 !! شدم خالم خونه پناهنده منم و کرد ازدواج معتاد

 : گزدیم لب خانوم طال
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 تو برو پاشو پاشو ؟ حرفاس نیا وقت االن دختر-

 اریب رو زایچ هیبق آشپزخونه

 : ردیگیم خانوم طال از را نگاهش تیاهم یب الیش

 اربز اهیس نخود دنبال نفرست یخودیب آوردم ویچ همه -

 از شیزندگ اوضاع اش چارهیب خاله دختر بگم بهش

 ! بوده بدتر خودش

 : دهدیم ادامه یگل به رو هم بعد

 دست ریز که من نخور غصه جون یآبج که خالصه-

 الیخیب و ایدر به زدم و دل بودم ام ساده مامان و یناپدر

 جوره همه هرحال به که تو کردم مویزندگ یچ همه

 تودیجد یزندگ یتونیم تر راحت و بوده سرتر تیزندگ

 شدم پناهنده من که یینجایا نباش نگران بعدم یبساز

 بخاطر شوهرشه اونم خالمه بگم نکهیا نه نیخوب یآدما
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 نایا ! درستن کار و یمشت ینیحس یراست نه خوبناا نیهم

 ! ومدیم من سر یچ دونهیم خدا نبودن

 یمشک و فر یموها که یالغر و فیظر دختر به گلچهره

 ، دکنیم نگاه بود افتاده رونیب دشیسف شال ریز از اش

 اش دهیکش شیابرها و روشنش یا قهوه یچشمها

 نیع در و بودند داده اش چهره به را یخاص تیجذاب

 . دیرسیم بنظر بایز ، بودن یمعمول

 و ، داشته را یبینش و فراز پر یزندگ هم دختر نیا یحت

 وا از یکس بازهم باشد تر بدبخت هرچقدر فهمدیم تازه

 ! شودیم دایپ بدتر

 ربدت من از شیزندگ یکی که خوشحالم بگم تونمینم -

 یزندگ االن که یبود یقو یاونقدر تو مطمئنم یول بوده

 ! یبگذرون رو یبهتر

 : فرستدیم رونیب صدا یب را نفسش الیش
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 تونستم یول بود سخت -

 : کندیم نگاه یگل به

 نهات گهید االن توکه مخصوصا!  یتونیم یول ، سخته -

 ! یستین
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 . کندیم اشاره رستار به و
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 دیجد یزندگ ابتدا نیهم از ، زندیم یمحو لبخند گلچهره

 به گرید یکم ندارد شک که بود کرده دایپ را ییآدمها

 ! چسبندیم دلش

 و صالح وانیا از شود عوض بحث خواهدیم که خانم طال

 هک الیش ، شوند حاضر شام یبرا که زندیم صدا را رستار

 : دیگویم بود امده ادشی یزیچ تازه

 زنگ ارب چند تمیگوش ، اتاق تو گذاشتم فتویک یراست -

 ! ینباش یراض دیشا گفتم ندادم جوابم من یول خورد

 کجا آنها داندینم چکسیه نکهیا یاور ادی با گلچهره

 شیاج از عیسر ، افتد یم دلش به یبیعج استرس هستند

 نیچند کندیم فکر همش ، رود یم اتاق به و شودیم بلند

 که نکهیهم یول داشت خواهد هیبق ای یتیگ از تماس

 بلکه دنیبینم یتیگ از یاسم تنها نه کندیم چک را یگوش
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 از هم بعد و رادمان از را یشماریب پاسخ یب یها تماس

 ! ندیبیم ایپو

 اقلال چون بود شتریب یلیخ ایپو از رادمان یتماسها تعداد

 چیه از رادمان یول است رفته یکس چه با دانستیم ایپو

 ! نداشت خبر زیچ

 او به را یواقع محبت و مهر چکدامشانیه نهیآد خانواده

 و دیند را رادمان یتهایحما شدیم چطور یول نکردند ابراز

 یدلواپس شدیم مگر ؟ کرد فراموش را محکمش پشتوانه

 هم ها آنقدر دیشا ؟ ببرد ادی از را شیدلسوزها و ها

 اشدب کنارت رادمان مانند یکس شودیم مگر ، نبود بدبخت

 بدبخت کی را خودت بازهم تو و کند تتیحما شهیهم و

 کردیم فرق باهمه رفاقتش بحث که هم ایپو ؟ یبدان مطلق

 تا سر ، داشت فرق اطرافش یادمها همه با ایپو جنس ،

 هک داشت چشم یب یرفاقت!  بود خالص رفاقت شیپا
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 انهارم یتو شهیهم نکهیباا!  بود دهیند خود به ایدن دیشا

 رفهکطی عشق کی به دخترها و پسر یرفاقتها بود خوانده

 دهش مطمئن بارها ؛ نبود نگونهیا انها مال یول شودیم ختم

 شتریب ایوپ با رفاقتش قبل از هربار و ستین نگونهیا که بود

 ! شدیم محکمتر و

 چدیپیم اتاق در زنگش یصدا و لرزدیم دستش در یگوش

 استرسش و کشدیم یقیعم نفس رادمان اسم دنید با ،

 ونهچگ و دیبگو چه دیبا داندینم اصال ، گرددیبرم دوباره

 ! است افتاده شیبرا یاتفاقات چه امروز دهد حیتوض

 نکهیباا یول چرا داندینم ، خوردیم زنگ بار چند یگوش

 یول دادن جواب یبرا یزیهرچ از است یخال ذهنش

 و نگران را او نیا از شتریب که اورد ینم طاقت دلش

 لقب و کندیم وصل را تماس نیهم یبرا ، بگذارد دلواپس

 : چدیپیم گوشش در رادمان صدا بزند یحرف نکهیا از
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 یگوش نیا ؟؟ ییکجا هست معلوم ؟؟؟ یخوب ؟ یگل -

 ؟؟ ستین دادن جواب مال مگه صوحابیب

 عمارت آن در یکس یب اوج در بیعج نگران یصدا نیا

 : ندینشیم دلش به

 سالم -
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 چندبار یفهمیم ؟؟ تو ییکجا دختر ؟؟ سالم ؟ نیهم -

!  رفتمگ سراغتو دیرسیم فکرم به یهرک از ؟؟ گرفتم تماس
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 و مرفت اونجاهم هیچ اسیپو ، هیک دوستت اون شیپ یحت

 رخب یریم ییجا یستین بچه که تو!!  نداشت خبر ازت

 ؟؟ اصال یکرد نگاه ساعتو!!  یدینم

!!  دباش رفته هم ایپو شیپ یحت رادمان که شدینم باورش

 بود انصاف اصال ؟ بود مهم رادمان یبرا نقدریا یعنی

 دوش به او یبرا را نهیاد خاندان ینگران بار کجای رادمان

 بود گذشته سخت شیبرا روزها نیا کم رادمان ؟ بکشد

 داغ شدن تازه ؟ کردیم فکر هم گلچهره به دیبا حاال که

 ندمان هم باز نحالیباا یول بود نزده لطمه او به کم شبنم

 ! داشت قرار شیتهایاولو در گلچهره شهیهم

 : دیگویم ارام ییصدا با

 خوبه حالم نباش نگرانم -

 ! دنبالت امیب بگو ؟ االن ییکجا -
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 ویچ همه اومدم یوقت نباش نگرانم فقط خودم امیم -

 ! دمیم حیتوض

 شب وقت نیتاا ، نگرانتن همه نجایا ؟ یچ یعنی -

 یناراحت مادرم رفتار و امروز اتفاق از دونمیم اخه؟ ییکجا

 امیم ییکجا بگو!  یبمون گهید یجا یتونینم که شبو یول

 دنبالت

 هک بود نیا نگران یحت رادمان ، کشدیم دندان ریز را لبش

 هب تا نگرانن هیبق دیگویم دروغ به!  ماندیم کجا را شب

 و بدهد را شیهاینگران جواب چگونه ، برنخورد گلچهره

 که یرادمان یبرا ؟ دهد حیتوض رادمان یبرا امروزش از

 بزرگ را یسرراه دختر کی کردیم فکر اشتباه به اوهم

 اب ، هیبق و او نیب یفرق چیه بدون بازهم یول اند کرده

 ؟ است کرده رفتار گلچهره
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 کی به فقط نهیآد خاندان بعد به نیا از بود بهتر دیشا

 دهیکش او یبرا را همه جوره چون ، شود محدود رادمان

 ! بود

 باهمه خونه ارمتیم دنبالت امیم ؟ییکجا ، دختر بگو -

 یزیچ ای کنه تیاذ رو تو تونهینم گهید یچکیه زدم حرف

 ! یبش ناراحت که بگه

 راحت التیخ یول!  کجام دونمینم خودمم من نیبب -

 دیاب من و روقتهید االنم و ینگران دونمیم خوبه حالم باشه

 ، خوامیم فقط که افتاده ییاتفاقا هی امروز یول باشم خونه

 دختر نیا یدونستیم نکهیباا ممنونم ازت بگم خوامیم

 تشیحما و یداشت دوسش بازم اما ستین نهیآد هی کوچولو

 ! یکرد

 هک یطوالن نسبتا یمکث ، کندیم مکث رادمان ندفعهیا

 : دیگویم گلچهره
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 گمیم تو به اول ویچ همه برگردم یوقت -

 ؟ گفته بهت یک مضخرفاتو نیا -

 تا و شودیم دهیکش دستش از یگوش نیح نیهم در

 یرستار ، شودیم رو به رو رستار با بزند یحرف بخواهد

 : دهدیم جواب گلچهره یجا به نباریا که

 ! سالم ، قبلش البته!  برو یما من -
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 شمچ رستار به و کندیم جمع را شیلبها حرص با گلچهره

 مانده مبهوت و مات خط پشت که یرادمان و رودیم غره

 ! بود

 رد که یوقت قایدق گلچهره کنار هم آن ، رستار یصدا نیا

 عنوان چیه به داشت قرار ممکن حالت نیخبرتر یب

 کار شدل با گفتیم چرا رستار نیا!  نبود ندیخوشا شیبرا

 ؟ شدیم سبز گلچهره کنار حرفش بند پشت یول ندارد

 هک یکس یبرا ؟ کندیم فرو قتریعم را خنجر هربار چرا

 را رستار با کارش تاوان ینحو به اش یزندگ در هرروز

 ! بود یادیز شیبرا رستار االن حرکت هر بود داده پس

 شیر خیب را رستار خنجر یزیت و شودیم تنگ نفسش

 یزخم ریش مانند لب ریز ، کندیم حس شتریب آن هر قلبش

 : ُغرد یم
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 کجا دخترو اون ؟یرفت یگور کدوم هست معلوم -

 ؟؟؟ یگفت بهش یچ ؟؟یبرد

 رستار ، زندیم موج شیحرفها در تیعصبان رادمان قدر هر

 : دهدیم جواب وارانه لکسیر و خونسرد

 هم تو یحت که ییزایچ ، گفتم بهش شویزندگ یقتایحق -

 دشهیجد خونواده کنار نباش نگرانش االنم!  یدونینم

 از رشتیب مطمئنم چون بمونه نجایا یروز چند ممکنه یحت

 ! گذرهیم خوش بهش نهیآد عمارت

 : دیگویم اش شده دیکل هم به یدندانها نیب از رادمان

 یبرد هرجا دخترو اون نکن فیتعر من یبرا اتیچرند -

 ... وگرنه!  یگردونیم برش امشبم نیهم

 : پردیم حرفش انیم عیسر رستار
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 یکنیم کاریچ ؟یکنیم یزندان ؟یکشیم منو ؟ یچ وگرنه -

 پس باشه؟ خوب دختر نیا حال ستین مهم برات مگه ؟

 قطع دمیم حیترج االنم!  خوبه حالش دمیم نیتضم دارم

 بگو یدار یآخر حرف اگر ، بخورم شاممو برم و کنم

 ؟ شنومیم

 به و ردیبگ رستار دست از را یگوش کندیم یسع گلچهره

 رستار یول است قرار چه از ماجرا دهد حیتوض رادمان

 دستش کی با را فشیظر دست هردو و شودیم مانع

 مغزش به خون کم کم رادمان ؛ نخورد تکان تا ردیگیم

 تنها رستار با را اش گلچهره تواندیم چگونه رسدینم

 االن حال بود؟ گفته چه دختر نیا به اصال ؟ بگذارد

 با هرگونه بود؟ چگونه خبر نیا دنیشن بعد گلچهره

 نیچن در و اوردیب طاقت تواندینم کندیم حساب خودش

 ! نباشد او کنار یتیوضع
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 ! اونجا امیم خودم شیبرد کجا بگو -

 و بود کردن تقال حال در مدام که یا گلچهره به رستار

 لبخند و کندیم نگاه کند آزاد را شیدستها داشت یسع

 : زندیم یکج

 نتظرم یتونیم یول کنم دعوتت تونمینم!  برو یما یسار -

 ! یاب دوباره دارید تا ، میبرگرد خوب یخبرا با تا یباش

 وششخام بندش پشت و کندیم قطع را یگوش بالفاصله و

 نگاهش متعجب گلچهره دهدیم قرار بشیج در و کندیم

 با دهیچسب سفت را شیدستها که همانطور رستار ، کندیم

 مماس را صورتش و چسباندیم خود به را او حرکت کی

 : دهدیم قرار یگل صورت با
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 چیه نهیآد خونواده با میینجایا که یوقت تا االن از -

 وادهخون چیه یکن فکر خوامیم!  یکنینم برقرار یارتباط

 نیهم فقط ، نجاستیهم همش و یندار گهید یجا یا

 ! آدما

 : زندیم یگل دماغ نوک یرو یکوچک بوسه و

 ؟ الو یاوک -

 باانها و بود کرده کرده فیرد که ییحرفها همه گلچهره

 کار نیهم با ببندد رگبار به را رستار داشت قصد

 دیایب خودش به بخواهد دوباره تا و شودیم فراموشش



 

Romanzo_o 2205 

 سر و شوندیم خارج اتاق از و شودیم دهیکش رستار پشت

 ! نندینشیم سفره

* * * 

 

 را ظرفها الیش و طالخانوم با همراه گلچهره شام از بعد

 دور حوض کنار تخت یرو اطیح یتو و کنندیم جمع

 که ییگلدانها کنار حوض لبه گلچهره و نندینشیمهم

 مرک یها استکان با الیش ، ندینشیم داشتند زرد یگلها

 هم بعد و کندیم تعارف همه به و دیآ یم یچا کیبار

 . ندینشیم گلچهره کنار

 یجلو یگلها ادی به و کشدیم گلها سر یرو یدست یگل

 رهیخ که طالخانوم به ، افتد یم زهایم یرو و رستوران

 : کندیم نگاه کردیم نگاهش
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 استفاده زرد یگال از جا همه که داره یخاص لیدل -

 ؟ نیکرد

 : دهدیم تکان یسر طالخانم

 گلها نیا و رنگ نیا عاشق مادرت!  بگردم دورت آره-

 هب قتمیعال قشنگت چهره بر عالوه دمیفهم یوقت!  بود

 گرفت مادرتو خداکردم حس قبل از شتریب رفته مادرت

 ! فرستاد جاش به تورو یول ازم

 دوست چقدر ، ندینشیم شیچشمها در یغم گلچهره

 : بشنود یشتریب یزهایچ مادرش از داشت

 ؟ نیبگ برام درموردش شتریب شهیم -

 : نوشدیم اش ییچا از یکم صالح آقا

 دلسوز ، نیریش ، ایر یب ؟ ینیبیم یچجور خودتو -

 دونستیم نکهیباا بود یقو یول!  بود ینطوریا مادرت
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 اون بده دست از شدن دار بچه بخاطر جونشو ممکنه

 دخترش یپا جوره همه و دستشو کف گذاشت جونو

 حرف باهاش یناراحت و مرگ و یدیناام با همه سادیوا

 یور ای کنه عوض مشویتصم نتونست یچیه یول زدنیم

 ! بزاره ریتاث اش هیروح

 : دهدیم قورت را بغضش گلچهره

 ؟ نه شکست دلش یلیخ داره زن بابا دیفهم یوقت -

 : دهدیم پاسخ نباریا طالخانوم

 دش تر شکسته سال ده انگار چشام جلو لحظه همون تو -

 کردینم ترکمون غم اون و حال بااون و موندیم کاش یول

! 

 انشده از یرنگ دیسف بخار و کشدیم یقیعم نفس الیش

 : شودیم خارج
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 یگل که االن ، االنه مهم گذشته ها گذشته بنظرم -

 کنار که رو یخوب حال خوادیم و دهید شویمادر خونواده

 ! کنه تجربه نجایا نکرده تجربه هیبق

 : دهدیم تکان را سرش وار دییتا صالح آقا

 کندیم تیشکا چون ین نیا بشنو -

 کندیم تیحکا هاییجدا از

 انددهیببر مرا تا ستانین کز

 انددهینال زن و مرد رمینف در

 فراق از شرحه شرحه خواهم نهیس

 اقیاشت درد شرح میبگو تا

 شیخو اصل از ماند دور کو یکس هر

 ! شیخو وصل روزگار دیجو باز
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 : کندیم حلقه گلچهره گردن دور را دستش الیش

 با مارو یگاه از هر هست شاعرم بابابزرگت بفرما -

 ! کننیم منور شعراشون

 : زندیم لبخند گلچهره

 ممنون ، بود قشنگ -

 : دیگویم بود یگل گردن دور دستش که همانطور الیش
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 یکنیم ازدواج یک یگفتیم من به یه جون طال -

 خون هگید که بپرس ات نوه از ایب حاال ، نمیبب تویعروس

 ! شهیش تو ینکن منو

 : زندیم یتلخ لبخند خانم طال

 جا همه ، کردن یعروس خونه نیهم تو بابات و مامان -

 مامانت بودن دعوت هم یآباد کل و میکرد یچراغون رو

 یعروس بعد!  بود شده ماه قرص هی مثل شب اون

 فوتشم بعد یعروس برم اومد شیپ کم یلیخ ماهدخت

 ! نرفتم یعروس گهید

 : کندیم لب ریز ینچ الیش

 یدبزو بابا!  غم کانال میریم باز میکن شادش میایم یه -

!  دومادو هم میدار عروسو هم االنم ، میدار یعروس

 ! میبگ یناراحت و غم از جلوشون نداره تیخوب
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 شگونین یواشکی و کندیم درشت را شیچشمها گلچهره

 جمع صورتش درد از الیش ، ردیگیم الیش کمر از یزیر

 مامت مانند رستار یول ، ردیگیم را کمرش درد با و شودیم

 هرچقدر کندیم نگاهشان خونسرد بود ساکت که یمدت

 ریت شتریب سرش راست به رو حالش کند وانمود خواهدیم

 الیش به و کندیم زیر را شیچشمها خانوم طال ، کشدیم

 صالح ، کندیم نگاه بود نخورده سیخ دهانش در نخود که

 : زندیم یلبخند

 نشود افزون طرب و نشاط عشق یب -

 نشود موزون و خوب وجود عشق یب

 بارد ایدر به اگر ابر ز قطره صد

 ! نشود مکنون در عشق جنبش یب
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 اگر و بود شدن آب حال در کم کم خجالت از که گلچهره

 تا انداخت یم حوض نیهم یتو را الیش توانستیم

 ! نزند یحرف هر و نشود باز موقع یب دهانش

 و کندیم نگاهش ثیخب رستار ، کندیم نگاه رستار به

 : کندیم معمول حد از بازتر را شیچشمها

 بود موقع به درست!  صالح آقا گرم دمت -

!  بردن حالش به یپ یکس تا کند رفتار یعاد کندیم یسع

 استخراج قند معدن کی یبزرگ به یزیچ دلش در گلچهره

 طالخانوم ، کندیم نگاه رستار به ظیغ با یول شودیم

 : زندیم کمرش به را دستش

 فقط نیدونیم ویچ همه باهم که همتونم!  روشن چشمم -

 ! میادیز من

 ردا سر یچوب ظرف چند که یکوچک ینیس در صالح آقا

 استکان هم بعد و کندیم باز را آنها از یکی ، داشت قرار
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 مانند یزیچ درونش و داردیبرم شیجلو از را رستار یچا

 یکوچک قاشق با و زدیریم شده خشک کوچک یبرگها

 : زندیم هم

 و ظواهر رو از ما ؛ بگن دیبا خودشون که زویچ همه -

 ! میزنیم حرف خودمون یزرنگ

 : ردیگیم رستار سمت به را استکان هم بعد

 ! دردته یدوا ، جون بابا بخور -

 آقا مانند یکس کمتر ، کندیم نگاهش مکث یکم با رستار

 یحساب و درست و نبود تظاهر که بود دهید را صالح

 ؛ بود یذات بودنش
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 داشته دوست یمعن تازه دیجد خانواده نیا کنار گلچهره

 ! دیفهمیم را یواقع بودن لیاص و شدن

 یگل به یا سقلمه الیش ؛ کندیم تشکر و ردیگیم را استکان

 : زندیم

 عموجون؟ دردشه کدوم یدوا -

 یلیخ را پسر نیا ، کشدیم رستار پشت یدست آقاصالح

 دامادش آور ادی شیبرا بیعج و شناسدیم که است وقت

 : بود فرامرز

 یدردا واسه ، نداره درمون توهه ذهن تو که یاون -

 ! گشهید
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 :خنددیم الیش

 ! عشق درمون یب درد یه -

 تاررس به نگران و افتد یم شیابروها نیب یا گره گلچهره

 نوزه نکند اصال شود؟ بد حالش دوباره نکند ، کندیم نگاه

 متوجه صالح اقا چطور پس ؟ داندینم او و نشده خوب

 : پرسدیم عیسر و اورد ینم طاقت دلش بود؟ شده

 خوبه؟ حالت ؟ شده یچ -

 اب یگل روبه و اندازد یم صالح آقا به ینگاه مین رستار

 : دیگویم نانیاطم

 دمآ نجایا بیطب یدمنوشا با شهیم مگه ، ستین یزیچ -

 ؟ بمونه بد حالش

 : زندیم لبخند صالح
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 تا یکن استراحت کمی دیبا االن ، باباجون نکردم یکار -

 ! یبش زونیم زونیم یحساب و درست

 : شودیم بلند شیجا از عیسر خانم طال

 ، نیبخواب نیایب نیپاش کنمیم پهن رختخوابارو االن من -

 روز نیا بشه تموم تا نیبخواب نیشد خسته یحساب امروز

 ! نیسنگ

 ندچ سیخ دست با و بردیم حوض آب در را دستش الیش

 : پاشدیم یگل صورت یرو آب قطره

 ! دارم برنامه واست یکل ، بخواااب من شیپ امشب -

 ییحرفا بخاطر و کندیم پاک را صورتش حرص با یگل

 اب از پر را مشتش داد خجالتش یحساب و زد امشب که

 ! زدیریم الیش یرو و کندیم
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 ودشیم زانیآو اش لوچه و لب و کشدیم یبلند غیج الیش

 یتو را دستش دو هر دیایب خودش به یگل تا هم بعد

 یرو و اورد یم باال آب از یادیز حجم با و بردیم حوض

 ! زدیریم گلچهره

 : اورد یم رونیب را زبانش ها بچه مانند بعدهم

 ! یتالاف نمیا -

 حال در بدنش در یلرز کم کم هوا آن در نکهیا با گلچهره

 الیش ودخ مانند ، دیایب کوتاه نکهیا بدون بود گرفتن شکل

 فاصله او از غیج با الیش و کندیم اب پر را شیدستها

 یرو قایدق را آبها و دودیم دنبالش به گلچهره و ردیگیم

 ، نندکیم نگاه آنها به متعجب یهمگ ؛ کندیم یخال لباسش

 هم دنبال باشند طشانیشرا متوجه نکهیا بدون دو هر

 یخال هم یرو را ابشان از پر یمشتها و دنییدویم

 و خوردیم زیل شیپا کردن فرار هنگام الیش ، کردندیم
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 یم یا لحظه گلچهره!  افتد یم حوض وسط درست

 فکر یا لحظه هردو و زندیم خنده ریز بلند و ستدیا

 ! است بچگانه شانیکارها چقدر کنندینم

 خنده با یگل خواهدیم کمک و کندیم داد و غیج الیش

 نیهم در یول دیایب رونیب حوض از تا ردیگیم را دستش

 اوهم و کشدیم خودش سمت به را دستش الیش نیح

 ! افتد یم حوض وسط درست
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 و زندیم خنده ریز بلند و ستدیا یم یا لحظه گلچهره

 بچگانه شانیکارها چقدر کنندینم فکر یا لحظه هردو

 ! است

 خنده با یگل خواهدیم کمک و کندیم داد و غیج الیش

 نیهم در یول دیایب رونیب حوض از تا ردیگیم را دستش

 اوهم و کشدیم خودش سمت به را دستش الیش نیح

 ! افتد یم حوض وسط درست

 یرو را حوض یآبها حرص با کندیم نگاه الیش به شوکه

 ! کندیم بارش راهیب و بد و زدیریم سرش

 یرو لبخند نشستن باعث و چدیپیم خانه کل در شانیصدا

 ودندب شانی نوه منتظر سالهاست که ییطال و صالح یلبها

 ! شودیم ،

 یرو هوا یسرد از شیدندانها که یحال در و خنددیم الیش

 : دیگویم ، دندیلغزیم هم
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 ! اایخودم خر کله خاله دختر -

 وجود با گلچهره ، کندیم بغل را یگل حوض وسط و

 را لباس نداشتن غصه و بود یحرص دستش از نکهیا

 ، خوردنش حرص همه آن انیم الیش نکاریباا یول خوردیم

 آن در دکنیم بغلش متقابال و ندینشیم دلش به یخوب حس

 بیعج دشیجد خاله دختر یخونگرم حوض آب یسرد

 ! نشستیم دل به

 رونیب حوض از را هردو بود جفتشان نگران که طالخانم

 و غرغر با و ردیگیم را دستشان ها بچه مانند و کشدیم

 الیش ، نندک ضیتعو را شانیلباسها تا بردیم اتاق به ینگران

 از قبل هم طالخانم و دهدیم یگل به خودش یلباسها از

 نارک شودیم قرار کنار هردو بردیم شانیبرا گرم ریش خواب

 هم ار شیخوبها لباس هم نکهیا از بعد الیش ، بخوابند هم
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 دهدیم یگل به را خودش گرم و نرم یپتو و بالشت

 : دیگویم

 ! شد صاحب مویچ همه شبه هی مارموزو کثافت نیبب-

 شتریب داشتن دخترخاله فهممیم بعد خورمیم سرما هم فردا

 ! محبت و عشق تا رفتنه چخ به

 یمچش پشت و کشدیم سر تااخر را رشیش وانیل گلچهره

 : خزدیم پتو ریز و کندیم نازک

 ستین نمیهم فردا از یبزن حرف یلیخ هست که نهیهم -

! 

 با را بامش ، کندیم نگاه جفتشان به محبت و لبخند با طال

 هرهگلچ که یشب نیاول کند عوض توانستینم زیچ چیه

 ! بستیم را شیچشها آنها سقف ریز

 : کشدیم را بودند سیخ هوز که یگل یمو تار چند الیش



 

Romanzo_o 2222 

 ! پررو دیسف چشم دختره-

 شیجا در لوس ها بچه مانند و دیگویم یآخ گلچهره

 : ندینشیم

 ! بخوابم زارهینم مادرجون شینیبیم -

 خودش تازه که کنندیم نگاهش رهیخ هردو طال و الیش

 شیرو به بغض با طال!  است گفته چه شودیم متوجه

 : زندیم لبخند

 و ساعتها تمام کاش!  بگرده دورت مادرجونت یاله -

 ! مستادنیوا لحظه نیهم و اتاق نیهم تو ها هیثان

 و بیعج حس ، اندازد یم نییپا را نگاهش گلچهره

 از بعد کردینم را فکرش چوقتیه دارد یا دهیچیپ

 تا نیزم با هم آن کند دایپ یگرید مادربزرگ خانجون

 ! یرفتار اختالف آسمان
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 اندازد یم طال بغل یتو را خودش ها بدجنس مانند الیش

 : گذاردیم اش شانه یرو را سرش و
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 هگید نویا!  شهیم صاحب هم خالمو داره دهیورپر دختره -

 پررو لوس دمینم بهت

 ینعی ، کندیم خانوم طال با الیش یراحت به یناه گلچهره

 ؟ شودیم راحت نقدریا مادربزرگش با هم او یروز
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 سمت به را دستش بود وسطشان قایدق که خانوم طال

 از که الیش ، ردیبگ آغوش در تااوهم کندیم دراز گلچهره

 ، کندیم نگاه یگل به منتظر بود کرده را نکاریا قصد

 کندیم خوشحال را اش خاله هم نکارهایا تجربه دانستیم

 ! را گلچهره هم

 و درویم طال گرید سمت به خجالت و دیترد یکم با یگل

 دوباره الیش ، ردیگیم آغوش در هم را او عشق با طالخانم

 : دیگویم ارام و کشدیم را یگل یمو تار چند

 ناراحتش نمینب ، نهیزم یرو زن نیخوشحالتر االن خالم -

 ! یکن

 شیمو تار چند الیش مانند و دهدیم دماغش به ینیچ یگل

 : کشدیم را

 ! کنم تنگ و جات یحساب خوامیم که باش آماده -

 : آورد یم در را شیادا یکج دهن با الیش
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 ! یشیم غرقم نکن تالش شمینم تنگ امیدر من بابا ریبم -

 نمیبینم شتریب اب کیکوچ گودال هی من یول -

 بدهد یجواب الیش بخواهد تا ، اورد یم در یزبانک بعدهم

 : گذاردیم هردو یچشمها یرو را شیدستها خانوم طال

 اتاق تو نینزن حرف نقدریا یشب نصف نیبخواب بسه -

 ! خوابن هیبق یبغل

 : دیگویم بدجنس الیش

 ما شیر خیب یاومد یکرد ول شوهرتو جون طال اوا-

 ؟ یبخواب

 : دهدیم ادامه الیش ، خنددیم زیر یگل

 دیاش جوونم دوتا نیا ، که برهینم خوابش چارهیب صالح -

 بنده موندن محروم ناهمیا یباز نومزد برن خواستنیم

 ! خداها
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 شیپا و دست یرو و رندیگیم شگونشین یگل هم طال هم

 : گزدیم را لبش طال ، زنندیم

 نزدم تا بخواب هیچ حرفا نیا یشب نصف دهیورپر -

 یباز نومزد از دونهیم خودش من دختر!  کنما ناقصت

 هب زارمینم من!  شوهر خونه بره یوقت تا ستین یخبر

 مهه!  بزنه دست دخترم به پسر شازده نیا ینومزد بهونه

 ! بعد شه یقانون و یرسم یچ

 تا دکن کنترل را خودش کندیم یسع یگل و خنددیم الیش

 : نشود بلند اش خنده یصدا

 ، رفته که ساله یلیخ یگیم تو که یزیچ ُمد جون طال -

 ! بغلشونه یتوعروس بچه و زاانیم یباز نومزد تو االن

 : زندیم الیش یبازو یرو طال
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 ام که کردن ایاجنب یهرچ!  خدانکنه ریبگ گاز زبونتو -

 نکارویا زارمینم نداره لنگه من دختر!  میبکن دینبا

 ! خودش یجا به یهرچ!  کنه باخودش

 ، کندیم جا به جا طال شانه یرو را سرش لبخند با یگل

 و ندینشیم دلش به دشیجد مادربزرگ زدن حرف چقدر

 ! رددا یقیعم داشتن دوست حس شیگفتنها دخترم چقدر

 کم کم الیش یگذاشتنها سر به سر و ها یشوخ با

 بشخوا باالخره یخستگ یکل با و شودیم گرم شیچشمها

 . بردیم
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* * * * 

 

 و کندیم نگاه یگوش صفحه به شده قرمز یچشمها با

 بازهم یول ، ردیگیم را رستار شماره بار نیچندم یبرا

 منتظر مشترک گفتیم که یا مسخره یصدا همان

 را حالش و کشدیم ناخن اعصابش یرو باشدیم خاموش

 ، دکشیم گردنش پشت را دستش یعصب!  کردیم بدتر

 تا و برده کجا را گلچهره رستار بزند حدس تواندینم اصال

!  است زده او به ییحرفها چه اش گذشته درمورد االن به

 یلگ یماجرا چگونه رستار که کندیم فکر هم نیا به یحت

 خودشان از شتریب که یرستار هرچند بود؟ دهیفهم را
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 چندان اتفاق نیا دانستن ، دانستیم را عمارت اهل اسرار

 ! دیرسینم بنظر یبیعج زیچ

 عمارت به و ستدیا یم تراز به رو بزرگ پنجره یجلو

 ندکیم نگاه  ، بود رفته فرو یکیتار در که کور و سوت

 و گلچهره فکر و دهیپر سرش از کل به خواب امشب

 ختماهد!  کندیم ترش وانهید تنهاست رستار با االن نکهیا

 مرک پشت یدست و ستدیا یم کنارش یچا فنجان دو با

 : کشدیم بزرگش پسر

 یلیخ روزا نیا آصالنم؟ یکن استراحت یرینم چرا -

 یارد استراحت به ازین گذرهیم برات داره نیسنگ و سخت

 ! ادیب سرت ییبال نکرده ییخدا ترسمیم

 : پرسدیم یجد و اندازد یم مادرش به ینگاه مین
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 ستین فرامرز و یتیگ دختر گلچهره یدونیم نکهیباا چرا -

 یربط چه دختر نیا ؟؟ یکرد بارش حرف همه اون امروز

 باشه؟؟ هشونیشب بخواد که داره گالره و یتیگ به

 صورتش نداشت حرفهارا نیا دنیشن انتظار که ماهدخت

 : کندیم ترش را

!  کرده که بزرگش ، نباشه دخترش خب ؟ یچ یعنی -

 که یدختر ایب ؟ نه ومدینشبم یراست!  خودشون لنگه شده

 و بش نصفه که االن گرفته رو نهیآد یلیفام یالک یالک

 و رونهیب هنوز مونهینم رونیب یدرست وسالم دختر چیه

 رابخ کدوم از ستینمعلوم امرزمیخداب فرامرز!  برنگشته

 ! اورد برداشت خرابو ژن دختر نیا یا شده

 نگاه ماهدخت به اخمش از پر افهیق با و یعصب رادمان

 معصوم دختر آن درمورد توانستیم چطور واقعا! کندیم

 ؟ کند صحبت نگونهیا
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 خونه بهونه به ؟؟ یدیند خودتو دختر مامان کن بس -

 نهشبو یایمهمون چه و کنهینم که غلطا چه رفتن دوستش

 نک بس!!  ارهیم در سر مارستانیب از تهش که  رهینم یا

 نگا هیبق به و یبست خودمون یضعفا رو چشمتو یهرچ

 !! یزد

 یرو به یزیچ یول خوردیجام رادمان لحن از ماهدخت

 : آورد ینم خودش

 ! ستین بچه که اون!  کنهیم یغلط هی اس بچه کایرون-

 خواهر و مادر!  خونه ومدهین هنوز ؟ یکرد نگاه ساعتو

 اونا شیپ تونهینم که موقع نیا تا مارستاننیب که قاتلشم

 !! باشه

 یسع و کشدیم صورتش یرو را شیها دست رادمان

 ادرشم که نزند یحرف و کند کنترل را تشیعصبان کندیم

 . شود ناراحت
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 : زندیم زل او به و چرخدیم ماهدخت یسو به
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 تا کن دفاع بچه اون از ینطوریهم گمیم کیتبر!  نیآفر-

 به چکدوممونویه پسفردا از و بخوره خوادیم یهرگه

 الهس جدهیه دختر هی که نکن فکر اصلنم!  رهینگ جاشیه

!!  ستین یدار ازش ذهنت تو که یا بچه اون گهید و اس

 و یاریب در خودت دختر کار از سر یتونست هروقت

 ! بزار رادیا و بیع هیبق رو بعد یکن کنترلش
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 نگونهیا رادمان دیآ ینم خوشش چوقتیه که ماهدخت

 اب کند دفاع گلچهره از مخصوصا و ردیبگ قرار مقابلش

 : دیگویم حرص

 

 که یانرژ و وقت اون نصفه اگر!  خواهرته کایرون -

 صرف رو یکردیم یسرراه دختره اون از دفاع صرف

 ! نبود نیا اوضاعمون یکردیم خودت خواهر

 

 نگاه ماهدخت به اش شده گره هم در یابروها با رادمان

 : کندیم
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 چه دختر اون من مادر!  یسرراه دختر شد که االنم -

 رو همه دیبا که نفرم هی وسط نیا من کرده؟ تو به یبد

 وت یهرک ؟ پس یا کارهیچ یمادرش و پدر که شما ؟ بپام

 هب نسبت من توجه!  منه خانواده کنهیم یزندگ خونه نیا

 باشه اومده ایدن به هرجا گلچهره!  اس اندازه هی به همه

 یندار اجازه!  خونوادس نیا جز و شده بزرگ نجایا یول

 ! یکن نیتوه و یبگ بهش خوادیم دلت یهرچ

 

 داره اونم یدار حقوق و حق خونه نیا یتو ، تو هرچقدر

 ! بشه تکرار خوامینم گهید امروزم مسئله! 

 

 دهدیم ادامه عیسر رادمان بزند یحرف دیآ یم تا ماهدخت

: 
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 یهرچ نداره یریتقص چیه گلچهره ، شبنم هیقض یتو -

 ستمین یآدم منم!  خواهرشه و مادر سر ریز نبوده و بوده

 ننک تا بد باهاش یخودیب پس!  بزنم چوب هی با رو همه

 داشته وجود بحثا نیا یبرا یا گهید دفعه خوامینم چون

 ! باشه

 

 پاشو هم تو!  رمیگیم یمون الل من به اصال خب لهیخ -

 آب از آب انگار خونه اریب قاتلشو خواهر و مادر اون برو

 به یول کجاس داند خدا که خودشم!  نخورده تکون

 و خندنیم شمونیر به همشون و گردهیبرم هرحال

 نیا فرمودند دستور که عباسم حاج!  کننیم شونویزندگ

 ! بره ابرومون که نکنه درز ییجا هیقض
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 را شیها قهیشق اش اشاره و شصت انگشت با رادمان

 به یزیچ تواندینم و دارد یبد حال بیعج ، دهدیم ماساژ

 : اوردیب خودش یرو

 

 هرت شهر ، دنیم پس نکارشونویا تاوان مادرش و گالره-

 یآبرو نیا!  یبر راه راست راست و یبکش آدم ستین

 با نه رهیم اتفاق نیهم کتمان با کرده تباه هممونو که یلعنت

 ! گفتنش

 

 یکاف اندازه به چون کند بحث خواهدینم نیا از شتریب

 : بود کرده تحمل را یادیز فشتر
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 گشتهبرن گلچهره بگو نینش هیبق یجلو نقدریا ضمن در -

 وت امروز یحرفا با مونهیم اونجا فعال و دوستشه خونه  !

 ! گشتیبرنم گهید بود گهید آدم هر

 

 : دیگویم ارام و زندیم بغلش ریز را شیدستها ماهدخت

 

 برنگردن چکدومشونیه گهید شاالیا -
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 تراز به رو عیسر که اندازد یم او به یتند نگاه رادمان

 . برود رادمان تا ماندیم منتظر و چرخدیم

 

 چکسیه و نداشت یخوب حال روزها نیا عمارت

 رادمان نه!  تر خوب ای شودیم بدتر نیا از دانستینم

 کار است رستار با گلچهره نکهیا کردن پنهان با دانستیم

 خاندان یوقت دانستیم گلچهره نه ، است کرده یدرست

 یحت ، ندیآ یم کنار آن با چگونه بدانند را تیواقع نهیآد

 گلچهره مانند یضعف نقطه که حاال دانستینم هم رستار

 ! کشدیم را انتظارش چه گرفته جان اش یزندگ در

 

 محض هب که بودند ینیب شیپ رقابلیغ یآنقدر اتفاقها همه

 . کنندیم مات و شیک را همه افتادن

* * * 
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 : تدسیا یم خانوم طال دست کنار رستوران آشپزخانه یتو

 

 ؟ بدم انجام یکار هی منم شهیم -

 

 : زندیم داد اشپزخانه انطرف از الیش

 

 ؟یبد جا نجاهمیا یخوایم خودتو نکرده الزم نه -

 

 : دیگویم کندیم خورد را ها ازیپ که همانطور طال

 

 قدع مراسم هی شب سرمون ختهیر کار یکل امروز اتفاقا -

 هی اب که روستاس یاهال از یکی ، بشه برگزار نجایا قراره
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 ستنین ادیز مهمونا کنن، ازدواج قراره شهر از خواستگار

 یکارا هم ادیب تونهینم آشپزامون از یکی چون یول

 و ادهیز اشپزخونه رونیب یکارا هم و مونهیم اشپزخونه

 ! میموند تنها

 

 : بنددیم را بندش شیپ الیش

 

 از ؟ هتیعفر رسهیم ارث بهت داره یرستوران چه ینیبیم -

 رنیگیم مراسم و کننیم انتخاب رو نجایا انیم جا همه

 ! شده یدنید و جذاب من قهیسل و هنر لطف به بسکه

 

 : زندیم لبخند گلچهره
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 ینجوریا تو قهیسل و لطف به مگه برسه؟ من به چرا -

 نشده؟ خوشکل

 

 خود از یادا و کندیم نازک چشم پشت تظاهر به الیش

 : آورد یم در را ها یراض

 

 و حق رو ینیبش یایب مفت مفت تو اونوقت واال اره -

 ! من زحمت

 

 : دهدیم تکان الیش یبرا تاسف از یسر طال

 

 ام هنو سر به سر نقدریا دختر برس کارات به برو برو -

 ! نزار
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 : دیگویم بود شده خسته ماندن کاریب از که گلچهره

 

 هم اشو گوشه هی ادهیز کاراتون ؟ کنم کاریچ من حاال -

 ! رمیبگ من

 

 رستوران از رونیب خودش دنبال به را گلچهره خانوم طال

 به دکنیم اشاره رستوران یگارسونها از نفر دو به و بردیم

 : بروند سمتشان

 

 که ییالگ با و بشه دهیچ زایم دیبا رونیب نیا زمیعز نیبب -

 و یدار وقشیسل مطمئنم بشن نییتز ارهیم بابابزرگت االن

 یها سهیر هم ها چند!  یکن کمک بهشون یتونیم
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 هرجور خودت که ارنیم یرنگ یربانها و یکیالکترون

 اسهو یسازیم یچ نمیبب ، کن زونیآو شهیم خوب یدونیم

 ! دومادمون عروس

 

 لبخند بود وارد جوره همه نیتزئ و هنر به که گلچهره

 : زندیم ینیریش

 

 ! راحت التونیخ حله -

 

 و گلدان و گل از پر نیماش با صالح نیح نیهم در و

 ، شودیم وارد نییتز لیوسا
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 به ، ندیبینم او از یاثر یول گرددیم رستار دنبال به چشم با

 ستارر سراغ و دیگویم دینباش خسته و رودیم صالح سمت

 یگرانن است خبر یب او از دیگویم صالح یوقت ، ردیگیم را

 ، شودیم مخدوش افکارش انگار و دیآ یم سراغش به

 از توانستینم که بود ادیز یبقدر نجایا یکارها یول

 ! بگردد رستار دنبال و برود در رشانیز

 

 رهاکا به آشپزخانه در شانیآشپزها از یکی و طال و الیش

 آماده را طیمح هم گارسونها و یگل و صالح و دندیرسیم
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 و دیچیم را گلها گلدانها در ذوق و شوق با یگل ، کردندیم

 وصل کینزد یدرختها به را یرنگ و ینور یها سهیر

 و قهیسل از یآنقدر نهیآد خاندان برعکس صالح و کردیم

 هک کردیم نشیتحس و امد یم خوشش دخترکشان یانرژ

 نیا یفدا به را شیشدنها گرفته دهیناد تمام گلچهره

 ! کردیم لحظات

 

 هگذاشت یصندل و زیم رشیز که درختها از یکی سمت به

 یسع و دهدیم قرار آن یرو را گلدانش و رودیم بودند

 انگار یول کند زانیآو شیها شاخه به سهیر چند کندیم

 کار انها به یدسترس و بودند قدش از بلندتر ها شاخه

 برسد هبلک تا ستدیا یم انگشتانش نوک یرو ، بود یسخت

 و شودیم کنده نیزم از نیح نیهم در یول دهد انجامش و

 کانت را شیپاها شوکه و کشدیم یفیخف غیج ، رودیم باال
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 خطرریآژ چدیپیم اش ینیب ریز که ییآشنا یبو اما دهدیم

 یرو را سهیر حرص با کندیم خاموش مغزش در را

 سمتش به عیسر دیا یم نییپا یوقت و اندازد یم شاخه

 : چرخدیم

 

 ! کنم سکته ترس از بود کینزد لحظه هی-

 

 یگل کمر دور را شیدستها و زندیم یکج لبخند رستار

 : کندیم حلقه

 

 ! الو هلو-
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 آن در یکس است نگران و کندیم نگاه اطراف به گلچهره

 : ندیبب را انها تیوضع

 

 اصال ؟ هریم شرفمون نهیبیم یکی یگینم ؟یکنیم کاریچ -

 ! بودم نگرانت همش ؟؟ یبود کجا تااالن صبح از

 

 و هددیم گوش یگل یحرفها تک تک به سکوت با رستار

 کنار و کندیم تر تنگ را دستانش حلقه شیغرغرها انیباپا

 : دیگویم گوشش

 

 خوشش یکی از یوقت دینبا آدم مگه بره؟ شرفمون چرا -

 ؟ کنه بغلش ادیم
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 اخطار من به داشتن طالجون شبید نیتاهم چون نه -

 ستین یرشرعیغ و یرکیز ریز یکارا از یخبر دادنیم

 دهیند یکس تا کنار برو االنم

 

 : ماندیم حالت همان در الیخ یب رستار

 

 نمیبب!  میاوردین شانس بزرگتم مامان یکی نیا از بابا یا -

 ه؟یشرع ریغ بغل مگه

 

 رستار یدستها حلقه از کندیم تالش که همانطور یگل

 : دیگویم کند خالص را خودش

 

 ینامحرم کنار برو ، هیشرع ریغ اره باشه نامحرم اگر -
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 دلش به بانمک موجود نیا کردن تیاذ بیعج که رستار

 : چسباندیم پشتش درخت به را او نشستیم

 

 فقط!  کنم بغلت یشرع میش محرم ایب پس ، هوم -

 ! گرل یبیب شهینم ختم بغل به یچ همه گهید اونموقع
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 چه داندینم ، کندیم نگاهش جاخورده یا لحظه گلچهره

 انتک را دلش و کندیم داغ را بناگوشش تا که ستیحس

 : دهدیم قورت یسخت به را دهانش آب!  دهدیم

 

 یبرسر خاک یحرفا یکرد خفت نجایا منو ، ایح یب -

 بره ابروت انیب همه زنمیم غیج ؟ یبزن

 

 دیآ یم در گردش به شیچشمها و لبها نیب نگاهش رستار

: 

 

 ! کنهیم ضرر یک نمیبب بزن غیج -

 

 ؟ مگه شهیم یچ -
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 شهیم یچ یبفهم تا بزن -

 

 جلو را سرش رستار که بکشد غیج خواهدیم عمد از یگل

 شیهادست عیسر یگل یول کند ریاس را شیلبها تا اورد یم

 : زندیم یکج لبخند رستار ، ردیگیم دهانش یجلو را

 

 یفرق برام امیح یب منکه!  کنهیم ضرر شتریب یک یدید -

 ! نداره

 

 یلکا رستار ، کوبدیم رستار نهیس به یمحکم مشت یگل

 ار دستش و گرفته دردش مثال و کندیم جمع را صورتش
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 نگاهش ترس با و نگران یگل ، گذاردیم اش نهیس یرو

 : کندیم

 

 دیببخش آخ ؟یشد یچ واقعا؟ گرفت دردت -

 

 : دهدیم ادامه افهیق همان با رستار

 

 ای شمیم خوب نمیبب ببوس منو ایب!  گرفت دردم یلیخ -

 ؟ نه

 

 ، کندیم نگاه رستار یباز مسخره به مکث یکم با یگل

 ! است خورده را گولش یسادگ نیهم به شودینم باورش
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 : کوبدیم مشت همونجا به گرید یبار

 

 نیا تو یکی  ! شو دور چشمام جلو از برو فقط یعنی -

 ! تورو بعد کشمیم خودمو اول نتمونیبب حالت

 

 : ردیگیم اش خنده رستار

 

!  یباش زنده خودت دیبا یبکش منو نکهیا یبرا یول -

 رستوران تو رفتن همه ومدمیم یوقت نباش نگران بعدم

 تورو و من ستین نجایا یکس!  بدن انجام داخلو یکارا

 ! نهیبب
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 یرو گلدان از یکوچک یلیخ گل شاخه جمله نیا از بعد

 : کندیم رد شالش ریز از یگل گوش کنار و ندیچیم زیم

 

 ؟ نمیبب عمو به بده بوس ایب شد راحت التیخ که حاال -

 

 و کند کنترل را اش خنده تا گزدیم را لبش گوشه یگل

 : زندیم مشت شیبازو به ندفعهیا

 

 و یشرع فقط یباز نومزد و بوس گفته جون طال -

 کن گوش حرف که منم!  محترم یآقا مجازه شیقانون

 ! عالمم نیتر
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 یکم حالت با بعد و اندازد یم اطراف به ینگاه رستار

 : دوزدیم چشم یگل به تریجد

 

 خوادیم مارو رابطه یقانون و یشرع  بزرگت مامان -

 نداره یخاص قانون یچیه که امیم ییجا از من یول  ،

 ایازب کاغذ نیا به یازین داشتن دوست و عشق بنظرم اصال

 تعهد هم به دالشون آدما نکهیهم ؛ نداره خوندنا هیآ و

 یباز ذکاغ به عشق!  رفتن قانونو و شرع ته تا باشه داشته

 ! موندنه تاتهش یطیشرا هر یتو به ، ستین

 

 راست ، اندازد یم رستار یچشمها به یکوتاه نگاه یگل

 ؟ شدیم اش یحال شرع ریغ و شرع عشق مگر گفتیم

 یخوب حال مهم ، ببند باهم شانیدلها که بود یعهد مهم

 ، دیآ وجود به بودنشان کنارهم از که بود
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 قانون و بود نهایهم عشق ، بود بودنشان باهم آرامش مهم

 ! نداشت یخاص

 

 شگوش پشت را یگل یشانیپ یرو یفرض یموها رستار

 : بردیم
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 آدم ، نذاشتم یقانون چیه خودم واسه ایدن نیا تو من -

 تو! زنهب رو زایچ یلیخ دیق دیبا کنه یزندگ قانون با بخواد

 حالمو بتونه که یزیچ هر به محدود عشق برام من یایدن

 رمدا نگهت خوامیم و یکنیم خوب منو حال تو!  کنه بهتر

 !دونمینم قانون با ای قانون یب حاال ،

 

 تر عقبت و زندیم یگل دماغ نوک یرو انگشت سر با

 : رودیم

 

 ! میبزن حرف دیبا ، کلبه ایب هشت ساعت -

 

 ؟ یچ درمورد -
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 . یفهمیم یاومد یوقت -

 

 او به ار پشتش بپرسد یگرید سوال یگل نکهیا از قبل تا

 : دیگویم رودیم که همانطور و کندیم

 

 ! منتظرتم ، نره ادتی -

 

 ییاه صحنه دارد تازه و کندیم نگاه رفتنش به رهیخ یگل و

 رییغت شبید از رستار نیا ، کندیم مرور را افتاده اتفاق که

 دکن پنهان را یزیچ داشت یسع انگار بود کرده یبیعج

 . نبود موفق یلیخ آن در یول
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 بافت درون را شیدستها و فرستدیم رونیب قیعم را نفسش

 و رفک تمام االن از بردیم بود داده او به الیش که یمیضخ

 . بود شده امشب ریدرگ ذکرش

. 
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* * * 



 

Romanzo_o 2260 

 یبرا رستوران یفضا یساز آماده و کارش اتمام از بعد

 طال اصرار به و رودیم خانه به الیش با همراه ، عقد مراسم

 . شودیم آماده مراسم در حضور یبرا الیش و

 

 رت ساده  یکی از یکی که اش یمجلس یلباسها همه الیش

 از ندیبب تا دهدیم نشان یگل به را بودند تر رنگ خوش و

 ، لباس همه آن نیب از باالخره و دیآ یم خوشش کدام

 انتخاب را ندبل یپفک ینهایباآست یبلند رنگ ینبات یماکس

 یم بدنش فرم به بیعج یسادگ نیع در لباسش ؛ کندیم

 ! آمد

 

 قسمت و بود ییبدنما و نازک ریحر از شیها نیآست

 استفاده ریحر نیهم از هم اش نهیس یرو تا لباس پشت

 . بود شده
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 مه را یسبک و ساده شیآرا نبود بردارش دست که الیش

 را نشانیقرمزتر شیرژها نیب از و دهدیم انجام شیبرا

 نهیآ در یوقت یگل و کشدیم یگل یلبها یرو و داردیبرم

 الیش از یشگونین حرص با شودیم غشیج قرمز رژ متوجه

 و ستیب رژ تا سابدیم را شیلبها غرغر با و ردیگیم

 نیا عاشق شهیهم نکهیباا!  کند پاک را اش چهارساعته

 نیا یبرا یول آمد یم او به هم یحساب و بود رژ رنگ

 نداشت دوست شناختینم که یافراد یجلو و مراسم

 ! باشد داشته یا زننده شیآرا

 

 و لبش پوست کندن جز کندیم تالش هرچه هم اخر در و

 هسرخوشان الیش  ! بردینم جلو شیپ از یکار رژ نرفتن

 بردیم لذت و کندیم نگاه خودش یهنر اثار به و خنددیم
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 تفرص نیا از امشب داشتند قصد طالخانوم و صالح آقا  !

 ار او و خبردهند همه به را شانی نوه ورود و کنند استفاده

 . کنند آشنا هیبق با

 

 زیچ همه و نداشت را اش یامادگ اصال نکهیباا گلچهره

 بقط کردیم یسع تنها بود افتادن اتفاق حال در زود یلیخ

 ذوق یتو که نکند خراب را یزیچ و برود شیپ برنامه

 شده اتو یموها یرو را شالش هم آخر در ؛ بخورد هیبق

 نگاه ساعت به ، پوشدیم را الیش بافت و اندازد یم اش

 راسمم به رفتن از قبل دیبا  و بود شده شب هشت کندیم

 یخال را مشغولش ذهن و رساندیم کلبه به را خودش

 و رستار یحرفها و امروز هم لحظه کی یحت ، کردیم

 زودتر هرچه و بود نشده فراموشش هم قرارشان

 . دیبگو چه و کند چه است قرار رستار بفهمد خواستیم
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 و ودریم رستار دنبال به شود آماده او تا دیگویم الیش به

 رودیم رونیب خانه پشت کوچک در از ، گرددیبرم زود

 بود یسخت اریبس کار دار پاشنه یکفشها آن با رفتن راه  ؛

 . بخورد نیزم مبادا تا کردیم حفظ را تعادلش دیبا و

 

 محض یکیتار با ، افتد یم کلبه ریمس به چشمش نکهیهم

 شیاپ دانستینم و نبود دایپ یادیز زیچ!  شودیم رو به رو

 ! کند ادیپ را کلبه به دنیرس ریمس چگونه و بگذارد کجا را

 

 باعث دارد انیجر آن در که یسوز و وزدیم یخنک مینس

 یط ار یفرض ریمس اطیبااحت و کند بغل را خودش شودیم

 ، کند



 

Romanzo_o 2264 

 

 

۴۹۴ 

. 

. 

 

 ینور نیهم یبرا و بود رستار دست شبید از لشیموبا

 ! کند روشن را رشیمس که نداشت هم

 

 در ودب افتاده دلش به یکیتار آن از که یترس و زدن غر با

 و شودیم روشن جا همه کبارهی به که است رفتن راه حال

 ! شودیم داریپد مقابلش نور منشا مانند یزیچ
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 خود و کلبه مقابل کوچک پل تازه و کندیم بلند را سرش

 در امروز که ینور یها سهیر همان با که ندیبیم را کلبه

 تا لپ یرو از هم نجایا ، بودند برده کار به رستوران نییتز

 نییتز و رفته کار به خاص یا قهیسل با کلبه یها وارهید

 ! بود شده

 

 یب انجا گرید یکم اگر و زدیم تند جانیه شدت از قلبش

 ! شدیم کنده جا از ماندیم حرکت

 

 با و  ستدیا یم کلبه یجلو و کندیم عبور پل یرو از ارام

 که زندب در به یا تقه تا بردیم باال را دستش قیعم ینفس

 اررست هیثان چند از بعد و شودیم باز آرام در نیح نیهم در

 و کت با ؛ ندیبیم در چهارچوب در خودش مقابل را

 و  بود تنش تیف که دوخت خوش یخاکستر شلوار
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 و بود باز اولش دکمه دو که بلند نیآست دیسف رهنیپ

 چند را اش جذبه که اش خوده ژل حالت خوش یموها

 یلگ به و چدیپیم هوا در که عطرش یبو ؛ بود کرده برابر

 ررستا نیا ، نشاندیم قلبش به را  ییآشنا حس رسدیم

 ! بود شده یشگیهم رستار همان قایدق

 

 کندیم گاهن رهیخ یگل به هیثان چند اش یجد نسبتا افهیق با

 باشد آمده ادشی یزیچ انگار که یطور به بعد و

 :  دیگویم

 

 ! یاومد خوش -
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 لشیدل یب استرس شدت از و است معذب یکم گلچهره

 کلبه اطراف را نگاهش  ، بود شده خشک هم شیگلو

 : رودیم جلوتر و چرخاندیم

 

 روشن چراغارو زودتر خب یول ، شده قشنگ چقدر -

 ! حلقم تو اومد قلبم کردم دایپ رویمس تا ، یکردیم

 

 کی مانند بااحترام که همانطور و رودیم کنار رستار

 : دیگویم ، کندیم رفتار جنتلمن

 

 ! یشدینم زیسوپرا دنشید از گهید اونموقع -
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 رستار گفتن زیسوپرا یمعن تازه و شودیم کلبه وارد یگل و

 ! فهمدیم یواقع یمعنا به را

 

 صورتش به رستار عطر همراه به که یخاص یگرما

 ، نشاند یم شیلبها یرو را یلبخند ناخواسته خوردیم

 کنار و بود شده نییتز ها سهیر باهمان هم کلبه یفضا

 نیچند ، دندیرقصیم آن در آتش یها شعله که یا نهیشوم

 هب که بودند زرد گل ینوع هرکدام و داشت قرار گل سبد

 کنار تننشس یبرا هم ییبالشتها و افزودند یم فضا ییبایز

 ؛ بود شده دهیچ نهیشوم

 

 دهش روشن یرنگ دیسف یها شمع پنجره کنار و زیم یرو

 که ودب کلبه نیا کردن ییایرو رستار قصد انگار و بودند

 ! بود شده موفق آن در هم یحساب
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 نظر از را زیچ همه زده رتیح و متعجب گلچهره

 ؟ است بلند خواب کی زیچ همه واقعا نکند ؛ گذراندیم

 

 ار شیدستها حرکت بچرخد رستار سمت به بخواهد تا

 کندیم حس اش شانه یرو

 

 

۴۹۴ 

. 

. 

 

 : گوشش کنار شیصدا بعدهم
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 ! یاریب در بافتتو یتونیم -

 

 گرفته فرا را شیپا تا سر رتیح و جانیه که گلچهره و

 تا دهدیم رستار به و اورد یم در را بافت مخالفت یب بود

 : کند زانیآو

 

 هی!  شده العاده فوق نجایا خبره؟ چه یبگ یخواینم -

 ! نه ای کنه باورش دونهینم آدم که هییایرو یجور

 

 یلگ کندیم اشاره و گرددیبرم دستش در ماگ دو با رستار

 ستارر هرچه بود نگرفته یجواب هنوز که گلچهره ، ندیبنش
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 ارکن نرم یبالشتها از یکی یرو و دهدیم انجام را دیگویم

 . ردیگیم یجا کنارش هم رستار و ندینشیم نهیشوم

 

 : ردیگیم طرفش به را ها ماگ از یکی

 

 ریغ یدنینوش ، یبخور دیبا یعروس تو که شامو -

 هی مونهیم پس  ، خورهینم سنت به که هم استاندارد

 ! نزنه هم به اشتهاتو هم کنه گرمت هم که نسکافه

 

 و دارد جلوه نظرش در مرد نیا چقدر ، زندیم لبخند یگل

 به لحظه نبضش  شودیم باعث رفتارش و حرف هر با

 . بزند تر تند لحظه
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 ؟ هیچ امشب انیجر بگو حاال ، ممنون -

 

 یبرا و چرخدیم یگل سرخ یلبها یرو نگاهش رستار

 جهت شیحرفها گفتن و خودش حواس کردن پرت

 : دهدیم رییتغ نهیشوم درون آتش یها شعله به نگاهش

 

 ودوج مثبت هی یمنف هر واسه ایدن تو ، خوندم ییجا هی -

 معلوم چوقتیه یکن داشیپ کجا و یک نکهیا یول داره

 کرف شهیهم چون نبود مهم کردنش دایپ من یبرا!  ستین

 هنقط ، کنهیم فیضع آدمو یکس داشتن دوست کردمیم

 . . گفت بهم یکی نکهیتاا!  هیبق دست دهیم ضعف
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 آتش یها شعله یرو را نگاهش و کندیم مکث یکم

 : چرخاندیم

 

 لکهب شنینم فیضع یکس داشتن دوست با تنها نه آدما -

 ایدن وت نفر هی یکن فکر نکهیا!  شهیم شتریب قدرتشون

 شهیم باعث ، یدار حس بهش همه از شتریب که هست

 ریبگ قطف ایدن یبفهم قبل از بهتر یکن یزندگ قبل از بهتر

 همش که مینشد دهیآفر و ستین یناراحت و غم و ببند و

 ! میکن نرم پنجه و دست مشکالت و ایسخت با

 

 هب کردن نگاه بدون و گذاردیم نییپا را دستش یتو ماگ

 : دهدیم ادامه یگل
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 یا گهید قسمت ایدن نیا ، نیزندگ قسمت هی ناهمشیا-

 مثل ، یکس طرف از شدن داشته دوست مثل داره هم

 ! نفر هی داشتن دوست

 

 شیاپ سرتا یگل و فرستدیم رونیب صدا یب را نفسش

 بفهمد تا کردیم گوش و دیدیم و بود شده گوش و چشم

 . کشدیم کجا به حرفها نیا آخر

 

 هی یکی به نکهیا ؟ کردم یمعن یچ عشقو یدونیم -

 که یباش داشته باور اما کنه؛ نابودت که یبد یقدرت

 ! کنهینم
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 یول ، برسم جمله نیا به روز هی کردمینم فکر چوقتیه

 یول ینیبیم آدمو ونهایلیم ایدن تو دمیفهم دمیرس که االن

 از یکی فقط ، یبد قدرتو نیا یتونیم اونا از یکی به فقط

 نکهیا  ؛ داره فرق همه با باهاش بودن حس که اوناس

 مونهیم نیکوتین نهیع نفر هی اون یدونیم
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 یترف عقلت با عمر هی گهیم دلت یول ستین خوب واست

 ! من دست بده فرمونو بارم هی
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 که یگل فرم خوش یلبها به دوباره نگاهش حاال و

 خودش حواس بازهم و افتد یم بودند زیانگ وسوسه

 :  شودیم رهیخ یگل یچشمها به و کندیم راپرت

 

 حرف خوب تو گفتنیم بهم ، شدم آشنا یک هر با -

 حرف از قطعا ادین خوشش ظاهرت از یکس یعنی یزنیم

 ی افهیق که یمرموز یآدما کل در و ادیم خوشش زدنت

 عاشق تو بگو بهم حاال!  دخترا عشق شنیم دارن یعوض

 ش؟یچ حرفاش؟ ظاهرش؟ ؟ یشد آدم نیا هیچ

 

 ! خودش خوِد!  خودش -

 



 

Romanzo_o 2277 

 ؛ شودیم اش رهیخ رستار و دهدیم جواب ضرب کی یگل

 هب تا اصال ؟ بود داده او به یکس حال به تا را جواب نیا

 او به زشیچ چه بخاطر یکس بود مهم شیبرا حال

 طرف یچشمها از اوقات اکثر یوقت ؟ است عالقمند

 و عشق یندا و افتاده راه دنبالش چه یبرا دیفهمیم مقابل

 ! بپرسد که نداشت یازین دهدیم سر یعاشق

 

 ار یشیآال یب و صاف دختر چشمها نیا در ندفعهیا یول

 و یککش احساساتش کند ثابت خواهدیم فقط که ندیبیم

 شده سرکوب حس ، خواهدیم را اعتمادش ، ستین دروغ

 و سوال را او دیبا گرید چقدر ، خواهدیم را عشقش

 ترمز یرو از یپا دلش و کند اعتماد عقلش تا کند جواب

 ؟ بردارد
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 رو یدیم نشون هیبق به خودت از که یزیچ اون من-

 که تیواقع خود دمید تویواقع خود چون ، خوامینم

 یول اههیس یگیم بهش که یهمون نهیبب یکس یزارینم

 من یول ، ننیبیم یچ تو یتو  هیبق دونمینم من!  ستین

 الس اونهمه بعد که نمیبیم رو گمشده یکوچولو پسر اون

 ! کنه اعتماد بهش که کنه دایپ ویکی خوادیم دلش

 

 و جمع را خودش بلند لباس  شودیم کترینزد رستار به

 مهادا رستار چشمان در شده قفل نگاه با و کندیم تر جور

 : دهدیم

 

 دوسش یچکیه کنهیم فکر که خوامیم پسرو اون من -

 شده فراموش کنهیم فکر که ، نداره
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 رستار و گذاردیم رستار گونه یرو آرام را دستش

 دنیشن تشنه روحش انگار بنددیم یا لحظه را شیچشمها

 ! بود شده حرفها نیا

 

 نم یول ، نتشیبب یدینم اجازه چکسیه به که یهمون  -

 یول گهیم خونواده از نفرت و نهیک از که همون!  نمیبیم

 ! ببخشه روز هی که هست بزرگ یاونقدر دلش مطمئنم

 

 هک یگل دست یرو را دستش و کندیم باز را شیچشمها

 : گذاردیم بود اش گونه یرو

 

 وقته یلیخ نکهیباا ، بده حالش نکهیباا کوچولو پسر اون -

 هب خودشو روزید نکهیباا نکرده اعتماد یآدم چیه به گهید
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 ؛ االن یول ستین کار در یبخشش بگه تا زد وارید و در

 گهیم که شنومیم من یول زنهینم یحرف!  کنهیم نگات داره

 ! داره ازین بهت

 

 با و زندیم کنار را شیچشمها در شده جمع یاشکها یگل

 : دیگویم لبخند

 

 زا خودشو ستینالزم گهید گمیم و کنمیم نگاش منم  -

 رمیبگ دستشو خوامیم چون کنه پنهون من

 

 

۴۹۰ 

. 
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 زا خودشو ستینالزم گهید گمیم و کنمیم نگاش منم  -

 کی و ابد تا و رمیبگ دستشو خوامیم چون کنه پنهون من

 ! نکنم ول روز

 

 ، چرخدیم یگل صورت نقاط تکتک یرو نگاهش رستار

 دوباره او با که دارد اعتبار و ارزش یآنقدر دختر نیا

 لبخند و  سرخ یلبها نیا ، ردیبگ ادی را کردن اعتماد

 عشق با زدن پلک هر با که ینگاه و چشمها نیا ، نیریش

 دارند را کردن اعتماد ارزش نهایا همه ، کندیم نگاهش تر

 لشد ندیبب هم کباری ، عقل الیخیب مدتکی فقط پس! 

 شکست عقلش از دلش است دواریام فقط ؟ خواهدیم چه

 . نشود مانیپش اعتمادش از و نخورد
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 یرو رستار قلب سمت درست را دستش کی گلچهره

 : گذاردیم اش نهیس

 

 خوانینم که ییزایچ یرو چشمهاشونو توننیم آدما -

 که ییزایچ یرو قلبشونو توننینم یول ، ببندن ننیبب

 هک بده فرصت خودت به!  ببندن کنن احساس خوانینم

 ! بشناسه منو

 

 نوازش نرمک نرم و ردیگیم را یگل صورت ارام رستار

 : کندیم
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 یکن ثابت بهشون یوقت آدما  نکه،یا فقط باشه -

 هم ایعضب معشوق شنیم ایبعض کنن،یم رییتغ یعاشقشون

 ؟ یشیم کدومش من واسه تو ایرو شنیم

 

 : دزننیم لبخند شیچشمها و دیآ یم کش شیلبها گلچهره

 

 من تو زا شتریب چون بپرسم؟ تو از نویا من ستین بهتر -

 ! کردم ثابت بهت

 

 : شودیم کج لبش گوشه رستار

 

 ! دنینم جواب سوال با سوالو چون ، نه -
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 واسه آدم یول هیچجور دونمینم و نبودم حاال تا معشوق -

 بودنو معشوق پس!  شهینم ایرو داره دوسش که یکس

 . کنمیم انتخاب

 

 تیرضا با کندیم وارد یگل چانه به یکم فشار رستار

 را ودب کوچک نسبتا که یگل باکس و زندیم یمرموز لبخند

 یرپویش یگلها ، کشدیم یگل سمت به نهیشوم کنار از

 بودند شده دهیچ منظم و فیرد به جعبه در که یرنگ زرد

 ، داشتند ییبایز جلوه و نما و

 

 دل هب شتریب شودیم باعث نیا و دهندیم یمیمال عطر یبو

 : دیگویم و گذاردیم کنار را دیترد رستار ، نندیبنش گلچهره
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 ! مخالفم دو نهیگز با منم -

 

 : ررستا با گوشش و دل و است باکس به نگاهش گلچهره

 

 ! میدار تفاهم پس -

 

 ار باکس یگلها از شاخه کی و زندیم یکج رستارلبخند

 : ردیگیم یگل یجلو و کشدیم رونیب

 

 ! یدیل شماس مال گل نیا پس-
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 بود ینشدن وصف نشیریش حال و حس یآنقدر گلچهره

 یزندگ را ممکن ریغ یها صحنه نیا شدینم باورش که

 ! کندیم

 

 گوشش کنار شهیهم مانند خواهدیم و ردیگیم را گل

 شیگلبرگها انیم از کندیم خم را آن نکهیهم یول بگذارد

 نیزم کف با برخوردش از و افتد یم نییپا عیسر یزیچ

 ! شودیم حادیا کوتاه ییصدا

 

 سمت به کنجکاو و اندازد یم نییپا را نگاهش متعجب

 و فیظر حلقه دید با شیچشمها که کندیم نگاه صدا

 زندینم پلک یا لحظه ، بود افتاده کنارش قایدق که یخاص

. 
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 یرو کوچک بال دو که را حلقه مانند، جیگ حالت همان با

 کوچک یها نینگ بالش دو هر یرو و بود بسته نقش آن

 اهنگ رستار به و اورد یم باال ، بود شده کار رنگ دیسف

 یلگ به بعد و حلقه به اش یجد افهیباق رستار ، کندیم

 : کندیم نگاه

 

Will you marry me ?- 
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 پلک بار چند!  ماندیم شیجا در مبهوت و مات یگل

 دیوگیم است دهیشن اشتباه کندیم حس که یطور و زندیم

: 

 

 ؟ یچ -

 

 وششگ کنار درست و شودیم تر کینزد او به نباریا رستار

 : زندیم لب

 

 لوکوچو یباز کاغذ هی خوامیم دمیعقا برخالف کنم فکر -

 ؟ یا هیپا ، میباش داشته
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 رقابلیغ نقدریا چرا رستار ، است ریمتح هنوز گلچهره

 اال ردکیم فکر یزیهرچ به امشب یگل ؟ بود ینیب شیپ

 و باال وقفه یب قلبش ضربان!  کننده شوکه حرف نیا

 ردیگیم راف را شیپا تا سر ینیریش دلشوره و رفتیم باالتر

 هک دیایب کنار و کند باور را زیچ همه دیآ یم تا هردفعه! 

 یم تیواقع به یگرید یایرو ، ستین قیعم خواب کی

 رستار یایدن در که یعشق!  کندیم دلش دو و ونددیپ

 نیهم و شدیم تر یجد لحظه به لحظه کردیم تجربه

 یخوش همه نیا از نکند که کردیم شتریب را اش دلشوره

 ! کند دل رو

 

 ، بود برداشته خودش یبرا را آخر قدم باالخره رستار و

 دلش و خودش به حداقل شدیم هرچه داستان نیا ته

 ! نبود ونیمد
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 دهیچیپ ،آنچنان خواهدینم یخاص قانون داشتن دوست

 کی که ،همان یبده حیتوض دلت یبرا ینتوان که ستین

 کند یم داشتن دوست ماالمال را دلت که دیآ یم نفر

 را روحت شیها محبت و  کندیم فرق همه با شیحرفها

 یم تیزندگ واقعه نیتر آشنا شیها چشم و کندیم گرم

 ها کلمه و یبزن حرف اوسالها با یتوان یم که همان شود

 داشتنش دوست که نشوند تمام ها داستان و ها جمله و

 انتخابت یعنی ر،یدلگ را روحت و کندینم یزخم را دلت

 ... است روزگار میتصم نیقشنگتر

 

 ؟ ارهیب گالب ای نهیبچ گل رفته عروس -
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 و دشویم گلگون شیها گونه گلچهره  ، رستار جمله نیباا

 او از االن رستار!  ردیگیم فرا را شیپا تا سر استرس

 جواب االن که است معلوم خب ؟ خواستیم جواب

 االن اگر گفته رستار به عشقش از همه آن!  خواهدیم

 بلکه تاس عیضا تنها نه ، کند فکر شتریب خواهدیم دیبگو

 با بعدا و دیبگو بله االن تواندیم چطور یول!  است افتضاح

 به چگونه یحت ای ؟ شود رو به رو شیعمو و ماهدوخت

 با ماهدخت کند؟ نگاه عباس حاج و خانجون صورت

 است فرامرز دختر کردنیم فکر که رادمان و گالره ازدواج

 و او یماجرا اگر االن!  بود مخالف و کرد پا به غوغا

 ؟ کندینم ستشین به سر بفهمد را رستار
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 اش افهیق از را گلچهره حال کامل طور به که رستار

 شمرده و یجد و ردیگیم او از را حلقه فهمدیم و خواندیم

 : دیگویم
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 دلت نکهیا به ، کن فکر یتوش که یا لحظه نیا به فقط -

 دهش که بارم هی ؟ خوادیم یچ هیبق گرفتن نظر در بدون

 ! ندهیآ یاتفاقا و هیبق نه نیبب دلتو و خودتو فقط
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 ، شودیم تر آرام یکم رستار یحرفها نیا با گلچهره

 کندیم گوش دلش به و کندیم تمرکز به شروع مغزش

 دیشا ، دهدیم رونیب صدایب را اش شده حبس نفس  ،

 دیبا تنها و ستین سخت هم انقدرا رستار به دادن جواب

 وشهگ ، زدیبر کنار را شیاسترسها و دلشوره و یمنف افکار

 یسو به دوباره رستار نگاهه و کشدیم دندان ریز را لبش

 قورت یسخت به را دهانش آب ، خوردیم سر او یلبها

 : دیگویم و زندیم ایدر به را دلش باالخره و دهدیم

 

 لومنامع یاتفاقا و هیبق نظر اگر ، باشهدلم حرف به اگر -

 . . نباشه مهم ندهیآ

 

 : شودیم رستار چشمان قفل نگاهش و کندیم مکث یکم
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 ! سرنوشت دست سپرمیم زویچ همه و بله گمیم -

 

 هم ، خوردیم هدف وسط درست هم رستار آخر ریت و

 که یدختر به خودش هم سوزدیم دلش اعماق تا رادمان

 ای باشد خوب هم قصه اخر!  رسدیم بود خوب بااو حالش

 . بود برنده نجایا به تا رستار بد

 

 : دیگویم گوشش کنار و کشدیم آغوش در را یگلآرام

 

 !welcome to my privacy - 

 

 ! ( یاومد خوش من میحر به) 
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 آن از بعد و گذاردیم یگل یشانیپ یرو یکوتاه بوسه

 یبرا نگاهش آخر در و اش ینیب نوک یرو یگرید بکسه

 تا و افتد یم او زیانگ وسوسه یلبها به بار نیچندم

 : دیگویم عیسر یگل رود شیپ بخواهد

 

 ! یکن دستم رو حلقه دیبا مرحله نیا تو کنم فکر -

 

 : کندیمتنگ را شیچشمها

 

 ! دمتیبوسیم دیبا بنظرم یول -

 

 خودش یرو به یزیچ یول ردیگیم اش خنده گلچهره

 کار مالحظه او بود پروا یب رستار هرچقدر ، آورد ینم
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 امآر را حلقه و ردیگیم را دستش رستار ؛ دیرسیم بنظر

 یرو هم ینرم بوسه و کندیم او فیظر انگشت وارد

 جلو ساده و کیرمانت نقدریهم زیچ همه ، زندیم دستش

 . تنداش خبر بینش و فراز پر ندهیآ از چکسیه و رفتیم

 

 را شا یزندگ اتفاق نیبزرگتر ییتنها به امشب گلچهره

 شیپ یرو به را آغوشش دیبا بعد به نیا از و زد رقم

 هب ، باشد شانیرایپذ و کند باز دیجد یواکنشها و امدها

 کندیم نگاه بود شده نییتز اش ینامزد حلقه با که یانگشت

: 

 

 ؟ بال دوتا چرا حاال -
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 شتباانگ و ردیگیم را اش چانه و زندیم یکج لبخند رستار

 : کندیم نوازش شصتش

 

 ! یداد بله دال هی به چون -

 

 : زندیم لب آرام

 

 ! مبگ هیبق به دیبا یچطور رو هیقض نیا دونمینم من -

 

 یب و دکنیم نگاه خورندیم تکان که شیلبها به تنها رستار

 : شودیم کترینزد کند فکر یلیخ بخواهد آنکه

 

 ! نباش یزیچ نگران یمن با تا -
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 یاون بار هی اگر ؟ یکنیم فکر جاش همه به شهیهم تو -

 ؟؟یچ نشد یکردیم فکر که
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 او که شودیم باعث رستار یلبها یرو شینفسها گرم هرم

 : بزند یکج لبخند

 

 ! بشه تا کنمیم فکر گهید جور هی -
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 یگل و گذاردیم یگل یپهلو یرو را دستش ، حرف نیا با

 ؛ کنندیم غوغا وجودش در یدیجد یحسها کم کم

 جربهت نه حال به تا که کندیم تجربه رستار با را ییزهایچ

 که داشت را یکس اش گذشته یاهایرو در نه و بود کرده

 ! کند شانی تجربه آن با

 

 گریکدی ینفسها که است کینزد یقدر به شانیصورتها

 و داردیبرم را قدم نیآخر باالخره رستار و کنندیم حس را

 باال یگل قلب ضربان ، بوسدیم را یگل یلبها اطیبااحت

 ، کند تمرکز رستار حرکات یرو کندیم یسع و رودیم

 امتم را جانیه و التهاب نیا و ردیبگ فاصله او از داندینم

 ار نشانش حلقه و بود داد بله او به که یکس با ای کند

 ! دهد ادامه بود کرده دست
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 یبهال دوم بوسه با یگل نظر گرفتن  نظر در بدون رستار

 از را دستش ، کندیم باز هم از را گلچهره ملتهب و سرخ

 داغش انگشتان و کندیم رد یگل بلند و صاف یموها ریز

 دل به بیعج ها بوسه نیا ؛ گذاردیم او گردن یرو را

 را گوشش کنار تا گردن ریز از رستار ندینشیم شانیهردو

 یگل لباس پیز سمت به دستش آرام و نرم و بوسدیم

 هنیس یرو را دستش یکشدار یها نفس با یگل ، رودیم

 : گذاردیم رستار

 

 ! امیب جلو یلیخ قانون و قاعده یب تونمینم من -

 

 ! دستته تو حلقه هی یوقت ستین قانون و قاعده یب -
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 آتش مانند یگل یبازو و  کیبار کمر یرو دستش لمس

 شتر تاب یب او گوش کنار شینفسها هرم و است سوزان

 دهد را مرد نیا  جواب چه ماندیم انگار که یجور کندیم

 که خواستیم اصال ، شود رها تیوضع نیا از چگونه ای

 ادیفر را مرد نیا روحش و جسم تمام که االن شود؟ رها

 دکنیم مستش بیعج عطر نیا ؟ خواستیم شدن رها زدیم

 نشدن جدا یبرا داندیم که است ماهر یآنقدر رستار و

 ! دهد انجام را یکار چه او از دختر کی

 

 و کندیم کشف را یگل گردن پشت تا گوش خیب از دستش

 ، ماندیم گلچهره بدن یرو انگشتانش یداغ لمسش هر با

 قیعم بوسه که همانطور و بوسدیم را دختر یلبها آرام

 در یبرا یا لحظه فقط و زندیم مهیخ شیرو شودیم
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 دور گلچهره یدستها ، شودیم جدا او از ُکتش آوردن

 پیز آوردن نییپا یبرا نیهم و شودیم حلقه گردنش

 نییپا نصفه تا را آن آرام ، کردیم ترش مسمم یگل لباس

 دهد نییپا را لباسش گوشه خواهدیم نکهیهم و آورد یم

 ردخت نیا دلش بیعج نکهیباا ؛ شودیم جدا او از یا لحظه

 در یزیچ یول خواهدیم را بودن بااو صبح تا امشب و

 شیرها و شودیم نییپا و باال َکنه مانند مغزش و ذهنش

 نکهیا فکر ، دختر نیا به اش عالقه و رادمان فکر ؛ کندینم

 اگر ؟ کرد خواهد چه ندیبب را گرشید یرو آن یگل اگر

 ؟ چه شدیم عوض نظرش
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 محض اشتباهه بودن او با امشب شود عوض نظرش اگر

 از نخواهد که دارد ارزش شیبرا یآنقدر دختر نیا!  است

 برساند یبیآس او به خودش طرف

 

 کرده شروعش که یقیعم و آخر بوسه ریخ از حال نیباا

 شیهار اورندیب کم نفس جفتشان یوقت تا و گذردینم بود

 تاررس و رودیم فرو شیموها یتو یگل انگشتان ، کندینم

 که یمیتصم از را او کم کم که ییجا تا کندیم یهمراه را

 نیمه در یول کردیم منصرف ، بود گرفته شیپ یلحظات

 ررستا یگوش زنگ یصدا را فضا بر حاکم سکوت نیح

 جدا گریکدی از زدن نفس نفس با دو هر و شکندیم
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 ، شاننیب تیوضع شدن تمام یبرا تیموقع نیا و شوندیم

 ! دیرسیم نظر به یعال

 

 گاهن بدون و دهدیم رونیب صدایب را قشیعم نفس رستار

 و ندینشیم شیجا در یگل ، دهدیم جواب شماره به کردن

 شدت از ، فرستدیم رونیب ارام را اش شده حبس نفس

 از شیب صورتش التهاب و بود گرفته گر بدنش جانیه

 . بود شده مشخص شیپ

 

 شیپ او با کجا تا خوردینم زنگ رستار یگوش اگر داندینم

 تمام بابت کند شکر خدارا داشت جا االن یول ، رفتیم

 حال در خوب و ماهرانه آنقدر زیچ همه چون  شدنش

 را اررست از شدن جدا توان یسخت به  که بود رفتن شیپ

 ! داشت
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 اب رستار مکالمه به اصال که است ریدرگ ذهنش یانقدر

 مقابلش را رستار فقط انتها در و کندینم یدقت یگوش

 یقیعم نفس و کشدیم گردنش پشت یدست که ندیبیم

 : کشدیم

 

 خواستیم و شده شروع یعروس گهیم ، بود صالح آقا -

 ! اونجا میبرسون خودمونو زودتر که

 

 . کندیم مرتب را خودش و پوشدیم را کتش هم بعد

 

 بلند شیجا از ارام و دزدیم رستار از را نگاهش گلچهره

 هم بعد و شالش صدایب و دهدیم تکان یسر ، شودیم



 

Romanzo_o 2306 

 ارشک هر با و ستدیا یم نهیآ یجلو ، داردیم بر را بافتش

 هم به شیموها ، برود در رستار نگاه ریز از کندیم یسع

 ! بود نخورده تکان رژلبش یول بود ختهیر

 

 یداشتن دوست یآشنا عطر و گرما دوباره نیح نیهم در

 گوشش کنار که ییگرما ، کندیم حس سرش پشت را اش

 : دیگویم

 

 جانیا چون!  یعروس برم خواستینم دلم بود من به اگر -

 ! گذشتیم خوش شتریب

 

 رستار نگاهه از حرکت نیا و گزدیم را لبش گوشه یگل

 : ماندینم دور
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 ؟ الو هیچ نظرت ، نرفتن واسه هست وقت هنوزم البته -

 

 را ششال عیسر یگل و کندیم نگاه یگل به مرموز و ثیخب

 رودب و بپوشد را بافتش خواهدیم و کشدیم شیموها یرو

 مانع رستار یول!  است نکرده رشیاس دوباره رستار تا

 کندیم نگاه او به نهیا در پشت از و شودیم بافتش دنیپوش

: 

 

 ؟ یبنداز گردنم نکردمو یکارا که یریم باز پیز با -
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 نییاپ پشیز رستار لطف به افتد یم ادشی تازه که یگل

 ندندا ریز را لبش زده خجالت و کشدیم یبلند نیه است

 کشدیم
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 ینطوریا!  ایخدا!  شدیم فراموشم داشت کل به یوااا -

 ! رفتیم تمیثیح و آبرو تمام رفتمیم
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 باال را یگل پیز آرام آرام و زندیم یکج لبخند رستار

 : زندیم گردنش پشت یداغ بوسه و کشدیم

 

 ! رهینم باال گهید نییپا ادیب که بعد دفعه -

 

 ! زندیم یگل به یچشمک نهیآ در و

 

 بود مانده رستار لمس رد که بدنش یجا هر گلچهره

 رستار یطنتهایش از که یلبخند ؛ کندیم گرما احساس

 ارام و کندیم جور و جمع عیسر را ندینشیم شیبها یرو

 رستار دنبال و پوشدیم را بافتش و کشدیم قیعم نفس چند

 نیتر جانیپره و نیتر نیریش جزوه امشب ، افتد یم راه

 ! بود اش یزندگ یشبها
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 دکن تکرار مجددا نهارایا همه رستار با دوباره نکهیا فکر

 . کندیم اش یخوش در غرق قبل از شتریب

* * * 

 

 " گلچهره" 

 

 و ردخویم گره هم در انگشتانمان و ردیگیم را دستم رستار

 سر پشت نانیبااطم او ییراهنما با ندفعهیا را کیتار ریمس

 ریمس میشویم کترینزد رستوران به هرچقدر ، میگذاریم

 . شودیم کترینزد کیموز یصدا و تر روشن

 مین رستار ، میستیا یم رستوان یجلو هردو باالخره و

 : اندازد یم من به ینگاه
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 ؟ یا اماده -

 از یرنگ دیسف بخار آن با همراه که کشمیم یقیعم نفس

 : شودیم خارج دهانم

 ! میبر برو ، آره -

 . میشویم تیجمع وارد حرف نیا از بعد و

. 
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 رستوران وارد و میکنیم عبور هیبق کنجکاو نگاه ریز از

 هک کندیم اشاره و ندیبیم را ما دور از صالح آقا ، میشویم

 و بود حاضر داماد و عروس گاهیجا ؛ میبرو سمتشان به

 و عروس خود از یخبر یول بود امده تازه انگار هم عاقد

 . نبود داماد

 

 مه را الیش و خانوم طال میرسیم نظر مورد زیم به نکهیهم

 الحص آقا کنار هم رستار و نمینشیم الیش کنار ، نمیبیم

 . ندینشیم

 

 به دردش که ردیگیم میپا ران از یزیر شگونین الیش

 تا شین با که کنمیم نگاهش حرص با ، رسدیم استخوانم

 : زندیم زل ام افهیق به شده باز گوش بنا
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 با یه و نجایا یاومد هاا شده شانت خوش ، دختره یه -

 زتیعز مادربزرگ بود شبید نیهم!  زنهیم بتونیغ شازده

 ! ممنوعه یباز نومزد گفت

 

 یداغ ناخداگاه رستار با هم آن قبل لحظات یآور ادی با

 یول گزمیم را لبم گوشه  و کنمیم حس میها گونه ریز

 : نکنم رفتار عیضا الیش یجلو کنمیم یسع

 

 باهم کمی فقط!  خرابت ذهن ؟بااون هیچ هیباز نومزد -

 ! نیهم!  میزد حرف

 

 : دهدیم ادامه شیها پچ پچ به و خنددیم زیر الیش
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 منم ذهن!  میدیفهم زدنم حرف کمی یمعن موینمرد آره -

 ! خراباته کاخ که

 

 نفس التهاب  و یداغ از تا کشمیم میها گونه یرو یدست

 زیر یچشمها با الیش نیح نیهم در یول شوم رها رمیگ

 : کندیم نگاه انگشترم هم بعد و دستم به شده

 

 ؟؟ دستت تو هیچ اون ، نمیبب سایوا یه -

 

 از و چگونه دانمینم اصال دهمیم قورت عیسر دهنمو آب

 ! کنم دادن حیتوض به شروع کجا
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 ار میحرفها و کنم مرتب را ذهنم بخواهم نکهیا از قبل تا

 هیبق سوت و دست و دنیکش ِکل یصدا با کنم زدن آماده

 و شودیم دهیکش رستوران یورود در سمت به نگاهمان

 وارد که مینیبیم هم دست در دست را داماد و عروس

 ! شوندیم

 

 الیش و من هم بعدش شوندیم بلند خانوم طال و صالح آقا

 دست شانیبرا و میا زده زل انها به یهمگ ، رستار و

 . رسندیم گاهشانیجا به باالخره تا میزنیم

 

 که شوند ملحق انها به خواهندیم خانم طال و صالح آقا

 : دیگویم عیسر رستار
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 دارم ممه حرف هی ؟ نینیبش نجایا قهیدق چند لطفا شهیم -

 ! بزنم دیبا االن که

 

 : شودیم نگران یکم خانوم طال

 

 ؟ افتاده یاتفاق ؟ پسرم شده یچ -

 

 رستار ، دارد را خانوم طال حال همان انگار هم صالح آقا

 و ندینشیم هم خودش و نندیبنش که خواهدیم دو هر از

 : کندیم نگاه من به قیعم یا لحظه

 

 زیهرچ از اول دارم دوست که ، مهمه اتفاق هی راستش -

 ! بزارم ونیم در شما با
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 : ردیگیم من از را نگاهش

 

 نوه از امشب من ؛ دمینم لفتش و چونمیپینم حرفمو -

 ! کردم یخواستگار اتون

 

 غیج ذوق و جانیه با جمله نیا دنیشن محض به الیش

 ! کشدیم آغوش در را من یخوشحال با و زندیم
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 : دهدیم ادامه را حرفش گرید یواکنشها از قبل رستار و

 

 شدست هم رو حلقه یحت و بود مثبت نظرش دخترتون -

 ! کردم

 

 ، بودند اش رهیخ منتظر و حرف یب که صالح و طال به

 : کندیم نگاه

 

 یجا به!  رمیبگ اجازه اش خونواده از وقتشه االن و -

 ! دونمیم شما حق نویا نهیآد خانواده
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 تخجال ، شودیم شتریب و شتریب ام دلشوره و استرس

 ، کنم جور و جمع را خودم چگونه دانمینم و کشمیم

 زیچ همه داشت قصد و رفتیم جلو تنه کی امشب رستار

 ! کند تمام و حل شبه کی را

 

 ار دستش محبت و مهر با و کندیم نگاه من به خانوم طال

 کرده سکوت همچنان هم صالح آقا ، کشدیم کمرم پشت

 . است رستار یحرفها به کردن فکر درحال انگار بود

 

 خونواده از تر مهم براش شما نظر گلچهره خود مطمئنم -

 سر دختر هی رو گلچهره عمر هی اونا چون!  اس نهیآد

 دو نیا یتو شما از که یمحبت و مهر یول!  دنیدیم یراه

 ها نهیآد از عمر کی که هیزیچ برابر نیچند گرفته روز

 ! کرده افتیدر
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 یپ نیا به قبل از شتریب دهمیم گوش که رستار یحرفها به

 یحرف نکهیا بدون و فهمدیم را من رستار چقدر که برمیم

 یخوب به و کرده زیآنال وجودم از را زیچ همه باشم زده

 ! کندیم انیب

 

 شناخته را کوچک خانواده نیا که نبود یادیز مدت من

 به چوقتیه ام یزندگ طول در کنمیم حس یول بودم

 یکس از محبت و توجه و عشق روز دو نیا اندازه

 ! بودم نکرده افتیدر

 

 با من به هم بعد و اندازد یم صالح به ینگاه خانوم طال

 : کندیم نگاه بود زده حلقه چشمانش در که یشوق اشک
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 عروس دارم هم روزه هی و کردم دایپ تورو روزه هی من-

 ظاتولح نیا که داره دوسم یلیخ خدا دیشا!  نمیبیم شدنتو

 دمبو محروم دنتید از که یمدت تمام یتو!  کرده بمینص

 زج االنم و خواستم خدا از تویخوشبخت و یخوشحال فقط

 ! خوامینم یزیچ نیا

 

 : کندیم نگاه رستار به آقاصالح

 

 حق دیشا ، کردن بزرگ رو گلچهره نهیاد خانواده یول -

 ! همهم اونا نظر ما از قبل بنظرم باشن داشته ما از یشتریب

 

 : کندیم ینگاه من به رستار
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 براشون گلچهره ندهیآ که یا خانواده اون یول ، درسته -

 !! اونا نه نییشما مهمه

 

 : کنمیم تر زبان سر با را میلبها

 

 شهیهم یول محترمن و زیعز من یبرا نهیآد خانواده -

 رو نگذاشت پا و کردن یتلق اشتباه منو درست یمایتصم

 شبه مبگ منم شبه گفتن اگر خواستن شهیهم!  هام خواسته

 و نظر اظهار حق که ییجا!  روزه بگم منم روزه گفتن اگر

 چیه عدب به نیا از ، بشه گرفته ازم میقلب انتخاب گفتن

 ! ندارن ندمیآ یتو دخالت یبرا اجازه

 



 

Romanzo_o 2323 

 : دهدیم تکان یسر بعد و کندیم نگاهم یکم صالح

 

 نکهیا بر عالوه ، شدم آشنا پسر نیا با که یمدت نیا تو -

 وجودش رو یمردونگ داشت عموش به یبیعج شباهت

 ! دمید
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 : گذاردیم رستار شانه یرو را دستش
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 وت بده انجام دخترش یبرا نشد قسمت فرامرز که یکار -

 برات گلچهره کنهیم ثابت نیهم!  یداد انجام اون یجا به

 ! مهمه برات شیخوشحال و داره ارزش

 

 : کندیم نگاه یا پدرانه لبخند با من به

 

 از نقطه نیا یتو و مهمه ما نظر نیگیم اگر حاال -

 نیشیم خوشبخت باهم که نیدیرس جهینت نیا به تونیزندگ

 یرو خنده جز و میشد دختر هی صاحب ما که حاال ،

 دل مهمتر همه از و میخواینم خدا از یزیچ لبهاش

 یحرف خودم طرف از من ؛ هیراض و توهه شیپ دخترمون

 ! باشه مبارکتون!  ندارم
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 با را شیاشکها خانوم طال ، کشدیم آغوش در را رستار و

 : دوزدیم من به را نگاهش و کندیم پاک دست پشت

 

 فرامرز یوقت که نمیبیم رو یزیچ همون چشمات یتو -

 ، لبخندات یتو!  دمیدیم ، کرد یخواستگار ازمون مادرتو

 یانب و آرزو فرامرز با وصال که نمیبیم مادرتو شوق و شور

 با که یآدم چون شد خوشبخت مادرت!  بود خوبش حال

 عمر یلو ، شهینم مونیپش کنه انتخاب و بشه عاشق قلبش

 انتظارشو هممون که بود یزیچ از تر کوتاه عشق نیا

 ! میداشت

 

 : دهدیم قرار گرمش یدستها انیم و ردیگیم را دستم
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 یول یبش خوشبخت مادرت نهیع خوامیم خدا از -

 و هنو که باشه یطوالن یاونقدر عشقتون عمر اون برعکس

 اتدست یوقت یریپ یتو و ینیبب باهم رو همه و جهینت

 و هبتپ کنارت قلب هی هنوز دیسف موهات و شده دهیچروک

 باشه مبارکت!  یکن حس دستات یرو دستاشو یگرم

 ! دونم هی یکی

 

 وب را عطرش و کنمیم بغلش بغض و شده پر یچشمها با

 راف را میپا تا سر که بود چه نیریش حس نیا ، کشمیم

 یزندگ از ییجا به باالخره کردیم یحال من به و گرفتیم

 شانیحرفها و بود محترم هیبق یبرا نظرم که دمیرس

 مدل حال ، کشندیم دندانم ریز را عشق و محبت ینیریش

 ؟ باشد خوب کجا ، نباشد خوب نجایا اگر
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 یم گردنم دور را دستش یفراوان ذوق و لبخند با الیش

 : اندازد

 

 عمو پسر و عمو دختر عقد ، میراض خودم طرف از منم -

 ! بستن آسمونا تو که هم

 

 یرو را دستش مادرانه و بوسدیم را ام یشانیپ طالخانوم

 مدت نیا تمام در که و کنمیم نگاه رستار به ، کشدیم سرم

 حس خودم یرو را نگاهش ینیسنگ و بود ام رهیخ

 به هرکس و زیهرچ از شتریب را خوب حال نیا ، کردمیم

 ! بودم ونیمد او

 

 : زندیم یکج لبخند
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 ؟ حله پس -

 

 : زندیم لبخند صالح آقا

 

 شرط هی من وصلت نیا یبرا زیچ هر از قبل یول  حله -

 ! دارم

 

 من به ، چرخدیم سمتش به مانینگاها کنجکاو یهمگ

 : شودیم رهیخ

 

 یگیم هم طال به صالح بابا یگیم من به بعد به نیا از -

 ! یبزن صدامون ها بهیغر نهیع میخواینم گهید!  طال مامان
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 نقدریهم ام یزندگ یشرطها همه کاش ، زنمیم یلبخند

 ! بودند نیریش و اسان

 

 ! صالح بابا ، چشم -
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 عمق زا لبخندش و ندینشیم جانش به صالح بابا نیا انگار

 ! ردیگیم قرار لبش یرو قلبش
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 دخترم بال یب چشمت -

 

 : دیگیم مکث  یکم با و

 

 نشود افزون طرب و نشاط عشق یب -

 

 نشود موزون و خوب وجود عشق یب

 

 بارد ایدر به اگر ابر ز قطره صد  

 

 ! نشود مکنون در عشق جنبشیب  
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 زدن دست و دنیکش کل یصدا گرید یبار نیح نیهم در

 و پاشندیم نقل داماد و عروس سر یرو و رسدیم گوش به

 . بود داده را بله هم انها عروس یعنی نیا

 

 : زندیم من به یا سقلمه و کندیم گل طنتشیش الیش

 

 اه تمومه گهید یکرد دستت حلقه نکن فکر دختر یه -

 و یشرع فرمودند جون طال ، ستین یخبر یباز نومزد از

 ! یقانون
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 خجالت با ، بودند دهیشن هم هیبق را شیحرفها نکهیا از

 الیش یپهلو از یزیر شگونین و اندازم یم نییپا را نگاهم

 : اورد ینم کم یول شودیم جمع درد از صورتش ، رمیگیم

 

 نیواخیم منو نظر اگر یول ، شد سوراخ پهلوم ینینب ریخ -

 بخونه ماش نیب تمیمحرم غهیص هی نرفته عاقد تا گمیم منکه

 ! باشه حالل و یشرع لحاظ همه از گهید که

 

 از بلق صالح بابا ، کنندیم نگاه الیش به یهمگ جمله نیا با

 : دیگویم هیبق

 

 تیخوب و ندارن خبر هیبق خب یول ستین یبد فکر -

 ! ینطوریا نداره
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 بلکه امدهین بدش تنها نه بود مشخص که طال مامان

 : دیگویم دارد تیرضا

 

!  کردن دست حلقشونم کردن شونویخواستگار که نایا -

!  زارنب احترام دوتا نیا عشق به دیبا نخوان ای بخوان هیبق

 عقد بخونن غهیص هی جوره تشیموقع که هم حاال

 ! ننک برگزار گفتن انویجر همه به یوقت شاالیا دائمشونم

 

 : کنندیم نگاه ما به هم بعد

 

 ؟ دلم یزایعز هیچ خودتون نظر -
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 را شیها نیآست سر و اندازد یم ساعتش به ینگاه رستار

 : کشدیم جلو

 

 مخالفت توننیم کمتر هم هیبق ینطوریا!  موافقم من -

 ! کنن

 

 در عیسر یانقدر زیچ همه!  میبگو چه که ام مانده مردد

 و دمببن را میچشمها تا ترسمیم که است رفتن شیپ حال

 ! باشد نمانده یباق یزیچ کنم باز

 

 : دیگویم من به رو صالح بابا
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 همونو منم یبگ خودت یهرچ جان؟ بابا هیچ تو نظر -

 ! کنمیم قبول

 

 در نکهیا از!  است مهم نظرم نکهیا از بردمیم لذت چقدر

 ای کننده شروع حرفم نکهیا از و دارم ارزش جمع نیا

 ! بود کننده تموم

 

 یکس نگونهیا دیگویم درست رستار ، کنمیم فکر یکم

 میا تهرف را راه نصف تا بدانند یوقت ، کندیم اعتراض کمتر

 ! شوندیم طیشرا رفتنیپذ به مجبور

 

 : زنمیم کنار را میها دیترد
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 منم نیموافق و هیدرست کار اگر ، ندارم یحرف منم -

 ! کنمینم یمخالفت

 

 : زندیم سوت و کشدیم غیج دوباره الیش

 

 ! میبرد دخترتونو میاورد ریپن و نون!!  مبارررکه آقا -

 

 : کندیم نازک یچشم پشت طال مامان

 

 ! بهتون میدینم دختر تونیارزون ریپن و نون -
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 : زندیم کمرش به را دستش الیش

 

 باشه خداتونم از!  جون طال اینساز که یاومد -

 ! میبریم میدار دتونویترش

 

 مالش و ردیگیم را دستش ، زنمیم شیبازو به آرنجم با

 : دهدیم

 

 یارزون همون!  هست که هم یوحش ، بود که دهیترش -

 ! خودتون
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 : دیگویم من به رو و شودیم بلند شیجا از رستار

 

 همراته؟ شناسنامه -

 

 : برمیم گوش پشت را میموها

 

 ! اس خونه فمهیک یتو کنم فکر اره -

 

 : شودیم بلند عیسر هم الیش

 

 ! امیم ارمشویم رمیم یفور االن من حله اقا -
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 : شودیم بلند هم صالح آقا

 

 ! میدار گهید زوج هی که بدم خبر عاقد به منم پس -

 

 در بامش ، دهم انیپا میاسترسها به تا کشمیم قیعم نفس

 ! شودیم ثبت ام یزندگ خیتار

 

 ** * 

 محض یسکوت و خواندیم را غهیص سوم بار یبرا عاقد

 ارقر شیجا در و بوسمیم را قرآن ، ردیگیم بر در را فضا

 که اندازم یم رستار به ینگاه مین چادر ریز از دهمیم
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 آرام و زندیم یلبخند ، خوردیم گره نگاهش در نگاهم

 : دیگویم

 

!  یشینم خالص دستم از عمرت آخر تا یبگ که رو بله -

 ! بگو یمطمئن اگر پس

 

 دیبگو عشقت نکهیا ؟ یزندگ از خواستمیم چه من مگر

 عتمادا او به قلبت با یبتوان و کندینم تیرها عمرت تااخر

 ! یکن

 

 : دهمیم جواب لبخند با و شومیم رهیخ شیچشمها به

 

 ! بله ، طال مامان و صالح بابا اجازه با -
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 با ، بشنوم را هیبق سوت و دست یصدا بخواهم تا و

 شوکه یانداز ریت بعد و شهیش مانند یزیچ شکستن یصدا

 ! مانمیم میجا در

. 
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 در و روندیم طرف آن و طرف نیا به داد و غیج با هیبق

 وارد یشکار تفنگ با یمرد یورود در از نیح نیهم

 ! شودیم

 

 بلند مانیجا از رستار با همراه و افتد یم سرم از چادر

 اهنگ من به نانیاطم با اهویه همه آن انیم رستار ، میشویم

 : کندیم

 

 ! برگردم من تا ، بمون جا نیهم -

 

 یصدا دوباره!  ردیگیم فرا را بدنم تمام دلشوره و ترس

 در شودیم باعث رستوران خود داخل هم آن یانداز ریت
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 حظهل یبرا انگار!  بگذارم قلبم یرو را دستم و بپرم میجا

 ؟ بود شده خبر چه!  خوردیم تکان دلم و زمیریم فرو یا

 

 ! بودند مانده مبهوت و شوکه مردها و کشندیم غیج زنها

 

 و ختیر از که شوندیم رستوران وارد هم گرید نفر دو

 ! هستند قماش کی از بود مشخص شانیها افهیق

 

 و روندیم سمتشان به صالح بابا و رستار

 

 الیش به نگاهم و ندیآ یم سمتم به الیش و طال مامان

 را او هم دارد یسع طال!  افتد یم انشیگر چشمان

 ! باشد داشته را من یهوا هم و کند  ارام
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 ودب مشخص صورتم در وضوح به که یوحشت و بهت با

 یاتفاق چه بپرسم خواهمیم هرچه و کنمیم نگاه الیش به

 دهش قفل فکم و چرخدینم ترس از زبانم افتاده شیبرا

 سالن وسط که یمرد یصدا ها هیثان نیهم در!  است

 ار ام توجه ؛ بودند شده جمع دورش هیبق و بود ستادهیا

 ! کندیم جلب

 

 : دیگویم یقلدر با و زندیم داد بلند

 

 یآباد و رستوران نیا ُکل نیبد شوهر امشب رو الیش -

 !! کنمیم کسانی خاک با رو
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 او از گردن و سر کی که یمرد قهی تیعصبان با صالح بابا

 : دهدیم تکان و ردیگیم را بود تر بلند

 

 یدار یغلط چه هست معلوم!  پا و سر یب کهیمرت -

 !! شرفیب یکرد ترک زحله مردمو ؟؟ یکنیم

 

 ارهدوب مرد ، کند جدا او از را صالح بابا کندیم یسع رستار

 ودهب صالح بابا یحرفها مخاطب انگار نه انگار و زندیم داد

 ! است

 

 عقد شاهد و نشستن که ییادما تک تک و نجایا آره -

 ای شهیم من زن ای الیش!!!  بندمیم ریت به بودنو الیش
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 یرو چشمش که پدرسگ دوماد اون کجاس!!  چکسیه

 !!! درارم چشمشو تا دهیچرخ من یالیش

 

 گوشش در بود ستادهیا پشتش که شیقهایرف از یکی

 سمت به یزدن برهم چشم در قلدر مرد و دیگویم یزیچ

 : چسبدیم را اش قهی و بردیم ورشی رستار

 

 ؟؟ یفروخت خوشکل بچه نیا به منو ؟؟ییکجاا الاایش -

 ره؟یبگ جامو نیا که شدم ؟؟رد نهیا انتخابت

 

 امانم که بروم سمتشان به خواهمیم و کشمیم یبلند غیج

 کنندیم یسع گرید مرد چند و صالح بابا و شودیم مانع طال
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 رستار یول ، کند رها را رستار تا رندیبگ را شیجلو

 ! کندینم یمقاومت خودش

 

 : زندیم رستار به یمحکم کله مرد

 

 دهیچرخ من ناموس یرو چشمت ناموس یب حرومزاده -

 ؟؟ یکن عقدش یاومد ؟؟
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 دهیچرخ من ناموس یرو چشمت ناموس یب حرومزاده -

 مراسم گهید یکی اسم به ؟؟ یکن عقدش یاومد ؟؟

 فکر ؟؟ نیشونیم عقد سفره پا رو گهید یکی و نیریگیم

 نم از ن؟یدیم شوهر نیدار رو الیش فهممینم من نیکردیم

 !!! ستین یاباد نیا تو زرنگتر

 

 الح ان با الیش هم یول بروم طرفشان به خواهمیم هیگر با

 . دارندیم نگهم و چسبندیم سفت مرا طال هم روزش و

 

 زن ؟؟ استیسادگ نیهم به یکرد فکر الاا؟؟یش ییکجا -

 ! اطلب الیخ یزه ببره؟؟ رهیبگ دستتو و یبش یشهر هی
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 یلو کند رستار ی حواله یمشت تا بردیم باال را دستش و

 یمحکم چیپ و ردیگیم هوا در را دستش رستار نباریا

 دستش از تفنگش و شودیم بلند مرد نهاد از آه که دهدیم

 و زندیم شیزانو ریز حرکت کی با  هم بعد و افتد یم

 با هم امشب داماد و عروس ، تیجمع انیم کندیم پرتش

 تماشا فقط و بودند ستادهیا یا گوشه وحشت و ترس

 . کردندیم

 

 و رندیگیم را شیقهایرف هم رستوران داخل یمردها هیبق

 یب یش مانند رستار ، کنند رونشانیب کنندیم یسع زور به

 بلندش و کشدیم لباسش با را مرد آور چندش و ارزش

 ددهیم هل جلو به و ردیگیم را گردنش پشت از  ، کندیم

 و رسندیم میبود ستادهیا ما که ییجا و عقد سفره به تا

 : دهدیم نشان دست با را امشب داماد و عروس رستار
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 یاون یول!  یزد یچ و بوده یک تیساق امشب دونمینم -

 همه که ان چارهیب داماد عروس اون شهیعروس امشب که

 بوده شینامزد مراسم که یاون!  یکرد زهرشون رو یچ

 ! کرده وحشت و اومده در اشکش یدختر اون و منم

 

 و ستدیا یم شیرو به رو و کشدیم را مرد لباس پشت از

 : ردیگیم را اش قهی

 

 نیااب!  بود الیش عقد که میریگ ؟یشد یک یکرد فکر -

 از رو الیش یخواستیم اتیباز پدرسوخته و یباز قلدر

 ؟ ابله یکن منصرف ازدواجش
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 کردینم حفظ را تعادلش مرد اگر و دهدیم هلش عقب به

 : خوردیم نیزم محکم

 

 هی با حاضره یک ؟یدید خودتو ؟ هیزور عشق مگه -

 تنفر ازت توننیم شتریب ؟ کنه ازدواج تو نهیع یاحمق

 ! بشن عاشقت تا باشن داشته

 

 چرخدیم ما یسو به نگاهش ، است شده آرامتر یکم مرد

 ! است کرده مانشیپش کارش از الیش یاشکها انگار و

 

 نگفت بهم نامروتا اون ، خبره چه نجایا دونستمینم من -

 طال و صالح مگه!  یشهر هی به دهیم دخترشو داره صالح

 چشمامو جلو خون ، شد باورم ؟ دارن رو یک الیش جز
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 رهیم در براش جونم که یکس کنم باور نتونستم!  گرفت

 ! شهیم گهید یکی مال

 

 یسع اما بود یعصبان کامال مرد دست از که صالح بابا

 : رودیم سمتشان به دارد نگه آرام را خودش داشت

 

 ود حرف به بسته چشم آدم!  عقل یب!  نادون پسر آخه -

 تیجمع ُکل امشب ؟ کنهیم اعتماد خودش از تر احمق تا

 ! ماهدخت دختر ، دارم نوه هی من دنیفهم

 

 

۴۰۴ 

. 



 

Romanzo_o 2353 

. 

 

 شیزندگ شب نیتر قشنگ امشب و زترهیعز برام جونم از

 به براش یزیچ وحشت و ترس جز تو لطف به و بود

 بهت خبرو که ییاحمقا اون عجبم در!  مونهینم ادگاری

 نیا بدن صیتشخ که نکردن یشتریب دقت چرا رسوندن

 !! ستین الیش دختر

 

 گوشه و کندیم پاک دست پشت با را شیاشکها الیش

 ، رودیم انها طرف به و ردیگیم دست در را بلندش لباس

 یمحکم یلیس لحظه چند از بعد و ستدیا یم مرد یجلو

 : زدیم او به
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 یچطور واقعا!  یدار من به که یعشق اون یتو تف -

 یاریب زبونت به منو اسم آدم همه نیا یجلو شهیم روت

 ادی لتیف شیپ کسالی مگه زیچ همه یب توهه ها؟ ؟؟

 ییهرجا هی دنبال ینکرد گم گورتو مگه ؟ نکرد هندستون

 الیش یدید ؟یزد دوراتو که االن ؟ یافتاد الیش ادی االن ؟

 و سر یب کهیمرت توهه؟ انتظار به یکرد فکر نشسته هنوز

 ؟؟ پا

 

 یپرستیم یهرچ به!  کردم اشتباه غمبریپ به ریپ به الیش-

 گهید چکسیه با تو جز به من! کردم یبچگ ، کردم اشتباه

 !! تونمینم یا

 

 : کندیم نگاهش نفرت و تیعصبان با الیش
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 بندازن چو خواستن فردا از که گمیم ادما نیا کل یجلو -

 ارب هی فقط ، گهید بار هی ، بندازن درست اونور و نوریا

 هب هوا یمرغا کنم یکار تا اریب زبونت به منو اسم گهید

 در با امشب یداشت هم یشانس اگر!  کنن هیگر حالت

 دهن به مراسم نیا کردن زهر و خالم دختر اشک اوردن

 با کنمیم چک اطرافم نیا!  یداد بادش به عروسا جفت

 خسارتشو یباش رسونده بیاس ییجا به هات گلوله

 !! رونیب کشمیم ازحلقومت

 

 گوش بدون و کنند رونیب را او خواهدیم هیبق از بعد و

 ! رودیم و کندیم عبور کنارش از شیحرفها به کردن

 

 در غرق یوقت زدیم را حدسش یکس چه!  شدینم باورم

 لحظه کی در و کبارهی به یهست یخوشحال و یخوش
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 تا اش یتلخ و شود دگرگون زیچ همه عیسر نقدریا

 ؟ کند نفوذ وجودت اعماق

 

 ! چکسیه قطعا

 

 کردیم التماسش و زدیم صدا را الیش مرد که یحال در هیبق

 . کردند رونیب رستوران از

 

 هب را خودم عیسر رستار دنید با و کنمیم نگاه اطراف به

 با و ارمینم طاقت ، کنمیم نگاه صورتش به و رسانمیم او

 ! کشمیم آغوشش به بغض

 

 : زندیم بوسه میموها یرو و شودیم حلقه دورم شیدستها
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 ! گذشت بود یهرچ!  ستین یزیچ باش آروم ، الو یه-

 

 ات کشمیم وجودم به را عطرش یبو و کشمیم نفس قیعم

 . شود کم اضطرابم و ترس از

 

 ندفعهیا و کنمیم نگاهش دوباره و کنمیم بلند را سرم

 مانند ، شومیم شیابرو کنار شده جادیا زخم متوجه

 ردیگیم ام هیگر بود مشکشان دم شانیاشکها که ییدخترها

: 

 

 !! یشد یچ نیبب ؟؟ اخه ینبود خودت مراقب چرا -
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 دستش دو با و کندیم پاک را میاشکها انگشت سر با

 : ردیگیم قاب را صورتم
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 راموشف نارویا همه ستین بهتر!  یدیل یما اشکتو نمینب -

 وت افتاد رابطمون تو و من که میکن فکر نیا به و میکن

 ؟ چهارچوب

 

 : کنمیم جمع بغض با را میلبها
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 ! یچ همه شد کوفتم -

 

 هک کنمیم زیتم را شیابرو گوشه چادرم گوشه با هم بعد

 : دیگویم گوشم کنار

 

 وشن که رمیبگ واست جشنو نیا از تر قشنگ دمیم قول -

 ! شه جونت

 

 و ردیگیم کردمیم زیتم را صورتش آن با که یدست هم بعد

 و آرام نقدریا توانستیم چطور ، زندیم ان یرو یا بوسه

 لدرق آن با قبل یلحظات تا انگار نه انگار ؟ باشد خونسرد

 ! بود بحث و جر حال در پا سرو یب
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 میبرا نگاهش و است مشهود اش یخوسرد نیا یانقدر

 ! شومیم آرامتر ناخداگاه که دارد معنا

 

 : بردیم خودش دنبال و ردیگیم را دستم

 

 زهیر منتظره عاقد ، نشده تموم کارمون هنوز که ایب -

 ! میبد انجام ارویکار

 

 نیا از ، بود مانده الیش شیپ حاال فکرم و رومیم دنبالش

 ! دانستمینم زیچ چیه اش یعاشق و یعشق هیقض
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 نیچن خندون و شاد یالیش کردمینم هم را فکرش اصال

 ! باشد کرده تجربه ینافرجام عشق

. 
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* * * 

 نفس یهمگ شدنش لیتکم و نامه غهیص یامضاها از بعد

 و کنندیم یخوشبخت یآرزو شانیبرا و کشندیم یراحت
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 کرده نییتع که یزمان مدت یبرا قانونن و رسما گلچهره

 . بود شده رستار همسر بودند

 

 شام صرف تا هم گرید یبرخ و روندیم مهمانها از یبرخ

 . مانندیم

 

 و شودیم تمام جشن باالخره بود افتاده که یاتفاقات همه با

 یهمراه شانی خانه به رفتن تا را یاصل داماد و عروس

 ودب گرفته بر در را روستا کل دهل و ساز یصدا ، کنندیم

 وسط سرخوشانه اسفندماه آخر یروزها یسرما ان در و

 یشاد و دندیرقصیم بود شده یچراغان که یا کوچه

 . کردندیم
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 را خودش و شودیم رد تیجمع و اهویه انیم از گلچهره

 الیش یپ ذهنش و فکر یوقت توانستینم ، رساندیم خانه به

 اب صبح تا و باشد خوشحال رستار با وصالش از است

 ! کند یشادمان روستا یاهال

 

 مچاله خودش در سرما از ، ندیبیم حوض کنار را الیش

 . کردیم نگاه نامعلوم یا نقطه به و بود شده

 

 ندینشیم الیش کنار و کندیم ها را اش زده خی یدستها یگل

 و کند استفاده شروع یبرا یا کلمه چه از داندینم ،

 ! است ناراحت شیبرا بفهماند الیش به چگونه
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 یگل به کردن نگاه بدون و کشدیم باال را دماغش الیش

 : دیگویم

 

 اصال متاسفم واقعا که بگم بهت یکن شروع نکهیا از قبل -

 شب سطو ابله اون و وفتهیب یاتفاق نیچن کردمینم فکرشم

 ! بندازه راه یباز تفنگ و ریت ینطوریا یمهم نیا به

 

 دور را دستش و دوزدیم او به را نگاهش مهربان یگل

 : کندیم حلقه الیش یبازو

 

 شد انجام که امضاها و بود خطبه اون مهم!  سرت یفدا -

 ! گهید شهیم خاطره شمیبق! 
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 : دیگویم آلود بغض الیش

 

 هرز یتلخ با که تیزندگ شب نیتر نیریش خاطره آره -

 ! شده کسیم

 

 : زندیم الیش یپا یرو آرام یگل

 

 ؟ ادیب یکرد خبر اونو تو مگه!  افتاده که هیاتفاق الیخیب -

 رشییتغ گهید شده شد میهرچ ، یستین یچیه مقصر تو

 ! میبد میتونینم که
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 رداو یم رونیب تنش از را بافتش ژاکت حرف نیا از بعد

 رشیز پتو مانند و گذاردیم شانیهردو یرو پشت از و

 : دهدیم رونیب را بغضش از پر نفس الیش ، رندیگیم قرار

 

!  نکردما فیتعر زودتر چرا که یرینگ خرده بهم االن -

 تو که میدار یادیز یحرفا میکرد دایپ همو روزه دو تازه

 ! شدنینم جا روز دو نیا

 

 یفدا!  نگفتم هنوز که دارم زایچ یلیخ منم ، دونمیم -

 یدلخوش یعنی مینگفت اول همون که رو یزیهرچ سرت

 ! مینداشت ازش

 

 : گذاردیم گلچهره شانه یرو را سرش الیش
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 اونا از ومدینم بدم ازش منم ، منه عاشق که هیسال چند -

 خر نمم!  بود روستا کل زده زبون ابهتش و رتشیغ که بود

 ! بدم دلمو ، داده دلشو گفتم شدم

 

 آرام یگل و الیش دنید با و شودیم وارد در از خانوم طال

 : نشوند اش متوجه تا ستدیا یم یا گوشه همانجا
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!  مونمیپش  حاالهاازش حاال و بود محض تیخر یول -

 دیشک خودش دنبال و برد دلشو خوشکلتر ابرو و چشم هی

 یدرست سابقه و اس مطلقه دختره شد معلوم تهشم! 

 مان انگشت منو نجایا ، گهید صداسیب خدا چوب!  نداشته

 گهید یول!  شد نما انگشت خودش برگشت هم یوقت کرد

 ! هن گمیم بازم بزاره خودمم یگلو خیب تفنگشو ، تمومه

 

 شهیهم ، کشدیم سرش یرو نوازش دست گلچهره

 و باشند یخودمان و ندار نقدریهم گالره با بود شیآرزو

 ودب سخت و سفت گالره یول ، ندیبگو هم به را زیچ همه

 یکس دردل حوصله و دادینم بروز را یزیچ چوقتیه و

 ! نداشت هم را
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 انتظار کرده که ییغلطا نیا وجود با که پرروهه چقدر -

 که هبوکس سهیک آدما دل انگار!  برگرده و یببخش تو داره

 ! سمتش برگردن بخوان بعدم بزنن ضربه بهش هربار

 

 : کشدیم یبار افسوس نفس الیش

 

 جرات که دهنش تو نزدم نایا از زودتر که خودمه ریتقص-

 اسمومر و ادیب نکهیا به برسه چه!  سمتم ادیب گهید نکنه

 ! کنه خراب

 

 ! یکنیم جبران یعروس واسه ، سرت یفدا -

 

 : زندیم یتلخ لبخند الیش
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 هک یبخوا ، من بخاطر امشب شدن خراب بعد اگر البته -

 ! یکن دعوتم

 

 : زندیم الیش یپهلو به ارنجش با یگل

 

 ! یمیسرجهاز تو راحت التیخ -

 

 انیم چقدر ، ردیگیم اش خنده شیها غصه انیم الیش

 یگل و داشت ازین یکس نیچن به شیها ییتنها یتمام

 ! بود شده فرستاده شیبرا فرشته مانند
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 هب باالخره ، رستار هم بعد و صالح آقا آمدن با خانوم طال

 الط  شوندیم بلند الهمیش و یگل ، رودیم ها دختر سمت

 : کند دور یناراحت و غم یفضا از آنها کندیم یسع خانوم

 

 یک نیبخور سرما فردا ، رونیب نینشست سرما نیا تو -

 ده؟یم هاتونو خونواده جواب

 

 لبخند با و اندازند یم هم به ینگاه یگل و الیش

 باهم و اندازند یم طال گردن دور دست ، هرکدامشان

 : ندیگویم

 

 ! ییتو که ما خونواده -
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 : کندیم بغل را هردو و زندیم یپهن لبخند طال

 

 یک نیخورد سرما اگر بگم بهتره پس ، دیدلم یزایعز -

 ؟ منه گوهه جواب

 

 : دیگویم صالح و روندیم کترینزد رستار و صالح آقا

 

 نگه عمر تااخر ینطوریهم خونواده نیا شدیم کاش -

 ! داشت

 

 هیبق به رو بعد و اندازد یم صالح به ینگاه مین رستار

 : دیگویم
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 ! میبرگرد دیبا فردا -

 

 یگل!  کنندیم نگاه هم به دمغ بعد یکم و متعجب سه هر

 دشو رفتنشان وقت زود نقدریا کردینم هم را فکرش که

 : دیگویم

 

 ؟ زود نقدریا آخه ؟ فردا -

 

 : کندیم نگاهش یجد افهیق با رستار

 

 خبر رو منطقه یگشتا تمام رادمان میبمون گهید کمی -

 رصتف سر میبرگرد بهتره!  دنبالمون فرستهیم و کنهیم

 ! میایم دوباره
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 ، بودند ختهیر دلش در را عالم غم انگار گلچهره

 ریتاث شیرو نقدریا نجایا از ییجدا فکر چرا دانستینم

 ! است گذاشته
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 یحرف بود کرده را شیاوصحبتها با رستار قبل از که صالح

 دندارن دوست و کنندیم اعتراض الیش و طال یول زندینم

 ! کنند ترکشان انها یزود نیا به
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 : بوسدیم را گلچهره یناراحت با طال

 

 ازهت ، کردمیم عادت دونم هی یکی نیا به داشتم تازه من -

 ! بخدا زوده!  شناختمشیم درست دمشیدیم داشتم

 

 : کندیم اعتراض طرف آن از هم الیش

 

 کجا میدیند همو یحساب درست هنوز ما گهیم راست -

 ! نیبمون الاقل هفته تااخر ؟؟ اخه نیبر

 

 جلو برنامه برحسب اش یزندگ یروزها تمام که رستار

 : دیگویم ، آنها نظر یبرا احترام کمال با رفتیم
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 هیبق هک افتاده یادیز ی،اتفاقا میبرگرد دیبا یول متاسفم-

 میبرگرد زودتر هرچه!  نیریبگ قرار انشیجر در دیبا هم

 . تره راحت دادنش حیتوض

 

 : دیگویم  صالح کنند یاعتراض دوباره بخواهند هیبق تا

 

 افتاده اتفاق که یاناتیجر نیا ، گهیم درست رستار -

 و ماهدخت هیقض هم ، ستین یالک و یسطح چکدومیه

 ره به بگن هیبق به دیبا زودتر هرچه رو امشب مراسم هم

 گلچهره خونواده نینخوا چه و نیبخوا چه هم اونا حال

 ! هستن
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 بروند داخل و نمانند سرما آن در خواهدیم هیبق از هم بعد

 . نکند دایپ کش بحث نیا از شتریب تا

 

 مه راه یب رستار و صالح حرف نندیبیم که طال و الیش

 یلدارد گلچهره به و نکنند یمخالفت کنندیم یسع ستین

 . نباشد ناراحت برگشتن بخاطر تا دهند

 

 هیانث به و دینشیم ها پله یرو رستار و روندیم داخل هیبق

 ، کندیم حس خودش کنار را گلچهره حضور دهینکش

 یلو باشد شانیهردو یبرا شب نیبهتر توانستیم امشب

 و برسد گوشش به یندیناخوشا یخبرها آنکه از قبل تا

 ! کند خراب را شیها برنامه
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 را فکرش هرطور یول ، اندازد یم گلچهره به ینگاه مین

 یلگ ، شود تمام یخال و خشک نقدریا دینبا امشب کندیم

 : زندیم زل او به اخم با هم

 

 ؟ ها -

 

 : کندیزمیر را شیچشمها رستار

 

 ! یکنیم نگاه یدار بد تو آخه ؟ ها بگم من ستین بهتر -

 

 هب یزیچ رستار ، گرداندیبرم او از را شیرو اخمو گلچهره

 را دستش و زندیم یکج لبخند و آورد ینم خودش یرو

 : کشدیم آغوش به را او و اندازد یم یگل گردن دور
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 ! یدیل یما اخمتو نمینب -

 

 ترسف رستار یول برود رونیب اغوشش از خواهدیم گلچهره

 : کندیم حلقه او دور را دستش

 

 داره یرفتن هی یاومدن هر یول یناراحت دمیفهم باشه -

 به زودتر خوبو خوب یخبرا نیا خوادینم دلت!  گهید

 ؟ یبد ها نهیآد

 

 ! بگم بهشون تونستمیم هم گهید روز دو -

 

 ؟ یکن کاریچ قراره روز دو نیا تو -
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 در بود شده باز شیرو به رستار گرم آغوش که گلچهره

 : کندینم اومدن رونیب یتقال گرید و ماندیم آن

 

 مزرعه تمرفیم شتریب ، دمیدیم شتریب خونوادمو یکی نیا -

 ! دمیخوابیم کلبه اون تو شب هی حداقل ،
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 میتونیم  خونوادتو خب که ناسیا مشکل اگر ؟ نیهم -

 مشکل راگ!  باشن تو با شتریب روز دو که میببر باخودمون

 یرب و یبش داریب یتونیم زود صبح فردا که اس مزرعه

 بهتره که سا کلبه تو دنیخواب مشکل اگر!  شینیبب شتریب

 ! نشده تموم هنوز امشب بگم

 

 رفته البا یباابرها رستار به و کندیم بلند را سرش گلچهره

 لح راه زیچ همه یبرا عیسر نقدریهم ، نگرد یم رستار به

 ، گذاشتینم یباق یحرف یجا که یجور بود کرده دایپ

 باخودش را الیش و صالح و طال توانستیم چگونه یول

 ؟ ببرد

 

 شه؟یم یاوک یچ همه یسادگ نیهم به یمطمئن -
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 : دهدیم تکان یسر رستار

 

 حل ساده نقدریهم یچ همه باشم کنارت من یوقت تا -

 ! شهیم

 

 ؟یچ انین اونا اگر -

 

 ، انیم داشتن دوست!  که میکن مجبورشون ستین قرار -

 باهم دهیع گهید روز چند نداره یمورد نصورتمیا ریغ در

 ! میگردیبرم دوباره

 

 : کشدیم یقیعم نفس یگل

 



 

Romanzo_o 2383 

 و بگن بهم یچ قراره نکهیا ، ترسمیم خونه از اصل در -

 ! بشکنه دلم چقدر قراره  نکهیا!  بشنوم یچ

 

 و هلحظ نیا تو فقط ، ندهیآ به کردن فکر یجا به شهیم -

 نوهشیم یچ شهیم یچ فردا دونهینم یچکیه ؟ یباش من با

 یگرما مهم ، میتوش که هیا لحظه نیا مهم!  کنهیم کاریچ

 مه کنار نشست امشب که هییاسما مهم  ! نمهیس رو سرت

 ؟ مینکن فکر فردا به و میبمون نایا هیخوش تو ستین بهتر! 

 

 : کندیم نگاهش و دیآ یم رونیب رستار آغوش از گلچهره

 

 وفته؟یب اتفاقا نیبدتر  باشه قرار فردا اگر یحت -
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 کن کرف نیا به باشه انتظارت در نایبدتر فردا اگر یحت -

 قرار یبد اتفاق چیه که یدار رو لحظه نیا و االن تو که

 یبخش ذتل یها هیثان و ساعتها تونهیم بلکه وفتهیب ستین

 ! باشه واست

 

 ودشیم تر راحت دلش کم کم حرفها نیا دنیشن با گلچهره

 زیچ همه بود دهیکش که یسخت آنهمه با رستار یوقت چرا ،

 خودش به نقدریا او یول گرفتیم آسان و راحت نقدریا را

 که یا وهیش ؟ دادیم آزار را خودش و گرفتیم سخت

 قرار وزر چند مگر ؟ نبود آسانتر بود گرفته شیپ در رستار

 ؟ باشد شیفرداها نگران نقدریا که کند یزندگ است

 

 ! گرفتم سخت یادیز من و یگیم درست تو دمیشا-
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 : شودیم بلند شیجا از رستار

 

 وت ریبگ ادی یول ، دمیم بهت که هیچندم درس دونمینم -

 ! دهیند رو فردا یچکیه یکن یزندگ هات هیثان

 

 : اورد یم رونیب در نیب از را سرش الیش نیح نیهم در

 

 اون سرده هوا داخل دیاریب فیتشر عاشق پرنده دو-

 تانمارسیب تخت رو هاتونو قلوه و دل نیشیم ضیمر موقع

 ! نیکن بدل و رد دیبا

 

 : کندیم نگاه یگل به رستار
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 ماتوچش یوقت یتونیم نمونده صبح تا یزیچ ، آخره شب-

 ! ینیبب مزرعتو و یباش کلبه تو یکنیم باز

. 

. 
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 هک بود نیا رستار منظور ، شودیم بلند شیجا از گلچهره

 دآم یم هم خودش ای ؟ تنها ؟ کند صبح کلبه در را امشب

 رآو دلهره یکم توانستیم مزرعه آن در بودن تنها مسلما ؟
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 بودند کلبه آن در ییدوتا که یبار نیآخر یول ، باشد

 نگونهیهم پس ، بود داده رخ ینیب شیپ قابل ریغ اتفاقات

 ! رندیبگ قرار انجا دوباره ییدوتا که شودینم

 

 : کندیم باز را ششین الیش

 

 رارهق تختو یاول شب نیهم از خبره؟ چه کلبه باشه ریخ-

 ن؟یکن یکی

 

 طال که رودیم غره چشم الیش به و گزدیم لب گلچهره

 : شودیم ظاهر الیش سر پشت هم خانوم
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 خسته یکل امروز نیبخواب انداختم جاتونو گهید تو نیایب-

 ! نیشد

 

 : دیگویم عیسر الیش

 

 ! بخوابن کلبه برن قراره-

 

 ودشیم دهیکش رستار و یگل سمت به نگاهش خانوم طال

 : کندیم نگاه انها به یجد و متعجب یکم و

 

 ؟؟ شب وقت نیا-

 

 :  دیگویم ، فهمدیم را نگاه و حرف نیا یمعن که رستار
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 یول  ، بخوابه اونجا شبو نیاخر داره دوست گلچهره-

 ! بمونه بتونه تنها و تک نکنم فکر

 

 ، کندیم نگاه طال به و کندیم مظلوم را اش افهیق یگل

 : دیگویم کردن فکر بدون هم طالخانوم

 

 ! میریم باهاش الیش و من پس باشه خب لهیخ-

 

 که ییحرفها برعکس ، کشدیم گردنش پشت یدست رستار

 یلیخ و بود فردا یپ در مدام فکرش بود زده یگل به

 صبح به چگونه و کجا را امشب کردینم یفرق شیبرا
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 یب چه او با چه حاال که بود گلچهره یآرزو مهم ، برساند

 ! شدیم لیتبد تیواقع به او

 

 قبل آرزو نیا خواستمیم فقط ، ندارم یحرف من باشه-

 ! نباشه دلش تو رفتن

 

 بودن مهم حس و توجه نیا یبرا رودیم دلش گلچهره و

 نکهیازا یول!  داشت دوستش عاشقانه که یکس یبرا

 خوشش یلیخ ، بگذارد کلبه آن به پا اون بدون امشب

 ! دیآ ینم

 

 هیثان از یکسر در و اندازد یم هردو به ینگاه الیش

 : ردیگیم سرش به را دستش
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 ! ترکهیم داره سرم ، خاله یوا-

 

 سمتش به همه نگاهه که زندیم حرف تاب و اب با یجور

 یور تا و زندیم هیتک وارید به را خودش ، شودیم دهیکش

 : ندینشیم و خوردیم زیل نیزم

 

 شهیم منفجر داره سرم ، ادیم در کاسه از داره چشمام -

 به گور اون و امشب بخاطر همش!  شده چم دونمینم

 !! هیلعنت هیگور

 

 ! کندیم شیرفتارها یقاط گرفتن غوره آب هم یکم
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 کندیم بلندش دلشوره با و نگران طال

 

 توسرما بسکه!  که یبود خوب هو؟ی شد چت آخه-

 ! نینشست

 

 تار چشام انار یوا ، رهیم جیگ داره سرم یوا دونمینم -

 ! نهیبیم

 

 کمکش تا رودیم سمتش به مبهوت و مات هم گلچهره

 ییهوی نقدریا هم ان الیش حال نیا ، بروند داخل و کند

 ! بود بیعج شیبرا

 

 : دیگویم گلچهره به عیسر الیش
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 منکه نبمو کلبه شبو و کن عوض لباساتو برو ؟ کجا  تو-

 بزاره اتنه منو تونهینم که هم خاله امیب تونمینم حالم نیباا

 

 هب تازه و زندیم یگل به یواشکی چشمک حرف نیا از بعد

 ! ستین شیب ییادا شیکارها همه کندیم یحال او

 

 : دیگویم بود الیش نگران که همانطور طالخانوم
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 متقس نکهیا مثل!  ترسهیم بره تونهینم تنها که یگل -

 یکالاش سرت یفدا دخترم ایب!  بمونه اونجا امشبو ستین

 نداره

 

 : دیگویم اش یساختگ یها ناله و عجز انیم الیش

 

 یوا ، سرشه باال ریش نهیع شوهرش خاله هیچ ییتنها -

 لبهک نره من بخاطر اون و بمونم یگل فکر تو اگر االن سرم

 ! شهیم بدتر حالم
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 ودب کرده باور را الیش یکردنها یباز نقش یحساب که طال

 دراز رختخوابش یرو کندیم کمکش و بردیم داخل را او

 : بکشد

 

 ، یکن فکر یخوایم یچ به یشیم هالک یدار االن تو -

 ! بره کنهینم ول حالت نیباا تورو که یگل

 

 ، کندیم نگاه ، دیبگو چه بود مانده که یگل به هم بعد

 تر جیگ ندیبیم که را الیش یواشکی یها اشاره یگل

 : دیگویم دوباره الیش که کند چه داندینم و  شودیم

 

 رمیمیم سردرد از و برهینم خوابم صبح تا اونوقت نههه -

 و بخوابه مرزعه تو بود آرزوش دونمی دخترخاله که
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 رمیمیم دارم خاله ، توروخدا بره بزار!  نتونست من بخاطر

 به خواب نره اون هم یوقت تا شم خوب تا بخوابم دیبا

 ! شهیم حروم چشمام

 

 کامال و ردیگیم را الیش تب اضطراب با و نگران دل طال

 : ردیگیم قرار الیش یاداها و نقشه ریتاث تحت

 

 تو باشه!  یشب نصف االن کنم کاریچ من خدا یه -

 ! بره فرستمشیم من بخواب

 

 : دیگویم و زندیم یحال یب به را خودش الیش

 

 ! هباش راحت المیخ که برو نمردم تا یگل االی ، بره بزار -



 

Romanzo_o 2397 

 

 خوب نقدریا الیش چگونه که بود مانده رانیح گلچهره

 هم!  خوردیم را گولش هم طال و کندیم یباز را نقشش

 اب نگونهیا امد ینم دلش انگار هم و بود گرفته اش خنده

 ! بمالد رهیش را طال سر کلک و دوز

 

 نگران و بود گرفته شدت اش دلشوره یحساب که طال

 : کندیم نگاه یگل به بود اش خواهرزاده حال

 

 یرفت نهینب تا دختر نیا مادر کن عوض لباساتو برو -

 وجدان عذاب االن شناسمیم نویا من شهینم راحت الشیخ

 ! گرفتتش
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 اصل در ، شودیم بدل و رد الیش و طال انیم نگاهش یگل

 ! بود گرفته وجدان عذاب که بود خودش نیا

 

 او از حرص با و امد یم ابرو چشم یواشکی الیش

 چهارچوب در رستار ، برود زودتر هرچه که خواستیم

 ان رد که ینقش و الیش به ینگاه تاسف با ستدیا یم در

 تدانسینم که گلچهره به بعدهم و اندازد یم بود رفته فرو

 : دیگویم کند چه

 

 ؟ یمونیم ای یریشد؟م یچ حاال-

 

 و ستدیا یم شیرو به رو و رودیم رستار سمت به طال

 : کندیم نگاهش
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۴۴۴ 

. 

. 

 

 و ستدیا یم شیرو به رو و رودیم رستار سمت به طال

 : کندیم نگاهش

 

 رهن یگل تا گهیم اونم ، بمونم الیش شیپ دیبا که من -

 رممح هم به امشب شما دونمیم مادر نیبب ، برهینم خوابم

 . . یدونیم خب یول نیشوهر و زن رسما و نیشد
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 : دیگویم نانیبااطم رستار

 

 نییاپ من یحت وفتهینم یاتفاق نینباش نگران ، دونمیم -

 یواشکی نیایب نیبود هم نگران دل!  باال بره اون مونمیم

 ! نیبزن سر

 

 : شودیم سرخ یکم خانوم طال

 

 نجایا هرحال به ستین حرفا نیا منظورم نه نه -

 و ننشرع وگرنه ، وفتادهیجان یلیخ رسما نیا و روستاست

 که بودنتون سقف هی ریز و دیشوهر و زن شما قانونن

 فعال ییزایچ هی کردن تیرعا گمیم فقط ، نداره یرادیا

 . . بهتره هردوتون واسه
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 : دهدیم تکان یسر رستار

 

 یاقاتف باارزشه یلیخ من یبرا اتون نوه ، راحت التونیخ-

 ! بشه ناراحت یکس که وفتهینم

 

 ضیتعو را شیلباسها و استفاده فرصت نیا از که یگل

 الیش یبرا یواشکی هوا در یبوس راه نیب در بود کرده

 : رودیم رستار و طال سمت به هم بعد و فرستدیم

 

 ام اماده من خب -

 

 : دهدیم نشان مظلوم و ناراحت را خودش هم یکم
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 اتوروخد ، باشه الیش شیپ و نجایا دلم دیبا همش منم -

 ! گهید رفتمینم بود خودم به اگر من نیباش مراقبش

 

 : کندیم نگاه او به مهربان طال

 

 شهیم راحت دلش اونم یبر تو زدلمیعز نباش نگران -

 ! خوابهیم

 

 در دم تا و بوسدیم و کندیم بغل را یگل بعدهم

 یول ، بود فکرشان در و آنها با دلش ، کندیم شانیهمراه

 و زن آنها هرحال به و کند اعتماد رستار به بود مجبور
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 یبوق زمان افکار است بهتر الیش قول به!  بودند شوهر

 ! زدیبر کنار شد که هم یا لحظه یبرا را اش

 

* * * 

 

 " گلچهره" 

 چرخمیم رستار سمت به و شومیم کلبه وارد جانیه با

 : زنمیم به یپهن لبخند  و

 

 ؟ یکرد حال رو نقشه -

 

 : اورد یم در تنش از را کتش یمتاسف نگاه با رستار
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 ! رهیم هدر داره استعدادش نجایا ، هیماهر گریباز -

 

 : اندازم یم مبل یرو را بافتم و شال

 

 خورهیم دردم به کنم پاس ششیپ کالس تا دو یکی دیبا -

! 

 

 را میدستها و ستمیا یم بود مقابلش او که یمبل پشت و

 یم مقابلم خودم مانند قایدق هم او ، گذارمیم طرفش دو

 :  آورد یم جلو ام یمتریلیم چند تا را صورتش و ستدیا

 تو مال کردن یباز نقش!  یوفتیم واحدو اول همون -

 ! ستین

 : زنمیم هم یپوزخند مثال و زده کمرم به را دستم
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 ییحرفا اون یتالف دارم کن فکر درصد هی مثال ، هوم -

!  ارمیم در مویخورینم هم درد به یگفت و یزد بهم که

 یتالف مثال نه ای!  کنم خنک دلمو که اس نقشه ناهمیا همه

 رادمانو تا یکردیم یباز من واسه تو که هیینقشا اون

 م؟یخوب گریباز ؟ الو هیچ نظرت!  یبچزون

. 
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 مرموز شیچشمها حالت ، کندیم نگاهم یحرف چیه بدون

 : شودیم یجد و

 

 تمنوش وقته یلیخ من که ِیا لمنامهیف نایا همه دمیشا ای -

 گریزبا منم کارگردانش که یلمیف یتو یکنیم فکر تو و

 ! یهست یخوب

 

 یرو از لبخند ، اش یشگیهم مرموز و کج لبخند با و

 مات یا لحظه یبرا چرا دانمینم ، شودیم محو میلبها

 ! مانمیم

 

 دشویم باعث او لحن یول نبود شیب یشوخ من یحرفها

 کبارهی به زیچ همه و چدیبپ سرم یتو رادمان یحرفها
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 ملهج نیا کوتاه یا هیثان یبرا فقط ، دیآ فرود ذهنم یتو

 کینزد من به نقدریا رادمان از انتقام یبرا واقعا نکند که

 ! شودیم رد ذهنم از ، باشد شده

 

 : دیگویم اش رهیخ نگاه و لبخندمرموز همان با

 

 گذشت ذهنت از که یفکر ، نبود پدرت فرامرز اگر -

 ! نه االن یول باشه یواقع تونستیم

 

 کترینزد ارام را صورتم و گذاردیم ام چانه ریز را دستش

 : بردیم
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 چون مینکن سواستفاده گهیهمد اعتماد از بهتره االن -

 ! من مخصوصا ، میشینم قبل ادم گهید چکدومتونیه

 

 زنمیم دور را مبل و رومیم تر عقب ، کنمیم نگاهش یجد

 شیچشمها به و ستمیا یم مقابلش او به کینزد کامال و

 : زنمیم زل

 

 ؟ یدار دوسم -

 

 ، دهد جواب تا ام ستادهیا مسمم و کنمیم نگاهش رهیخ

 : میگویم عیسر بزند یحرف نکهیا از قبل
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 و ادیم بدت ینیچ مقدمه از که گهید یوقتا تموم مثل -

 ! بده جواب یهمونطور االنم یگیم جا هی حرفتو اصل

 

 ؟ شهیم یمعن یچ یباارزش برام نکهیا -

 

 کنار را بود آمده سراغم به افکارم از که یمضخرف حس

 : کنمیم تکرار لجوجانه و زنمیم

 

 ؟ یدار دوسم -

 

 شدنبال آدما رفتار تو ، ستاین یدنیشن فقط جوابش -

 ! یکنیم داشیپ تر صادقانه یبگرد
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 باز و ردیبگ ام هیگر دوباره خواهدینم دلم ، ردیگیم حرصم

!  برسم بنظر زن هم به حال و شکننده و فیضع هم

 را سختم و سفت بغض یجا و کنمیم جمع را غرورم

 ره یعنی ندهد را جوابم اگر ؛ کنمیم ضیتعو غرور باهمان

 کامال بود کرده خطور ذهنم به لحظه چند نیا در آنچه

 ! است درست

 

 : میگویم بلندتر یکم ندفعهیا

 

 ؟؟ یدار دوسم -

 

 : زنمیم یا نهیس یرو اشاره انگشت با و رومیم تر جلو
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 ؟ یدار دوسم!  دال مستر نرو طفره -

 

 : دهدیم تکان را سرش و کندیم تنگ را شیچشمها

 

 پس یاوک -

 

 میبهال و بردیم گردنم پشت را دستش هیثان از یکسر در و

 با و قیعم یا بوسه و کندیم حبس شیلبها انیم را

 ! نشاندیم لبم یرو را حرارت

 

 ! رومیم فرو کوتاه یا خلسه در و شودیم حبس نفسم

 

 : دیگویم و بردیم عقب را سرش من واکنش از قبل تا
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 هب که یقول ریز خوامینم بخواب برو االنم!  دارم دوست -

 ! بزنم دادم مادربزرگت

 

 بوسه حرارت هنوز!  مانمیم مبهوت و مات میجا در من و

 ! دیآ یم باال زور به نفسم و شودیم حس میلبها یرو اش
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 ایآ ؟ بدهد را جوابم نگونهیا که دادیم حرص را من نقدریا

 نداشته چرا داشت؟ را تمیعصبان و حرص ارزش جوابش

 ؟ است نشسته دلم به قیعم نقدریا یوقت باشد

 

 هب را پشتش و گذاردیم مبل یرو را اش پتو و بالشت

 ! شودیم راهنشیپ یها دکمه کردن باز مشغول و کندیم

 

 رمنتظ نکنه ؟ یسادیوا هنوز چرا ، یگرفت که جوابتو -

 ؟ یا گهید زیچ

 

 رونیب صدایب را ام شده حبس نفس ، خورمیم یتکان عیسر

 نیا دانمینم ؛ زنمیم یکج لبخند خودش مانند و فرستمیم

 بود گرفته سرچشمه کجا از میها طنتیش و جرات و دل
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 شیجلو و بروم سمتش به کندیم وادارم است هرچه یول

 باز را شیها دکمه یکی یکی که همانطور ، رمیبگ قرار

 : زندیم یچشمک و کندیم یمکث من دنید با کندیم

 

 ! یا گهید زیچ منتظر که نگو-

 

 شیها دکمه سمت به را دستم و اندازم یم باال یا شانه

 : نمکیم باز شیبرا آرام آرام را مانده یباق یچندتا و برمیم

 

 ! سنجمیم تویقول خوش زانیم دارم دمیشا -

 

 : گذاردیم بود اش دکمه بند که دستم یرو را دستش
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 رهیم داره دلم بیعج چون نسنج مورد هی نیا یتو بنظرم-

 ! یقول بد واسه

 

 یب و کنمیم باز هم را اش دکمه نیاخر و کشمینم عقب

 از قبل و افتد یم بدنش به نگاهم ، حرفش به تیاهم

 بود اش نهیس ریز درست که یمیقد زخم دوباره یزیهرچ

 یور دستم تمانیموقع گرفتن نظر در بدون ، نمیبیم را

 لمس را بدنش یرو زخم سرانگشتانم و ندینشیم تنش

 یول دیآ یم سراغم به که ستیحس چه دانمینم ؛ کندیم

 که یکوچک پسرک یبرا دلم قبل از شتریب شودیم باعث

 ! بسوزد بود کرده تحمل را زخم نیا درد

 

 ! کنم لمسش خواهدینم انگار و رودیم عقب
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 پا ریز امشبو یقرمزا خط یدار یادیز بخواب برو -

 ! یذاریم

 

 : کشمیم باال صورتش یرو تا زخمش از را نگاهم

 

 کنم؟ تجاوز بهت یترسیم ؟ هیچ-

 

 : کشدیم گردنش پشت را دستش

 

 ! شه برعکس ترسمیم قتایحق نه-

 

 حلقه گردنش دور را میدستها و رومیم تر جلو عمد از

 : کنمیم
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 ؟ اس جنبه یب نقدریا من شوهر یعنی -

 

 ؟ یکنیم امتحان منو یدار پس -

 

 : چرخانمیم صورتش یرو رانگاهم و کنمیم کج راگردنم

 

 ؟ مهمه برات قرمزا خط نیا چقدر تا نمیبب خوامیم ، آره -

 

 : اورد یم جلو را سرش

 

 الو ادهیز من صبر -
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 یلمب سمت به و کنمیم باز گردنش دور رااز دستانم حلقه

 : رومیم بخوابد شیرو بود قرار که

 

 ؟ ادهیز حد چه تا نمیبب مونمیم نجایا هم شبو پس -

 

 : آورد یم در کامل را راهنشیپ و زندیم یکج لبخند

 

 ! داره حد! ستین که تینهایب تا یول ادهیز من صبر -

 

 ردمکیم فکر که یزیچ برعکس و دیآ یم سمتم به بعدهم

 پتو و دهیکش دراز کنارم درست و کندیم مرتب را بالشتش

 ! کشدیم باال خودش یرو را
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 جمله اقیدق شیرفتارها نیا ، ندینشیم میلبها یرو یلبخند

 ! کندیم ثابت را یدار ارزش میبرا

 

 آسوده شودیم بارش طنتیش یحرفها برعکس کندیم ثابت

 طخ عکس بر ، نکرد نگرانت الهایخ و فکر و بود کنارش

 سمتش به را صورتم و کشمیم دراز کنارش قرمزها
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 کنمیم بلند یکم را سرم ، کنمیم نگاهش و چرخانمیم

 : زندیم لبخند که زنمیم صورتش یرو یآرام بوسه

 

 نجایا از نفره سه فردا تا یدار دوست واقعا نکهیا مثل نه -

 ! رونیب میبر

 

 سرم و کشدیم خودش سمت به را من ، ردیگیم ام خنده

 فرو میموها یتو دستش ، گذارمیم اش نهیس یرو را

 : کندیم نوازش آرام و رودیم

 

 نبود ربهت!  نهیبب ینجوریا مارو ادویب طالخانوم کن فکر -

 ؟ یدیخوابیم تختت تو
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 : بندمیم را میچشمها و کنمیم حلقه دورش را دستم

 

 یزندگ لحظه تو و نکنم فکر یزیچ به یگفت خودت -

 ! کنم

 

 رمیگینمگردن ویزیچ که من تو با شد یهرچ پس یاوک -

 ! یدیخواب تو بوده من یجا نجاهمیا! 

 

 : خندمیم

 

 تو شهیم حامله که هم یاون ترسمیم!  ترسو بابا خب-

 ! من نه یباش
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 ! شه حامله یک نداره یفرق حاال میبد انجام اعمالشو -

 

 پف و خر یصدا یالک و دهمیم فشار هم به را میچشمها

 : آورم یم در

 

 خوابت وسط رسهیم پرثواب و نیریش اعمال یپا اها -

 ! برهیم

 

 وبمکیم اش نهیس به یمشت و خندمیم میها پف و خر وسط

: 

 

 ! گهید شد صبح بخواب-
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 شدن گرم با و کندیم تر سفت دورم را دستش حلقه

 خوابمان هردو رستار ینفسها شدن منظم و میچشمها

 . بردیم

 

 !راه آخِر تا آیمیم همراهت

 

 هرگز، پرسم ینم هیچ و

 

 کجاست، اول تو با

 

 . . . کجاست آخر تو با

. 

. 
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* * * 

 

 هیثان چند هر که یتق تق یصدا میاهایرو و خواب انیم

 توانمن آن از شتریب شودیم باعث خوردیم در به بار دو یکی

 ار میچشمها کم کم و کنم مقاومت نشدن داریب برابر در

 و کنمیم باز
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 ارقر شیرو سرم که یسفت نسبتا زیچ یرو را صورتم

 تنگ دورش را دستانم حلقه آلود خواب و کشمیم داشت

 ! کشمیم ازهیخم و دهمیم فشار و کنمیم تر

 

 هک رستار افهیق دنید با و کنمیم باز کامل را میچشمها

 و بودم کجا آورم یم خاطر به تازه ، کردیم نگاهم رهیخ

 ! ام کرده صبح چگونه را شب

 

 ندینشیم شیجا در است کوفته بدنش که یکس مانند رستار

: 

 

 اون میبمون شب میبر میخواست هرجا بعد دفعه اریب ادمی -

 ! ریبخ صبح درضمن!  میببر تمیکوفت خرس
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 دست از شب تمام شومیم متوجه کامال و ردیگیم ام خنده

 ! است دهیکش چه من

 

 بغل خرسمو هنوز که ؟ یچ واسه کردم شوهر پس اِ -

 هم تو صبح درضمن ؟ یکشینم بخوابم؟خجالت کنم

 ! ریبخ

 

 هب شبا یدار اجازه ندارم یمخالفت چیه مورد هی نیا یتو -

 اون خودمو نیب تو کردن میتقس با یکن بغل اونو من یجا

 دیبا جا هی میغرب افکار باالخره  ندارم یمشکل خرس

 رید االنشم نیهم تا که پاشو ضمن در!  بخوره بدردم

 . میکرد
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 : کنمیم نازک یچشم پشت

 

 وامخیم من مینکن عجله یخودیب ، کنهینم فرار که خونه -

 . بخورم صبحونه نایا طال مامان با

 

 رفرا اونا که دارم گهید یکارا من یول کنهینم فرار خونه -

 ! کننیم

 

 را راهنشیپ نیزم یرو از تا شودیم خم من یرو هم بعد

 کی و کنمیم حلقه گردنش دور عیسر را میدستها ، بردارد

 : دهمیم باال را میابرو
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 دیجد خبر نه میریم میدار که خودته یکارا بخاطر پس -

 ! سهیپل آقا ، نهیآد عمارت واسه بردن

 

 : چرخاندیم صورتم یرو را نگاهش

 

 پرونده هی!  کارم هم میزندگ هم مهمه برام تاش دو هر-

 ! بشه بسته کامال دیبا گهید ندفعهیا که تمومه مهین

 

 : نمیچیبرم را میلبها

 

 ! ینبود سیپل کاش یول -
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 هیکت ام یشانیپ به را اش یشانیپ و زندیم یکج لبخند

 : دهدیم

 

 بزارم ویچ همه ستین رید اصال که روز هی دمیم قول -

 ! یباز سیپل چیه بدون میباش تو و من فقط و کنار

 

 : برمیم شیموها یتو را دستم

 

 من با وتفنگ و ریت یب یزندگ هی باشم داشته دیام یعنی -

 ؟ یسازیم

 

 : بوسدیم را ام یشانیپ
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 ! الو دمیم قول -

 

 هل یآنقدر من و شودیم باز کلبه در نیح نیهم در

 و نبمبج بخواهم تا و زنمیم کنار را رستار عیسر که شومیم

 و وفتمیم نییپا مبل یرو از رمیبگ قرار یعاد حالت در

 ! چدیپیم بدنم یتو یفیخف درد

 

 اهنگ و طال مامان متوجه و کنمیم بلند را سرم استرس با

 قورت یسخت به را دهانم آب ، شومیم اش زده بهت

 یور و بود گرفته فرا را میپا تا سر یخجالت حس دهمیم

 ! نداشتم هم شدن بلند
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 شودیم بلند و پوشدیم را رهنشیپ من برعکس رستار یول

 ور و کندیم بلندم و ردیگیم هم مرا دست حرکت هی با و

 : دیگویم طال مامان به

 

 ریبخ صبح -

 

 در چرا دانمینم و چرخدیم ما یرو نگاهش طال مامان

 ! دبو شده داریپد کبارهی به یدیناام مانند یزیچ نگاهش
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 : دیگویم نبود سرحال شهیهم مانند که یبالحن

 

 لبتها کنم دارتونیب ینطوریا خواستمینم ، ریبخ صبح-

 هک نیایب زودتر اخره روز گفتم یول نینبود که خوابم

 نشد یخبر زدم در اومدم دفعه چند میباش باهم شتریب

 . اوردم دارویکل رفتم شدم نگران

 

 متوجه اشتباه را زیچ همه که دمیدیم نگاهش در قشنگ

 ای میا گفته دروغ او به ما نکهیا از بود ناراحت انگار شده

 ! میا داده اش یباز

 

 مانده هنوز من و داردیبرم زیم یرو از را لشیوسا رستار

 ! بدهم حیتوض چگونه که ام
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 ، ییتنها دمیترس خورده هی باال اون شبید من ، زهیچ -

 . . بگم یچجور ، ام ، شد زیچ بعد

 

 : پردیم حرفم انیم رستار

 

 ! یبد حشیتوض یبخوا که وفتادهین یاتفاق چیه -

 

 : دیگویم نانیبااطم و رودیم طال مامان سمت به و

 

 ! زنمینم قولم ریز چوقتیه من نیبدون هیکاف فقط-
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 اعتماد حس شدن قیتزر مانند یزیچ انگار طال مامان

 ، کندیم افتیدر رستار از که یخاطر نانیاطم و دوباره

 بلق از تر آسوده و شود بازتر شیرو و رنگ شودیم باعث

 : دهد تکان یسر

 

 بالغ و دیعاقل هردوتون هرحال به ، نزدم یحرف که من نه-

 . نشده رترید تا دیبخور صبحونه دیایب االنم

 

 ونریب قیعم را نفسم ، افتد یم راه به ما از جلوتر بعدهم

 اعتمادش از کند فکر نداشتم دوست اصال فرستمیم

 ! میا کرده سواستفاده
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 یتو هیبق از دوتر و ارام یلیخ یقدمها با و شومیم آماده

 دیخورش  ، کشمیم نفس دل و جان با و زنمیم قدم مزرعه

 نماما ، دهدیم نوازششان و تابدیم گلها یبایز صورت به

 به را خودم بلند یقدمها با من و رودیم ما  از زودتر طال

 : رسانمیم رستار

 

 ؟ یدیم مویگوش -

 

 ؟ کاریچ یخوایم -

 

 ! دارم نگه یادگاری رمیبگ عکس خوامیم -

 

 ستین همرام -
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 : کنمیم نگاهش دهیبرچ یلبها و یساختگ اخم با

 

 دفترم تو بچسبونم خوامیم!  خب خوامیم عکس من -

 دمید شویواقع که سمیبنو بودم دهیکش رو مزرعه که اونجا

 ! عکسشه نمیا

 

 اشدب افتاده ساله شش ، پنج یا بچه ریگ که یکس مانند

 یم رونیب را خودش یگوش بعدهم و کندیم نگاهم یکم

 در یسلف حالت به کنمیم فکر که یزیچ برعکس و  اورد

 ، کندیم بغل و کشدیم خودش سمت به مرا و آورد یم

 به و دداشتن قرار اطرافمان و پشت قایدق افتابگردان یگلها

 . بودند داده خاص یا جلوه عکس
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 محض به رستار و شود یباتریز عکس تا زنمیم لبخند

 : دیگویم و بردیم بشیج یتو را یگوش گرفتنش
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 میبر حاال فرستمیم برات بعدا -

 

 : کنمیم نگاهش حرص با
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 ! رمیبگ خودمم گهید چندتا بده الاقل ؟؟ نیهم -

 

 ! هیشخص لهیوس هی یگوش یول الو متاسفم -

 

 ؟ توهه دست چرا من مال پس هیشخص اگر -

 

 : دیگویم و افتد یم راه به

 

 ! یبگذرون آرامش با روزو دو نکهیا یبرا -

 

 یبهایج یتو را میدستها و کنمیم جمع را میلبها یحرص

 ته که یکاغذ پاکت با نیح نیهم در و برمیم فرو بافتم

 . کندیم برخورد بود گرفته قرار شده تا بمیج
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 وقعم شبید ، کنمیم نگاهش دیترد با و آورم یم رونشیب

 بمیج یتو را بود نوشته میبرا بابا که یا نامه کلبه به آمدن

 نهات را آن و کنم دایپ ییجا توانستم هروقت تا گذاشتم

 . بخوانم

 

 ندبشنو رستار که یجور بلند یکم و ستمیا یم میجا در

 : میگویم

 

 مکی خوامیم ، امیم گهید قهیدق چند تا من خونه برو تو -

 ! کنم نگاشون شتریب الاقل نگرفتم که عکس بمونم نجایا
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 را ودمخ کند یاعتراض نکهیا از قبل تا و چرخدیم سمتم به

 انسبت  ی هیسا ریز و اندازم یم آفتابگردان یگلها انیم

 . کنمیم باز را نامه باالخره و نمینشیم بلندشان

 

* * * 

 و ندبود نشسته صبحانه سفره سر رستار و صالح و طال

 و ودب گذاشته نیبال بر آسوده سر شبید از بعد هم الیش

 . بود نشده داریب هنوز

 

 خانه وارد زار یحال با یمدت گذشت از پس گلچهره

 یطور و کندیم مرتب را وضعش و سر یول  ، شودیم

 . کندن نگرانشان و نشوند اش متوجه هیبق که کندیم رفتار
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 : کندیم نگاهش زیر رستار ندینشیم سفره سر نکهیهم

 ؟ شده یچ -

 حالش کردن پنهان در بفهمد تا بود یکاف جمله نیهم

 مانند یکس یجلو هم آن حداقل!  است نبوده موفق اصال

 . دیکشیم رونیب ماست از را مو که رستار

 

 : کندیم صاف را شیگلو

 ! یچیه-

 را تازه ریش وانیل صالح و زدیریم یچا شیبرا طال

 : کنندیم نگاه او به نگران هردو و گذاردیم شیجلو

 

 ؟ افتاده یاتفاق ؟ دخترم شده چت -
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 : اندازد یم صالح به ینگاه یگل

 

 خوندم رو بابا نامه. .  نکهیا فقط ، نشده یزیچ نه -

 

 آن در چه دیبگو منتظرند انگار ، کنندیم نگاهش یهمگ

 انها دنیپرس از قبل گلچهره و است شده نوشته نامه

 : دهدیم جواب خودش

 

 نم و بگه بهم زودتر نتونسته که بود کرده یعذرخواه -

 هدونیم نوشته ، دمیفهمیم حرفاشو دیبا کاغذ هی یرو از

 ! گفته بهم قتویحق یک ستین که االن

 : دهدیم ادامه و اندازد یم ینگاه مین رستار به
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 یا ان ید شیآزما جواب نامه پاکت یتو که گفت نمیا -

 که ییازیچ به توجه با بدم نشونش هیبق به یوقت و هست

 . ننکیم قبول تویواقع نیا همه نوشته اش نامه تیوص تو
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 : کندیم نگاهش مهربان طال
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 و ودب ادتی به شهیهم که بود ادیز نقدریا تو به عالقش -

 یبتون توهم دوارمیام ، کرده رو جا همه فکر االنم

 زدلمیعز یکن درکش و شیببخش

 

 : دیگویم طالخانوم حرف از بعد بالفاصله صالح

 

 نوشته؟ یچ نامه تیوص یتو یدونیم تو -

 

 : زندیم هیتک وانیا یها نرده به رستار

 

 ! نخوندن واسش قطعا -

 

 : اندازد یم باال یا شانه هم گلچهره
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 چه بزنم حدس تونمیم یول!  نگفتن بهم یخاص زیچ نه -

 . خبره

 

 : زندیم لبخند شیرو به پدر کی مانند صالح

 

 یهرک کرده یبد یهرک ، باباجون گذرهیم نایا همه -

 و سک یب دختر هی چشم به یهرک بخوره حقتو خواستهیم

 . شهیم شونیحال زیچ همه امروز کرده نگات کار

 

 رهیخ ریش وانیل به دمغ هم بعد و دهدیم تکان یسر یگل

 هب را افکارش یحساب نامه آن در پدرش یحرفها ، شودیم

 و بود گفته او یبرا زیچ همه از فرامرز ، بود ختهیر هم



 

Romanzo_o 2446 

 یجمالت کندیم شیحرفها یرو تمرکز به وادار را ذهنش

 خط به خط و کندیم نگاهش ؛ بودند گفته رستار از که

 . آورد یم ادی به نامه

 

 رس پشت را یادیز سخت یروزها رستار بود گفته فرامرز

 از قبل روز کی را نامه نیا بود نوشته ، است گذرانده

 نتواند راگ و است نوشته شیبرا برود رستار دنبال به نکهیا

 ینم عمارت به گرید او ، برگرداند خانواده به را رستار

 و ردیگیم دل به نهیک عمارت یاهال از شهیهم تا و دیآ

 . کندیم عوضش بیعج روزگار

 

 هم به ررستا برگشت یبرا اش برنامه اگر بود گفته فرامرز

 آن گرید برگردد خودش یپا با  که بعد سالها ، بخورد

 . بود نخواهد شناسدیم االن که یآدم
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 زا و برود کنار زیچ همه تا کشدیم یقیعم نفس گلچهره

 . شود رها بشیعج یالهایخ و فکر

 

 و ودب شده متفاوتش حالت متوجه یگل نگاهه از که رستار

 ندکیم یسع فرامرز نامه به گرددیبرم زیچ همه دانستیم

 . بفهمد را زیچ همه اش موقع به و نکند جوابش و سوال

 

 الیش هم بعد و اتاق در شدن باز یصدا با نیح نیهم در

 رداو یم رونیب سرخودش پشت را یزیچ کشان کشان که

 . شودیم دهیکش سمتش به یهمگ نگاه
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 یم شانیجلو یبزرگ نسبتا چمدان با آماده و حاضر الیش

 : ستدیا

 

 ؟ میوفتیم راه یک ، ریبخ یهمگ صبح سالم -

 

 االب یابروها با خانوم طال ، کنندیم نگاهش متعجب هیبق

 : دیگویم رفته

 

 ؟ یبسالمت کجا -

 

 یزیچ فهمدیم طال خبریب جا همه از افهیق از که الیش

 : دیگویم ، داندینم
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 اب یببر ماهم قراره ینگفت شبید نیهم مگه یگل وا -

 ؟ پس نینزد یحرف دوتا نیا به چرا ؟ خودت

 

 : شودیم گرد شیچشمها یگل

 

 ؟یکردیم گوش مارو یحرفا یداشت شبید تو -

 

 : دهدیم دماغش به ینیچ الیش

 

 شدمیم رد داشتم!  سمیوا فالگوش مونده نمیهم -

 ! دمیشن بود بلند صداتون

 

 



 

Romanzo_o 2450 

۴۴۴ 

. 

. 

 

 طال و صالح به رستار که کندیم نگاهش متاسف یگل

 : دیگویم

 

 داره دوست یگل ، میبد خبر بهتون شد فراموشمون -

 . نیایب ما همراه شما

 

 یگل و رستار به رو بعد و اندازد یم ینگاه طال به صالح

 : دیگویم
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 روز چند نیا یول ، باشم دخترم همراه خدامه از من -

 هخون و رستوران یبرا دیبا که هست کار یکل دیع قبل

 . مونمیم جا قافله از متاسفانه نیهم بخاطر ، میبد انجام

 

 : کشدیم یگل شانه یرو یدست طالهم

 

 که همونطور دخترکم؟ یزیعز یبرا چقدر که یدونیم -

 یول ختهیر سرمون کار یحساب روز چند نیا گهیم صالح

 دوباره خودتون که دمیع یبرا میکن جبران میدیم قول

 . میدیم قول ، میایم ما نشد اگر نیایم

 

 : دیگویم هم صالح
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 بنظرم االن یول ، میایم حتما نهیآد خونواده دنید یبرا -

 رد رو باهاشون خودتون اول بهتره ستین یمناسب وقت

 . نیبزن حرف و نیبش

 

 و شودیم زانیآو اش لوچه و لب طرف آن از الیش

 : کندیم نگاه چمدانش به بار افسوس

 

 شوپیز بزور ؟ چمدون نیباا کنم کاریچ من پس بابا یا -

 دیبا درازتر پا از دست حاال نجایتاا اوردمش و بستم

 ! شکست کمرم ، برشگردونم

 

 بخاطر صالح و طال زدیم را حدسش بایتقر که یگل

 : کندیم نگاه الیش به ، کنند رها را نجایا نتوانند شانیکارها
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 نخودمو با پس ، یاالف آدم هی که تو دارن کار هیبق خب -

 گهید متیبریم

 

 : زندیم کمرش به را دستش الیش

 

 طبق یول!  زمیعز فلجه رستوران نباشم من االفم؟ من -

 رو به رو جهت کهیمرت اون برگشت و شبید اتفاقات

 . کنمیم قبول شنهادتویپ ، باهاش نشدن

 

 : دیگویم عیسر طال
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 پسره اون ؟یداد خبر مادرت به اخه؟ یبر یخوایم کجا -

 ای دیع تا بمون ، باالخره رهیم بمونه روز چند فوقش رضا

 انیم دوباره خودشون ای میریم ما

 

 : چرخاندیم کاسه در را شیچشمها الیش

 

 حق گفتیم شیمفنگ شوهر دادم خبر مامانم به اره -

 هواس تونهیم کرده فکر شده عوض شیساق!  یبر یندار

 . کنه فیتکل نییتع من

 

 : دهدیم هل جلو به را چمدانش
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 نهیاد مقابل یگل بعدم ، نباشم یروز چند دمیم حیترج  -

 . داره ازین یبانیپشت یروین ؛ باشه تنها دینبا که ها

 

 و است مسمم کامال رفتن یبرا نندیبیم که صالح و طال

 یالفتمخ گرید ، نباشد تنها یگل که است درست بنظرشان

 . کنندینم

 

 ، یگل یلهایوسا کردن جمع و صبحانه صرف از بعد

 ندکنیم یخدافظ باالخره و رندیگیم آغوش در را گریکدی

 . کنندیم حرکت شهر سمت به و

 

* * * 
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 و بود کرده آماده را ناهار زیم خانوم عصمت و بود ظهر

 رادمان ، نشستندیم زیم سر یگرید از پس از یکی همه

 و ندینشیم یلیم یب با و رساندیم را خودش همه از آخر

 خانواده یجا که یخال یها یصندل به بازهم نگاهش

 . افتد یم بود شیعمو
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 رفتن که اول ، بود گذشته نیسنگ بیعج روز سه نیا

 و بود داده عذابش ریس دل کی رستار با هم آن یگل
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 و بود شده ها وانهید مانند که گالره هیقض بعدهم

 پزشک روان کی به که کرده وادار را آنها شیواکنشها

 و شیرفتارها نشدن مهار به توجه با یول دهند نشانش

 انشیاطراف و خودش به انداختن چنگ و کردن داد و غیج

 ! کنند اش یبستر شدن مجبور

 

 اساله که یزیچ خوردن هم به بخاطر بود گفته دکترش

 هبار کی به و دهیکش نقشه آن یبرا و داشته را شیآرزو

 شوک ، است شده آوار سرش یرو شیآرزوها سقف

 و اعصاب یتو را یاختالالت و شده متحمل را یبزرگ

 . است آورده وجود به روانش

 

 و دش نخواهد سابق دختر آن ، گالره نیا بود گفته دکتر

 . بردیم زمان مدتها شود بهتر حالش باشد قرار هم اگر
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 دهید بیآس شدت به اش هیروح اتفاق نیا از بعد یتیگ

 دانه تک بقبوالند خودش به توانستینم اصال و بود

 نیباا و است آمده سرش به یبزرگ یبال نیچن دخترش

 یمدت یبرا خواستیم و بود کرده جمع را لشیوسا حال

 عمارت در دانستیم ننیع چون بماند خواهرش خانه

 چیه هم گلچهره از ، ندارد را دنشید تحمل چکسیه

 با هردوبار و بود زده زنگ او به بار دو نداشت یخبر

 غامیپ کی آخر در و بود شده مواجه خاموشش یگوش

 خاله خانه به اوهم دارد دوست اگر که گذاشت شیبرا

 توانستینم را فرامرز ادگاری باشد هرچه ، دیایب اش

 نیا و داشت پدرش به یادیز نید کند رها نگونهیهم

 . نباشد گلچهره الیخیب هم یلیخ شودیم باعث
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 دهیکش شیبرا مادرش که یمانیپ و پر بشقاب به رادمان

 و درست که است روز  سه دیبگو اگر ، کندیم نگاه بود

 . نبود نگفته دروغ است نزده زیچ چیه به لب یحساب

 

 : دیگویم زدیریم دوغ کایرون یبرا که همانطور ماهدخت

 

 هی بگردم بچم دور ، زد زنگ شبید باالخره رستار -

 زامرو گفت فقط کنهیم کاریچ و کجاست نگفت کلمه

 زنگ بهم که هم یاول روز!  مینباش نگرانش و گردهیبرم

 اگر خب!  خوبه حالش و نباشم نگرانش گفت فقط زد

 ارهد سرکه و ریس مثل دلم بگه ماهم به هیزیچ یتیمامور

 ! بخوابم راحت نتونستم اصال جوشهیم
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 اخم با و دهدیم فشار انگشتانش نیب را قاشقش رادمان

 ، کندیم نگاه گفتیم رستار از که ماهدخت به یظیغل

 خواب تا بود یکاف نیهم و بود همراهش یگل که یرستار

 . شود حرام هم رادمان چشمان بر

 

 ختهیر هم به یحساب گالره یماجرا از بعد که خانجون

 دو هر و نداشت او از یکم دست هم عباس حاج و بود

 . نداشتند یزیچ خوردن به یلیتما

 

 را جو که کایرون و دهدیم غدا کانین به خانوم عصمت

 : دیگویم ندیبیم مناسب
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 روزمید!  ومدهین خونه روزه سه پس؟ شد یچ یگل نیا -

 دوستشه خونه هنوز!  گرفت ما از خبرشو اومد مامانش که

 ؟؟
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 خارافت دوستشه خونه ایگو داره خبر نکهیا مثل داداشت -

 ! عمارت ادیب دهینم

 

 : باشد آرام همچنان کندیم یسع رادمان
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 کارشیچ گهید نیندار نجارویا دنشید طاقت که شما -

 ! باشه خوادیم که هرجا ن؟؟یدار

 

 فقط ندارد دیجد جدل و بحث حوصله اصال که اضیف

 شده گره هم در یباابروها عباس حاج یول کندیم سکوت

 : دیگویم

 

 نبود که روزم دو نیا!  باشه خوادیم هرجا که کرده غلط-

 هر! بود شیاهال و خونه روز و حال بخاطر نزدم یحرف و

 روزا نیا کم!  یگردونیم برش یریم رفته که یگورستون

 هم دختر نیا که ومدهین وجود به واسمون یزیر ابرو

 !! بشه اضافه بخواد
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 تاررس و یگل یحرفها و زندیم هیتک اش یصندل به رادمان

 یکسان چه یگل دیجد خانواده ، آورد یم خاطر به را

 ادهخانو یگل مگر اصال گفت؟؟یم آنها از رستار که بودند

 بود؟؟ کرده دایپ را انها چگونه رستار ؟؟ داشت هم یا

 ذهنش در که بود سوالها نیهم تنها مدت نیا تمام

 هم به شتریب اعصابش جواب افتنین با و دیچرخیم

 . شدیم آشفته حالش و ختیریم

 

 فرامرز دیشا ، بپرسد عباس حاج از چطور دانستینم

 ! باشد داده او به گلچهره از یشتریب اطالعات

 

 : دیگویم ندیبیم را رادمان سکوت که ماهدخت
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 همه که شده خوشانش خوش بدجور بنظرم واال-

 گرنهو ، کنهیم استفاده فرصتاش از داره خوب!  الشنیخیب

 ؟ کنه صبح ها بهیغر کنار شبو گفتن چه دخترو

 

 ماخ با شودیم پر یحساب ماهدخت یحرفها با که خانجون

 : کندیم نگاه رادمان به

 

 ، مبپا و برم دورو روز دو نتونستم نبوده خوب حالم من -

 لوممع دختره ؟ باشه بچه الف هی به حواستون دینبا شما

 گفته ینطوریهم هیآدم چه خونه و کجاست ستین

 ؟ نیشد الشیخیب تونمیبق دوستمه
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 : دیگویم شتریب ختنیر کرم یبرا کایرون

 

 ماون که نداره شتریب یمیصم دوست هی یگل خانجون -

 . شهینم دمید نگم خواستمیم یه!  پسره

 

 ار خودش عیسر او که کندیم نگاه کایرون به ظیغ با رامان

 قورت یسخت به را دهانش آب و کندیم جور و جمع

 . دهدیم

 

 : زندیم شیپا یرو خانجون

 

 ردخت بگن نهیا مونیکسر و کم االن شد سرمون به خاک -

 هچ نایا خدا یوا ، قلبم یوا!  پسر هی خونه رفته ها نهیآد
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 یدگزن وارد نویا فرامرز که یروز اون به لعنت ؟ نیبتیمص

 به ردخت نیا که ییحرصا کنم تحمل تونمینم گهید کرد ما

 ! داده من

 

 بودن وقتش ، ندینشیم لبش گوشه یپوزخند تنها رادمان

 تسین دوستش است همراهش یگل که یپسر آن دیبگو

 ، یگل یجا به کاش یا و خونوادس نیهم پسر بلکه

 ؟ شدینم شانیزندگ وارد گرید نهیک باانهمه رستار

 

 قتیحق تواندیم یک تا ندارد رستار و یگل از یخبر که او

 آتششان همه که حاال مخصوصا ؟ کند پنهان هیبق از را

 . است شده تند یگل برگشتن یبرا
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 فقط ، کنندینم فکر اش مرده ای زنده به هم چکدامشانیه

 ! دیاین وجود به یدیجد یزیر ابرو نندیا نگران

 

 و است یگل نگران یول دیبگو را قتیحق خواهدیم

 است همراهش رستار نکهیا دنیشن با مادرش که ییحرفها

 دهد قول تواندینم وقت آن ، کرد خواهد او بار دوباره

 حال تا دینگو یزیچ و ببند رستار درمورد را دهانش

 . نشود بدتر خوانواده
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 نشانیب آب شکر رابطه از هیبق هم االنش نیهم هرچند

 . دارند خبر

 

 : کندیم نگاه مادرش به و ندینشیم شیجا در صاف

 

 پسرتو ، یباش گلچهره ریگیپ نقدریا نکهیا یجا به بنظرم -

 زویم نیا سر یسواال همه جواب اونموقع کن دایپ

 . یریگیم

 

 رد که کشدیم عقب را شیصندل و شودیم بلند شیجا از

 آنها از دورتر و شوندیم سالن وارد نفر سه نیح نیهم

 . ستندیا یم مقابلشان
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 زدن پلک یب و ماندیم شیجا در ثابت و حرکت یب

 همراهشان که یدختر و رستار و یگل ، کندیم نگاهشان

 . نبود آشنا اصال و بود

 

 آنها به متعجب و ندارند رادمان از یکم دست هم هیبق

 . است خبر چه داندینم چکسیه و کنندیم نگاه

 

 : دیوگیم و کندیم نگاه یهمگ به مرموزش لبخند با رستار

 

- hi my family ! 
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 به مبهوت و مات و شودیم بلند شیجا از ماهدخت

 اصال کندیم نگاه است دختر آن و یگل همراه که یرستار

 ! کندینم درک را آمدنشان باهم

 

 یچجور ؟ یبود کجا تو ، زمیعز یاومد خوش -

 ؟ نیشد وارد باهم ینطوریا

 

 خصوصام ستندیا نه سرپا و نندیبنش خواهدیم هیبق از رستار

 : بود مهمانشان که الیش

 

 از اول یراست!  میشد وارد باهمم ، میبود باهم چون -

 کنمیم یمعرف رو مهمونمون همه
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 : کندیم اشاره الیش به

 

 . گلچهره خاله دختر خانوم الیش -

 

 که دمتعجبن یانقدر همه ، کندیم سالم و زندیم لبخند الیش

 و زندیم دور را زیم ماهدخت ، دهندیم را جوابش زور به

 : رودیم سمتشان به

 

 ه؟یک یگل خاله دختر ؟ نیبود باهم یچ یعنی -

 

 : کندیم نگاه رادمان به رستار
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 بهشون یزیچ!  من قرص دهن و دار نگه راز داداشه آخ -

 ؟ نه ینگفت

 

 هقی و کند کنترل را خودش دارد یسع یلیخ یلیخ رادمان

 . اوردین نییپا را فکش و ردینگ را رستار

 

 :پرسدیم ، بود مانده مات هیمانندبق که اضیف

 

 ؟ پسرم خبره چه نجایا گفت؟یم دیبا ویچ -

 ، کندیم نگاهشان فقط یحرف و یحس چیه بدون گلچهره

 عصمت یبرا بله رادمان یبرا ؟ بود شده تنگ دلش

 یصخا حس هیبق یبرا یول بله هم کانین یبرا بله خانوم

 تیوص خواستیم دلش بیعج!  نداشت وجود درونش
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 سال نهمهیا دیبگو و ندازدیب شانیجلو را شیآزما و نامه

 . اند کرده تشیاذ آنقدر هودهیب

. 

 

 ا

 

 

۴۴۴ 

. 

. 

 

 : دیگویم یستیبا در رو یب اش شهیهم مانند رستار
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 ! بودم گلچهره با من روز چند نیا یتو -

 

 : پرسدیم دیترد با و کندیم نگاهش یناباور با ماهدخت

 

 یچ ؟یباش گلچهره با دیبا چرا تو زم؟یعز یچ یعنی -

 ه؟یک باهاتونه که یدختر اون ؟؟ شده

 

 کی و رودیم یخور ناهار زیم سمت به تعارف یب رستار

 هنگا رادمان به و ندینشیم و کشدیم عقب را اش یصندل

 : کندیم

 

 برو یما یکردیم یدار راز دینبا حدم نیا در گهید -
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 و خشم از پر نگاه و زدیریم خودش یبرا آب وانیل کی

 : ردیگیم دهیناد را رادمان غضب

 

 ! شیواقع خونواده شیپ بودم برده رو گلچهره -

 

 : کوبدیم زیم به یعصب رادمان

 

 هی دختر نیا خونواده؟؟ کدوم ؟ یگیم یدار یچ -

 ! مییما اونم که نداره شتریب خونواده

 

 : داردیم بر قدم سمتشان به گلچهره
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 ردخت هی همتون چشم تو مدت نهمهیا!  ستین نطوریا نه -

 ، هکن بزرگ آورده ترحم سر از منو بابام که بودم یراه سر

 نیودب مهر یب من به نسبت همه اون نیکردیم اشتباه یول

 مرو یتو یچطور دونمینم نیبفهم قتویحق اگر االن که

 ! نیکنیم نگاه

 

 یم خودش یپا یرو ، کندینم هیگر ، کندینم بغض اصال

 . زندیم را شیحرفها تمام تیجد با و ستدیا

 

 شیپ دیجد ریمس و رستار یحرفها ، بود شده تریقو

 نیا در که یاول قدم از انگار بود کرده شجاعش شیرو

 یورج شود گرید یآدم بود گرفته میتصم گذاشته عمارت

 و بشود گذشته ایر یب و ساده دختر تنگ دلشان همه که

 . کنند شیدایپ نتوانند گرید
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 چگونه گلچهره ، بودند رتیح و بهت در نباریا همه

 یحت یکس رادمان جز بفهمد؟ را قتیحق بود توانسته

 دباش گفته را زیچ همه او به رستار که زدینم هم حدسشم

. 

 

 : دوزدیم یگل به را نگاهش خانجون

 

 ه؟؟یچ مزخرفات نیا دختر؟ گفته بهت نارویا یک -

 

 ، کندیم نگاه انها به و کرده سکوت تنها عباس حاج یول

 : دهدیم جواب یگل یجا به رستار
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 میکنینم دهیچیپ براتون رو هیقض االنم ، گفتم من -

 که ییروستا زن هی از فرامرزه عمو یاصل دختر گلچهره

 ! بوده عاشقش

 

 و افتد یم دستش از یبیمه یصدا با قاشقش اضیف

 ، شودیم حبس نهیس در نفسشان رادمان و خانجون

 

 یجلو زیم یرو را شیآزما حالشان به تیاهم یب گلچهره

 : گذاردیم هیبق

 

 نامه تپاک یتو و نوشته واسم نامه هی فوتش از قبل بابا -

 تردخ من!  ماهگله ستین یتیگ من مادر ، بود شمیازما نیا

 . فرامرزم دختر ستمین یسرراه
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 انگار!  اند مانده منگ و جیگ زیم سر افراد تک به تک

 هضم را گلچهره یحرفها همه تا بردیم زمان یا قهیچنددق

 : زندیم هیتک یصندل دسته به رستار ، کنند

 

 شما با یخون نسبت چیه که اس گالره نیا اصل در -

 فرامرز دختره گلچهره و هیتیگ دختر گالره ، نداره
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 نیا تا گذشته از دهدیم حیتوض را زیچ همه کم کم رستار

 گوش بیعج یسکوت با هیبق و  نبودند که یروز چند

 توان و شده وارد جو به ینیسنگ شوک انگار دهندیم

 . ندارند را آن با مقابله

 

 او از بعد کندیم نگاهش و داردیبرم را شیآزما رادمان

 کی درست که خشیتار به و کندیم چک را آن اضیف

 اردد کم کم ، کندیم نگاه بود برادرش تصادف از قبل روز

 برادرش نامه تیوص ادی به تازه و شودیم زیچ همه متوجه

 . افتد یم

 

 ودب شده میتنظ یاونطور نیهم بخاطر نامه تیوص پس -

! 
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 ، کندیم سکوت تنها عباس حاج

 

 از یمیعظ حجم انگار ، کشدیم بلند یها نفس خانجون

 یم رفهس به ، است نشسته اش نهیس قفسه یرو ینیسنگ

 شیبرا و دیآ یم رونیب ُبهتش  از تازه ماهدخت و افتد

 عصمت ندارد را نشستن توان انگار خانجون ، زدیریم آب

 یسع ماهدخت با همراه و دیا یم سراغش به خانوم

 . برندب اتاقش به تا کنندیم بلند را او و کنند آرامش کنندیم

 

 : کندیم تر زبان سر با را شیلبها گلچهره

 

 باور ای شده بد حالتون خانجون نهیع شماهم دونمینم -

 بهتر نخودتو رو بابا لیدال ، نیستین خوشحال ای نیکنینم
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 متونستینم و نبود خوب حالم دمیفهم که اولش نیدونیم

 دهکر که یکار بخاطر کنم درک بابارو و کنم فکر درست

 خوب مونده واسم مامانم از که یا خونواده اون یول

 نمک حس بار نیاول واسه کردن یکار ، کنن قانعم تونستن

 یحت که دارن دوسم و مهمم براشون یلیخ که مییادما کنار

 همون شیپ منو بابا نجایا یجا به کاش کردم آرزو

 . . ذاشتیم خونواده

 

 شودیم بلند شیجا از یسخت به باالخره عباس حاج

 باهمان و است جان یب و ارام شیقدمها شهیهم برعکس

 ، برود گرید یجا به و کندترک را آنها خواهدیم سکوت

 ینا انگار و خوردیم نیزم راه نیب کوتاهقدم چند از بعد

 وندریم سمتش به یفور اضیف و رادمان ، ندارد شدن بلند

 همبر کبارهی به زیچ همه ؛ کنند بلندش کنندیم یسع و
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 انتظارش رستار که بود یزیچ قایدق نیا و بود خورده

 . داشت

 

 انگار رودیم سمتشان به ، شودیم نگران گلچهره

 حال نیا تواندینم باشد تفاوت یب بخواهد کههرچقدرم

 . ردیبگ دهیناد را عباس حاج

 

 اکیرون ، کشدیم دراز مبلها از یکی یرو کنندیم کمکش

 ، ندینشیم سرش یباال رادمان و آورد یم آب شیبرا

 رندبب مارستانیب به را او دارد اصرار و است نگران اضیف

 گلچهره به خواهدیم فقط و کندیم مخالفت عباس حاج اما

 . ندیبنش کنارش ندیبگو
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 اب عباس حاج و ندینشیم کنارش یا گرفته حال با یگل

 : دیگویم اش رفته لیتحل یانرژ

 

 یکی ی بچه گفت خونه آورد رو تو فرامرز که یموقع -

 ، داده دست از تصادف یتو مادرشو و پدر دوستاشه از

 بچه نیا پدر به چون و نداره یکار و کس چیه گفت

 ، کنه یپدر براش و داره نگهش خوادیم ونهیمد
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 رهباالخ و میکن قبولش که کرد خواهش و کرد اصرار یکل

 داشتم شک نکارشیا به هم موقع همون یول میشد یراض

. 

 

 : کشدیم یدرد پر و قیعم نفس

 

 اشتد تو به که یتوجه و رسدیم گالره از شتریب تو به -

 خترد که نهیا بخاطر کردمیم فکر لیاوا ، بود یا گهید طور

 تا بده نشون بهت یشتریب محبت خوادیم و یستین خودش

 آوردم در کارش از سر باالخره یول ینکن کمبود احساس

 ! گفته هممون به یبزرگ دروغ چه دمیفهم و
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 ات اند شده گوش و چشم فقط همه و کندیم سکوت یکم

 اجح زبان از را بوده پنهان آنها از سالها که یبزرگ قتیحق

 . بشنوند نهیآد عباس

 

 برام بود کرده اون یکار ، محرومه ارث از گفتم بهش -

 جوره ههم و بود زیعز برام یلیخ نکهیباا بود بخشش قابل

 اما بودم پشتش شهیهم و بودم سادهیا کاراش همه یپا

 در ادمخانو یآبرو یپا چون ؛ ببخشم تونستمینم کارشویا

 من هب تا بود شده حفظ نسل به نسل که یزیچ بود ونیم

 هضرب بهش ینحو به یهرک خونواده نیا تو و بود دهیرس

 ! باشم یخوب دار راثیم نتونم من تا زد

 

 همه که بود چه آبرو نیا ، دهدیم قورت را بغضش یگل

 ؟  بود کرده خودش ریدرگ اشتباه به یحت را
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 گهید یجا شدینم و یبود شده بزرگ بایتقر تو-

 شدینم و یبود فرامرز دختر واقعا هم یطرف از متیبفرست

 گذاشته کنار یراحت نیهم به اس نهیآد خون از که یکس

 وت و من نیب راز نیا عمرت تاآخر گفتم فرامرز به ، بشه

 قتیحق فهمنینم چوقتیه بچه اون نه و هیبق نه و مونهیم

 تااخرعمر و اومده خونه نیا به یسرراه ؛  هیچ

 ! رهیگینم تعلق بهش هم یچیه و مونهیم یباق ینطوریهم

 

 نجایا و نیبمون نهیآد دخترت و تو قراره اگر گفتم بهش

 ! یکن گوش گمیم که یزیچ به دیبا نیکن یزندگ

 

 نامشو تیوص مرگش بعد نکهیتاا کرد قبول فرامرز

 کرده تیوص بوده خودش مال یهرچ میدیفهم و میخوند
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 ، یتیگ و گالره به اونم از ییجز بخش و برسه گلچهره به

 رامب و دونستمیم قتویحق من یول بودن متعجب هیبق

 . نبود بیعج

 

 یندگز نیا ، نترکد بغضش تا کندیم جمع را شیلبها یگل

 یگاه ، نبودند ونیمد او به که زهایچ چه خانواده نیا و

 یها یلیس و است رحم یب و تلخ چقدر محض قتیحق

 و ینیبب بهتر را اطرافت تا کندیم دارتیب تازه محکمش

 داشت نبودن نیع در بودن یسرراه بچه ؛ یکن درک

 ، ودب دهینگز هم ککشان هیبق و کردیم تباه را اش یزندگ

 هب و شودیم بلند بترکد آنها یجلو بغضش خواهدینم

 هم بعد و رودیم رستار سرش پشت رودیم تراز سمت

 یگل تیهو چوقتیه که رادمان یبرا ییجا انگار و الیش

 . ماندینم ، نبود مهم شیبرا نبودنش چه بودن نهیآد چه
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 : کندیم پاک را یگل یاشکها رستار
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 هی تازه نیا دخترجون حرفاست نیا از تر رحم یب ایدن -

 یاینم بر پسش از یکن هیگر ؛ بود کشیکوچ قسمت

 باهاش و یباش یقو یایبرنم پس از هم یکن سکوت

 ! یایبرم پسش از که اونموقعس یبجنگ
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 : زندیم هیتک تراز یها نرده به الیش

 

!  بارهیم یکار پنهون و دروغ عمارته نیا از یلیخداوک -

 موندن یجا نجایا خودمون خونه میبرگرد نیکن جمع

 . ستین

 

 : اندازد یم اطرافش به ینگاه رستار

 

 میریم یزود به -

 

 کندیم نگاه یگل به و
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 خودت پس از یبتون ییتنها شد که یهرچ خوامیم یول -

 ینک هیتک بهش که ستین یکس شهیهم چون ، یایبرب

 به فقط طیشرا نیبدتر تو ؛ آخر به مونده یکی درس

 یخال جا ممکنه گهید یگاها هیتک چون کن هیتک خودت

 ! بدن

 

 : کندیم نگاه نییپا به

 

 دارم یکار هی یول ستین یمناسب طیشرا االن دونمیم -

 به ور یبعد مهم موضوع برگشتم یوقت ؛ بدم انجامش دیبا

 ؟ باشه ، میگیم همه

 

 : کندیم نگاه رستار به شیبغضها انیم گلچهره
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 ؟ یریم کجا -

 

 : ردیگیم انگشتش دو نیب را یگل چانه رستار

 

 بعدش و وفتهیم مهم اتفاق هی ها قصه آخر یدید -

 ؟ شونیزندگ خونه سر رنیم شنیم راحت تایشخص

 

 : زندیم یکج لبخند رستار و کندیم نگاهش جیگ یگل

 

 زود زردک باش خودت مراقب ، میا لحظه اون تو االن -

 ! گردمیبرم

 



 

Romanzo_o 2493 

 : کندیم نگاه الیش به

 

 . برگردم تا باش مراقبش -

 

 : دیگویم و گذاردیم یگل شانه پشت را دستش الیش

 

 مراقبشم ، شوهرخواهر راحت التیخ -

 

 : زندیم یگل به یچشمک رستار

 

 ؟ یبگ یخواینم یزیچ -
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 : دیگویم ندارد یا چاره که یگل

 

 میبگ ویچ همه شب تا برگرد زود فقط -

 

 . ودریم رونیب یخدافظ از بعد و دهدیم تکان یسر رستار

. 

. 
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* * * 

 ستا گذشته ُنه از ساعت و هستند اتاق یتو یگل و الیش

 یلیم یب با یگل و بود اورده شام شانیبرا خانم عصمت ،

 ات یگرسنگ و اشتها با الیش یول بود خورده آن از یکم

 . خورد را شیغذا آخر

 

 و بود شده بهتر یکم حالشان هم عباس حاج و خانجون

 . بودند دیجد خبر نیا یناباور و بهت در هنوز هیبق

 

 پرسدب را حالشان تا بود گرفته تماس یگل با هم طالخانوم

 . ردیبگ یخبر انها از و
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 را رستار شماره دوباره و کندیم نگاه ساعت به یگل

 ماندن جواب یب و تااخر یها بوق بازهم و ردیگیم

 . شودیم بشینص

 

 ، دهدیم فشار و گرفته را شیگلو خیب یزیچ ، است نگران

 از یادیز باحجم و افتد یم واتساپش یامهایپ به نگاهش

 رشنظ آنها از یکی تنها یول شودیم روبه مختلف یها امیپ

 یلیفا انگار که است رستار امیپ هم آن کندیم جلب را

 هناخواست و کندیم بازش عیسر ، بود کرده ارسال شیبرا

 عکس ، ندینشیم لبش یرو یلبخند شیهاینگران انیم

 نفسش ؛ بود آفتابگردان مزرعه وسط صبحشان امروز

 کندیم ارسال زرد قلب کی شیبرا و فرستدیم رونیب قیعم

 شرتیسو  و کرده سند را امیپ ؟ییکجا سدینویم و
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 گذاردیم سرش یرو را کالهش و پوشدیم را کالهدارش

 : دیگویم کردیم یباز اش یگوش با الیخ یب که الیش به و

 

 هنیسنگ هوا نجایا ، بخورم ییهوا هی اطیح تو رمیم من-

 ؟ یایم تو ، ندارم یخوب حس

 

 : دهدیم تکان هوا در یدست الیش

 

 امیم بشه تموم میباز من برو تو باشه -

 

 و داصیب و رودیم رونیب اتاقش از و دهدیمتکان یسر یگل

 برساند اطیح به را خودش و بردارد قدم کندیم یسع ارام

 . نبود سالن در یکس و بودند شانیاتاقها در همه امشب ،
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 بشیج یتو را شیدستها و  ندینشیم تاب یرو اطیح یتو

 خبر شد وارد رستار اگر تا است در به گوشش ، بردیم فرو

 . شود دار

 

 ار اعصابش رستار از یخبر یب و دهیبر را امانش دلشوره

 نگاه اش ینامزد دوبال انگشتر به ، است ختهیر هم به

 بود ختهیر هم به را ها نهیآد یکاف اندازه به امروز کندیم

 تر نینگس بفرستد سمتشان به بود قرار که یبعد موج یول

 همه زا شتریب ، بود شده برابر دو استرسش االن از و است

 . دیترسیم ماهدخت واکنش از هم

 

 ، کندیم نوازش را دستش یتو حلقه شصت باانگشت

 و دادیم را یهرکار زهیانگ او به کنارش در رستار وجود
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 خودش جز یکس به بود گفته او هرچند کردیم ترشیقو

 ار شیروزها نیا محکم ستون تواندینم یول نکند هیتک

 . ردیبگ دیند

 

 اب و پردیم شیجا در کنارش در یکس نشستن حس با

 . دشویم رادمان متوجه و کندیم نگاه گرید سمت به ترس

 

 ستینامعلوم نقطه به نگاهش و زندیم هیتک تاب به رادمان

: 

 

 سالم-
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 رفتن از بعد ، کندیم جور و جمع را خودش یکم یگل

 یکس اب گرید و بودند رفته اتاقش به الیش با همراه رستار

 نزد یحرف
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 سالم-

 

 شهیهم مثل که ییصدا همان با ، کندینم نگاهش رادمان

 : دیگویم راسیگ و آرام اش
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 بزنم حرف باهات رونیب یایب بودم منتظر همش -

 

 ستین من مناسب فعال هم خونه جو ، نبود خوب حالم -

 . نشم چشم تو چشم هیبق با دادم حیترج نیهم یبرا

 

 ؟ من با یحت -

 

 به گلچهره ، شودیم دهیکش یگل سمت به نگاهش

 نگاه اند زده زل او به یکیتار آن در که یعسل یچشمها

 : کندیم

 

 اس هیبق منظورم نه که تو -
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 ؟ دارم هیبق با یفرق چه من -

 

 ؟ هیسوال چه نیا معلومه خب -

 

 دارم؟ یفرق چه بهم بگو!  ستین معلوم -

 

 شهیهم خونواده نیا تو که یهست یکس تنها تو خب -

 ردهک توجه بهم هیبق از شتریب ، کردم حسش خودم کنار

 . یبود پشتم یلیخ تو بابا بعد

 

 ؟ ستمین آدم اون برات گهید که شده عوض یچ االن -
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 : کندیم نگاهش متعجب یگل

 

 ؟ یستین آدم همون گفته یک -

 

 : زندیم یکمرنگ پوزخند رادمان

 

 رفتارت -

 

 گوشه ، است کرده رفتار چگونه داندینم اصال که یگل

 : ردیگیم دندان به را لبش

 

 ! نکردم یکار منکه ؟ رفتارم کدوم -
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 و من هشد باعث یادیز رستار ، ستین تو ریتقص دمیشا -

 ! میریبگ فاصله ازهم تو

 

 داندینم و شودیم دهیکش رستار یسو به ذهنش دوباره یگل

 دهنش از انگار ناخواسته ، ردیبگ یکس چه از را سراغش

 : پردیم رونیب

 

 ؟؟ کجاست یدونینم تو -

 

 کشدیم خجالت یکم هم خودش دنیپرس کدفعهی نیا از

 ردخت نیا به که یعشق یبرا سوزدیم دلش قیعم رادمان و

 . ندیبینم گلچهره درون را آن از یا ذره و دارد
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 ! نیهم یعنی رفتارت گمیم یوقت -

 

 و اندازد یم نییپا را نگاهش و شودیم شرمنده گلچهره

 : دیگویم رادمان

 

 هم آمد و رفت از که میندار یخوب ونهیم ادیز دونمینم -

 . میباش داشته اطالع

 

 هک وقته یلیخ چون سمت نیا اومد بحث هوی دیببخش -

 . دمیپرس نبود

 

 : دهدیم باال را اش یمشک یموها رادمان
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 و من نیب خودش ای اسمش اومدن به کردم عادت من -

 ! تو

 

 انگار ، کندیم نگاه رادمان به زشدهیر یچشمها با یگل

 . دهدیم آزارش یزیچ داستیپ مرخشین از و اس آشفته

 

 داندیم و گندیم درک یخوب به را رستار و رادمان رابطه

 . است ازین آن به دادن سامان و سر یبرا زمان مدتها

 

 ؟ شده حرفت رستار با ؟ شده یچ -

 

 هچگون ، رستار اسم دنیشن نهمهیا از شودیم کالفه رادمان

 قرار مگر اصال ؟ شود دختر نیا زبان ورد بود توانسته
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 یتیمیصم نیا پس ؟ نشود کینزد گلچهره به یلیخ نبود

 چه روز چند نیا ؟ ستیچ بخاطر است یگل لحن در که

  ؟ بود افتاده یاتفاق

 

 ونا یجا به شهیم شه؟ فراموشت رستار قهیدق دو شهیم -

 کن رفک ؟ یکن فکر نشستم کنارت من که یا لحظه نیا به

 تسین مهم براش که ، کنارته رادمان هی فقط گذشته مثل

 ، عموش دختر ای یهست یسرراه دختر تو
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 دختر ای یهست یسرراه دختر تو ستین مهم براش که

 و نگرانته جوره همه یمهم واسش جوره همه ، عموش

 ! پشتته شهیهم

 

 نرادما یصدا یگرفتگ ، کندیم نگاه او به قیعم گلچهره

 است تر بیعج آن از شیحرفها لحن است بیعج شیبرا

 سالهاست شیرو به رو مرد دل فهمدینم و داندینم یول

 و تاس شیزلفها خم و جیپ آواره سالهاست ، تپدیم شیبرا

 از بعد مرد نیا داندینم ؛ پرستدیم را شیچشمها وار وانهید

 ات است شده زیچ همه الیخیب و زده ایدر به را دلش سالها

 هرچند ، رید هرچند ، دیبگو او به را جمله کی فقط

 . کند خالص را خودش و دیبگو یول کوتاه
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 معذرت کردم ناراحتت اگر یول شده یچ فهممینم من -

 تموم یتو یول نه ای یدونیم که دونمینم نمیا  ، خوامیم

 تو به پشتم گذروندم خونواده و خونه نیا یتو که ییروزا

 چکسویه کردمیم حس که بابا بعد مخصوصا بوده گرم

 . بود خوش تو بودن به دلم شهیهم ندارم

 

 دوست را رادمان شهیهم ، ندیآ یم قلبش ته از شیحرفها

 بود نشده کم داشتنش دوست نیا از چوقتیه و داشت

 ! است ناراحت او از رادمان چرا دانستینم یول

 

 نشده عوض اصال تو به حسم نیا هم رستار از بعد -

 آدم همون هنوزم ، بوده قبال که هییهمونجا جات هنوز

 و کنم حساب روش جوره همه تونمیم که یهست یدرست
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 رستار با چون ستین قرار!  رهیگینم جاشو میچکیه

 ! کنم ینشناس نمک شدم دوست

 

 و ندینشیم جانش به گلچهره یحرفها از هرکلمه رادمان

 فحر ندارد جرات هنوز یول ، کندیم نفوذ قلبش به قیعم

 : بزند را دلش

 

 حترا ینتون که بودم کنارتدیبا که یاونقدر خوشحالم -

 و کنمیم درک االنتو سخت طیشرا ، یکن فراموشم

 داشت که یابهامات تمام وجود با قتیحق نیا دوارمیام

 که دیجد خونواده هی هرحال به ، باشه کرده خوشحالت

 هک ِیا خونواده از جذابتر یلیخ کردن بغلت باز باآغوش

 ور یخواستیم که ییگرما و یبود بغلشون مثال عمر هی

 ! ینگرفت رو یواقع محبت و عشق ازشون و ینکرد حس
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 و کندیم گره هم در بغلش ریز را شیدستها گلچهره

 : شودیم جمع خودش در یکم هوا یسرد بخاطر

 

 الحص بابا و طال مامان یشیم عاشقشون شونینیبب اگر-

 یتو طالس مامان خواهرزاده الیش ، نیخوب یآدما یلیخ

 یاونقدر بودم کنارشونکه یچندروز نیهم

 هک آشنان هیغرب چندتا نکردم حس اصال کهبودنخونگرم

 ! نمشونیبیم اوِل بار یبرا

 

 ، شودیم درخودش یگل شدن جمع متوجه که رادمان

 یرو یگل کردن مخالفت از قبل تا و آورد یم در را کتش

 میمال عطر یبو و گرما از گلچهره ؛ گذاردیم شیها شانه
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 آن در ستین یراض دلش یول ردیگیم یخوب حس کت

 : بماند گرم لباس بدون رادمان سرما

 

 یخوریم ؟سرما یچ خودت پس -

 

 شده  کم اش یشگیهم یاخمها و تیجد از که رادمان

 : کندیم نگاهش بود
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 ! خانوم یگل ، مهمتره تو نخوردن سرما من یبرا -

 

 آن ومح رادمان و ندینشیم لبش کنج یکمرنگ لبخند یگل

 : شودیم کوچک لبخند

 

 صداشون باباجون و جون مامان االن از تو که یاونجور -

 به اگر و بوده خوب کنارشون حالت مشخصه یزنیم

 . یگشتیبرنم و یموندیم همونجا تاابد بود خودت

 

 : اندازد یم باال یا شانه یگل

 

 اجح فقط!  خوردیبرنم یکس به که نجایا ، موندمیم اگر -

 نکهیا یبرا عمو زن و وفتادیم آبروش حفظ فکر به عباس
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 رمبا سرم پشت حرف و کهیت بدترم کایرون از من بگه

 روز سه حاال شهینم من تنگ دلش یکس نجایا ، کردیم

 . نداره حالم به یفرق ، عمر هی ای نباشم

 

 ینعی یدلتنگ دونمینم و ندارم دل و کشکم کال که منم -

 ! یچ

 

 : دزنیم لبخند و کندیم نگاه رادمان به شیغمها انیم یگل

 

 و تیجد و َتخم و اخم همه اون با نهیآد رادمان واقعا -

 تیاهم یب چشم به عالم هی که یمن واسه یدلتنگ ابهت

 ؟ بلده ، کننیم نگاش ایدن موجود نیتر
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 کردن وانهید قصد شیسوالها با امشب بیعج دختر نیا

 و باشد دور او از یا لحظه شدیم مگر ، داشت رادمان

 ؟ نکشد پر شیبرا دلش و وفتدین ادشی

 

 یجد و اخمو یآدما ای ؟ نداره دل نهیآد رادمان مگه -

 ؟ یچ یعنی شدن یکس دلتنگ دوننینم

 

 دوستش چقدر اخمو آدم نیهم دانستیم گلچهر اگر قطعا

 . زدینم را یحرف نیچن پرستدیم را او دلش در و دارد

 

 ونچ کنمیم افتخار خودم به ؟ شد تنگ واسم دلت پس -

 ! شهینم تنگ یهرکس واسه نهیآد رادمان دل
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 : بردیم دل رادمان از نخواسته و دارد طنتیش لحنش

 

 . . هم یلیخ ، شده تنگ دلش نکهیا بر عالوه -

 

 ، شودیم مانیپش حرفش ادامه گفتن از انگار کندیم سکوت

 : دهدیم باال را شیابرو یتا کی گلچهره

 

 ؟ یچ هم یلیخ -

 

 و بودند انداخته راه به باهم یبیعج مبارزه دلش و عقلش

 زل او به که ییچشمها نیا جواب که دارد دیترد هنوز

 و کشدیم ششیر ته به یدست ؟ بدهد دیبا چه را اند زده

 : دیآ یم راه دلش با و ردیگیم دیند را عقلش
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 ! داره دوست هم یلیخ-

 

 رادمان حرف از نکهیا بدون و کندیم مکث یکم یگل

 را اش یشگیهم نیریش لبخند باشد گرفته یگرید منظور

 : زندیم

 

 دلش هم نهیآد رادمان که ام یک گهید من نیبب اووووه-

 دواریام خودم به بخدا!  داره دوسم هم شهیم تنگ واسم

 راه یلیخ دل به دل نهیآد یآقا منه افتخار باعث ، شدم

 . داره
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 یسع نبرده یپ شیحرفها عمق به یگل داندیم که رادمان

 و دهد اش ادامه ، است امده راه نجایا به تا که حاال کندیم

 : برسد اش خواسته به تا بدهد خودش دل به دل

 

 کسع یبش رو به رو گهید بزرگ قتیحق هی با االن اگر -

 ؟ هیچ العملت

 

 : دکنیم نگاه او به گنگ و شودیم کمرنگ لبخندش یگل

 

 ؟ نبودنم یسرراه از بزرگتر ؟ بزرگ قتیحق -

 

 

. 
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 : دکنیم نگاه او به گنگ و شودیم کمرنگ لبخندش یگل

 

 ؟ نبودنم یسرراه از بزرگتر ؟ بزرگ قتیحق -

 

 نترییپا نیا از مرتبه هی نه-

 

 رفتم حال از قبل دفعه ، باشه یچ داره یبستگ خب -

 ! هیچ العملم عکس یفهمیم نرم هوش از اگر ندفعهیا

 

 کنار یا لحظه را اش ساله نیچند ابهت و غرور رادمان

 : دیگویم و گذاردیم
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 هی حکم و یا نهیآد رادمان دل تو وقته یلیخ یبفهم اگر -

 در ؟ شهیم یچ العملت عکس ، یدار رو چندساله عشق

 ؟ شهیم یچ جوابت اصل

 

. 

. 
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 ! ماندیم شیجا در مات و حرکت یب گلچهره

 

 رادمان یحرفها ، کندیم هنگ ذهنش و شودیم قفل مغزش

 درست و کند مرور را انها تواندینم دهندیم اکو گوشش در

 دارد؟ امکان چگونه اصال بفهمتشان و کند درکشان تر

 ندکیم یشوخ رادمان دیشا دهدیم لفتش نقدریا چرا اصال

 دار خنده عنوان چیه به که ستیشوخ کی نیا قطعا ،

 ! ستین

 

 چاه ته از انگار که ییصدا با و چرخدیم یسخت به زبانش

 : پرسدیم دیآ یم رونیب

 

 ؟ هیشوخ -
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 دبو برده را دلش که یدختر ، کندیم نگاهش قیعم رادمان

 ناال ؟ بود انصاف نیا ؟ کردیم برداشت یشوخ را حرفش

 بود بازکرده زبان باالخره و بود زده ایدر به را دلش که

 زندیم زهر یتلخ به یلبخند ؟ شدیم دهیشن یشوخ حرفش

: 

 

 هی دمید شدم داریب روز هی یشوخ یشوخ ، هیشوخ آره -

 دمید ، دلم تو نشسته یا قهوه مو درشت چشم دختر

 شتریب و دوونهیم شهیر دلم تو شتریب گذرهیم شتریب یهرچ

 و کجاست که مهمه واسم همش ، شهیم زیعز خاطرش

 هنمذ تو حرکاتش نیکوچکتر یحت دمید ، کنهیم کاریچ

 شهیم ثبت
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 اش یعسل یچشمها یرو سیخ یا صفحه مانند یزیچ

 : ردیگیم را

 

 حرص داره یعنی کنهیم جمع لباشو یوقت مثال نکهیا -

 که یارک نیبدتر یعنی شهیم مظلوم افشیق یوقت ، خورهیم

 هب لبخنداش ادیب خوشش یزیچ از یوقت داده انجام دویبا

 گربه هی نهیع رهیگیم شگونین بشه یعصب ، قنده ینیریش

 فقط دونمینم شدو شروع یک از و شد یچجور!  کوچولو

 ادم دل تو که حرف ؛ گفتمیم بهت روز هی دیبا دونمیم

 یبد ادامه زارهینم و رهیگیم نفسو راه شهیم غده بمونه

 بشه غده و نگم و بمونه نخواستم

 

 و ترشیب شنودیم شتریب هرچه است رانیح و درمانده یگل

 راهم فکرش عمرش تمام یتو شودیم متعجب شتریب
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 چگونه اصال ، بشنود را حرفها نیا رادمان از کردینم

 چطور پس نبود؟ نهیآد رادمان او مگر ؟ داشت امکان

 اشدب او عاشق دارد که یابهت و تیشخص آن با توانستیم

 ! شودینم بازهم کندیم رو و ریز را افکارش هرطور ؟

 

 حرفها نیا دنیشن از زودتر تا ماندیم رستار کاش

 جمالت نیا چوقتیه و کردندیم اعالم را شانینامزد

 و دیشنینم اورد یم درد به را مغزش باورشان  که یبیعج

 . شدینم خراب سرش یرو ایدن

 

 گرید یجا به را نگاهش و کندیم جور و جمع را خودش

 . کند نگاه رادمان به تواندینم گرید یحت ، دوزدیم

 



 

Romanzo_o 2525 

 صدا یب یقیعم نفس ، بندیبیم که را حرکاتش نیا رادمان

 خرهباال است زده که ییحرفها ینیسنگ بلکه تا کشدیم

 رت سبک تنها نه انگار یول شود تر سبک و کند شیرها

 حرفها نیباا داندینم و دارد وجدان عذاب بلکه نشده

 خواهدیم چگونه و کندیم درموردش یفکر چه گلچهره

 . دیایب کنار بااو

 

 ای ینک باور یتونینم دونمیم ، کنم ناراحتت خواستمینم -

 بعد به نیا از ممکنه یحت
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 یول یکن نگام ینخوا گهید بعد به نیا از ممکنه یحت

 اگر یحت چون ، زارمیم احترام بهش باشه یهرچ نظرت

 االن که هییهمونجا جات عمر آخر تا بازم یبگ نه بهم

 . شهینم عوض یزیچ و هست

 

 االن قایدق و دهدیم آزارش بیعج گلچهره سکوت

 اوست از کننده دواریام حرکت کی ای نگاه کی تشنه  که

 گذردیم چه هر  شودیم بشینص سکوت و سکوت تنهاا

 به اردد دختر نیا به که یعشق ته فهمدیم قبل از شتریب

 . شودینم ختم یخوب یجا

 



 

Romanzo_o 2527 

 ادیفر چه سکوت چه با چه شهینم عوض یزیچ" 

 

 دادیم ادامه دیبا کرد عاشقم که یاون

 

 ستین یدنید تو منو سکوِت از لحظه نیا

 

 ستین یدنیرس یوقت نگاهت اون رحم یب

 

 که یاون ادیفر چه سکوت با چه شهینم عوض یزیچ

 . . . " دادیم ادامه دیبا کرد عاشقم

 

 نیکن گوش قشنگه(  شادمهر از اعتراف آهنگ)
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 دمگریم دنبالت دارم ساعته شیش من ییکجا تو یگل -

 ! توش شهیمگم آدم یگندگ نیا به اطیح

 

 بعد و هم نگاه در اول نگاهشان هردو الیش یصدا با

 . ودشیم دهیکش الیش یصدا سمت به گلچهره نگاه عیسر

 

 که حاال دهدیم حیترج شودیم بلند شیجا از رادمان

 را نجاآ کندیم حس که یشتریب ینیسنگ با زده را حرفش

 . کند ترک

 

 باالخره که شودیم راحت الشیخ یگل دنید با الیش

 با هم آن ندیبیم که را رادمان یول است کرده داشیپ

 دهدیم یسالم لب ریز و گرخدیم یکم اش چهره تیجد
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 به که یاخر نگاهه با و دهدیم تکان یسر تنها رادمان ،

 . رودیم جا آن از حرف یب اندازد یم یگل

 

 کنار عیسر و کندیم نگاه هردو حرکات به زیر الیش

 نگاهش نگران و ندینشیم بود زار اش افهیق که گلچهره

 : کندیم

 

 افتاده؟ یاتفاق شده؟ یچ دختر یه -

 

 الیش سمت به و اورد ینم طاقت نشیسنگ بغض با یگل

 ریسراز شیاشکها و کندیم بغلش محکم و چرخدیم

 نیا یول کندیم هیگر چرا داندینم هم خودش ؛ شودیم
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 منتقل او به رادمان یباحرفها که یبیغر و بیعج حس

 . است کرده اش روانه را یناخوش حال شده

 

 او ات پرسدینم یزیچ گرید و کندیم بغلش خواهرانه الیش

 . دباش وفتادهین یبد اتفاق است دواریام فقط ، شود آرام

 

* * * 

 

 هیبق هب رو و بردیم فرو شیبهایج یتو را شیدستها دیجاو

 : دیگویم
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 رستار و من دنبال در به در ، شدهرانیا وارد کلیما -

 مشخص اصال هیحال چه در و کجاست قایدق نکهیا گردهیم

 ستین

 

 : اندازد یم مقابلش یها چهره به ینگاه مین

 

 رو جراما نیا ته میبتون تا میدار اجیاحت همتون به دوباره -

 . میکن تمومش ومیببند خوش و خوب

 

 : زندیم هیتک اش یصندل به یپر

 

 چون دمیم انجام سییر یبرا باشه الزم یهرکار من-

 ونشمیمد رو زایچ یلیخ
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 : کشدیم گردنش پشت یدست آراز

 

 همونو. . بگه سییر. . یهرچ ، هستم. .  منم. .  من-

 دمیم. .  انجام

 

 : دهدیم تکان یسر دیجاو
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 ! رمگ دمتون ، رفقا کنهینم فراموش کارتونو نیا سییر-

 

 را سرش بود کنارش که یافراد از یکی به رو هم بعد

 شانیهردو یبرا یامکیپ لحظه چند از بعد و دهدیم تکان

 . کنند بازش که خواهدیم آنها از دیجاو  ؛ شودیم ارسال

 

 دیبنیم را  یافراد عکس و کندیم باز را لیفا زودتر یپر

 : است شده دهیکش قرمز ضربدر شانیرو که

 

 ن؟یک نایا-

 

 : ندینشیم اش یصندل یرو دیجاو
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 هیبق نیب ! قشنیال که ییاونجا میبفرست دیبا که ییکسا -

 میکن ادیپ اونارو دیبا ما سیپل از قبل شده پخش افرادمونم

 هباش دستشون ستین زیجا اصال که یمدارک ممکنه چون

 اطیاحت سییر قول به یول کمه احتمالش ، باشن داشته رو

 ! عقله شرط

 

 : کندیم نگاه آراز به

 

 احتمال که ییجاها فرستمیم همراهت هارو بچه از دوتا-

 محض به ، باشه اونجا ممکنه و داره آشنا کلیما میدیم

 . بده خبر بهمون یدیفهم یزیچ نکهیا

 

 : دهدیم تکان یسر آراز
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 حله چشم. .  چ-

 

 : کندیم نگاه یپر به دیجاو

 

 نهممک یکن گم رد یبرا عکسه یتو که بلونده دختر اون-

 یهمکار عموش با داره اصرار چون نباشه کلیما همراه

 نیا اِلدنب یوفتیم تو!  باشه ما با خوادیم اصل در و کنهینم

 بار نیآخر!  فهمنیم بهتر همو حرف خانوما باالخره ،

 ودب گفته میدار رو گرفته تماس اونجا از که یشنیلوک

 گهید یجا و کرده فرار کلیما دست از رانیا اومدن یوقت

 یاورد رشیگ تنها اگر دمیم بهت  شنویلوک داره اقامت

 ، اسمو ارشیب صدا و سر یب بشه متوجه یکس نکهیا بدون
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 بره لو ما از یزیچ خوامینم چون نفرستادم رو هیبق

 حله؟ ، یایب بر پسش از تو میدواریام

 

 : زندیم یپهن لبخند یپر

 

 نباشه غمت!  نجاستیا سوت سر -

 

 : دیگویم عیسر یپر که شودیم بلند شیجا از دیجاو

 

 ؟ ومدهین خودش چرا ؟ کجاست سییر -

 

 : دیگویم و کندیم نگاهش مکث یکم با دیجاو
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 مونهب تااومدنتون نتونست یول ، بود نجایا شما از قبل -

 هک یبگ یتونیم هست یمشکل اگر من به سپرد کارارو

 کنم یدگیرس

 

 : اندازد یم اطراف به ینگاه یپر

 

 نیهم چطوره حالش بدونم خواستمیم فقط ، نه -

 

 : دهدیم باال را شیابرو کی دیجاو

 

 تمومه جلسه نیندار اگر یا گهید حرف ، خوبه حالش -

 

 : دیگویم دوباره یپر و شوندیم بلند شانیجا از هردو
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 ؟ ستین امروز فقط ای اد؟ینم گهید کال سییر یعنی -

 

 زنها عادت خوب چرخاندیم درکاسه را شیچشمها دیجاو

 یتمام شانیسوالها کند گل داشتنشان دوست ، داندیم را

 . ندارد

 

 انجام من کارارو اکثرا بعدم به نیا از ، خوبه حالش -

 یتو یحضور داره دوست سییر که دونمینم و دمیم

 . تمام ؛ نه ای باشه جلسات

 

 افرادش از یکی از دهدینم او به دوباره سوال مهلت

 . کند شانییراهنما رونیب خواهدبهیم
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. 
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 " گلچهره" 

 پتو ، دشو بازتر دنمیکش نفس راه تا کشمیم یقیعم نفس

 و بود شب سه ساعت نمینشیم میجا در و زنمیم کنار را

 به دهمب یحیتوض الیش به نکهیا بدون امشب اتفاقا از بعد

 و کردیم درک را حالم اوهم و بودم اورده پناه تختخوابم

 . دینپرس یسوال
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 و کشمیم شیرو را پتو بود برده خوابش تخت رو کنارم

 مه به افکارم و سوزدیم میچشمها ، میآ یم نییپا تخت از

 واقعا ؟ کنم هضم چگونه را رادمان یحرفها ، است ختهیر

 بود داده نشان محبت و توجه من به که وقت نهمهیا

 از تصوراتم تمام ؟ گرید زیچ نه بودمن به عشقش بخاطر

 نیا به همش و شده عوض طیشرا ، است ختهیر هم به او

 و هیبق به را رستار با ام ینامزد انیجر چگونه کنمیم فک

 ! میبگو رادمان بخصوص

 

 و ردیگیم قرار دهانم یجلو یدست که بودم افکارم غرق

 . شودیم باز ممکن حد نیاخر تا میچشمها

. 
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 با و چرخاندیم خودش سمت به را من حرکت کی با

 یادع تمیر از قلبم ضربان یکیتار در براق چشم دو دنید

 با که آورد یم نییپا آرام را دستش ، شودیم خارج اش

 : کوبمیم اش نهیس به یمشت حرص

 

 یا شده خراب کدوم هست معلوم شدم ترک زهره -

 ؟ یبود
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 خواهدیم و گذاردیم میلبها یرو را اش اشاره انگشت

 شخود دنبال و ردیگیم را دستم حرف بدون باشم ساکت

 ونبد نیهم بخاطر شود داریب الیش خواستمینم ، بردیم

 . شدمیم دهیکش دنبالش مقاومت

 

 ندینشیم کاناپه یرو بود اتاقم کنار که باال طبقه سالن یتو

 ااخمب و نمینشیم کنارش ، شودیم رهیخ شیرو به رو به و

 ار هیبق و باشد آرام میصدا کنمیم یسع کنمیم نگاهش

 : نکند داریب

 

 زدمیم زنگ یهرچ چرا ؟ یبود کجا یبگ یخواینم -

 یزیچ نه تو ینگران از یکی ادیم خوشت ؟یدادینم جواب

 ؟؟ ببره خوابش نه بخوره
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 و بود شده روشن ها آباژور نور با سالن کیتار یفضا

 هدید یخوب به زیچ همه که نبود یانقدر بازهم حال نیباا

 هم رخ مین همان از را اش چهره بودن یجد یول شود

 . داد صیتشخ شودیم

 

 ! ادیم خوشم آره -

 

 : کنمیم نگاهش حرص با و کنمیم زیر را میچشمها

 

 ! نداره یعالئم نیچن سالم آدم گهید یضیمر -

 

 : دیگویم است شهیهم از آرامتر که ییصدا با
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 ای باشه نگرانم نداشتم رو یکس تاحاال چون ادیم خوشم -

 سپ ینفر هی تو فقط ، باشه نداشته خوراک و خواب برام

   یبش نگران واسم دیبا همه اندازه به

 

 ، خورمیم جا یکم ستین شهیهم مانند لحنش نکهیا از

 تا طعاق و است افتاده یاتفاق چه بزنم حدس توانمینم اصال

 : ماندیم جواب یب دنمیپرس سوال دیبگو نخواهد خودش

 

 ! کشمیم یچ نگران منه ستین مهم واست اصلنم -

 

 گشتمیبرنم نبود اگر مهمه چرا -
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 الیخ و فکر کل به که است بیعج میبرا زیچ همه نقدریا

 : بود شده فراموش میها

 

 شده یچ یبگ بهم کاش -

 

 رهیخ ینامعلوم نقطه به نگاهش و زندیم هیتک کاناپه به

 : است

 

 سر مموند یول برم دیبا که نهیا مسئله فقط نشده یچیه -

 یراه دو

 

 : دهمیم باال را میابرو یتا کی
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 ؟ یموند یراه دو چه سر ؟یبر کجا -

 

 یخبر که ییهمونجا ، بودم قبال که ییهمونجا برگردم -

 . نبود ها نهیآد از

 

 : دهدیم ادامه و کندیم مکث یکم

 

 یکار ای رادمان واسه بزارم رو تو نکهیا یراه دو سر -

 ! بخوره نداشتنتو حسرت تاابد کنم

 

 اب براقش یچشمها و چرخدیم سمتم به نگاهش ندفعهیا

 تهدوخ من به کیتار نسبتا یفضا آن در یخاص درخشش
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 نیا تر خشک آن از میگلو و بود خشک دهانم ، شودیم

 ؟ دادیم یمعن چه بشیعج حرف

 

 همه نیا ینشد متوجه واقعا ای ؟ یدار یحس رادمان به-

 جوره همه نیهم بخاطر و بوده دنبالت چشمش سال

 ؟ اومده در پشتت
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 نیا ردیگیم فرا را میپا تا سر یبیغر و ندیناخوشا احساس

 ! شناختمینم وجه چیه به را بود مقابلم که یرستار

 

 که دارند میبرا یتلخ یمعنا یآنقدر بشیعج یحرفها

 ! کنم فکر انها به نداشتم دوست یحت

 

 نیا نباشه خوبم حالت ؟ یگیم یچ هست معلوم -

 ستین درست یزنیم که ییحرفا

 

 : کندیم نگاهم مرموزش حالت با
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 تو ککب نهیع سرت تو فقط بهتره شهیهم از حالم اتفاقا -

 وت سرت هنوزم البته یدینفهم رادمانو حس و بوده برف

 ! دورت یاتفاقا به نسبت برفه

 

 یب یچشمها به و دهمیم رونیب را نمیسنگ ینفسها

 ستیچ حرفها نیا از قصدش دانمینم کنمیم نگاه رحمش

 و کرده مچاله را قلبم است توانسته که ییجا آن تا یول

 ! بدتر را حالم

 

 از احمق منه ینبود صبح از ؟یکنیم نکارویا یدار چرا -

 از یاومد شب نصف االن بعد شدم زنده و مردم ینگران

 و ینزیم حرفارو نیا ینشست و رونیب یدیکش منو اتاقم

 خودم واسه!  میحال چه تو من ستین مهم برات اصال

 ، کنم حساب روت تونمیم یآدم کردم فکر که متاسفم
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 یسته یکی یکنیم اشتباه یول یدار فرق ها نهیبااد یگیم

 دل عمق به زهرش که دار شین یحرفا با خودشون لنگه

 ! کنهیم نفوذ ادم

 

 و شده داغ سرم کردمیم حس و زدیم تند شدت به نبضم

 . کندیم التماس آب یا قطره یبرا خشکم یگلو

 

 همه!  یباور زود یلیخ نکهیا ه؟یچ تو مشکل یدونیم -

 ! عقلت از نه ینیبیم قلبت از رو یچ

. 

. 
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 هشیهم گفتیم راست ، اندازد یم چنگ میگلو به بغضم

 و ردیگیم یدست دو را میگلو بغض بود برتر عقلم از قلبم

 میاشکها انگار یول کنم هیگر خواهمیم دهدیم فشار یه

 یم االب شتریب هرلحظه که بود بغضم تنها و بود شده تمام

 سر تپش سرفه نیچند ، افتم یم سرفه به که ییجا تا آمد

 دیچرخیم سرم دور ایدن و بود شده گرفته نفسم راه هم

 یحرفها گرید یسو از و سو کی از رستار یحرفها

 حالت آن در چقدر ای گذردیم چقدر دانمینم ؛ رادمان

 ! شودیم باز میچشمها یدیشد تکان با که مانمیم
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 کانمت و است نشسته کنارم الیش کنمیم نگاه اطرافم به

 : دهدیم

 

 خواب تو ناقص سکته تا دو ترس از تو چته یگل یه -

 ! زدم

 

 با و شمکیم قیعم نفس بلند بلند نمینشیم میجا در عیسر

 ییجا به بود؟ شده خبر چه کشمیم میها هیر به را هوا ولع

 الیش به متعجب!  بود تختم ، کنمیم نگاه داشتم قرار که

 : کنمیم نگاه

 

 ؟ شده یچ ؟ نجایا اورد منو یک -
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 اندازد یم من به یا هیسف اندر عاقل نگاه الیش

 

 عر یداشت خواب تو ساعته شیش ؟یشد نما خواب -

 من از راحتو خواب قهیدق دو یخوردیم تکون و یزدیم

  ! شب وقت نیا تو یگرفت

 

 لحظات تمام یعنی ؟ بودم خواب ، مانمیم مبهوت و مات

 ندبل میجا از ندارد امکان نه نه ؟؟ بود خوابم یتو گذشته

 : کنمیم نگاه اتاقم به و شومیم

 

 ودمب سالن تو شیپ قهیدق چند نیهم تا من ؟ یچ یعنی -

 بود یواقع یچ همه!  باشم دهید خواب نداره امکان اصال

! 
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 یا ازهیخم و چرخاندیم کاسه در را شیچشمها الیش

 : کشدیم

 

 ونتک با یکرد ترک زهره خواب تو منو بابا ریبم برو -

 خاله قول به یشدیم خفه یداشت  ، زدنت غلت و خوردنا

 یتتونسینم روت بود افتاده بختکا نیا از کنم فکر طال

 ! یرینم تو که گذشتم نازم خواب از منم یبکش نفس

 

 دارم کم کم و کنمیم حس وضوح به را میگلو یخشک

 انمدینم ، میآ یم کنار بوده خواب زیچ همه که هیقض نیباا

 از چکدامیه که کندیم خداراشکر دلم ته یحس یول چرا

 یحرفها مدام ذهنم یول نداشته تیواقع ها صحنه ان

 بود؟ چه یلعنت خواب نیا یمعن ، کندیم مرور را رستار
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 است کرده خودش مشغول را ذهنم تمام که یکابوس نیا

 تگفینم و نبود کنارم الیش اگر که بود یواقع یآنقدر و

 شنداشتن قتیحق و بودن خواب به بودم یتیوضع چه در

 ! کردمیم شک

 

 شبرداشتن از بعد ، کنمیم نگاه یعسل یرو یخال پارچ به

 : میگویم الیش به رو

 

 شده خشک گلوم ، بخورم آب رمیم -

 

 : رودیم پتو ریز
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 یایابت مونمیم داریب واسم اریب تشنمه منم ینیبب ریخ -

 یکن فیتعر خوابتم

 

 ادهد عذابم یانقدر یلعنت کابوس نیا ، رمیم در سمت به  

 . نداشتم را کردنش فیتعر یبرا یرغبت اصال که بود

 

 سونمریم آشپزخونه به خودمو و رمیم نییپا ها پله از عیسر

، 
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 از مانع و است روشن اشپزخونه یچراغها از یکی شهیهم

 . شودیم مطلق یکیتار

 

 زمیریم خودم یبرا هم آب وانیل کی پارچ کردن پر از بعد

 . کشمیسرم اخر تا و

 

 الو هلو -

 

 تمام ، همانا میگلو در آب دنیپر و همانا صدا دنیشن

 یچشمها با شودیم یخال مقابلم فرد یرو دهانم یمحتوا

 هب خودم از تر متعجب اوهم که کنمیم نگاهش شده گشاد
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 شده سیخ من لطف به که وضعش و سر هم بعد و من

 ! کندیم نگاه بود

 

 از حد نیا در ستمین یراض نبودم ساعت چند همش بابا -

 ! یبش زده جانیه دنمید

 

 ظاهر میجلو بودم دهید خواب در که ییها صحنه تمام

 تطاق اصال ، یوا یه ؟ باشد رشیتعب نیا نکند ، شودیم

 ! نداشتم را حرفها آن دنیشن و شدن تکرار دوباره

 

 میجلو را دستش ، ندیبیم که را ام رهیخ نگاه و سکوت

 : دهدیم تکان
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 زودتر یشیم دلتنگ نقدریا دونستمیم ؟ ییکجا -

 ! گشتمیبرم

 

 را لباسش و داردیبرم زیم یرو از دستمال چند هم بعد

 . کندیم خشک

 

 مانند درست ، ندارد را خوابم یتو تیجد و چهره حالت

 ! لنگدیم کار یجا کی کنمیم حس همش یول است قبال

 

 : ندینشیم و کشدیم عقب را زیم کنار یصندل

 

 نخوردم یزیچ رونیب ؟ نیداشت یچ شام -
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 و بیعج یزیچ نکهیا متوجه انگار کندیم نگاه من به

 : شودیم افتاده اتفاق من در بیغر

 

 ؟ یزنینم حرف چرا هستا تیزیچ هی انگار تو -

 

 از خواهمینم یول ارمین خودم یرو به یزیچ کنمیم یسع

 ! نمک شروع دوباره بودم دهیپرس خوابم یتو که ییسوالها

 

 خوردم اب اومدم شدم داریب خواب از هوی ، خوبم -

 

 : رودیم خچالی سمت به و شودیم بلند شیجا از

 الیش کنار دمید زدم سر بهت اومدم رونیب از نکهیهم -

 ! نکردم دارتیب گهید یخواب
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 : کنمیم نگاهش عیسر

 

 ؟؟ یزد سر بهم -

 

 نگاهم متعجب و آورد یم رونیب خچالی از غذا ظرف دو

 : کندیم

 

 بزنه؟ سر زنش به آدم جرمه آره -

 

 ؟ بودم خواب من ؟یزد سر فقط یمطمئن -
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 ار ظرفها و ندینشیم یصندل یرو ردیگیم اش خنده انگار

 : کندیم باز

 

 الیش ، رمینگ گردن کارامو که ستمین یآدم من کن باور -

 برم و کنم نگات نکهیا جز گهید کاره چیه بود کنارت

 ! بدم انجام نتونستم

 

 آسوده یکم خاطرم ، چسبانمیم ام یشانیپ به را دستم

 هبود خواب فقط زیچ همه که شومیم تر مطمئن و شودیم

 . است
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 نداده یخبر خودش از چرا و بوده کجا بپرسم ترسمیم

 و بدهد را ها جواب همان هم باز و بپرسم ترسمیم ، است

 ! شود یواقع زیچ همه

 

 ؟ شد ایچ نبودم من -

 

 هر اب ترسمیم یحت ، کنمیم نگاهش و ستمیا یم شیجلو

 یتو بحث همان به آخرش و کنم شروع یگرید حرف

 ! میبرس خوابم

 

 : کندیم نگاه غذاها به
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 گلوشون از یچیه زمونیعز خونواده معلومه قشنگ -

 ! نرفته نییپا
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 نخورد به کند شروع نکهیا از قبل و داردیبرم قاشق کی

 : اندازد یم من به ینگاه مین

 

 ؟ یکنیم نگام ها دهید جن نهیع چرا -
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 نیهم به توانستمینم ، کنمیم جور و جمع را خودم عیسر

 کجا هنکیا فکر اصل در ، بروم و میبگو ریبخ شب یراحت

 جانم به خوره مانند نداده یخبر خودش از چرا و بوده

 را هاظرف از یکی ، نمینشیم یصندل یرو مقابلش افتد یم

 : گذاردیم میجلو

 

 ! یبخور ینتونست یچیه نبودم من دونمیم که بخور -

 

 : کنمیم نگاهش حرص با

 

 تهنتونس یچیه تینگران از یکی یدونیم خودتم خوبه -

 ! بخوره
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 : زندیم یکج لبخند

 

 باشه نگرانش یکی شهیهم داره دوست جماعت مرد -

 

 آورم یم ادی به را گفت خوابم یتو که یا جمله

 

 ای باشه نگرانم نداشتم رو یکس تاحاال چون ادیم خوشم"

 سپ ینفر هی تو فقط ، باشه نداشته خوراک و خواب برام

 " یبش نگران واسم دیبا همه اندازه به

 

 ریتعب به هنوز بایتقر پس ، است گرید جور اش جمله

 ! میا دهینرس شدنش
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 رید من که یدادیم کوتاه امیپ هی یدادیم خبر هی الاقل -

 ؟ بود یسخت کار ، نباش نگرانم امیم

 

 : دهدیم قورت را دهانش یمحتوا

 

 مخواستیم هم هرموقع رفتمیم خواستمیم هرموقع قبلنا -

 یول بشه نگران بخواد نبودکه منتظرم یکس چون ، ومدمیم

 هب چشم کوچولو زردک هی که مونهیم ذهتم تو گهید االن

 راهه

 

 جاک االنش حال و کجا بود زده کابوسم یتو که ییحرفها

 مدهان آب نم؟یبب دوباره را ها صحنه آن نبود قرار یعنی! 

 : دهمیم قورت  یسخت به را
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 ؟ یبود کجا حاال -

 

 : ردیگیم من یجلو و کندیم پر را قاشقش

 

 بگم تا بخور -

 

 ندارم اشتها خوامینم -

 

 ! گمینم منم پس-

 

 : کنمیم نگاهش یحرص
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 نکن تیاذ -

 

 ؟ یخورینم یدهن قاشق با نکنه هیچ ، گمیم بخور غذاتو -

 

 هک یقاشق کی یلیم یب با ، نداشتم را یلجباز حوصله

 : میگویم پر دهن با و خورمیم را بود گرفته میجلو

 

 حاال بگو-

 

 : دیگویم شودیم راحت که الشیخ
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 یدگیرس مشغول ، رانیا اومده زمیعز یدوستا از یکی -

 ! بودم کاراش به

 

 زیچ همه نجایا تا ، دهمیم رونیب تر اسوده یکم را نفسم

 : است گذشته ریخ به

 

 ؟ یبود ریدرگ روزو کل بخاطرش که مهمه یلیخ حتما -

 

 شودیم انینما مرموزش لبخند و زندیم هیتک اش یصندل به

: 

 

 که کنمیم فکر بهش دارم االنم یحت که مهمه یاونقدر -

 ! کنهیم کاریچ و کجاست
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 ؟ رفت کجا ش؟یدیند مگه خب -

 

 : اندازد یم ینگاه ساعتش به

 

 ! نمشیبب نشده قسمت هنوز کردم فیرد کاراشو -

 

 : کنمیم گره هم در ام نهیس یجلو را میدستها

 

 یتونستیم وگرنه ستین درمون و درست اوضاع نجاهمیا -

 . ادیب یکن دعوتش

 

 : ردیگیم میجلو و کندیم پر را قاشقش
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 ؟ شد ایچ نبودم من ، الیخیب نویا تو حاال -

 

 : کنمیم نگاه قاشق به
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 وفتادین یخاص اتفاق یچیه ، ندارم لیم خوامینم

 

 یم شیحرفها و رادمان ادی به و وفتادین یخاص اتفاق گمیم

 ؟ داشت خبر من به رادمان عالقه از رستار یعنی ، افتم
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 فتنگر انتقام بخاطر من به شدنش کینزد تمام واقعا نکند

 ؟ باشد او از

 

 چهب به خواهدیم که یکس مانند و ردیگیم میجلو را قاشق

 : دهدیم تکانش میجلو بدهد غذا ها

 

 ادیب فرود دهنتو کن باز ادیم داره مایهواپ نیبب -

 

 داشت تیواقع خوابم یتو یحرفها اگر ، کنمیم نگاهش

 قصد رادمان بخاطر بود گفته قبال است درست چه؟

 دوست دانستمینم من یول ، داشته را من به شدن کینزد

 هب یزیچ داستمینم است اندازه و حد چه تا رادمان داشتن

 ! است عشق نام
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 ! دارد خبر زیچ همه از رستار قطعا پس

 

 : پردیم دهنم از ناخواسته

 

 یخواستیم داره دوسم رادمان نکهیا بخاطر یگفت ادتهی -

 وستد یدونستیم تو ؟ بشه تیاذ اون تا یبش کینزد بهم

 ؟ هیچجور داشتنش

 

 . بردیم نییپا را قاشق بعد و کندیم نگاهم رهیخ هیثان چند
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 عیاض چقدر شمیم متوجه تازه انگار ، کنمیم سکوت عیسر

 ! ام کشانده نجایا به را بحث راحت چقدر و ام زده حرف

 

 : کندیم نگاهم مشکوک و شودیم یجد اش چهره حالت

 

 ه؟یچجور داشتنش دوست که یچ یعنی -

 

 وقعم یب که من به لعنت ، رمیگیم دندان به را لبم گوشه

 مافت یم گرید مخمصه به مخمصه کی از و شهیم باز دهنم

! 
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 دمیپرس ینطوریهم یچیه -

 

 : دارد یبیعج ینیسنگ اش رهیخ نگاهه

 

 ! گفت بهت باالخره پس -

 

 با را زیچ همه کنمیم سکوت و اندازم یم نییپا را نگاهم

 زدمیم که یگرید هرحرف و بودم داده لو  جمله کی

 رستار کنم عوض را تشیذهن بتوانم که نداشت امکان

 . بود زده حدس را ماجرا تاآخر
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 بقط بخواد رستار نکنه یکنیم فکر نیا به یدار االنم -

 هی ادهافت اتفاق تااالن که یهرچ و بره شیپ قبل پلن همون

 ! باشه بزرگ دروغ

 

 میرو همچنان اش رهیخ نگاه ؛ بود خوانده را افکارم ته تا

 : بزنم حرف شومیم وادار و کندیم ینیسنگ

 

 ؟ یکردیم یفکر چه یبود تو خود -

 

 پدرم به خودشو روم به رو آدم که کردمیم فکر نیا به-

 دخترو نیا بگن بهش ایدن اگر یحت که ، دونهیم ونیمد

 تو شیآت کردن پا به با دلت شیآت کن یکار هی و بزن دور
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 که ییایکیتار اون تموم وجود با بشه خاموش رادمان دل

 ! نه گهیم ، کرده پر چشاشو و کنهیم حس قلبش تو

 

 ، خوردیم گره اش یجد و مسمم یچشمها بهنگاهم

 : شودیم کترینزد

 

 من اره اصال وال؟یه هی ؟ دختر یکرد فرض یچ منو تو -

 اکترسن و مرموز موجود هی ای باشم والیه دیشا هیبق واسه

 و باشمخواستمیم شهیهم که یکس خودمم تو واسه یول ،

 سپ دارم دوباره شانس تو با االن گرفتن ازم فرصتشو

 . کنم خرابش خوامینم باش مطمئن
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 بهم رادمان یحرفها و خوابم با که یدیترد و شک حس

 و اچشمه نیا یراحت نیهم به گذاشتینم بود شده قیتزر

 : شود باورم و ندیبنش دلم به حرفها

 

 رستار یهست یخوب یلیخ گریباز تو دونمیم که ییجا تا -

 باخودت اگر ؟ یچ باشه تیباز جزوه هم نایا همه اگر! 

 به نمید دختر نیا به کردم یخوب یهرچ بسه یباش گفته

 خودم به نموید که خودمه نوبت حاال رفت شد ادا عموم

 ! کنم ادا

 

 : دهدیم تکان یسر

 

 بودم نگفته یکس به تاحاال من یول ، هیمنطق -
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 : دیگویم و کندیم نگاهم مکث یکم با

 

 ! دارم دوست-

 

 تا هک یشب و مزرعه و شبید ادی به تا بود یکاف جمله نیا

 فتگ که یشب ، افتم یم بستم را میچشمها راحت صبح

 انگشتم یتو خاصش نماد با یا حلقه و دارد دوستم

 ؟ شود باورم تا بود یکاف نهایا همه یعنی ، انداخت

 

 تدوس ویکی گفتن که باره نیاول شهیهم پسرا نظر از -

 ! دارن
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 : دهدیم باال را شیابرو یتا کی

 

 بگم دروغ بعد به االن از رو یزیچ بخوام ندارم یازین -
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 سپ باخته رادمان یعنی نیا و یمن عاشق شمینطوریهم تو

 کنم یباز نقش ستین الزم
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 چون نشه لیتبد تنفر به عشق نیا یخوایم دیشا -

 ! اون نه تو یباخت تو ینجوریا

 

 : شودیم خم یکم سمتم به

 

 یوت یزیچ گهید اونموقع چون وفتهین اتفاق نیا دعاکن -

 یلیخ بخاطرش بخوام که نداره یارزش برام خونه نیا

 ! نکنم کارارو

 

 شودینم که است تحکم با و یجد شیحرفها یانقدر

 ! نکرد باورشان
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 مبگ مدام ستمین بلد یول باشه خوب زدنم حرف دیشا -

 میزندگ تو محبت و عشق یاونقدر دارم دوست ای عاشقتم

 تجربش دارم یوقت نگرفتم ادی هنوز االن که بوده کم

 ، برسه بنظر تر یواقع که باشه یچجور دیبا کنمیم

 با ینطوریا و یباش داشته باور بهش تو که باشه یچجور

 نمطمئ که یکن جوابم سوال جلومو ینینش دیترد و شک

 یلیخ یبمون کنارش تو اگر که یکس نمیهم من ، یبش

 . رهیگیم ادی رو زایچ

 

 و چشمها یتو یغم واقعا ای کردمیم حس من دانمینم

 کم و کنم درک را شیحرفها شدیم باعث که بود نگاهش

 : کنم باورشان کم

 

 ؟ ینگفت بهم رادمانو هیقض زودتر چرا -
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 : کشدیم گردنش پشت یدست

 

 ! ینش من عاشق گهید بود ممکن چون-

 

 : فرستمیم رونیب صدا با را نفسم

 

 تو من یحام تنها چون داشتم دوست شهیهم رادمانو -

 نیا از ریغ یداشتن دوست به چوقتیه یول بوده خونواده

 ! کنم تونمینم و نکردم فکر

 

 تااالن البد نباشه رتیگ دلش یالک تا بفهمون بهش پس -

 مونده منتظرت و بوده دواریام که یکرد یکار هی
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 : کنمیم اخم

 

 که بودم احمق ساده هی فقط ، نکردم یکار چیه من-

 زیچ منظورش اصل در کنهیم یخوب بهم یهرک دونستمینم

 ! گسید

 

 یاج دلت و یستین ساده دختر اون گهید بفهمون بهش -

 گسید

 

 ؟ کجاس دلم -

 

 : کندیم کیبار را شیچشمها
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 ! من دل کناره -

 

 لبم گوشه یکوچک لبخند ناخواسته یول چرا دانمینم

 : ماندینم دور او نگاهه از که ندینشیم

 

 زردک هی لبخند اما بده رییتغ رو ایدن تونه ینم لبخند هی-

 ! کرده عوض منو یایدن

 

 ودنش ضتریعر تا رمیبگ را لبخندم یجلو خواهمیم هرچه

 . رسدیم اش خواسته به او و توانمینم

 

 : گذاردیم ام چانه ریز را دستش
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 بشکنه دلشون چون ، اعتمادشونه مهمتر آدما دل از -

 بره نیب از اعتمادشون یول  شهیم میترم یجور هی باالخره

 همب که یاعتماد اون خوامینم مطمئنم و  گردهیبرنم ابد تا

 نداره یالمثن اعتماد چون وفتهیب واسش یاتفاق یدار

 شترمراقبیب شهیم باعث و هینطوریا من یبرا حداقل

 ! باشم شهیم بهم که ییاعتمادا

 

 : چرخاندیم صورتم یاجزا یرو را نگاهش

 

 نیا!  یبود تو اش چهره ، داشت چهره یخوشبخت اگر -

 ولق ، کنمینم نابود منه همراهه که ییزشتا با ارویقشنگ

 ! دمیم
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 هت ؟ کردمینم باور و دمیشنیم را حرفها نیا دیبا چطور

 شدینم آب قند دلم
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 را وجودم محض ینیریش حس و شدینم آب قند دلم ته

 نیا و کنم فراموش را خوابم نبود بهتر ؟ گرفتینم

 ازدستش تا رمیبگ محکم و بکشم اغوش به را لحظات

 ؟ ندهم
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 یکن خرابش اگر یدونیم خودت یول کنمیم باورت -

 . کنهینم درستش یچیه گهید

 

 : کشدیم وار نوازش ام چانه یرو شصت باانگشت

 

 دمکر نکارویا خودت هیخوب بخاطر بدون شد خرابم اگر -

! 

 

 : کشمیم هم در را میاخمها

 

 خودمو هیخوب!  یریبگ میتصم یجا به نکرده الزم -

 ! دونمیم بهتر خودم
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 : زندیم یکج لبخند

 

 ! دونمیم بهتر َنمه هی من کن باور -

 

 : کنمیم نگاهش یحرص

 

 ! یبد انجام یکار نظرم بدون بخشمتینم بخدا -

 

 : دهدیم تکان یسر
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 یورجیا میشد نامزد میگیم هیبق به فردا ، الو یما یاوک -

 جوابو خودش یبزن حرف رادمان با ینیبش ستین الزم

 ! رهیگیم

 

 ما کالفه رادمان به کردن فکر ؛ اندازم یم نییپا را نگاهم

 نهچگو داشتنش دوست دمیفهمینم چوقتیه کاش کندیم

 ! است

 

 چون ، کنمیم باهاش من کوچولو صحبت هی البته -

 ! باشه دنبالت چشمش هنوز خوامینم

 

 : افتد یم دلم یتو یدیشد استرس
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 رمبنظ هیقض نیا به ندارم یخوب حس نکن صحبت نه -

 قبلشم ، میبگ رو ینامزد هیقض گهید روز چند میبزار

 بزنم حرف رادمان با خودم

 

 : کندیم نگاهم یجد

 

 همه دیبا فردا نیهم ، شهیم شتریب دشیام فقط ینطوریا -

 ! ما واسه هم بهتره خودش واسه هم بفهمه ویچ

 

 : رمیگیم دندان به را لبم گوشه

 

 کنهینم قبول یراحت نیهم به مطمئنم من -
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 ؟ یمن زن تو نکهیا ؟ رو یچ -

 

 دقت یاصل نکته نیا به چرا ، کنمیم نگاهش لحظه چند

 عوض یزیچ نکند چه کند قبول چه رادمان کردم؟ینم

 هب رستار همسر من بود گذشته کار از کار چون شودینم

 ! رفتمیم شمار

 

 : ردیگیم میجلو و کندیم پر را قاشق رستار

 

 با میبخور مینتون هم صبحونه فردا کنم فکر که بخور -

 ! میبد بهشون میخوایم که یا معرکه خبر نیا
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 فمختل یها هیثان در توانستیم چگونه ، ردیگیم ام خنده

 ؟ باشد مرموز و زدیبر مزه دوباره هم باشد یجد هم

 

 افتاد دهن از بخور -

 

 کنمیم دهانم وارد را قاشق یمحتوا اجبار به

 

 بوش دیبا تو چرا پس ؟یستین مگه من زن االن تو گمیم-

 ؟ یبمون الیش شیپ من یجا به

 

 : دهمیم قورت را میغذا عیسر
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 جا هی شبو شهینم تنها نه اس نهیآد عمارت نجایا چون -

 النهار لیل بفهمن باهم دمونویجد نسبت اگر بلکه میباش

 ! کننیم

 

 : خوردیم اب وانیل کی

 

 ! شدم قانع -

 

 ؟ نیحال چه در جذاب زوج به به -

 

 ، چرخدیم شیسو به مانیهردو نگاه الیش یصدا با

 و کشدیم عقب را یصندل کی و کشدیم یا ازهیخم

 : کشدیم خودش سمت به را غذاها ظرف ندینشیم
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 یومدین یاریب اب یرفت یشد یچ تو نمیبب اومدم -

 ! کردن خفتت ها نهیآد نیا که آخ گفتم دمیترس

 

 

. 

. 

 

 : کندیم نگاه رستار به

 

 زن نیا ؟یبود کجا قایدق تااالن صبح از شما زیعز دوماد -

 ، یزنگ!  که داد قرار تیعنا مورد منو پدر ننرت و لوس

 ! زندم ای مردم بگو بده یپسغوم ، یغومیپ
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 کی  رستار ، غذاها به زدن نوک به کندیم شروع هم بعد

 : گذاردیم الیش یبرا ظرف یتو قاشق

 

 برنینم خواب موقع انایاح تورو فقط ، زندم که فعال-

 ؟ یزیچ یکارگر ای یریاس

 

 : دهدیم خودش به یقوس و کش الیخیب الیش

 

 ساختمونو هی یها آجر کل انگار قشنگ دوماد آخ -

 مهگشن هم خستم هم ، دهم طبقه بردم اول طبقه از ییتنها

 نجایا ریاس هم یداریب تو کارگرم خواب تو! 
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 حملت یدار سختو زیچ دوتا یش ریس بخور نون با پس -

 ! یکنیم

 

 خانواده نیا شدیم چه ، ردیگیم ام خنده نشانیب مکالمه از

 میبرا تاابد صالح بابا و طال مامان با همراه کوچکم

 ماندند؟یم

. 
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* * * 

 محکم را شیچشمها دماغش در یزیچ رفتن فرو حس با

 ، گذاردیم صورتش یرو را دستش و دهدیم فشار هم به

 : دیگویم یالودگ باخواب لب ریز

 

 بود یچ نیا اه -

 

 : کندیم نگاهش طلبکارانه الیش

 

 ! رمیمیم یگشنگ از دارم ظهره لنگ پاشو مرگت خبر -
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 خیس شیجا در و کندیم باز را شیچشمها عیسر گلچهره

 را کندیم خطور ذهنش به که یا جمله نیاول و ندینشیم

 : پرسدیم

 

 ؟ چنده ساعت -

 

 : اندازد یم باال یا شانه الیخیب الیش

 

 یهرچ یدیخواب گنده خرس نهیع بابا دونمیم چه -

 یگرسنگ از االن من اگر ، یشدینم داریب دادمیم تکونتم

 ؟ یدیم یچ مامانمو و طال خاله جواب شدم هالک

 

 : دشویم بلند عیسر و زندیم کنار را پتو حرص با یگل
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 یخورد خرخره تا اخرشب نیهم بابا ریبم برو -

 ! انتها یب تونل ای کمهیش ، کمتیش اون یدیخواب

 

 عوض را شیلباسها و رودیم کمدش سمت به عیسر

 الیش و بنددیم را شیموها صورتش شستن بدون ، کندیم

 رودیم سمتش به است متعجب یگل کردن عجله نیا از که

 : زندیم کمرش به را دستش و

 

 یدار عجله نیباا که یتر گشنه من از تو انگار واال -

 ! یبخور یبر یپوشیم
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 چیه بدون کندیم یسع و کشدیم یقیعم نفس یگل

 رستار ات بماند منتظر و برود صبحانه زیم سمت به یاسترس

 : کند اعالم را شانینامزد باالخره

 

 تسین میگشنگ االن من درد!  الیش ایدار یا خجسته دل -

 وفتهیب راه به قراره که هیا شنگه علم اون

 

 : کندیم نگاهش جانیه با الیش

 

 هی و اتفاق هی هرروز شده االیسر نیا نهیع تیزندگ یگل -

 شمیم عالقمند تیزندگ نیا به دارم کم کم!  تازه جانیه

 بخدا
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 : ردیگیم شیپهلو از یشگونین یگل

 

 من شیم قاراش یزندگ از که یستین ادم توام یروان -

 و ینمرد یگشنگ از تا میبر وفتیب راه!  ادیم خوشت داره

 نشدن بلند زیسرم از هم هیبق

 

 بحص و سال با و روندیم نییپا ها پله از هم دنبال به دو هر

 اصال کهنیا وجود با الیش ، نندینشیم زیسرم کوتاه یریبخ

 را یخاص بودن معذب حس یول نبود یخجالت دختر

 . کردیم حس خانواده نیا نگاه خاطری

 

 که ینگاه ینیسنگ متوجه ورودش یابتدا همان از یگل

 کندیم یسع یول شودیم ، بود شیرو به رو درست االن
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 هبلک تا ندیبینم را او انگار که یطور ندهد یتیاهم اصال

 . بردارد او یرو از را نگاهش و دیایب کوتاه هم رادمان

 

 زیسرم رستار ندیبب کند نگاه درست خواهدیم نکهیهم

 مه رستار فهمدیم تازه شیصدا دنیشن با که نه ای هست

 . است شده ملحق جمعشان به تازه

 

 دهش حاضر خودش خاص ژیپرست با و کیش شهیهم مانند

 به اش یخاکستر شلوار و یمشک مرادانه راهنیپ ، است

 پخش فضا در ورودش محض به که یعطر یبو همراه

 . افزود یم بودنش منحصرفرد به بود شده

 

 زمیعز خانواده ریبخ صبح -
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 حس یخوب به گلچهره و رادمان را جمله نیا عمق

 یم شمار به بدتر فحش صدها از زمیعز نیا ، کردندیم

 ! آمد

 

 گاهن او به عشق با ، بود نشسته رستار کنار که ماهدخت

 : کندیم
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 و هزار دلم ؟ روزید از یبود کجا تو مادر بگردم دورت -

 یدینم جواب که هم رو یگوش رفت راه کی

 

 : کشدیم ماهدخت شانه یرو را دستش رستار

 

 یلیخ یبچگ از پسر نیا ، نباش من نگران چوقتیه -

 مطمئن پس ، مونده سالم  و گذاشته سر پشت رو خطرا

 رخط و شهینم برام روزا اون یسخت به یچیه گهید باش

 نداره

 

 اش چهره غم مانند یزیچ رستار حرف نیا با ماهدخت

 زده قلبش به یریت جمالت نیا انگار ، ردیگیم فرا را

 . کردندیم گوشزد را گذشته تلخ یروزها و بودند
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 : بوسدیم را اش گمشده پسر شانه بغض با

 

 نیتر امن یتو بچش اگر یحت ، مادره شهیهم مادر هی -

 دلش چوقتیه باشه دور خودش از یول باشه ایدن نقطه

 . نباشه کنارش تا رهیگینم اروم

 

 رحم یب رستار و کردیم قیتزر یمادر مهر او به ماهدخت

 : زدینر زهر شیحرفها با و کند افتشانیدر که بود آن تر

 

 اما ، بودم ممکن یجاها نیتر ناامن تو سالها من یول -

 اون یپا نیختیر اتونوینگران تمام و بود اروم دلتون شما

 ! بود شده دونهی گهید که یپسر یکی
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 اش شده گره یمشتها یتو را شیحرصها تمام رادمان

 هم به را جمع نیا که نزند یحرف کندیم یسع و زدیریم

 نیهم به دانستیم دادیم حق رستار به ماهدخت ؛ زدیبر

 او الم سالهاست که یپسر گرفتن پس ستین اهمیسادگ

 . داشتند حضور او یزندگ در شیعکسها تنها و نبوده

 

 زهردارش یحرفها نیا از تر مهم یبحث امروز که رستار

 : زندیم یکج لبخند ، داشت

 

 گذشته ها گذشته حال هر به -
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 نیا چقدر کندیم درک کامال و زندیم یپوزخند رادمان

 . است برعکس جمله

 

 : دیگویم بود ساکت لحظه تاآن که اضیف

 

 چون ، میزیبر کنار رو گذشته یغمها نیا همه بهتره -

 هگلچهر بزرگ قتیحق که حاال میشد خسته گهید هممون

 خوشحال دیبا میدار گمشدمونو پسر که حاال میدونیم رو

 به نا یاتفاقا مدت نیا یتو خونواده نیا ، میباش قبل از تر

 و جشن با بهتره بنظرم کرده تجربه رو یادیز هنجار

 . میبگذرون روزامونو هیبق یخوشحال
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 واهندخیم صبرانه یب دو هر ، کندیم نگاه گلچهره به رستار

 ار اشوب بلکه اورد ینم یخوشحال تنها نه که یبمب نیا

 . بترکانند کندیم شتریب

 

 یخال یجا به و ردیگیم را دییتا یگل نگاه از رستار

 : کندیم نگاه عباس حاج و خانجون

 

 رخب هی خوامیم یول ستنین خانجون و آقاجون نکهیباا -

 ! نهک کمک شتریب تونیخوشحال و جشن به که بدم مهمو

 

 استرس از گلچهره و شودیم دهیکش سمتش به ها نگاه

 . ودب گرفته سفت را الیش یبازو و شده خشک شیگلو
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 : دهدینم کش را ماجرا آن از شتریب رستار
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 : دهدینم کش را ماجرا آن از شتریب رستار

 

 . . گلچهره و من -
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 آشپزخانه از وال و هول با خانوم عصمت نیح نیهم در

 : دیگویم هیبق به رو هراسان و دیا یم رونیب

 

 ، دنز زنگ هیبستر توش گالره که یمارستانیب از االن -

 ستین خوب اصال حالش و کنه یخودکش خواستهیم گفتن

 قیدق من کرده باهاش نکارویا داروهاش دوز انگار

 شونبه و دیبر حتما که خواستن یول گفتن یچ دمینفهم

 نیسربزن

 

 گالره ، شودیم بلند شیجا از نگران و متعجب گلچهره

 محسوب خواهر کی او یبرا باشد کرده که هم یهرکار

 اشدب تفاوت یب حالش به نسبت توانستینم و شدیم
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 کندیم یسع ماهدخت یول شوندیم متعجب هم هیبق

 عصمت به ینگران با گلچهره ، ندهد ماجرا نیا به یتیاهم

 : دیگویم خانم

 

 ؟ دادن خبر مامانم به -

 

 اخه مامان کدوم!  مامانم:  دیگویم لب ریز ماهدخت

 

 یحساب و نداشت خبر زیچ چیه از که خانوم عصمت

 : دیگویم بود کرده هول

 

 زنمیم زنگ بهش االن بخدا دونمینم -
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 : رودیم ها پله سمت به عجله با گلچهره

 

 رمیم شمیم اماده االن من -

 

 نیا انیم و بود شده پاره کالمش رشته کل به که رستار

 نبود ینامزد درمورد صحبت یجا گرید امده شیپ اوضاع

 ادامه نخواهند هیبق تا شودیم بلند شیجا از عیسر ،

 . بپرسند را شیحرفها

 

 و زدیریم هم به انگار خانوم عصمت یحرفها با رادمان

 یول ستین ناراحت گالره یبرا کند پنهان تواندینم

 ای کوچک کار گالره ، بسوزاند هم دل شیبرا تواندینم

 از ، شود دهیبخش یراحت به که بود نداده انجام یا ساده



 

Romanzo_o 2615 

 همین رستار از که ماندیم یا جمله ریدرگ ذهنش هم یطرف

 معلوم و بود اورده زبان به را گلچهره اسم و ماند تمام

 . بفهمند بود قرار که ستیمهم زیچ چه جمله اخر نبود

. 

. 
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 " گلچهره" 

 ستمتوانینم و زدیریم هم به حالم گالره خبر دنیشن از بعد

 اندنم منتظر بدون و عجله با ، باشم متفاوت او به نسبت

 شدن فرصت یحت زنمیم رونیب خانه از یحرف دنیشن یبرا

 ودمب برنداشته قدم کی هنوز ؛ بدهم یحیتوض الهمیش به

 خواسته خدا از و داردیم نگه میجلو رستار نیماش که

 . شومیم سوار

 

 داشتن خانه با یچندان فاصله بود یبستر گالره که ییجا

 مارستانیب به کردمیم را فکرش که یزیچ از زودتر و

 . میدیرس

 

 از قبل و رمیگیم را گالره سراغ ورودمان محض به

 یم باز مهین اتاق در یجلو ، مینیبیم را دکترش خودش
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 غرق و جان یب که یا گالره به در یال از و میستیا

 از نگران و کنمیم نگاه بود افتاده تخت یرو خواب

 : پرسمیم دکترش

 

 ؟ هکن یخودکش خواسته چرا ؟ افتاده واسش یاتفاق چه -

 

 یتو پرونده به و کندیم جا به جا یکم را نکشیع دکتر

 : اندازد یم نگاه دستش

 

 ازتون شیپ شایپ بهتره و افتاده یبیعج واقعا اتفاق امروز -

 میکن یخواه معذرت

 

 : پرسمیم حرفش به توجه با و کنمیم زیر را میچشمها
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 شده؟ یچ ؟یخواه معذرت چه -

 

 حیتوض چگونه داندینم انگار و کندیم ِمن ِمن یکم دکتر

 : دهد

 

 با دادن نهیآد خانوم به صبح امروز که ییدارو دوز -

 رهبهت یعنی ، داشته فرق کردهیم مصرف هرروز که یزیچ

 ! بوده باالتر دوز چند بگم

 

 : شودیم معمول حد از تر باز میچشمها

 

 ؟ نیکرد زیتجو شما اخه؟ یچطور ؟؟ یچ یعنی -
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 : دهدیم تکان وار یمنف را سرش دکتر

 

 یضیمر چیه یبرا که باالست یاونقدر دوز نیا اصال نه -

 هاتن و نکردن اوردوز نهیآد خانوم نکهیهم!  شهینم زیتجو

 دونمینم واقعا ما داره شکر یجا داشتن یخودکش قصد

 میمتاسف واقعا و افتاده اتفاق یچجور و کرده نکارویا یک

 میمبفه رو هیقض زود میدیم قول میکنیم یریگیپ میدار

 یاشتباه پرستارا که نهیا میزنیم حدس که یزیچ یول

 کردن نکارویا

 

 یعصب رسدینم مغزم به خون انگار اش جمله شدن تمام با

 : کنمیم نگاه دکتر به حرص با و
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 داشته خواهرم ؟؟ نیگیم من به یچ نیدار نیفهمیم -

 کشتنشو قصد داروهاتون با شما ای کشتهیم خودشو

 ونج نقدریا ؟ نیهم ؟؟ بوده پرستارا اشتباه ؟؟ نیداشت

 من خواهر اگر ؟؟ ارزشه یب و یسطح نگاهتون در آدما

 ؟؟ دکتر یاقا بود جوابگو یک مردیم

 

 ار خودم و باشم ارام تا ردیبگ را من کندیم یسع رستار

 را کترد یحرفها توانستمینم عنوان چیه به یول کنم کنترل

 ! رمیبگ آرام و کنم رونیب ذهنم از

 

 رت عقب یکم ، دیباریم یشرمندگ اش افهیق از که دکتر

 : رودیم
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 لمث منم دیکن باور یول کنمیم درک شمارو تیوضع من -

 حبتص مارستانیب سییر با بهتره ندارم خبر یزیچ از شما

 فالط دیباش آروم بهتره خواهرتونم حال خداروشکر ، دیکن

 

 

۴۳۴ 

. 

. 

 

 یرو یشتریب کنترل بتوانم تا کشمیم قیعم نفس چند

 خراب سرشان یرو را مارستانیب و باشم داشته خودم

 ! نکنم
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 هب که نمیبیم را یتیگ مامان دورتر یکم از نیح نیهم در

 ریز من دنید و دنشیرس محض به ، آمد یم سمتمان

 : زندیم هیگر

 

 ؟؟ شده چش گالره شده؟ یچ -

 

 دیبا چگونه دانمینم و افتد یم گالره به نگاهم در یال از

 قصد رکیپ و در یب مارستانیب نیا در دهم حیتوض او یبرا

 ! اند کرده را دخترش جان

 

 اکنشو ندفعهیا و دهدیم حیتوض هم مامان یبرا نباریا دکتر

 راه به که یقال و داد با بود بدتر بار صدها من از او
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 پرستار چند و ختیر هم در را مارستانیب یتمام انداخت

 خوب اصال اوضاع ، آمدند سمتمان به کردنش آرام یبرا

 ! کنم تشیریمد چگونه دانستمینم و نبود

 

* * * 

 از ، دیرسیم گوشش به کودک کی یها هیگر یصدا مدام

 با رچهه و بود امدهین رونیب اتاق از بود رفته گلچهره یوقت

 . دادینم جواب گرفتیم هم تماس او

 

 ودب داده حیتوض او به خانواده افراد یتمام درمورد گلچهره

 هم هیگر یصدا نیا ، داشت ییاشنا انها با شیب و کم و

 عمارت نیا عضو نیکوچکتر کانین یصدا دادیم حتم

 . باشد
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 ات و زندیم رونیب اتاق از ناچار به شودینم قطع که صدا

 یموجود باالخره و رودیم کودک یصدا یها یکینزد

 پر یچشمها با شدینم هم او یپا نصف قدش که کوچک

 ،  دنیبیم کندیم هیگر و ستادهیا یاتاق در یجلو اشک از

 . نبود اطرافش هم چکسیه و بود زانیآو اش لوچه و لب

 

 عشق با و رودیم غنچ بچه یبرا دلش یواقع یمعنا به

 : کندیم بغلش آرام و زندیم زانو کنارش

 

 ؟ تو یکنیم کاریچ نجایا کوچولو پسر یه -

 



 

Romanzo_o 2625 

 بغلش که همانطور و کشدیم کانین سر یرو را دستش

 و دکنیم یقرار یب همچنان کودک ، شودیم بلند بود کرده

 الیش به یچجور داندینم و دارد یمشکل یزیچ انگار

 ! دیبگو

 

 نمک کمکتبتونم تا من به بگو ؟ کوچولو تو شده چت -

 

 تا بزند حرف او با و بچرخد خانه در یکم کندیم یسع

 را دردش که داشت را زبونش بچه نه چون کند ارامش

 . شدیم کانین منظور متوجه یسادگ به او نه دیبگو
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 یبو کندیم احساس کم کم که بود نگذشته یلحظات

 زندیم هم به را حالش و چدیپیم دماغش ریز یندیناخوشا

 ! شودیم ساکت باالخره کانین و

 

 هیبق از که یزیچ طبق و کندیم حبس را نفسش الیش

 اب و کندیم چک را کانین پوشک پشت از بود دهید مادرها

 : بنددیم را شیچشمها یدیناام

 

 رودتو و دل یایاضاف دیبا اومد ادتی یدید منو تو -

 زا میقد یبچها هم بچه!!  زپرشک ؟ پوشکت تو یزیبر

 یگرفت گوه یبو که توهم دادنیم گل یبو یفرسخ سه

 ؟ من کنم کارتیچ االن
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 الیش به مظلوم و ساکت رنگش خوش یچشمها با کانین

 : زندیم زل

 

 وصدات که شیپ قهیدق دو ؟یشد مظلوم موش نهیع هیچ -

 ! سرت یبود انداخته
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 وصدات که شیپ قهیدق دو ؟یشد مظلوم موش نهیع هیچ -

 نگقش که یخواستیم ویکی تو اهااا!  سرت یبود انداخته

 نکنه درد منم دست!  روش یبزن گوه

 

 عیما متوجه تازه که است کانین با زدن حرف مشغول

 ! شودیم هم دستش یرو یظیغل

 

 از و ستیچ عیما که کند فکر خودش با خواهدینم اصال

 با و کندیم خفه خودش درون را شیغهایج تمام امده کجا

 . ماندیم شیجا در ممکن حالت نیتر زار

 

 صدق و دیآ یم باال رادمان که گذردینم شتریب هیثان چند

 و همانا امدن باال و بزند سر کانین به رفتن از قبل دارد
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 ودب شده گرفتار آن در الیش که یآور چندش صحنه دنید

 ! همانا

 

 شودیم خوشحال و زندیم غیج رادمان دنید با کانین

 رآو تهوع تیوضع آن در حضورش متوجه الیش نکاریباا

 . شودیم

 

 اب و رودیم سمتشان به عیسر بود برده ماتش که رادمان

 ندک یخواه معذرت ای باشد شرمنده دانستینم که یحالت

 : ردیگیم الیش از را کانین و اورد یم در را کتش

 

 کنم یخواه عذر ازتون یچجور دونمینم واقعا من -

 ! کردینم یکار نیهمچ چوقتیه کانین
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 کرده بغل را کانین خودش از فاصله با که یطور هم بعد

 : اندازد یم وضعش و سر به ینگاه بود

 

 ؟یکرد خودت با نکارویا تو که بودن کجا هیبق -

 

 : زندیم یزورک و یتصعن لبخند الیش

 

 هبش ندار یچیه مهمونتونم با خواسته که نشده یزیچ  -

 ! کلشیه کل به بزنم گوه گفته
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 شهیهم که یرادمان از انگار خوردیم را حرفش عیسر

 هم و کشدیم خجالت هم است اخم از پر صورتش

 . ترسدیم

 

 هشوک و شرمنده واقعا نکهیباا رادمان شهیهم برعکس یول

 یرو به یزیچ اما ردیگیم اش خنده الیش حرف از بود

 . آورد ینم خودش

 

 چوقتیه ، کنم یعذرخواه یچجور دونمینم واقعا -

 بود نکرده یکار نیچن

 

 شده الوده یدستها از را نگاهش وارانه چندش الیش

 : ردیگیم خودش
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 رو بچه هست یعذرخواه واسه وقت حاال گهید بچس-

 ارهد گناه نمونه خرابش اوضاع اون تو از شتریب نیببر

 

 یبهداشت سیسرو سمت به و کندیم دییتا عیسر رادمان

 . رودیم

 

 دیرسیم مغزش به که یبد یبو و زار حال با هم الیش

 . کند زیتم را خودش تا رودیم یگل اتاق سمت بهس

. 

. 
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 امروز اتفاقات ، اندازد یم تخت یرو را اش خسته تن

 هب پرستارها بود شده معلوم ماجرا ته ، نبود مهم شیبرا

 اتفاق نیا باعث و داده او به ییباال دوز اشتباه طور

 . اند شده ندیناخوشا

 

 یلیخ یها یریدرگ جزوه یحت ، زدیریم دور را گالره فکر

 رفک یگل به ندفعهیا ، شدینم محسوب هم ذهنش کوچک

 و نبود خواهرش گالره نکهیا وجود با امروز نکهیا کندیم
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 و نگران شیبرا چقدر بود نکرده حقش در هم یخوب کار

 مراقب و ماند یتیگ کنار ساعتها و بود شده دلواپس

 . بود شانیهردو

 

 برسد بنظر یقو و شود عوض که هرچقدرم دختر نیا

 اش یزندگ یآدمها نیبدتر یبرا مهربانش دل بازهم

 بزرگش دل بازهم کند رییتغ هرچقدر گلچهره ؛ سوزدیم

 . ماندیم بود که همانگونه

 

 چه رهگلچه از نکهیا به ، کندیم فکر شبشانید یحرفها به

 یآرامش ؟ خواهدیم را دارد او به یگل که یعشق خواهد؟یم

 یب و ساده ؟ خواهدیم را ردیگیم شیها یمهربان از که

 او از فقط که شودینم ؟ خواهدیم را شیها بودن شیآال
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 مانند ، بدهد او به مقابل در هم یزیچ دیبا کند افتیدر

 ! آرامش ، داشتن دوست ، عشق

 

 رد اصال ؟ باشد داشته آرامش و بماند او کنار یکس شدیم

 جواب ؟ کند خوشبخت عشق با را یکس که بود توانش

 نیا هم آن و داندیم زیچ کی تنها داندینم را شیسوالها

 تواندینم ، بدهد دست از را گلچهره تواندینم که است

 نیا انگار کند تصور رادمان کنار را او یا لحظه یبرا

 نیا ؛ نخورد جم و بماند او قلمرو در دیبا ابد تا دختر

 کند ظشحف چگونه نبود بلد اما بود نشسته قلبش به دختر

 مرس و راه نباشد بلد دیشا بفهماند او به و دارد نگهش و

 یعقاب و ماندیم کنارش تینها یب تا اما ، را کردن یعاشق

 بلند را سرش هرموقع تا ، سرش یباال آسمان در شودیم

 ود ینشدن تمام حضور از باشد قرص دلش و ندیبب کرد
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 خلوت را دورش ، است مراقبش شهیهم که نیزبیت چشم

 او زا آفتابگردان گل کی مانند و گرسنه یکفتارها از کند

 نییپا سرش چوقتیه که دهد نور او به و کند ینگهدار

 ، دباش خوشحال اش چهره نشیریش یلبخندها با و نباشد

 را زردش آفتابگردان گل نیا یخاکستر یروزها نیا در

 بدهکار او به را یزندگ کی رادمان ، داشت ازین یحساب

 ار بود اش یزندگ که یکس اگر ندارد یاشکال پس است

 . شوند حساب یب باهم یکم تا ردیبگ

 

 شدن وارد هم بعد خوردیم در به که یا تقه یصدا با

 شیجا در و ردیگیم سقف از را نگاهش ، اتاق به یکس

 ! دافت یم آفتابگردانش گل به چشمش تازه و ندینشیم
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 ودب گرفته شیچشمها یجلو را دستش که همانطور یگل

 : دیگویم

 

 تنها حموم رفت الیش ؟ میبزن حرف باهم کمی شهیم -

 ! بپوش لباس درضمن!  موندم

 

 : زندیم یکج لبخند رستار
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 ؟یستین من زن انایاح ؟ بپوشم لباس دیبا یمطمئن -

 ؟ یدینخواب من بغل تو ینجوریهم شیپ دوشب

 

 یم اررست به یکوتاه نگاه و بردیم نییپا را دستش یگل

 : اندازد

 

 ؟ ذارهیم حواس ادم واسه مگه خونه نیا بد یاتفاقا -

 

 : ندینشیم تخت یرو رستار کنار هم بعد

 

 شهیم شتریب داره یه دلمه ته دلشوره هی -
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 یمک و کندیم بدنش ستون پشت از را شیدستها رستار

 : رودیم تر عقب

 

 ؟ یدار دلشوره چرا -

 

 : کندیم جمع را شیلبها و کشدیم یقیعم نفس یگل

 

 دیبا ینذر یکل نشه یزیچ و بگذره اگر یول دونمینم -

 بدم

 

 ونومینامزد میبتون کن یحساب و درست نذر هی بنظرم -

 ! میبگ
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 : شودیم دار غصه نگاهش گلچهره

 

!  هاریم دلشوره خودش نیهم اصال میبگ شهینم دفعه هر -

 که اس گالره طرف هی کنم فکر مشکل چند به دونمینم

 هی از ینامزد انیجر طرفم هی شد قبلش از تر داغون امروز

 ! ینامزد اعالم از بعد مشکالت طرفم

 

 : شودیم لیمتما سمتش به رستار

 

 هی با میمونیم تو و من فقط بعدش ، گذرهیم نایا همه -

 کلبه هی و آفتابگردون مزرعه
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 چشم او به دارد رستار از که یکم فاصله با گلچهره

 : ردیگیم یخوب حس انگار ، دوزدیم

 

 گرما و زمهیه از پر که هست نهیشوم هی کلبه یتو و -

 دهیم

 

 : زندیم یکج لبخند رستار

 

 هم ات دو و دهیم نشون رو آفتابگردونا که داره پنجره هی -

 کنارشه قهوه فنجون

 

 : بردیم لذت تصوراتش از یگل
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 داره دوس یگل چون ، نهیریش ها قهوه از دونه هی -

 

 : شودیم رهیخ صورتش به رستار

 

 ! داره دوست یگل چون ، نهیریش هم یکی اون یحت -

 

 : ندینشیم یگل یلبها یرو ینیریش لبخند

 

 روشم ، کرده درست طال مامان میدار هم کلوچه -

 هدیچیپ کلبه یبارون یهوا تو عطرش و ختهیر نیدارچ

 

 : کندیم نگاهش ثیخب رستار
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 بنظرش اون چون زنهیم گاز رو یگل رستار یول -

 ! تره خوشمزه

 

 

۴۳۰ 

. 

. 

 

 : کندیم نازک یچشم پشت یگل

 

 ! دراره چشتو طال مامان دمیم منم -
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 رامآ دستش  و دهدیم نییپا را یگل شرتیسو کاله رستار

 شانعطر و رودیم فرو گلچهره بلند نسبتا یموها یال به ال

 کندیم حس یخوب به را

 

 زنمب گازت سین نجایا طالت مامان تا دمیم حیترج پس -

! 

 

 به را نشانیب فاصله دارد قصد اش جمله اتمام از بعد

 هب و شودیم متوجه یگل که برساند ممکن حد نیکمتر

 یول برساند تخت یباال به را خودش خواهدیم سرعت

 و کشدیم خودش سمت به را او جست هی با رستار

 : زندیم مهیخ شیرو
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 زدنت گازت ،یکن فرار یخواستیم ییجا عجب بنظرم -

 ! چسبهیم شتریب نقطه نیا تو

 

 و ودشیم هل ندیبیم که را رستار بار طنتیش چشمان یگل

 ! است افتاده چاه به چاله از دیفهمیم تازه

 

 قول ؟ اه میکن حلش رو هیقض دوستانه ایب بنظرم نیبب -

 گمب طال مامان به نه بکشم غیج نه کنار یبر االن اگر دمیم

 ! یبزن گازم یواشکی یخواستیم

 

 یگل صورت یجزا تک تک یرو را نگاهش رستار

 وسوسه یلبها ، ماندیم ثابت شیلبها یرو و چرخاندیم

 : کردیم سخت را او از گذشتن مقابلش دختر زیانگ
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 یبابا گور که اس لحظه نیا و تو ریدرگ ذهنم یاونقدر-

 ! وفتهیب نیا از بعد قراره که یاتفاق هر

 

 سنف قیعم و بردیم فرو یگل گردن یگود یتو را سرش

 به آتش بود دختر یموها یال به ال که یعطر کشدیم

 رستار یحرفها شیگوشها گلچهره ، انداخت یم جانش

 یبخو به را بودنش لحظه یتو و اش یالیخیب شنودیم را

 کندیم فکر دهدیم رخ االن که یاتفاقات به ذهنش ، فهمدیم

 لذت و آشنا حس از مملو رستار لمس هر با تنش و

 االب سرعتشان یقدر به قلبش یتپشها ؛ شودیم یبخش

 ات گوش ریز از رستار ، آورند یم بند را زبانش که رودیم

 بیعج را دختر نیا بوسدیم زیر را گردنش یگود

 را بدنش یجا یجا بر زدن بوسه و تنش لمس ؛ خواهدیم
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 انگار است اطیاحت با حرکاتش تمام یول ، خواهدیم

 خدشه است ساخته یگل از که ینیبلور سیتند به ترسدیم

 . شود وارد یا

 

 تاررس با داد ادامه تاآخر کشدیم ینیسنگ ینفسها گلچهره

 نیا در و االن نه یول است بخش لذت و جذاب شیبرا

 هب آشوب و برسد سر یکس بود ممکن آن هر که یتیموقع

 . شود پا

 

 ار رستار و کند آزاد را دستانش دارد یسع و کندیم تقال

 : بزند کنار
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!  هاست نهیآد عمارت نجایا رفته ادتی نکهیا مثل -

 زیآم مسالمت بزار کنار برو سرمون زنیبر که االناس

 میبگذرون شبمونو

 

 و ندکیم لیتبد جمله به را کلماتش تا دیآ یم باال جانش

 به چون شود جدا رستار از کندیم یسع لشیم برخالف

 . خواهدینم دیجد دردسر دلش عنوان چیه

 

 انگشت با بخورد تکان یا ذره یحت نکهیا رستاربدون

 : دیگویم آنها به رهیخ و کشدیم یگل یلبها یرو شصت
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 انگشت با بخورد تکان یا ذره یحت نکهیا رستاربدون

 : دیگویم آنها به رهیخ و کشدیم یگل یلبها یرو شصت

 

 میتصم که ستین آدما عقل شهیهم مطمئنم گهید حاال -

 عقل هب چربهیم زورش َبد ییوقتا هی عشق نکهیا ، رهیگیم

 ! دلمه دست ، ستین خودم دست یچیه االن و

 

 منم دل یتو یکن حس یهرچ تو اس نهیآ هی عشق" 

 " هست
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 دونمیم یوقت ستین بگم یچجور اعترافه هی عشق" 

 " هست

 

 " خطر از باالتر ، امن نقطه به ببر امونویدن" 

 

. . .  نفر کی یبرا خودت از یبگذر دهیم ادتی عشق"

 ( " برنده آهنگ/  شادمهر)

 

 ، دبوسیم را یگل یلبها فکر یب و بنددیم را شیچشمها

 ، است بار نیاخر و نیاول انگار بوسدیم باعشق و قیعم

 نیا در ایدن عشق همه انگار و بوسدیم محابا یب و فیلط

 یلگ که بود اشکار احساسش یانقدر شدیم خالصه بوسه

 تاررس گردن دور دستانش  ، بماند حرکت یب توانستینم
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 خودش قول به شودیم فراموشش یا لحظه و شودیم حلقه

 کارها نیتر ممنوعه سمت به و هاست نهیآد عمارت نجایا

 . رودیم

 

 دشویم دهیکش وار نوازش کمرش یرو که رستار یدستها

 یرو سرانگشتانش یباز شودیم خواستن حس غرق ،

 کندیم شتریب را مختلف یحسها انیطغ دختر سرد پوست

 . شوندیم داریب خودش رفته خواب به احساسات تمام و

 

 ، رگید زیچ چیه به نه و کندیم فکر رادمان به نه ندفعهیا

 تپش یگل یدستها حرکت و ردیگیم عمق شانیها بوسه

 کندیم ترش مصمم دادن ادامه یبرا شیموها یال و گردن

 و کند شروع چه از بداند که بود حرفها نیا از بلدتر کار ،

 یگرم شانیهردو وجود به که یآتش ، کند ختمش کجا به
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 معمولشان حد از تر فرا بخواهند شدیم باعث بود داده

 دبودن گلچهره با دنیجنگ حال در که یافکار یول بروند

 یآور ادی را تشانیموقع که یا مجادله ، گذارندینم راحتش

 او هب را نیقوان دهدینم یگل به را یشرویپ اجازه و کندیم

 نکهیهم یول بود رستار همسر هرچند کندیم یاور ادی

 هب که شدیم نیا از مانع نداشت خبر هیقض نیا از یکس

 کردیم عمل محابا یب رستار هرچقدر  ، برود جلو یراحت

 یدج اتفاق هر نکهیا از قبل و رفتیم جلو دیترد با یگل

 اردگذیم رستار نهیس تخت را دستش وفتدیب یگرید

 هرفت لیتحل یصدا با  ، برود عقب یکم کندیم وادارش

 : دیگویم اش

 

 لطفا بسه ، ستین وقتش االن -

 



 

Romanzo_o 2653 

 تخواسیم و بود شده کینزد نقدریا که االن ، کندیم مکث

 بکشد عقب دیبا چرا کند خودش مال کامال را گلچهره

 واقعا را دختر نیا داندیم و ندارد وجدان عذاب که االن  ؟

 از را گلچهره دیترد ؟ بکشد عقب چرا خواهدیم

 یسع یول ستیچ بخاطر داندیم و خواندیم شیچشمها

 بوسه یبرا ، کند فراموش هم یگل تا ندهد تیاهم دارد

 گلچهره دست نباریا که رودیم  او یلبها سمت به گرید

 ، ندینشیم شیلبها یرو
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 شفک و شتریب لمس و برندیم لذت داشتند هردو نکهیباا

 شدینم مه باز گرید یبار یبرا انگار یول خواستندیم شتریب

 :  بروند شیپ جلوتر

 

 یتیموقع یتو  ، برم نجایا از االن بهتره دومون هر یبرا-

 . هیکاف امشب واسه ، میبمون باهم شتریب بشه که میستین

 

 و ازهاین کندیم درک ، دیگویم چه از داندیم و کندیم درک

 نسرانگشتا و کندیم درک ، ردیگیم دهیناد را احساساتش

 آن از بعد و بوسدیم را بود شیلبها یرو که دختر فیظر

 به رسدیم که شیلبها به بوسدیم را اش ینیب نوک و یشانیپ

 یب و رودیم کنار یگل یرو از آن کی و کندیم دل یسخت

 . ودش مسلط خودش به دوباره تا شودیم بلند یحرف چیه
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 و دکنیم مرتب را خودش و ندینشیم شیجا در عیسر یگل

 دوباره تا کند ترک را جا آن زودتر هرچه دارد قصد

 به تقه چند نیح نیهم در ، است نداده رخ نشانیب یاتفاق

 ! خواهدیم ورود اجازه یکس و شودیم وارد در

 وا به ینگاه مین رستار ، کندیم نگاه در به شده هل یگل

 به و پوشدیم را شرتشیت ، کند سکوت خواهدیم اندازد یم

 . . رودیم در سمت

. 

. 

 

 

۴۳۴ 



 

Romanzo_o 2656 

. 

. 

 

 میقا را خودش نباشد دید در که یجور تخت پشت یگل

 به رو باماهدخت که کندیم باز را در آرام رستار و کندیم

 : شودیم رو

 

 ذهنم ، برهینمخوابم نزنم حرف باهات اگر مادر؟ یداریب -

 ؟ میبزن حرف شهیم رتهیدرگ تماما

 

 رستار که دارد شدن داخل قصد شودیم تمام که اش جمله

 : زندیم چوب چهار به را دستش
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 میبزن حرف نییپا میبر نداره یمورد پس  باشه -

 

 : اندازد یم نشیطرف به ینگاه ماهدخت

 

 میباش تا دو خودمون فقط خوامیم دارنیب هنوز نییپا نه -

 خوبه نجایهم

 

 : دهدیم تکان یسر رستار

 

 مینیشیم سالن یتو نجایهم پس -

 

 پنهان در یسع رستار که در یال از ینگاه مین ماهدخت

 : اندازد یم داخل به داشت اتاق کردن
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 میبزن حرف زارنینم انیم و رنیم هست آمد و رفت -

 اتاق از سرت یفدا نامرتبه اگر مادر چشه اتاقت مگه

 ستین بدتر که کایرون

 

 بهانه را یلیدل چه داندینم واقعا زندیم یتصعن لبخند رستار

 الیش یصدا دنیشن با لحظه نیهم در کند ندادنش راه

 : دهدینم یگرید جواب

 

 ؟ ستین نجایا یگل -

 

 نیا در ، دهدیم فشار هم یرو را شیچشمها رستار

 ! داشت کم را الیش فقط تیموقع
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 قورت را دهانش آب عیسر ندیبیم را ماهدخت تا الیش

 : کندیم نگاهش یجد رستار ، دهدیم

 

 ؟ یگردیم نجایا یگل دنبال یدار چرا -

 

 به نگاهش و ندارد یتوجه رستار به اصال که الیش

 کند جمع را اش یسوت خواهدیم و است ماهدخت

 : دیگویم

 

 اومدم ینجوریهم که دونستمینم ؟من توهه اتاق نجایا اِ -

 دمید شمارو هوی یسمت نیا
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 : دیگویم کند رفتار تر یعیطب خواهدیم مثال بعد

 

 ارکیچ سشوارو یگل دونمینم سشوارم دنبال قتایحق -

 دارم الزم سهیخ موهام کرده

 

 : چرخدیم رستار سمت به و

 

 برم کنم خشک قهیدق دو هی امیب یدار تو اگر -

 

 الیش بدش شانس از و کندیم نگاه الیش به ظیغ با رستار

 ماهدخت ، بود شده ایدن آدم نیتر نفهم لحظه آن در انگار

 ظرن ریز را الیش تیجد با و داده باال را شیابرو یتا کی

 آمد ینم خوشش اصال دختر نیا ییپررو از بود گرفت
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 اقتونات از یادیز کمی رو یگل یکردیم داشیپ یگشتیم -

 یشد دور

 

 : زندیم گوشش پشت را شالش گوشه الیش

 

 رویمس شمیم گم یه ندارم رو خونه نقشه دیببخش -

 دختر نیا کجاس نمیبب برم ، امیم اشتباه

 

 ات کند برخورد یعاد و باشد خونسرد کندیم یسع رستار

 ، کند تر خراب را اوضاع الیش نه و کند شک مادرش نه

 رت باز را شیچشمها ، بزند یحرف ماهدخت نکهیا از قبل

 :  زندیم نینماد کامال لبخند و کندیم معمول حد از
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 رمیم منم کشوهه تو سشوار داخل برو  نداره یبیع -

 یباش راحت که رونیب

 

 یحد  در یول داشت ماهدخت از یکم شناخت الیش

 بشآ و بزند هیکنا طعنه تواندیم یسادگ به که دانستیم

 ، نرود جوب کی در باهمه
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 سوال تا شودیم دور چشمش یجلو از عیسر نیهم یبرا

 نمطمئ چون نکند افتیدر او از یا کهیت ای نکند چشیپ

 . بگذارد جواب یب را او تواندینم است

 

 در خواهدیم ماهدخت از و رودیم رونیب اتاق از رستار

 الیش فرستادن داخل با دهند ادامه را شانیحرفها سالن

 کرده دایپ اتاقش به ماهدخت ندادن راه یبرا یخوب بهانه

 . بود

 

 و حس چیه بدون رستار ، نندینش یم کاناپه یرو دو هر

 منتظر و کندیم نگاهش ماهدخت به نسبت یخاص حال

 : بزند حرف است
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 ؟ میبزن حرف یچ درمورد قراره خب -

 

 ار شیها شبهه و شک و الیش فکر کندیم یسع ماهدخت

 : برگردد یاصل موضوع به و بگذارد کنار

 

 از انگشت سر هی یول نداشتمت سالها نکهیا درمورد -

 وجات یکس نه نکهیا ، نشده کم داشتم بهت که یا عالقه

 خواب قبل شب ، شد تو مثل واسم یکس نه و گرفت

 نفس یدار ییجا هی درصد هی اگر که بود تو واسه دعام

 یباش نداشته یدرد و باشه خوب حالت یکشیم

 

 تفاوت یب رستار ، کشدیم یآه و کندیم سکوت یکم

 : کندیم نگاهش
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 که نموند یزجر و نخورد دردم به دعاهات که متاسفم -

 نکشم یزندگ تو

 

 کرده دایپ را خودشان راه دارش شین یحرفها دوباره

 : کندیم بغض ماهدخت ، بودند

 

 رپسرمیش بگردم دورت آخ -

 

 : پردیم حرفش انیم رستار

 

 ستمین من ، نهییپا اون پسرت ریش -
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 واسمون گهید و گرفت جاتو رادمان یکنیم فکر تو -

 ؟ نداشته وجود یرستار

 

 : چرخاندیم کاسه در را شیچشمها رستار

 

 ؟ نهیا از ریغ -

 

 یچ من یدیند و ینبود تو نهیا از ریغ که معلومه -

 روز هی هر که یفهمینم و یریم یقاض به طرفه هی دمیکش

 کدر منو کمی کاش ، دیکشیم طول کسالی انگار نبودت

 یکن

 

 : زندیم یتلخ پوزخند رستار
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 زنبور هاچ بودم شده دمیند شمارو گهید که یروز از -

 هک خواستیم رو تو دنید دلم یکس هر از شتریب!  عسل

 سرمو هگید بار هی ، پسرم شاه یبگ یبزن صدام گهید بار هی

 نمیبش حوض لب که ، یکن نوازش موهامو پات رو بزارم

 هک یاونقدر شما نه نشد یول میکن یباز آب یایب تو و

 برگردم تونستم من نه نیشد رمیگیپ دیبا

 

 به خواهدینم دلش ،اصال کشدیم گردنش پشت یدست

 . شود بد حالش دوباره و کند فکر گذشته

 

 یرو را دستش ، شودیم سیخ شیچشمها ماهدخت

 : گذاردیم رستار سرد دست
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 ، یموند نیزم ریز اون تو یچجور دمینفهم چوقتیه -

 خودمو عمر هی فقط ینبود داداشت با چرا دمینفهم

 هام بچه کنار نکهیا یجا به لحظه اون که کردم سرزنش

 دهیفا حرفا نیا گهید فهممیم بعد یول ؟ بودم کجا باشم

 هنیبب نداشت چشم انگار کرد جدات ازم سرنوشت نداره

 نداره یچکیه تشویشخص و ادب که دارم پسر شاه هی

 

 : کندیم پاک را شیاشکها دست پشت با

 

 ، خوابم تو یومدیم ییشبا هی -
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. 
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 یتگفیم یکردیم هیگر ، خوابم تو یومدیم ییشبا هی -

 ات که بود کوتاه نقدریا خوابه یول شده تنگ واسم دلت

 داریب شده تنگ برات منم دل بگم کنم بغلت ومدمیم

 چون یکنینم باور حرفامو چرا فهممیم االن ، شدمیم

 حرف باهات نتونستم بار هی خوابمو تو یاومد اونهمه

 . . بزنم

 

 نیا خواهدینم ، بگذارد یریتاث شیرو حرفا نیا خواهدینم

 وضع زیچ چه کند باور که میریگ اصال کند باور را اشکها
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 فراموش شیدردها ؟ شودیم بهتر اش گذشته ؟ شودیم

 : دیگویم کندیم نگاه ماهدخت به نکهیا بدون  شوند؟یم

 

 که یچرک یزخما ، کنهیم تازه زخمارو فقط حرفا نیا -

 . نداشتن مرهم

 

 گذشته هرچند یبشنو ها گذشته از یخواینم دونمیم -

 یتبرگش که االن یول نداره گفتن واسه یحرف تو بدون من

 باشه زخم بدون باشه درد بدون ندتیآ خوامیم دلم ته از

 ، یکنیم بغلم گرم که نمیبب گهید بار هی نمردم تا من و

 ریغ ییآرزو چیه یزنیم لبخند بهم ، یکنیم نگام نهیک بدون

 ندارم نایا از
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 : زندیم هیتک کاناپه به رستار

 

 آصالنت به ؟ منه واسه فقط آرزوهات همه یمطمئن -

 ؟ برنخوره

 

 مدت نیا تو زدلم؟یعز اخه هیچ رادمان با تو مشکل -

 هی برادرت و تو نیب دمیفهم شتریب شدم تر قیدق یهرچ

 نتونیب ؟ شده یچ بگو من به بگردم دورت لنگهیم یزیچ

 ؟ گذشته یچ

 

 : فرستدیم رونیب نیسنگ را نفسش رستار
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 چوقتیه که هیزخم مثل ؟ هیچجور من حال یدونیم -

 نازک یه هم پوسته اون و بندهیم پوسته فقط شهینم خوب

 ونخ دوباره تبسم نیکوچکتر با یگاه که ییجا تا شهیم

 رت نازک و نازک ایلیخ دنید با پوسته اون ، شهیم آلود

 ونبهش کردن فکر یحت یول گذشتن از که ییآدما شهیم

 . ندتنیآ ارامش و یخوشبخت مانع

 

 فاش وقت االن ، کندینم آن از تر باز را مبهمش یحرفها

 : نبود قتیحق کردن

 

 من اومدن از انگار اون یول ندارم رادمان با یمشکل من -

 تنگ دوباره جاش که نهیا بخاطر دیشا  ستین خوشحال

 . نداره دوست رو هیقض نیا اصال اون و شده
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 شهیهم تو فقط خوشحاله یلیخ اومدنت از دمیشا -

 هیقب واسه که یگرفت جا یاونقدر یکردیم فکر یخودیب

 ! نمونده ییجا

 

 رادمان ، شودیم رو به رو رادمان با و گرداندیبرم را سرش

 : شودیم کترینزد و زندیم را حرفش

 

 یجا یکس که هست بزرگ یاونقدر ایدن کن باور -

 ! کوچولو داداش ندونه تنگ خودشو

. 
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 :  کندیم نگاهش تمسخر با رستار

 

 هی دنیکش نفس من وجود انگار یول بزرگه یلیخ ایدن -

 کنهیم سخت ارویسر

 

 : دیگویم دیتاک با هم اش جمله آخر

 

 ! بزرگه داداش  -

 

 بامش دیشا ، ندینشیم مقابلشان یخال کاناپه یرو رادمان

 . ودب گذشته بحث به دادن صلهیف یبرا یمناسب وقت
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 حدسش یحت ، کندیم نگاه پسرش هردو به ماهدخت

 یقیعم شکاف چرا و گذشته آنها نیب چه زندینمهم

 . دارد وجود انشانیم

 

 : زندیم هیتک کاناپه به اش یشگیهم ابهت با رادمان

 

 دشمن ارویلیخ باشه مونده هاش گذشته یتو که یآدم-

 دونهیم خودش

 

 : دهدیم تکان یسر رستار

 

 و داره نگه دست شیزندگ یجا هی دیبا آدم باالخره -

 بشناسه بهتر اشویبر و دور
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 : دوزدیم چشم او به یجد رادمان

 

 ناال تا یشناختیم و یکردیم دقت بهتر کاش یا پس -

 از امِلع تنها که یحال در عذابمه دنتیکش نفس ینکن فکر

 امهیخوابیب و وجدان عذاب رفتن نیب

 

 : پردیم شانیحرفها انیم ماهدخت

 

 به درست جواب هی چکدومتونیه چرا بگردم دورتون -

 نمینب یول رمیبم من آخه؟ چتونه تا دو شما ؟ دهینم من

 ! کننیم نگاه هم به ینطوریا تنم یها پاره

 



 

Romanzo_o 2677 

 ار شیحرفها ، ندیبیم را رادمان یجد و مسمم نگاه رستار

 را آوردنشان ادی به اصال که یریتصاو و کندیم مرور

 به ، شودیم یتداع ذهنش در کم کم ندارد دوست

 : کندیم نگاه ماهدخت

 

 ای کنه جبرانش ای بدهکاره بهم جون هی پسرت نیا -

 کنمیم جبرانش

 

 را خودش جان اگر ، کشدیم صدا یب یقیعم نفس رادمان

 زهر فقط قصدش چون شدینم قانع رستار دادیم هم

 . بود ختنیر

 

 ؟ شهیم درست یچ همه کنم جبرانش -
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 : کندیم نگاهش مرموز رستار

 

 دممون گذشته یتو ، تو قول به چون ندارم خبر ندهیآ از -

! 

 

 دلش اصال که یخاطرات و شودیم کامل اش جمله

 . ندریگیم جان شتریب ندیایب سراغش به االن خواهدینم

 

 : کندیم نگاه شیپسرها به غصه پر ماهدخت

 

 جون به و کنه حفظتون واسم خدا ؟ اخه هیچ حرفا نیا -

 بده عزت جفتت عمر و
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 : دهدیم باال را اش یشانیپ یرو یموها رادمان

 

 یبرادرا نهیع ستین قرار دمیفهم دمتید که اول روز -

 یدور فراغ خاطرات از بعدش و میکن بغل همو گمشده

 بهم که ینگاه نیاول یتو چون ، میبگ گهیهمد یبرا

 . . خوندم رو ماجرا ته تا یانداخت

. 

. 

 

 

۴۴۴ 

. 
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 : دوزدیم چشم رستار به یجد و نیغمگ

 

 ، یردک تجربه من اشتباه بخاطر دوینبا که ییزایچ یلیخ-

 ناال کردمیم حسادت بهت یگیم یبود بهتر من از یگیم

 ! درسته گمیم روت یتو

 

 هک یا کلمه هر با و بود نیسنگ شیبرا حرفها نیا چقدر

 : شدیم تر سبک و سبک گفتیم

 

 کنم هونپن شتریب هرچقدر نمیبیم کنمیم فکرشو که االن -

 بدم امهاد تونمیم تر سخت و شهیم تر نیسنگ خودم کولبار
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 من یبود تر سر ، یبود بهتر شهیهم تو میبود که بچه ،

 ابزرگ آدم نهیع یبچگ همون از تو یول بودم بزرگه داداش

 . یبود جلوتر من از و یکردیم رفتار

 

 : زندیم گره ینامعلوم نقطه به را نگاهش

 

 هب فقط دونستمینم قدرتو من یول یبود خوب من با -

 ورج هی همه و باشم تو مثل کنم کاریچ کردمیم فکر نیا

 ،  یشب سیپل یخوایم یگفتیم ؟ کنن نگام زیآم نیتحس

 یول اایبود بچه یکن ازدواج عشق با یبش دار خونواده

 یه من یگفتیم یه تو بود قشنگ ، بود بزرگ ارزوهات

 . بدم انجام منم نارویهم بشمو بر از که شدمیم حفظ
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 یعسل یچشمها یرو که اشک از یا پرده و کندیم مکث

 : زندیم کنار زدن پلک با را بود شده دهیکش اش

 

 ، زهیعز خودش یجا یهرکس دمیفهمینم بودمو بچه -

 اج همه دل تو بودن گهید یکی مثل با تونهینم چکسیه

 ! شه زدردونهیعز و بشه

 

 جمع همه شکست دستت یافتاد ها پله از بار هی ادمهی

 رزودت تا رفتنیم صدقت قربون کماهی تا و دورت شدن

 یبش خوب

 

 : زندیم یتلخ پوزخند

 



 

Romanzo_o 2683 

 امیم ینطوریهم ادیب سرم ییبال هی منم اگر کردمیم فکر -

 انداختم خودمو مدرسه از بعد نیهم واسه ، توجه مرکز تو

 لکهب وفتادین برام یخاص اتفاق چیه یول نیماش هی یجلو

 یب بخاطر بابا و مامان هم چون شدم مونیپش هم یکل

 از خودم هم کردن سرزنشم نبودنم جمع حواس و یدقت

 ! نبرد خوابم درد بدن

 

 را نگاهش غم ، دهدیم گوش رادمان یاعترافها به رستار

 یب هم باز اما ؛ کندیم حس هم را شیصدا بغض و ندیبیم

 . اوردیب خودش یرو به یزیچ خواهدینم و است تفاوت

 

 : دهدیم ادامه رادمان
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 و نیتر کودکانه خودم نظر از االن که کردم ییکارا -

 یول ؛ بوده عمرم طول تموم یتو یکارا نیتر مسخره

 ور تو یجا که دمیفهم رید اشتباهن که دمیفهم رید خب

 رهیبگ تونهینم گهید چکسیه نه من نه

 

 : ندکیم نگاه شانیهردو نیب بود مانده جیگ که ماهدخت به

 

 که جون هی ، بدهکارم بهش جون هی که گهیم درست -

 یکار واسش تونمینم و طلبکاره ازم رو یزندگ هی سهله

 قلبم مقع از سوزهیم شتریب دلم و کنم جبران تونمینم ، کنم

 ، کنم کاریچ دیبا فهممینم و رهیگیم شیآت و سوزهیم

 ! بشم آروم خودم هم ببخشه منو اون هم که کنم کاریچ
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 : شودیم تر نگران لحظه به لحظه ماهدخت

 

 

۴۴۴ 

. 

. 

 

 وفتهیم برادرا نیب اتفاقا نیا همه زدلمیعز یبود بچه تو -

 داشته لمشک تو با زایچ نیا بخاطر رستار کنمینم فکر یول

 ؟ چخبره نیبگ منم به نیبزن حرف ، باشه

 

 بارها و بارها ، کندیم مرور را رادمان یحرفها رستار

 خواهندیم و ندیآ یم خاطرش به گذشته یروزها
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 اهیس رادمان به نسبت را دشید دوباره و شوند زشیگالو

 : کنند قبل از تر

 

 ریگ افتادم نبود کنارم یا خونواده گهید که یاول روز از -

 کارشون ابزار من امثال که نادرست و کالش آدم مشت هی

 باهاشون اگر دادن قول و بردن و گرفتن دستمو ؛ شدیم

 ساده بودم بچه منم کنن،یم دایپ خونوادمو کنم یهمکار

 ایدن از یچیه اوردمیم در سر نوشتن و خوندن از تازه بودم

 از که یهرروز و کردن استفاده ازم مدتها ، دونستمینم

 فردا و امروز قول و چوندنیپیم منو دمیپرسیم خونوادم

 منبود بلد رو ییجا ، نداشتم رو یکس اونا جز منم دادنیم

 بتونم گهید نه کنم دایپ خونوادمو نه برم کنم ول دمیترسیم

 یول بودن انسان ظاهر به که ییادما نیا کنار برگردم

 !  اوردیم در زانو به طونویش باطنشون
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 : شودیم مشت شیدستها تلخ خاطرت هجوم فشار از

 

 یوت گفتن ، یندار یا خونواده تو گفتن بهم نکهیا تا -

 گفتن دروغ ، یموند زنده تو فقط و مردن همشون زلزله

 خونواده از یحرف ای رفتن یهوا گهید و دارن نگه منو تا

 انتقال موارد از یکی یتو که بعدم ، نکشم وسط رو زدن

 ریمس دوباره اونجا از و کردم کیشل سیپل هی به ، جنسا

 وادهخون چیه نکهیا فکر ، رفت گهید سمت هی به میزندگ

 یکس نه هم روزا اون یتو  دادیم عذابم شتریب نمونده یا

 یزرگب نیا به شهر شناختیم منو یکس نه و شناختمیم رو

 وت و پوچ من نهیع که یکار و کس یب یها بچه از بود پر

 بودن شده یخال
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 پسرش تیمظلوم یبرا دلش و ترکدیم بغضش ماهدخت

 شوجدان عذاب آتش در شتریب و شتریب رادمان و زدیریم

 . سوزدیم

 

 منو فرامرز عمو هوی یدیناام و بد حال همه اون یتو-

 اون نه و من نه بود معجزه هی نهیع دنشید ، کرد دایپ

 نکهیباا گرفتم شماهارو سراغ همه از اول شدینم باورمون

 عمو یول ، ستین بودنتون زنده به یدیام چیه دونستمیم

 یمشکل چیه و خوبه حالتون ، دیسالم همتون گفت

 ! نیندار

 

 بود خوب حالتون ، موندم منگ و جیگ لحظه همون یتو

 الدنب نویبود زنده نکهیا یول شدم خوشحال بابت نیا از

 ! جونم تو افتاد خوره هی نهیع نینگشت من



 

Romanzo_o 2689 

 

 یاهیکیتار گوشه که یکوچک پسرک به خواهدینم اصال

 ، بدهد یتیاهم کردیم نگاهش و بود نشسته ذهنش

 هم به نرمالش حالت و بشنود را شیصدا خواهدینم

 و بزند را شیحرفها کامل خواهدیم دلش فقط ، بخورد

 : کند خالص را خودش

 

 

۴۴۹ 

. 

. 
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 خواستم من اما ، خونه برگردم باهاش خواست ازم عمو -

 گهید قعاونمو نکهیا هم بدونم ازشما شتریب برگشتن از قبل

 ودنب خونوادم نهیع که داشتم گهید دوست دوتا نبودم تنها

 بود قرار و گذشت هفته هی ، کردمیم مراقبت ازشون دیبا و

 زدم فحر دوستام با ، شما واسه زیسوپرا بشه من برگشتن

 هی یول نجایا میایب عمو با من هم اونا هم شد قرار و

 . شد یچ همه شدن خراب باعث تصادف

 

 و شودیم گشاد شیچشمها رتیح و تعجب از ماهدخت

 : ردیگیم دهانش یجلو را دستش

 

 ؟ کرد داتیپ. .  رو تو فرامرز. .  فرا -
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 برگردونه نتونست یول ، آره-

 

 : کندیم نگاه دستش یتو انگشتر به حرف نیا از بعد

 

 حالتون چقدر دمید ، کردم نگاتون دور از و اومدم -

 غم ذره هی یحت دمید ، نیخوش گهیباهمد چقدر خوبه

 نم برعکس و نیبود زنده شما وفتادیم ادمی یه و نیندار

 یول ردهم خونوادت گفتن من به نکهیا با ، نینگشت دنبالم

 داره امکان دونستمیم و کردمیم حستون شهیهم دلم ته

 داتونیپ بتونم نکهیا واسه یفرصت هر از و نباشه ینطوریا

 . نه شماها اما ، کردم استفاده کنم
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 از شتریب یه و نینذاشت ادمی به هم یخال قبر هی دمید یحت

 رفک خونوادس اسمش که یزیچ به گهید شد باعث قبل

 . نکنم

. 

. 

 

 

۴۴۰ 

. 

. 

 

 هر با و دانستینم را قیحقا نیا از چکدامیه ماهدخت

 : شدیم زده رتیح شتریب و شتریب رستار کلمه
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 ایخدا یوا ؟ پسرم یگیم یچ تو-

 

 کندیم پر را دلش حسرت و ردیگیم را شیگلو بغض

 به ، آنها و خودش یزندگ با بود کرده چه اشتباه به رستار

 : زندیم لب شیبغضها انیم زور

 

 باور چون بسازن برات یقبر ندادم اجازه چوقتیه -

 سنف یدار ییجا هی داشتم دیام چون ینباش زنده کردمینم

 و گذاشتن احترام من خواسته به هم هیبق یکشیم

 اب یکرد کاریچ تو ، بسوزونن رو دهید داغ من نخواستن

 ؟ رستار ما
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 نیا ؟ کند باور را اشکها نیا ، زندیم زل ماهدخت به

 دروغ یبو چرا شیحرفها ؟ باشد دروغ تواندیم بغض

 زنند؟ینم دامن اش نهیک به شتریب چرا دهند؟ینم

 

 رودیم ماهدخت سمت به و شودیم بلند شیجا از رادمان

 : شود آرامتر و کند بغلش تا

 

 یگفت میخوش ما یدید و یکرد نگاه دور از فقط -

 یوزر از مامان م؟یکن کاریچ یداشت انتظار پسر ؟ برنگردم

 یزیچ به و میگشت دنبالت یهرچ شد ضیمر یرفت تو که

 داره سرطان میدیفهم نکهیتاا شدیم تر ضیمر میدیرسینم
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 ارب نیاول یبرا ، کندیم نگاهشان زدن پلک بدون رستار

 قبل از که شنودیم ییزهایچ خانواده نیا از که است

 هم فرامرز یحت ، ندارد یاطالع آن از و است دهینشن

 ! بود نزده او به هیقض نیا از یحرف

 

 حالشو میکرد یسع میشد مامان یماریب ریدرگ هممون -

 ، مهس واسش یناراحت و غم بود گفته دکترش میکن خوب

 کمکش میتونست یخوشحال به تظاهر همون با هممون

 بده شکست شویماریب میکن

 

 : کندیم حلقه مادرش یها شانه دور را دستش رادمان
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 دتوخو اگر  که ، بشم سیپل تو ادی به خواست ازم مامان -

 . برسه ثمر به هات خواسته الاقل یول مینداشت

 

 یه و کندیم مرور را گذشته یروزها یه ؟ دیشنیم چه

 یقتیقح کردهیم را فکرش که هرچه فهمدیم شتریب و شتریب

 . است داشته پنهان

 

 را رستار تا کندیم پاک را اش یاشک یچشمها ماهدخت

 : ندیبب بهتر

 

 یکرد کاریچ ما و خودت با تو شد قبل از تر خون دلم -

 هرسال کرد خورد منو یخبر یب سال همه نیا پسرم؟ شاه

 وننش هی فقط خواستمیم خدا از میدادیم ینذر ادتی به که
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 دمیام ساال نیا بفهمم حداقل که بده بهم ازت کیکوچ

 متدیند و یاومد گوشم خیب تا دونستمیم چه نبوده یواه

 

 ینیسنگ حرفها نیا ، ردیگیم آنها از را نگاهش رستار

 ، کردندیم زنده را اش کهنه یدردها و داشتند یبیعج

 . بود ماندنش تنها سالها جواب که ییحرفها

 

 تمام با کندیم یسع و شودیم کترینزد او به ماهدخت

 اب مادرش که هرچقدر ، ردیبگ آغوشش در شیهایدلتنگ

 یحس با رستار ، کشدیم بو و کرده بغل را او عشق

 ِیبگیغر یمیقد آغوش نیا است مانده منفعل ناشناخته

 و دارد ییآشنا
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 هب شیحسها یول ، دیترد ای باور ِیراه دو نیب است مانده

 یبو نیا ، را آغوش نیا چقدر یروز که ندیگویم او

 نشده باعث شیها نهیک یحت و داشته دوست را مادرانه

 سرپ افکارش نیب در ، شود فراموشش داشتن دوست نیا

 ندکیم نگاه او به و است ستادهیا یکیتار انیم یکوچک

 سرش یجا همه شیصدا یول خوردینم تکان دهانش

 ستخ و  بدقلق ، است  دلخور و ناراحت پسرک ، چدیپیم

 تیوضع نیا از بود مشخص اش چهره از و است

 و شناسدیم را پسرک نیا رستار ، دارد یتینارضا احساس
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 یم یندیناخوشا اتفاق چه شود بد پسرک حال اگر داندیم

 . افتد

 

 ی بچه همان مانند و شودیم جدا ماهدخت از نیهم یبرا

 بروز خودش از یزیچ خواهدینم بود سرش در که یتخس

 : شودیم بلند  شیجا از دهد

 

 کنهینم عوض ویچیه گهید حرفا نیا -

 

 : کندیم نگاه رادمان به

 

 شهینم تو یبرا بشه عوض یهرک یبرا الاقل -
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 : ستدیا یم مقابلش و شودیم بلند رادمان

 

 خاموش من به نسبت شتویآت یچ یبگ بهم هیکاف فقط -

 زرو چند مگه ، کردم فکر باخودم یلیخ روزا نیا ؟ کنهیم

 بدو حال و نفرت و نهیک نهمهیا دیبا که میا زنده

 عقب برگردم تونمیم من نه وال به م؟یکن حمل باخودمون

 با یتونیم عمرت تااخر تو نه کنم درست رو یچ همه و

 . یکن یزندگ ها نهیک نیا

 

 هب مسمم و کندیم پنهان را بدش حال و جهیسرگ رستار

 : کندیم نگاهرادمان یچشمها
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 عذر ازم بخاطرگذشته همه یجلو فردا ، برو یما یاوک -

 و دمیم هیبق و تو به خوبو خبر هی من بعدم کن یخواه

 ؟ چطوره ، میشیم حساب یب باهم کمی اونموقع

 

 ار مبل دسته تعادل حفظ یبرا و شودیم تار دشید یکم

 پنهان رادمان دید از شیحالتها از چکدامیه ، ردیگیم

 : ماندینم

 

 ؟ یخوب -

 

 رفشح به نندیبب را ضعفش ندارد دوست اصال که رستار

 : دهدینم یتیاهم
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 ؟ قبوله -

 

 کش حالش به نکهیباا و کندیم نگاهش هیثان چند رادمان

 : دهدیم تکان یسر یول دارد

 

 میزیبر دور رو ها نهیک نیا میبتون فردا دوارمیام ، قبوله -

 

 : زندیم یکج و مرموز لبخند بدش حال انیم رستار

 

 ! روب یما میایم کنار ایمیقد با ، نشه اضافه دیجد نهیک -

 

 مه به تعادلش تا کشدیم صدا یب یقیعم نفس هم بعد

 : نخورد
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 ریبخ شب ، فردا تا -

 

 و هم در افکار با و کندینم نگاه چکدامشانیه به گرید

 به بود کرده ریدرگ را مغزش تمام که یدیجد یحرفها

 ار حدسش که همانطور و بنددیم را در ، گرددیبازم اتاقش

 تپش و افتد یم تختش یرو ، نبود یخبر یگل از زدیم

 یسخت به کشو از دهدیم رونیب را دمش باز و دم هم

 کندیم کنترل را شیدستها لرزش و اورد یم رونیب یقرص

 وجودش و بود خشک شیگلو ، زدیبر اب وانیل کی تا

 . سوختیم سوزان یآتش در

 

 ، کندیم نگاه تخت یرو به رو نهیآ به



 

Romanzo_o 2704 
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 ریوتص یجا به یول ، کندیم نگاه تخت یرو به رو نهیآ به

 فقط سکوت با که ندیبیم را شانیپر پسرک خودش

 اررست ، دهدیم تکان نیطرف به را سرش و کندیم نگاهش

 : زندیم یپوزخند جان یب و زندیم هیتک تخت یپشت به

 

 به ازت حالم یدونستیم ؟ حالم از یبریم لذت ؟ هیچ -

 ؟ خورهیم هم
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 : کشدیم نفس یسخت به

 

 یتلعن توئه بخاطر من ؟ یکرد لیتبد یچ به یچ از منو -

 ؟ شدم لیتبد یچ به

 

 نگاهش فقط پسرک ، کندیم حس را شیچشمها یسیخ

 : زندینم یحرف چیه و کندیم

 

 عمرت تاآخر کردم فکر ، خوادتینم یشکیه کردم فکر -

 االن آدمو نهمهیا ؟ شد یچ پ خودت و یخودت فقط

 خوامیم ندارم برگشت راهه که االن ؟ یکن کاریچ یخوایم

 ؟یلعنت کنم کاریچ
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 : شد شروع دوباره ، کندیم حس را خون عبور رد

 

 هی ادیم نه؟خوشت ینیبب فیضع نقدریا منو ادیم خوشت -

 یبنداز روز نیا به رو یعوض و خودخواه آدم

 

 را صورتش و داردیبرم دستمال نیچند یسخت به

 : کندیم نگاه نهیا یتو پسر به و کندیزمیتم

 

 رفاح اون یول ؟ یدیشن ؟ گفتن یچ رونیب اون یدیشن -

 الح باشه گذشته از که یزیچ ، کنهینم خوب منو بِد حال

 کنهینم خوب منو
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 یور پسرک نگاه و سکوت و کندیم نگاه نهیآ به یعصب

 : رودیم اعصابش

 

 یمون الل چرا یبزن حرف یبلد خوب که تو هیچ -

 ؟ کنم کاریچ دیبا االن بگو ؟ یگرفت

 

 یرو پسرک شوندیم بلند کم کم سرش یتو یصداها

 تاررس ینفسها ، زندیم پوزخند او به و ندینشیم شیزانوها

 را دیآ یم دستش دم که یزیچ نیاول و افتد یم شماره به

 ها هشیش هیثان از یکسر در و کندیم پرت نهیآ سمت به

 یزیچ ، شودیم باز اتاق در بندش پشت و زندیریم فرو

 یتو یصداها جز دادیم فشار و بود گرفته را شیگلو

 نودشیم یزیچ نه بودند یبلند یها پچ پچ مانند که سرش
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 انشتک یقو دست دو کندیم حس تنها ندیبیم درست نه و

 . . زندیم شیصدا و دهدیم

. 

. 
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 ؟ تو یشد یچ پسر یه رستار؟ -
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 یصداها ، دیدیم تار را ریتصاو یول بود باز شیچشمها

 مانراد یصدا یسخت به که است بلند یآنقدر سرش یتو

 ینیسنگ و بدنش یتو یحس یب ، دهدیم صیتشخ را

 . بود برده نیب از را مقاومتش شینفسها

 

 تو؟ اومده سرت ییبال چه بزن یحرف هی ؟ رستار -

 

 ند؟یبب را ضعفش نیبزرگتر یکس نگذارد نبود قرار مگر

 همه نیا از بعد و رادمان االنم و دید گلچهره که اول

 یب تمام با شودیم باعث افکار نیا ، فهمندیم را دردش

 اننگر رادمان ، کند حفظ را شینفسها تمیر دارد که یحس

 یرو یخونها دستمال با ، کندیم نگاهش دلواپس و

 : دزیریم شیبرا آب وانیل کی و کندیم پاک را صورتش
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 کنه؟یم خوب حالتو یچ االن بگو بزن حرف کلمه دو -

 یریم دست از یدار

 

 روز و حال دنید با و شودیم اتاق وارد هم ماهدخت

 : زندیم صورتش یرو دست با رستار

 

 ؟ چشه بچم شد سرم به خاک -

 

 ندکیم یسع ، کند چه بود مانده قبل از تر آشفته رادمان

 نکهیمه یول برساندش مارستانیب به الاقل تا کند بلندش

 و ردیگیم محکم را دستش رستار کند یحرکت خواهدیم

 : شودیم بود کرده متعجبش بیعج که یلرزش متوجه
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 رمتبب دیبا یبش بلند کن یسع ؟یبگ یخوایم یزیچ -

 یشیم تلف یدار مارستانیب

 

 رستار کنار تخت یرو و شودیم سست شیپاها ماهدخت

 : ندینشیم

 

 میبر دیبا پاشو پاشو ؟ تو شد چت بگردم دورت -

 مارستانیب

 

 :نداشت هم زدن حرف توان که بود رستار نگران یآنقدر

 

 بده نجات داداشتو مادر رادمان -
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 ، است شدن سبک حال در شینفسها کم کم رستار

 دست شودیم باعث کندیم حس سرش یتو که یفشار

 یسخت به بدش حال تمام انیم و ردیبگ سفت را رادمان

 : زندیم لب

 

 ستین ی. .  زیچ -

 

 : کندیم کینزد شیلبها به را آب وانیل رادمان

 

 بخور نویا -

 

 شیبرا آب وانیل کی که بود یخشک ریکو شیگلو

 یوقت رندیگیم آرام ها صدا انگار کم کم ، نبود جوابگو
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 اردد که یتوان تمام با شودیم مارستانیب و دکتر از حرف

 اولش بار و ندارد یازین کند یحال آنها به کندیم یسع

 : کندیم تجربه را درد نیا که ستین

 

 بم. . خو. .  نیس. . نتر -

 

 ردشد بلکه تا کندیم وارد فشار اش شده منقبض فک به

 . ندیبب تر واضح بتواند و کند خفه را

 

 : ردیگیم باال را رستار صورت شیدستها با رادمان

 

 ادیب بند خون ریبگ باال سرتو -
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 سرش یتو یصداها یول است حس یب تنش تمام

 او به مضطرب رادمان ، بودند شده تر کمرنگ و کمرنگ

 : دوزدیم چشم

 

 ؟ یبهتر -

 

 از تر حال و حس یب و ندیبیم را اطرافش باالخره رستار

 را اش کهنه قیرف داستان و دهد یحیتوض که است ان

 : دیبگو

 

 نشده یزیچ. .  خوبم -

 

 : ردیبگ نفس بتواند تا است مکث با جمالتش
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 رمیبم. .  ستین قرار فعال -
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 تاررس کردن فکر بدون و کشدیم یراحت نفس تازه رادمان

 : کندیم نوازش را سرش دست با و کشدیم آغوش در را

 

 خوادینم مرگتو یکس وال به رینم -
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 ها یحس یب تمام ، بیعج جمله نیا ، برادرانه آغوش نیا

 برادرانه یایدن به کندیم وادارش و زندیم کنار را دردش و

 نشسته غبار و گرد و خاک شانیرو سالهاست که ییها

 . وفتدیب بود

 

 دستش ناخواسته و دهدیم قورت یسخت به را دهانش آب

 : ندینشیم رادمان کمر یرو

 

 رد پا از راحت نقدریا که نکردم تحمل رو یسخت نهمهیا -

 امیب

 

 شمار به اش یزندگ نادر اتفاقات جزوه زیچ همه امشب

 ذهنش در االن به تا هرچه کند فکر نکهیا ، رفتیم
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 ، دزیریم هم به را اعصابش بوده اشتباه و کذب پرورانده

 قفر هیبق با رادمان هیقض که داندیم خوب را زیچ کی اما

 . دارد

 

 یباش دلخور ازمون هرچقدرم میکرد داتیپ تازه ماهم-

 ارمین در کارت از سر و یباش مرموز برام که هرچقدرم

 . میبد دستت از میخواینم گهید یول

 

 فاصله او از و دهدیم تکان یسر رادمان حرف نیا با

 : ردیگیم

 

 کنهیم ترمیقو ، ُکشهینم منو درد نیا -
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 : بوسدیم را اش شانه ماهدخت

 

 ینطوریا یچجور ، روزتو و حال نیا نمینب رمیبم من -

 ستین راحت دلم بخدا دکتر میبر پاشو ؟ یشد

 

 تردک برم ادیم سرم بال نیا که یا هردفعه یبرا قراره اگر -

 هدر دیبا دکترا یمطبا تو عمرم نصف ، یچیه گهید که

 بره

 

 دماغ خون انیجر بدانند منتظرن هردونفر دانستیم

 دبفهم یکس خواستینم دلش نکهیباا ، ستیچ شدنش

 : رفت لو شیها برنامه برعکس یول
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 رادکت ، دوستم شده درد نیا اتفاقا اون از بعد یبچگ از -

 روزا اون ادی منو که یزیهرچ یعاطف شوک گنیم بهش

 اغمسر ادیب شوک نیا شهیم باعث کنه بد حالمو و بندازه

 آخرمم بار افتاده اتفاق واسم ستین اولم بار ، نیهم

 .  ستین

 

 : کندیم نگاهش ناآرام و ریدلگ ماهدخت

 

 نگفتن دکترا اون ؟ شهیمآدم دوستهم درد مگه آخه -

 ه؟؟یچ درمونش

 

 : دهدیم هیتک تخت به را اش خسته تن رستار
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 یبمون یطوالن مدت هی یهرچ با ، نشه چرا اره -

 و کننیم ولت همه ینیبب یوقت یایب کنار باهاش یمجبور

 ایلیخ از درد هی یوفا یحت یفهمیم پس ، باهاته هنوز اون

 . بشه قتیرف همون یدیم حیترج و شترهیب

 

 هیر وارد را هوا از یادیز حجم و کشدیم یقیعم نفس

 : کندیم شیها

 

 که یباش داشته شاد و آروم یزندگ هی دیبا گنیم دکترا -

 ادین سراغت گهید شوک نیا و یوفتین گذشته ادی

 

 : زندیم یپوزخند شیحرفها انیم
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 هندار یمعن جانیه بدون که یزندگ متاسفم گفتم منم -

 

 ار ییها رنج چه اش گمشده پسر ندیبیم نکهیا از ماهدخت

 : شودیم شتریب دلش غم دهیرس او به و کرده تحمل
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 نکن یباز خودت جون با ستین بردار یشوخ دردا نیا -

 دور اس گذشته از یزیهرچ بعد به نیا از ، زدلمیعز



 

Romanzo_o 2722 

 شکا ، نمتیبب ینجوریا دوباره نداره طاقت دلم میزیبر

 بود خوب االن حالت بلکه یبود برگشته روزا همون

 بود کمتر شدتش فقط داشتم هم اونموقع دردو نیا -

 : کندیم نگاه دادیم گوش فقط سکوت در که رادمان به

 . . یم آدماشو هم رو گذشته هم باالخره روز هی -

 : پردیم حرفش وسط رادمان

 یبخش یم -

 دور از ماهدخت یجلو کندیم اش یحال حرف نیا از بعد

 . نزند یحرف ختنیر

 : زندیم یمرموز لبخند رستار

 بخشم یم بدم بخشم یم ، آره -

 : بوسدیم را شیموها یرو ماهدخت
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 تدل شهیم بهتر حالتم ینطوریا ، یکنیم یدرست کار -

 . یکنیم یزندگ ، یکشیم نفس راحت ، شهیم راحت

 : شودیم بلند شیجا از هم بعد

 واببخ ایب بعدم صورتت بزن آب هی پاشو ، مادر پاشو -

 یشد تیاذ یلیخ امشب

 : شودیم بلند هم رادمان

 ارهیب مسکن واست گمیم خانوم عصمت به -

 : دوزدیم او به را مرموزش یچشمها رستار

 نره ادتی رو فردا -

 رستار امشب حال ، کشدیم شیموها یتو یدست رادمان

 هیقب یجلو اگر دیشا ، بود کرده شتریب را وجدانش عذاب

 : ببخشد را او یکم رستار کند یعذرخواه

 رهینم ادمی -
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 برو یما ریبخ شب -

 باالخره و ندیگویم یریبخ شب هم ماهدخت و رادمان

 . رودیم خودش اتاق به هرکس

 . دهد رخ بود قرار یبزرگ اتفاقات فردا

* * * 

 " گلچهره" 

 فکر شبید اتفاقات به و بودم دانشگاه به رفتن ریمس یتو

 تهناخواس و افتم یم رستار یلمسها و ها بوسه ادی ، کنمیم

 نیح نیهم در زنمیم یلبخند و کشمیم میلبها یرو یدست

 : دیگویم و داردیم نگه یتاکس راننده

 هافتاد نیماش واسه یاتفاق هی انگار ، خانوم دیببخش-

 چه نمیبب کنم چک نیکن صبر قهیدق چند هی ، شد خاموش

 مرگشه
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 دمیرسیم رید امروزم کالس به اگر ، کنمیم نگاه ساعتم به

 و بد لب ریز حرص با زدمیم را دانشگاه دیق دیبا کل به

 :میگویم بعدهم کنمیم بارش راه یب

 ونچ رمیبگ گهید نیماش هی من کشهیم طول یلیخ اگر-

 شده رمید

 : دیگویم مردد یکم راننده

 مبگ ترسمیم شهیم ینطوریا روزه دو االن بخدا دونمینم-

 شم شرمندتون بعد بکشه یول کشهینم طول

 ادهیپ و کنمیم حساب را پولش کردن تلف وقت بدون

 سمکال به زود دیبا و داشتم عجله که یروز قایدق ، شومیم

 . بودم افتاده لنگش نیماش با راننده هی ریگ دمیرسیم

 رعتس به یگرید نیماش شدم ادهیپ ان از که ینیماش پشت

 با ، کند برخورد من با بود کینزد که یجور کندیم پارک
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 درست را راننده نکهیا با و کنمیم نگاهش ظیغ و اخم

 : میگویم دمیدینم

 یکن رمیز بود کینزد مگه یکور-

 

 

. 

 

 عبور کنارش از باشم یجواب منتظر نکهیا بدون بعدهم

 یعس لمیموبا یرو کشنیاپل با تر طرف آن یکم و کنمیم

 . سمبر دانشگاه به زودتر و رمیبگ یگرید نیماش کنمیم

 

 راننده ، برسد یتاکس بودم منتظر که فاصله نیهم در

 یگاریس و شودیم ادهیپ بزند من به بود کینزد که ینیماش



 

Romanzo_o 2727 

 فاصله نیهم از و ندارد یدرست افهیق ، کندیم روشن

 . ستین یمتشخص آدم است مشخص

 

 هنکیا از قبل و رودیم اعصابم یرو گارشیس یبو و دود

 سر بودم گرفته که یدیجد یتاکس کنم بارش یزیچ

 هک یگاریس یآدمها از ، شومیم سوار بالفاصله و رسدیم

 . ودمب متنفر کردندیم دود را گارشانیس هیبق به توجه یب

 

 . برسم موقع به بودم دوارمیام اندازم یم ینگاه ساعتم به

. 

 

 

۴۴۴ 
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* * * 

 

 شیچشمها با ، دارد قرار شیرو یجلو یدیجد پرونده

 و فکر تمام یول کندیم دنبال را پرونده یرو یها نوشته

 ، فهمدینم ها نوشته از زیچ چیه و ستیگرید یجا ذکرش

 هربار و شودیم ظاهر چشمش مقابل رستار شوِک مدام

 . بردیم یپ ، است اتفاق نیا مقصر چقدر که نیا به شتریب

 

 هب را نگاهش و زندیم هیتک یصندل به و کشدیم یپوف

 رستار از و اعتراف همه یجلو دیبا امروز ، دوزدیم سقف
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 دهد انجامش دیبا اما است سخت نکهیباا کند یعذرخواه

 یوقت از چرخدیم گلچهره یپ ذهنش گرید طرف از ،

 رو به رو باهم که هرلحظه بود زده او به را دلش حرف

 صدق عنوان چیه به انگار و کردیم فرار یقیطر به شدندیم

 دهدیم حق او به ، نداشت را هیقض نیا درمورد زدن حرف

 یمک زیچ ، دیاین کنار مسئله نیباا ای بکشد خجالت که

 بکبهک همه آن با نهیآد رادمان بود دهیفهم کبارهی به ستین

 ! است شده عاشقش دبدبه و

 

 خواهدیم قطف حرفا نیا با ندیبیم کندیم فکر که شتریب یول

 کور ای خنگ یآنقدر ، کند پرت گرید یجا به را ذهنش

 یول دلنگیم یگل و رستار انیم یزیچ نشود متوجه که نبود

 ونچ افتاده اتفاق دینبا که یزیچ کند باور خواهدینم اصال
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 یارک او با و شودینم کینزد یگل به بود داده قول رستار

 . ندارد

 

 امروز که یخبر اصال چه؟ باشد زده قولش ریز اگر اما

 روزید که یخبر همان ست؟یچ بدهد هیبق به بود قرار

 مهین جمله ، شد آن مانع گالره هی و دیبگو بود قرار صبح

 . . . " یگل و من"  ، آورد یم خاطر به را رستار تمام

 

 قطعا نه نه بردیم فرو شیموها یتو را دستش یعصب

 با اش رابطه دارد یسع تازه ، ستین کندیم فکر که یزیچ

 . فتدویب مسخره اتفاق نیا دینبا پس باشد خوب رستار
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 فکر ماجرا به قیعم نقدریا بود نکرده وقت اصال روزید

 . رسدیم یتلخ جینتا به دارد وضوح به االن اما ، کند

 

 تواندینم انگار شودیم تر تاب یب گذردیم شتریب هرچقدر

 دستش یرو یپاک آب دیبا زودتر هرچه و شود بند نجایا

 در به یا تقه شودیم بلند شیجا از نکهیهم ، شود ختهیر

 یم اتاق وارد یمیمق سروان اش بااجازه و شودیم وارد

 : شود

 

 تتوننیبب خوادیم نفر هی ، دینباش خسته قربان سالم -

 

 : پوشدیم را کتش تیاهم یب رادمان
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 ندارم وقت برم دیبا -

 

 : دیگویم عیسر یمیمق

 

 اصرار و اومده برادرش ، ِیانور پرونده به مربوط یول -

 بزنه حرف شما با داره

 

 که ناال درست کشدیم گردنش پشت یدست یعصب رادمان

 تصحب یانور برادر با دیبا است گرید یجا فکرش تمام

 ! کند

 

 : شود تر ارام تا کشدیم یقیعم نفس
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 دیاب و ندارم وقت ادیز که کن یحال بهش فقط ادیب بگو -

 برم

 

 ندچ از بعد و رودیم رونیب اتاق از و کندیم اطاعت یمیمق

 سالم و شودیم اتاق وارد چهارشانه و قدبلند یمرد قهیدق

 دهدیم

 

 

۴۴۴ 

 

. 

. 
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 رارق هم بار نیا مطمئنن و ندیبیم را او که ستین اول بار

 . بشنود او از را قبل دفعه یحرفها است

 

 دینباش خسته ، سرگرد جناب سالم -

 

 : کندیم نگاهش اخم با و یجد رادمان

 

 کار من دیبگ زودتر نیدار یحرف اگر ، ممنون سالم -

 برم دیبا دارم

 

 : دیگویم و ندینشیم یصندل یرو لکسیر یانور

 

 دینیبش لطفا سرگرد جناب مهمه منم کار -
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 : زندیم هیتک زیم به رادمان

 

 ارک جواب هیچندثان نیهم یتو و نشستن بدون من یول -

 ! نه ، دمیم مهمتونو

 

 : گذاردیم گرشید یپا یرو را شیپا کی یانور

 

 دمیاامن لطفا داشتم یشتریب انتظار شما از سرگرد جناب -

 دینکن

 

 : کندیم نگاهش ظیغ به رادمان
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 یزنیم رو یحرف یدار و نجایا یاومد که دومه بار نیا -

 تمتفرسیم رشوه شنهادیپ جرم به گفتم بهت اول بار که

 ! برادرت کنار

 

 : کندیم نگاه رادمان به لکسیر مرد

 

 حرفتون سر نمیبب اومدم فقط نزدم یحرف هنوز که من -

 نه ای نیموند

 

 : رودیم در طرف به رادمان
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 یایب سوم بار سرحرفمم یدیفهم خداروشکر که االنم -

 در شمیدلتنگ از تا برادرت کنار فرستمتیم میمستق نجایا

 یایب

 

 : زندیم یژکوند لبخند و شودیم بلند شیجا از یانور

 

 یآزاد یازا در ، سرگرد جناب یکنیم بد خودت به -

 دیق تنها نه االن اما شدیم بتینص یباارزش یزایچ برادرم

 . . بلکه بزن اونارو

 

 : زندیم یپوزخند

 

 سرگرد جناب خوش روز الیخیب یچیه -
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 : ردیگیم را شیجلو رادمان

 

 ؟ یچ بلکه -

 

 : کندیم نگاهش زیتمسخرآم

 

 ؟ یکنیم دیتهد منو تو نکنه -

 

 : اندازد یم باال یا شانه یانور
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 یتوق از بگم خوامیم فقط ، سرگرد جناب هیچ حرفا نیا -

 باش آرامشت مراقب ، میندار آرامش ما زندان رفته برادرم

 وفتهیم همه یبرا اتفاقه هرحال به

 

 رادمان کردن دیتهد یبرا یمناسب وقت اصال یانور

 : ردیگیم را اش قهی یعصب رادمان ، بود نکرده انتخاب

 

 صدا که کنمیم یبزرگ حقت در دارم یلیخ یلیخ -

 روب گمشو انداخت ین عرب که اونجا ببرنت انیب زنمینم

 هنش داتیپ نجایا زتیچ همه یب برادر دادگاه تا و رونیب

 

 قبع عقب یانور ، کندیم پرتش رونیب به اتاق از هم بعد

 : رودیم
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 یجا هی سرگرد جناب شهیم یطوفان هوا یزود به -

 . ریبگ پناه خوب

 

 ، کندیم ترک را جا آن رادمان واکنش از قبل تا هم بعد

 تیموقع نیا یتو کندیم نگاه رفتنش به یعصب رادمان

 . داشت کم را یانور مانند یعوض آدم کی فقط

 

 هب تا کندیم ترک را اداره او یها حرف به نسبت الیخیب

 . بخوابد اش آشفته افکار آتش و برسد عمارت

 

* * * 

 " گلچهره" 
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 رساندم آن به را خودم وقت سر زور به که کالسم از بعد

 را ینامزد انیجر هم تا میرفت ایپو کافه به الیش با همراه ،

 دنید اطراف از و بخورد هوا یکم الیش هم و میبگو او به

 . کند

 

 

۴۴۴ 
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 ایپو آمدن تا و رومیم ام یشگیهم یصندل و زیم سمت به

 . مینینش یم منتظرش بود امدهین کافه به هنوز که
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 هعجل با ایپو ها هیثان نیهم در و میدهیم را مانیسفارشها

 دیا یم در چرخش به کافه اطراف نگاهش و شودیم وارد

 نا و آمده سمتمان به باز شین با ندیبیم را من نکهیهم و

 : کندیم نگاهم باور

 

 ؟ یا زنده تو دختر یه -

 

 : کنمیم نگاهش یکج دهن با

 

 جنازمه نمیا ُمردم نه -
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 هدیکش الیش یسو به نگاهش و اورد یم در را میادا ایپو

 : شودیم

 

 ده؟یجد خاله دختر همون شونیا سایوا سایوا اوه -

 

 وزر چند نیا انیجر بودم گرفته تماس ایپو با که روزید

 ودب شده متعجب یانقدر ایپو و دادم حیتوض کامل نبودنم

 . دبو تصور قابل اش افهیق هم تلفن پشت از یحت که

 

 او به ایپو درمورد که یحاتیتوض با و زندیم لبخند هم الیش

 : است کرده دایپ ایپو با یمختصر ییآشنا بودم داده

 

 خودشم بله ، سالم -
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 دخترخاله بزنم صداش ؟ نداره اسم یگل خاله دختر -

 ؟ یگل

 

 : خنددیم الیش

 

 السیش اسمم -

 

 : کندیم دراز الیش سمت به را دستش ایپو

 

 ایپو جناب هستم یگل سر تاج منم ، شد حاال هاا -
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 را شیادا من ندفعهیا و چرخانمیم کاسه در را میچشمها

 ماندیم ایپو دست یرو که الیش رهیخ نگاه ، آورم یم در

 :  میگویم

 

 دستتو بکش ستین اوناش از الیش ، نشو پسرخاله -

 

 یدیم دست که یاوناش از تو مگه هیچ ستین اوناش از -

 عنتر

 

 یکن تیرعا رو فاصله یعنی که گمیم -

 

 و کشدیم عقب را ها یصندل از یکی  تیاهم یب ایپو

 : ندینشیم
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 خبر یاله بودم؟ نگرانت چقدر یدونیم خره حاال خب -

 یا دهزن ای یمرد یبگ سرت ریخ دینبا واسم ارنیب مرگتو

 روز چند بعد یریم یکنیم خاموش صوحابتو یب یگوش ؟

 ؟ کردم دایپ دیجد خونواده هی یگیم یزنیم زنگ

 

 : اندازم یم باال یا شانه

 

 عیسر نقدریا یچ همه دادم حیتوض که روزید بگم یچ -

 بابا و طال مامان ، شوکشم تو هنوز خودم که رفت شیپ

 دوباره خوادیم دلم االن از که خوبن یاونقدر صالح

 ششونیپ برگردم

 



 

Romanzo_o 2747 

 : رودیم باال شیابروها ایپو

 

 نخواه یاومد رید بابا اوووه ؟ صالح بابا ؟ طال مامان -

 برو زود

 

 : کنمیم نگاهش زده ذوق

 

 داداچ ندادم بهت خبرو نیتر بمب هنوز تازه -

 

 : اوردیب اب شیبرا کندیم اشاره گارسون به ایپو
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 مبب ؟ ماهگِل و ستین یتیگ مامانت نکهیا از تر بمب -

 فکر همه عمر هی و داشته گهید زن هی فرامرز نکهیا از تر

 ؟ یهست یراه سر دختر تو کردنیم

 

 را بود آن در ام حلقه که یدست و دهمیم تکان یسر

 رمیگیم شیرو یجلو

 

 ! کردم نامزد من ، بله -

 

 است مانده مبهوت و مات ، کندیم نگاهم زدن پلک بدون

 : زندیم لب ناباور ،

 

 یگیم یچ -
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 : شودیم تر باز شمین

 

 نمیا ، کردم نامزد گمیم دارم ایشد تعجب عالمت -

 حلقمه

 

 

۴۴۹ 

 

 

 

 نگاهش زده رتیح ، رمیگیم صورتش یجلو دستمو 

 : چرخدیم صورتم یرو هم بعد و حلقه یرو
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 ؟ یزاریم کارم سر یدار ای یهست یجد االن -

 

 : کنمیم نگاهش لبخند با

 

 گمیم راست بابام روح به -

 

 یب ازت روز چهار سه همش بابا ؟ یک با یچ یعنی -

 هو؟؟ی شد یچ بودم خبر

 

 رستار با -

 

 : شودیم باز ممکن حد نیتااخر شیچشمها ندفعهیا
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 یکنیم یشوخ-

 

 : ردیگیم ام خنده که است گم سردر یانقدر

 

 بیعج روز چند نیا اتفاقات یول یکرد هنگ دونمیم-

 شوکشونم یتو هنوز خودم بودن میزندگ یاتفاقا نیتر

 

 زنده و سالم االن بعد ؟یکرد نامزد رستار اون با تو -

 ؟یچجور ؟ینشست نجایا
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 خبرو نیا یدار که یهست ینفر نیاول تو نگیجیج -

 برخ صالح بابا طالو مامان و الیش جز به یچکیه یشنویم

 نداره

 

 : شودیم یجد اش چهره حالت ایپو

 

 مگه اخه ؟ دختر یکرد کاریچ تو فهممینم اصال من -

 ه؟ندار خبر هم چکسیه یکرد نامزد یبگ یایب هوی هیالک

 

 یعاشقش اگر یگفت خودت برم نکهیا از قبل تو؟ چته -

 ارمد االن خب پشتتم من جلو برو عشقه یکنیم فکر اگر

 بگو کیتبر نامزدکردم گمیم
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 : فرستدیم رونیب را نفسش کالفه ایپو

 

 نیا تا نه اما جلو برو گفتم احمق من نگرانتم من خره-

!  حلقمه نمیا کردم نامزد یبگ یایب بعد روز دو که حد

 زیسوپرا یبگ یایب فردا پس یبر شیپ ینطوریهم ترسمیم

 دونهینم یچکیه بچمه نمیا

 

 : کنمیم اخم

 

 ِنک یخال آدم دل تو اسکار ایپو متاسفم برات که واقعا -

 رهیگیم تعلق تو به عالم

 

 : است یجد هم دارد اخم هم ایپو



 

Romanzo_o 2754 

 

 ؟؟ نینگفت هیبق به چرا-

 

 میگب مینتونست شد یزیچ هی میبگ میخواست بار هر -

 

 شودیم بلند شیجا از دیبگو چه بود مانده ما نیب که الیش

: 

 

 مبخور قهومو نمیبش دنج یجا هی برم دمیم حیترج من -

 ودوتار شما یدعوا نکهیا یجا به بخونم بردارم کتابم هی

 فعالاا ، نمیبب

 

 ! رودیم و داردیم بر را فشیک



 

Romanzo_o 2755 

 

 : است نگران اش چهره حالت ایپو

 

 اینکرد یکار کم ؟ یترسینم تو دختر -

 

 میمتص برام هیبق که ستمین بچه گهید دمیفهم چون نه -

 اشهب درست انتخابمم ، امیم بر خودم پس از خودم رنیبگ

 خودمه انتخاب غلط ای

 

 من به خبر هی قبلش الاقل نگرانتم من یگل ؟ نیهم -

 ستین درست گهید هم سرخودانه نقدریا یدادیم

 

 : گمیم کردن فکر بدون انیم نیا در
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 رادمان درمورد هم یزیچ هی کنار به نایا همه حاال -

 بگم بهت دیبا که هست

 

 اشتمد ازین اما کنم باور بودم نتوانسته است هنوز که هنوز

 لمد که یکس نیاول و میبگو را انیجر نفر کی به حداقل

 . بود ایپو بداند خواستیم

 : کشدیم صورتش یرو را شیدستها ایپو

 ؟ شده یچ گهید کنه ریخ به خدا -

 : مگفتیم دیبا و داشت تیواقع اما بود سخت گفتنش

 ! عاشقمه گفت -

 : زندیم خنده ریز یپق ایپو

 مطمئنم هیشوخ گهید نیا -
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 : ردیگیم فرا را میپا تا سر یبیعج حس

 

 کهنیا اال کنم فکر بود ممکن میزندگ یتو یزیهرچ به -

 نگام یعاشق و عشق چشم به نه یخواهر چشم به رادمان

 ! کنه



 

Romanzo_o 2758 

 

 : رمیگیم دندان به را لبم گوشه

 

 اگر رهیم جلو داره بیغر و بیعج یلیخ یچ همه -

 که یا لحظه از چقدر و آشوبه دلم یتو چقدر یبدون

 نیا اصال!  ترسمیم میشد نامزد رستار و من بفهمه رادمان

 یحیفج طرز به شهینم درست گهید رابطشون ، کنار به

 بشه بدتر ممکنه

 

 : کنمیم گره هم در زیم یرو را میدستها

 

 نیا خواستهیم و داره دوست منو وقته یلیخ گفت بهم -

 نتونسته یول بزنه حرفارو
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 عالم کی دارد حق هم او ، کندیم نگاهم باز دهان با ایپو

 یبرا بودم داده خوردش به باهم را نیسنگ و دیجد خبر

 . داشت الزم وقت کردنشان هضم

 

 انسش برادر تا دو رابطه من بخاطر کنمیم فکر که نیا از -

 نهیع تونستمیم کاش ادیم بدم خودم از نداره شدن بهتر

 نمینب وجفتش گهید که ییجا هی برم کنم ول داستانا ای لمایف

 

 : فرستدیم رونیب دار صدا را نفسش ایپو

 

 ! بد یافتاد ریگ بد یگل -
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 یانداخت ادمی که یمرس -

 

 : کندیم نگاهم یا آشفته افهیق با ایپو

 

 که درسته ، توهه عاشق کرده اعتراف رادمان نکهیا از -

 نشدم شوکه یلیخ یول کردم تعجب

 

 : دهدیم ادامه که کنمیم نگاهش جیگ

 

 کردمیم حس یگفتیم تاشیحما و رادمان از که شهیهم -

 اغب تو اصال و یبود ساده تو یول لنگهیم کارش یجا هی

 رو آبرو که هم یوقت از ، اوردمینم روت به منم ینبود

 مدست کار حساب کامل گهید کرد نگشتنت من با بهونه
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 هب نسبت تو دید چون اوردمین خودم یرو به بازم اما اومد

 هب ذهنتو نداشتم دوست و بود ابهت با برادر هی مثل اون

 زمیبر هم

 

 قاحم منه و بود شده هیقض متوجه هم ایپو یحت نکهیا از

 همان فهممیم شتریب ، بودم نکرده شک هم یا ذره یحت

 هک یزیچ مانند درست است برف ریز سرش که ام یکبک

 . بود گفته خوابم یتو رستار

 

 نامزد رستار با تو کرد شهینم یا گهید کار چیه االنم -

 چه و ادیب خوشش چه رادمان  ، اونه شیپ دلت و یشد

 زا قبل اگر هرچند کنه قبول قتویحق نیا مجبوره ادین

 بهم سیِک تا دو عنوان به رو رستار و رادمان یزیهرچ

 . . یکردیم یمعرف
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 : دیگویم بودن مردد هیثان چند با

 

 دمیدیم تر مناسب رادمانو برات -

 

 : دیگو یم عیسر که کنمیم نگاهش رفته وا

 

 وت با رفتارش و شناسمیم مدتهاست که یآدم به چون -

 ! دارم اعتماد شتریب ، دمید رو

 

 یورچج رستار که نمیا شوک تو هنوز من بگم بهتره یحت

 تونحس یدیفهم شد یچ اصال ره؟یبگ بله تو از تونست

 ؟؟ یکرد قبول شنهادشویپ که اس طرفه دو
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 حس ایپو یحرفها ، کنمیم تر زبان سر با را لبم

 : بود کرده القا افکارم به یندیناخوشا
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 از اصال داره دوسم گفت بهم اونجا ، مزرعه میرفت یوقت -

 هیبق دیشا ، فهممیم حرفاش یال به ال از فهممیم کاراش

 کنمیم درکش هم نمیبیم هم من یول حسشو ننینب
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 جواب هی منم حرف هر یبرا یکرد خودتو انتخاب تو -

 یآرزو بکنم برات تونمیم االن که یکار تنها یدار

 یول هنباش انتخاب نیا تو یمونیپش دوارمیام ، هیخوشبخت

 ! گذرمینم ازش من بشکنه دلتو دوباره بخواد اگر بگم نمیا

 

 : زنمیم یکمرنگ لبخند

 

 یهست که یمرس -

 

 بود مونده کم یدونیم بودنو نیا قدر تو که چقدرم -

 ! کردم نامزد یبگ یایب بعد ییبزا

 

 : کنمیم نگاهش شرمنده
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 تو از خبر یب رو یکار هی عمرم کل یتو بار نیاول یبرا -

 احساس بار نیاول یبرا هم بونیتر نیهم از ، دادم انجام

 شهینم تکرار گهید ، کنمیم ندامت

 

 یول رمیپذ یم ؟ یکرد یخواه معذرت یعنی االن ، اها -

 ! دارم تو با من که یرفاقت یتو تف واقعا

 

 معذرت شدم قائل ارزش برات رسرمیخ ؟ چرا گهید -

 کردم هم یخواه

 

 : ردیگیم من از را نگاهش ظیغ با
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 هی دینبا یدیم توینامزد خبر یاومد سالها بعد که حاال -

 بتاتیمص از جلوم ینشست دق نهیآ نهیع ؟یاوردیم ینیریش

 یا کلوچه ، یکیک بودم نشسته هم روضه تو من ، یگیم

 بمینص ییحلوا هی یاوردیم مرگتم خبر ، دادنیم بم تااالن

 ! شدیم

 

 زارمیم جلوش زیم یرو و ارمیم رونیب فمیک یتو از یظرف

: 

 

 ینیریش ریبگ ایب شکمت تو بخوره کارد تن پنج حق به -

 طال مامان دستپخت آوردم
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 اخر روز طال مامان ، کندیم بازش و قاپدیم را ظرف عیسر

 با ات گذاشت بود کرده درست که ییها ینیریش از میبرا

 ومدهین دلم یول بودن خوشمزه یلیخ نکهیباا ، ببرم خودم

 . بخورم خودم رو همه بود

 

 توهه وگرنه برسه من به یریخ طال مامان از نکهیا مگر -

 من واسه یهست یاله عذاب فقط ریخ یب

 

 از ، شودیم ها ینیریش خوردن مشغول اشتها با هم بعد

 تکان دست بود یکتاب خوندن غرق که الیش یبرا دور

 . دیایب ما شیپ خواهمیم او از و دهمیم
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 سر ایپو سمت به را فنجان ، شودیم تمام که ام قهوه

 : دهمیم

 

 هیچ به یچ نیبب بنداز تهش به گاین هی -

 

 : خوردیم ها ینیریش یرو آب وانیل کی ایپو

 

 هکاف واسه قرارداد هی کن آشنا من با رو طال مامان بنظرم -

 بپزه اینیریش نیا از ببندم باهاش

 

 : داردیبرم را فنجان حرف نیا از بعد
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 یعشق مثلث هی باشه؟ فنجون نیا ته یچ یدار انتظار-

 ! خطرناک

 

 : فرستمیم رونیب یحرص را نفسم

 

 زهیریم هم به اعصابم ادیم اسمش ایپو هوف -

 

 : کندیم نگاه فنجان کف به دقت با ایپو

 

 و نهیآد رستار طرفم هی ، میدار رو نهیآد رادمان طرف هی-

 . . وسط نیا
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 فتدا یم میابروها نیب یا گره ، کندیم نگاه فنجان به یجد

: 

 

 ؟ یچ وسط نیا -

 

 نمیبیم یگل اسم به عنتر هی -
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 رونیب صدا با را ام شده حبس نفس ، خنددیم بعدهم

 : زنمیم دستش به یمشت و فرستمیم

 

 متاسفم برات ایپو یشعوریب یلیخ-

 

 اما ودب یسرگرم و حیتفر یبرا تنها ایپو یفالها نکهیباا

 آمد یم در آب از هم درست یحرفها شانیال به ال شهیهم

 . نباشد درست ییچندتا شیها گفته از نداشت امکان و

 

 و نرسد او به دستم که کشدیم تر عقب را خودش ایپو

 : کندیم نگاه فنجان به همچنان

 

 منیبیم بد حال و یاهیس مثل یزیچ هی و یابر یهوا هی-
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 : کنمیم نگاهش دلشوره با

 

 دتکبو و اهیس زنمیم گرفته تیشوخ بازم اگر نیبب -

 ایپو کنمایم

 

 : زندیم لبخند یتصعن ، بود شده تر یجد حالتش

 

 دیبا یه حاال یداد بم ینیریش کهیدوت اصال الیخیب -

 بابا کن ولم رمیبگ فال و بخورم کتک ازت

 

 گاهن فنجان ته به و نمیشیم کنارش و شمیم بلند میجا از

 : کنمیم



 

Romanzo_o 2773 

 

 بخت و فنجون اون ته یچ ایپو نزن مفت زر نقدریا -

 ؟ چونینپ یخودیب منه اههیس

 

 فنجان هب دوباره ناچار به شمینم الشیخیب ندیبیم که ایپو

 : کندیم نگاه

 

 هم تا چند ، اس رهیت باالش آسمون که نمیبیم خونه هی -

 دونمیم چه انگار و خونه نیا به زدن زل که نمیبیم چشم

 کنن یکار هی خوانیم

 

 : چرخاندیم را فنجان
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 ! نمیبیم یزیخونر و خون -

 

 ! خوردیم جا حرفش نیا از هم خودش

 

 نیح نیهم در ، دهمیم قورت یسخت به را دهانم آب

 : ندینش یم کنارمان و دیآ یم الیش

 

 یسالم شما ایپو یآقا ؟ شد حل هیقض بخواد خدا خب -

 ؟ینکرد اوردوز یدیشن جا هی خبرو اونهمه ؟

 

 خودش نکهیباا و گذاردیم زیم یرو را قهوه فنجون ایپو

 را فضا کندیم یسع اما بود خورده کهی شیحرفها از هم

 :  کند عوض
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 اینیریش نیباا شدم اسهالم سهله که اوردوز -

 

 با یلو خنددیم بود کرده دایپ را خودش لنگه یکی که الیش

 : ماسد یم شیلبها یرو خنده من افهیق دنید

 

 خوبه؟؟ حالت ده؟یپر رنگت چرا شده یچ یگل -

 

 مینفسها ، زدیریم دلم و چدیپیم گوشم یتو ایپو حرف

 تمسم به و ندیبیم را روزم و حال ایپو شودیم تنگ یکم

 : چرخدیم

 

 ؟ دهش باورت که نگو گفتم خزعبالت مشت هی من بابا-
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 کندیم حلقه ام شانه دور را دستش و ندینش یم کنارم الیش

 

 حالمون نجایا میاومد ما دختر ؟ مگه بهت گفته یچ -

 باز شده چت تو شه عوض

 

 مجون تو افتاده دفعهی خوره نهیع یزیچ هی انگار اصال -

 

 : دهد یدلگرم من به دارد یسع و اورد یم آب میبرا ایپو

 

 یه بخوره هوا آورده مردمو دختر مثال خودتو کن جمع -

 ویچ همه یکنیم زهرمارش
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 ارمد که یمضخرف حس بلکه تا کشمیم قیعم نفس چند

 : شود سرکوب

 

 نینباش نگران خوبم ستین میزیچ من -

 

 وج الیش یجلو خواهدینم یول ام گفته یالک داندیم ایپو

 : کند تر خراب را

 

 

 دیا هیپا ناهار ، نداره آفت بم بادمجون خداروشکر خب-

 جبران یبرا یگل دعوت به البته خوب یجا هی میبر

 دادن مفصل ینیریش و کردنش نامزد یواشکی
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 ایپو بود نشسته آنها کنار جسمم تنها و است مشغول فکرم

 : دیگو یم دهمینم یجواب ندیب یم که

 

 کارش نیا بخاطر چون ستین مهم که یگل نظر -

 محترمه شما نظر الخانومیش ، بدهکاره بهم حاالحاالها

 ؟ یچ ای یا هیپا

 

 : اندازد یم باال یا شانه الیش

 

 بگه یگل یهرچ بخدا دونمینم -

 

 لهحوص یلیخ نکهیباا ، کنندیم نگاه من به منتظر دو هر

 قبول نیهم یبرا بزنم انها پر یتو خواستمینم یول نداشتم
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 تا میمانیم منتظر در یجلو اماده قهیدق چند از بعد و کنمیم

 . میبرو مانیشگیهم رستوران به و اوردیب را نیماش ایپو

 

 اعصابم و شودیم اور ادی را یمنف یزهایچ مدام ذهنم

 یرفهاح باشم خوب کنمیم یسع یول زدیریم هم به شتریب

 را نگاهم و کشمیم یقیعم نفس ، شود فراموشم ایپو

 : چرخانمیم اطرافم

 

 سرما از میمرد موند کجا ایپو نیا پس-

 

 و ابانیخ طرف آن به نگاهم زنمیم را حرف نیا نکهیهم

 یگاریس ، افتد یم بود زده هیتک نشیماش به که یمرد

 بخواهد ذهنم تا کند یم نگاه من به رهیخ و زندیم آتش
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 رمزت مانیجلو ایپو ام دهید کجا را او که کند لیتحل هیتجز

 نیا دیآ یم ادمی تا و میشو سوار که خواهدیم و کندیم

 و میشویم نیماش سوار بودم دهید دانشگاهم از قبل را مرد

 زرو کی در دیبا را مرد کی چرا ،  میریگیم فاصله انجا از

 رهیخ نگاه آن یول برسد یعاد بنظر دیشا ؟ نمیبب بار دو

 ! کندیم بیعج را ماجرا نیا ؟ بود چه یبرا من به اش

 

 : زندیم میبازو به یارام ضربه ایپو

 

 هی نییپا ندازمتیم بغل نیهم وگرنه ها افهیق تو نرو -

 یخرجش و دخل فکر تو االن از یبد قراره ناهار

 

 : کشدیم جلو یصندل دو نیب را خودش عقب از الیش



 

Romanzo_o 2781 

 

 حاال قاتهیرف کمهیش تو رهینم یدور یجا خانوم گدا -

 دمیم من نوشابشو پول یبخور غصشو خوادینم

 

 کندیم دییتا ایپو

 

 میمرام با ما چقدر نیبب ، من با ساالدشم پول حله آقا -

 ! یخوایم یچ گهید

 

 را زیچ همه کنمیم یسع و آورم ینم خودم یرو به یزیچ

 : کنم فراموش ساعت چند یبرا
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 خرج کمک قراره نقدریا وقت هی نینش ورشکست -

 نیباش

 

 : خنددیم ایپو

 

 خرج کمک یبگ فردا پس ترسمیم گهید میکن چه-

 نیبش ممیعروس

 

 : دیگویم طرف آن از هم الیش

 

 بخوام یلیخ من یاقتصاد اوضاع نیا تو خورده گوه -

 رمگ مجلسو رقصمیم کرم بابا براش وسط امیم بزارم مرام

 واال! کنمیم
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 : کندیم نگاه الیش به خنده با ایپو

 

 نم با هوراشم و غیج و دست و یبلبل سوت اتم هیپا -

 

 شانجفت کنترل ، اندازم یم شانیهردو به بار تاسف ینگاه

 نم به خدا بودند شده گروه که االن بود سخت ییتنها به

 ! کند رحم
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* * * 

 وات کت و کندیم وصل را نشیسرآست لیاست یها دکمه

 یموها یتو یدست ، پوشدیم هم را اش یمشک و دهیکش

 ظاهر با رستار همان درست ، کشدیم حالتش خوش

 مرموزش چهره و براق یچشمها ، بود شده اش یشگیهم

 . کردیم دییتا یخوب به را حرف نیا

 

 وجل را شینهایآست سر ، اش یشگیهم ادکلن زدن از بعد

 تمام نهیآد رادمان امروز ، رودیم در سمت به و کشدیم

 . نشاندیم شیلبها یرو یکج لبخند نیا و شدیم
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 دور مدتها از بعد خانواده همه و بود شب هشت ساعت

 دعوت هم ونیکتا عمه و یتیگ یحت ، اند شده جمع هم

 اننشیب یدلخور ای کدورت نکهیا به توجه بدون اند شده

 . است داشته وجود

 

 جواب بازهم و ردیگیم را یگل شماره سوم بار یبرا

 با بخواهد بار کی از شتریب ندارد عادت اصال ، دهدینم

 ! ردینگ یجواب و ردیبگ تماس یکس

 

 و الیش با که بود کرده افتیدر او از جیمس کی تنها ظهر

 تر زود بود خواسته او از رستارهم ، رونندیب ناهار ایپو

 و شود شکسته طلسم است قرار امشب چون برگردد

 . شود اعالم شانینامزد
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 رمنتظ هم گرید قهیچنددق و باشد خونسرد کندیم یسع

 سمتش کی ماهدخت  ، رودیم هیبق سمت به ، بماند یگل

 گرشید سمت خواهدیم هم رستار از و بود نشسته رادمان

 روزام کندیم حس یخوب به را رادمان رهیخ نگاهه ، ندیبنش

 هب را حالش و شبید تا بود نشده چشم در چشم او با کال

 انیجر بداند خواستیم هربار رادمان نکهیباا اوردین ادی

 با االن به تا و ماندیم جواب یب یول ستیچ امشب یاصل

 . بود مانده منتظر مشیمال نا افکار و یخودخور تمام

 

 هب دلش یآنقدر ، بود نشسته پسرش هردو نیب ماهدخت

 لبش از لبخند که است قرص برادر دو رابطه شدن خوب

 خراب را حالش تواندینم هم یتیگ وجود و رودینم کنار

 یعاطف شوک و رستار نگران شدت به دلش ته اما ، کند

 . است ، بود دهیفهم بهش راجع شبید از که
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 تهگف دکتر که یشاد و آرام یزندگ تواندیم چطور داندینم

 خوب دیشا اما بسازد اش دهید رنج پسر یبرا را بود

 و صلح وارید خشت نیاول رستار و رادمان رابطه شدن

 نیآست شانیهردو یبرا بعدهم ، بگذارد شانیبرا را آرامش

 و کند ازدواج اگر رستار قطعا شود دار عروس و بزند باال

 بد حال و تر کمرنگ اش گذشته همه ، شود دار بچه

 . شود ینم تکرار گرید هم شبشید

 

 : نوشدیم اش یچا از یکم ونیکتا

 

 جمع هم دور دشمن و دوست شده خبر چه امشب -

 ؟ شدن
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 لیدل تنها ، آورد ینم خودش یرو به یزیچ یتیگ

 کردن صحبت بعدهم و رستار دعوت نجایا در حضورش

 را زیچ همه گلچهره است دهیفهم که االن ، بود یگل با

 . بزند حرف او با دیبا داندیم

 

 : اندازد یم ینگاه جمع به اضیف
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 هی ما یزیهرچ از قبل ، یآبج هیچ دشمن و دوست -

 نایا اما اومده وجود به یمشکالت درسته حاال میا خونواده

 مینباش خونواده هی گهید شهینم لیدل

 

 جمع به زیآم تمسخر و کندیم نازک یچشم پشت یکت

 : اندازد یم ینگاه

 

 خونس وونهید که مونیکی ، میستین کامل نمیهمچ واال -

 عطوفت و مهر یرو از نبوده هم ما از نمونه ناگفته البته

 معمول طبق که هم یکی اون ، عسل ظرف تو بوده افتاده

 کنن جمعش دیبا ابونیخ کف از

 

 : اندازد یم ونیکتا به یخونسرد نگاه رستار
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 تکجاس اون میندار هم رو نیمت مثال ، میستین کامل آره -

 ونهخ کف ای زندان کف ؟ میکن داشیپ دیبا کجا از یعنی ؟

 ؟ توشن مردم یدخترا که ییها

 

 : کندیم نگاه ونیکتا به اخم با هم رادمان

 

 توله اومدن ایبدن یبرا مارستانیب کف از دمیشا -

 ! حرومزادش

 

 برادر دو هر یحرفها یقدر به ، برد یم ماتش ونیکتا

 سرش یرو خی آب از پر یسطل مانند که بود نیسنگ

 ! شودیم ختهیر
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 : کندیم نگاهشان یعصب عباس حاج

 

 انگار ؟ نینشد خسته زبون زخم همه نیا از گهید بسه -

 از خوامب وال به نشسته مجلس نیا یتو یبزرگتر انگار نه

 خاندان!  ارمینم چکدومتویه اسم گهید بشنوم حرفا نیا

 فراموش رو احترام که شده دهیکش کجا به کارش نهیآد

 که یکس تنها و میکرد یادیز اشتباهات ما همه ؟ کردن

 چارهیب دختر شد ناراحت و دید بیآس ما همه از شتریب

 بود فرامرز

 : گذاردیم شیعصا یرو را شیدستها
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 بحث ماها هم و کرده یبد حقش در ونیکتا پسر هم -

 یچ ستین معلوم آخرتم و ایدن و جداست کال که من

 دختر نیا با یقیطر به هرکدومتون هم شماها یول شهیم

 نیباش داشته وجدان و معرفت جو هی کاش و نیکرد تا بد

 زخم گهید بعد به نیا از الاقل و نیاریب در دلش از که

 و باشه آرامش در فرامرزم روح نیبزار و نینزن زبون

 در خونوادش کنار داره دخترش که باشه راحت الشیخ

 . کنهیم یزندگ شیآسا

 

 کم مرزفرا دختر یبرا نهایا از شتریب داندیم و است متاسف

 : است گذاشته

 

 بش چند ، بدونه ایقضا نیا از یزیچ یگل نکهیا از قبل -

 نگام یطور و ناراحت ، خوابم تو ومدیم فرامرز که بود
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 تا ، اخرتشم و ایدن یدردا تمام علت انگار کردیم

 غلشب کمی بزنم یحرف هی و بشم کینزد بهش خواستمیم

 . . بخشتم ینم گفت بهم آخرم بار و شدیم دورتر ازم کنم

. 
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 اش چهره حالت از نیا و کندیم یشرمندگ و گناه احساس

 : بود مشخص
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 نیدیفهم که االن ، دونهیم رو یچ همه یگل که االن -

 برداشت اشتباه عمر هی همتون من ِیکار پنهون بخاطر

 یگناه دختر اون نیباش خوب باهاش گهید شما نیکرد

 . منم یاصل گناهکار نداره

 

 رگیکدی به تنها همه و رودیم فرو یقیعم سکوت در خانه

 یگل به کم ونیکتا و ماهدخت و خانجون ، کنندیم نگاه

 جبران خواهندیم چگونه االن نکهیا بودند نزده زبان زخم

 . است سوال همه یبرا کنند

 

 یرو یکمرنگ پوزخند ، زندیم هیتک مبل به لکسیر رستار

 در ناال به تا شبید از نهیآد خاندان است نشسته شیلبها

 شانیکارها از ندامت ابراز و اشتباهات دنیفهم حال

 و خودش به نه ای شوند یم دهیبخش نکهیا اما ، هستند
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 به شتریب شنودیم را حرفها نیا که االن داشت یبستگ یگل

 دو هر ، است هیشب او به یگل چقدر که برد یم یپ نیا

 را دیبا که یآرامش و اند دهید خانواده نیا از ییهایبد

 . رندیبگ آنها از نتوانستن چوقتیه

 

 الح در کم کم یگل ریتاخ نیا ، کندیم نگاه ساعتش به

 نباریا کهبل تا فرستدیم شیبرا یامیپ ، است کردنش نگران

 یمایپ جوابش در اول یها هیثان همان در که ردیبگ یجواب

 نگاه کوتاهش پاسخ به و کندیم بازش عیسر ، دیآ یم

 " زود در دم ایب: "  کندیم

 

 یطور ، اندازد یم بشیج یتو را یگوش و کندیم یاخم

 : شود یم بلند شیجا از  کند جلوه یعیطب که
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 گردمیم بر االن ، دارم مهم تماس هی من -

 

 رود یم رونیب هیبق نگاه ریز از آرام هم بعد

 

 ، شود یم رهیخ او به رفتنش رونیب تا مشکوک رادمان

 مه چکدامشانیه و بود یگل و رستار ریدرگ فکرش تمام

 . زدند ینم اوضاع نیا از او ییرها یبرا یحرف

 

 ود متوجه رود یم نییپا عمارت یها پله از نکهیهم رستار

 متشانس به عی،سر شود یم بودند ستادهیا آبنما کنار که نفر

 توپدب انها به نکهیا از قبل شانیهردو افهیق دنید با و رودیم

 : کندیم تعجب ،
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 ؟ شده یچ شما نیبود کجا -

 

 هددیم ماساژ درد با را شیپا نشست یم که همانطور الیش

 مچ و بود یزخم چسب اش یشانیپ یرو هم یگل ،

 یم جلوتر نگران رستار ، است شده یچیپ باند هم دستش

 : کندیم نگاه یگل به و رود

 

 ! نیاومد خورده شکست لشکر نهیع ؟ شما شده چتون-

 

 : کندیم بغض یگل

 

 میشد الش و آش میکرد تصادف بابا یچیه -
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 : شودیم معمول حد از بازتر شیچشمها رستار

 

 تو؟ خوبه حالت ؟؟ یچجور تصادف؟-

 

 تا سر از ، کندیم ناه یگل به نگران و رود یم تر جلو

 یگل ، شود راحت الشیخ تا گذراندیم نظر از را شیپا

 : کندیم نگاه رستار به مظلوم

 

 تموم خوش و خوب هم یچ همه رونیب میرفت ایپو با -

 داخ ما به زد اومد جلو از هوی نهیماش هی برگشت موقع شد

 ! مینمرد کرد رحم بهمون
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 : زندیم صورتش به آبنما آب از الیش

 

 هم خودمونو هم و یبود راننده یجنابعال که بگو نمیا -

 ! یداد چخ به بدبختتو دوست اون نیماش

 

 کندیم تر مظلوم را خودش و کرده جمع را اش چانه یگل

: 
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 ودهب نیهم ها شهیم یزیخونر و خون بود افتاده فالم تو -

 شکسته دستش و سرش ایپو درمونگاه میرفت هممون

 شد داغون افتضاح که نشمیماش

 

 شسرزنش خواهدیم ، کندیم نگاه یگل به تاسف با رستار

 از که بود شده مظلوم یانقدر اش افهیق یول کند

 توجه با و نداشتکم یزیچ خرابکار کوچک یدخترکها

 دکنیم بغلش فقط و آورد ینم طاقت دلش شیها زخم به

 توانستینم یول است بیعج هم خودش بنظر رفتار نیا

 . بماند تفاوت یب دختر نیا به نسبت

 

 رو همه ینجوریا که یکردیم یرانندگ تو دیبا حتما -

 ؟یکن یلیز و زخم
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 و ردیگیم بیعج یآرامش رستار آغوش یگرما در یگل

 : بنددیم را شیچشمها

 

 یعنی مینمرد نکهیهم ، هیسطح زخما نیا همه نهیا مهم-

 بوده حواسش خدا

 

 زخم  و گسید یکی گرم سرش خدا ینیبیم بارم هی -

 ! برتتیم خودش با یابد زخم ، ادینم وجود به یسطح

 

 : شودیم بلند شیجا از الیش
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 ماالن ستین کن ول نکنه واصلمون درک به تا گهید آره -

 مک درمونگاه تو زدنم لرز سگ داخل میبر حرفا نیا جا به

 بکشم سرما دیبا هم نجایا بود

 

 نوازش را بود یگل یشانیپ یرو که یزخم چسب رستار

 : کندیم

 

 الاقل ؟ ینموند مارستانیب چرا ؟ کنهینم درد تییجا -

 منتطرتم؟ یک از یدونیم یزدیم زنگ بهم

 

 : دهدیم جواب الیش یگل از قبل
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 کرد رو و ریز مارو یبند استخون فقط خانوم ریخ نه-

 نمکیم حس شدمیم یبستر دیبا من ، نگفته آخ خودش

 ختهیر هم به ستممیس

 

 : کندیم لوس را خودش یگل

 

 دمب خبر خواستم ، کنهیم درد نیبب دستمو گهیم دروغ -

 یشن نگران یخودیب نشده که یخاص زیچ گفتم بعد یول

 . دشیم بد گفتمیم نمیا هوی مینداشت دردسرکم روزا نیا

 

 نوازش و ردیگیم را یگل شده یچیپ باند دست رستار

 : کشدیم دست شیرو وارانه
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 سرخودت ییبال اگر ؟ ستین یخاص زیچ چطور -

 ؟ شدیم یچ یاوردیم

 

 انگار هوی کردم یم جمع حواسمو شتریب دیبا دونمیم -

 شد ینجوریا هیثان هی تو رفت در دستم از یچ همه

 

 یدلبخن ، اوردیب در ینگران از را رستار کندیم یسع بعد

 : زندیم

 

 سرم ییبال نیهم بخاطر داشته دوست رو تو خدا -

 دیبخش بهت منو و اوردین

 



 

Romanzo_o 2805 

 یگل صورت نقاط تک تک یرو را نگاهش رستار

 : چرخاندیم

 

 یینجایا االن که داشته دوست تورو خدا نه-

 

 : پرسدیم تر یجد هم بعد

 

 ؟ خونه یاومد یپاشد که خوبه حالت یمطمئن -

 

 : زندیم بغلش ریز را شیدستها الیش

 

 شیزیچ یگل خوبه حاال میچغندر برگ که ماهم واال -

 میرفت قهقهرا به ما و ستین
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 : دهدیم تکان یسر یگل
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 اما مینک استراحت دیبا فقط میخوب جفتمون گفت دکتر -

 اونه شیپ فکرم همه مارستانیب موند چارهیب ایپو

 

 : اندازد یم هردو به ینگاه رستار
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 نینستیوا نجایا نیکن استراحت نیبر پس یاوک -

 

 : دیگو یم عیسر یگل

 

 ؟ ستنین داخل هیبق ؟یچ امشب هیقض پس -

 

 : زندیم اش ینیب نوک یرو سرانگشت با رستار

 

 تره مهم امشب هیقض از تو حال االن -

 

 . . اگر که نمیا نگران فقط ، نباش نگران خوبه حالم من -
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 کنارتم من یوقت تا نباش یچیه نگران -

 

 : کندیم نگاه جفتشان به الیش

 

 هرچقدر نیدیم کش رو هیقض نیا نیدار یادیز بنظرم -

 مشبا ، شهیم تر سخت خودتون یبرا بکشه طول شتریب

 دیبکن رو هیقض قال و نیبگ

 

 قول به یول کندیم مرددش واکنشش و رادمان فکر یگل

 سخت گفتنش کند دایپ کش شتریب هرچه هیقض نیا الیش

 یپ و کند تمام را کار دیبا امشب نیهم پس ، است تر

 . بمالد تنش به را یچ همه
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 نیا فقط ادهیز استراحت واسه وقت ، گهیم درست الیش -

 میبش راحت جفتمون میبگ رو هیقض

 

 : کشدیم جلو را شینهایآست سر رستار

 

 ؟ یکن استراحت کمی یخواینم ؟ یمطمئن -

 

 امیم زود کنم عوض لباس فقط خوبم نه -

 

 : دهدیم تکان یسر رستار

 

 ندارم یحرف من الو یاوک -
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 یم عیسر رستار که وفتندیب راه خواهندیم نفر سه هر بعد

 : دیگو

 

 ؟ یدار نامهیگواه تو یراست-

 

 : کشدیم باال را اش سرما از شده قرمز ینیب نوک یگل

 

 سرم ریخ آره -

 

 رو داده نامهیگواه بهت که یخبر یب خدا از اون پس -

 ! دارم باهاش کیکوچ کار  هی ، کن یمعرف بهم حتما
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 دبع ، خوردیم حرص و کندیم غر غر یگل و خنددیم الیش

 و الیش و سالن سمت به رستار و شوندیم خانه وارد هم

 . روند یم شانیلباسها ضیتعو یبرا یگل

 

 صحبت سر و ندیبیم مناسب را طیشرا کم کم  ماهدخت

 : کندیم باز را

 

 خارج ، میشد جمع هم دور دوباره مدتها بعد که امشب -

 وجود نشونیب یمشکل هی من یپسرا گهید حرف هر از

 همه یجلو و شهیم درست امشب بخواد خدا که داشته

 . شهیم راحت منم الیخ و کننیم بغل همو باالخره
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 دهیرس وقتش شودیم متوجه ماهدخت حرف نیا با رادمان

 یحرف یکس نکهیا از نیهم یبرا کند تمام را انیجر نیا

 : دیگو یم ، بزند

 

 لکهب رستار تنها نه که ، کردم بزرگ یلیخ اشتباه هی من -

 ببخشم خودمو نتونستم امروز به تا خودمم

 

 : است سخت شیبرا یلیخ همه یجلو حرفها نیا گفتن

 

 اتفاق اون و بود نیزم ریز یتو رستار که یروز اون-

 افتاد
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 گوش را رادمان جمله هر ، شود یم رهیخ او به رستار

 . برسد حرفش یاصل یجا به تا ماندیم منتظر و کندیم

 

 رونیب ادیب نتونست رستار نکهیا بود من ریتقص یچ همه -

 رو یسخت یکل و افتاد دور خونواده از نکهیا منه ریتقص

 . . منه ریتقص کرد تحمل
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 ، دهدیم سالم و شودیم وارد تنها گلچهره شیحرفها انیم

 شودیم پاره کالمش رشته و چرخد یم یگل یرو نگاهش

 یم یتیگ کنار یگل و دهندیم را سالمش جواب هیبق ،

 یتو و کند استراحت بود گرفته میتصم الهمیش ندینش

 . باشد نداشته حضور انها یخانوادگ جمع

 

 سمت به ذهنش داندیم و ردیگیم را نگاهش رد که رستار

 : دیگو یم عمد از شده دهیکش یگل

 

 یگفتیم یداشت -

 

 یسع یگل که یزخم چسب یرو از نگاهش رادمان

 شپنهان بود ختهیر اش یشانیپ یرو که ییموها با داشت
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 در دیآ یم ادشی تازه و رود یم رستار سمت به ، کند

 به و کندیم صاف ییگلو ،  ستیمهم یحرفها گفتن حال

 : دیگو یم یسخت

 

 رستار نیهم بخاطر و بودم کرده قفل نویزم ریز در من -

 ادیب رونیب نتونست

 

 هب ها نگاه ، کندیم تعجب هم ماهدخت یحت حرفش نیباا

 طرف به رادمان شانینیسنگ ریز و شود یم رهیخ رادمان

 : چرخد یم رستار

 

 کنمیم یعذرخواه ازت اشتباهم نیا بخاطر همه یجلو -

 کهیکوچ داداش ،
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 یگل که کندیم یخواه عذر باابهت و مردانه یآنقدر

 ار بود بزرگ اشتباهش رادمان نکهیا ، ردیگیم بغضش

 پا ریز را غرورش و برده یپ آن به نکهیهم اما دانستیم

 زا و ستین نامرد یعنی ، کردیم یعذرخواه و بود گذاشته

 . خواهدیم بخشش دلش ته

 

 ، کشدیم نفس تر راحت باالخره کندیم حس رادمان

 ینپنها زیچ گرید و شد برمال اش ساله نیچند راز باالخره

 درموردش ای دهندیم او به یجواب چه هیبق نکهیا ، ندارد

 رت سبک خودش نکهیهم اما ، داندینم را کنندیم یفکر چه

 . بود یکاف شیبرا ، است کرده هم اش یعذرخواه و شده
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 و رود یم رادمان سمت به هیبق یها واکنش از قبل رستار

 : کندیم نگاهش

 

 مباه دیبا ، میباش خونواده هی بعد به نیا از قراره اگر -

 کنمیم یسع من یول ینکرد من با یخوب کار تو میایب کنار

 ساخت خونواده شهینم نهیک با چون کنم فراموش

 

 نگاه ،  کندیم تعجب رستار یحرفها نیا از رادمان

 ، کند یم شک شیحرفها به شتریب ندیب یم که را مرموزش

 : گذارد یم رادمان شانه یرو را دستش رستار

 

 هم ینیریش هی امشبمون اوقات شدن تلخ بخاطر یحت -

 گرفتم نظر در
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 حرف رحمانه یب و کندیم نگاه رادمان یچشمها به

 :  زندیم

 

 اونم و کردم یخواستگار گلچهره از ، قبل روز چند من -

 اجازه پدربزرگش و مادربزرگ  از بعدهم داد رو بله

 ! میشد نامزد همونجا و گرفتم

 

 لب آرام رادمان گوش کنار و زندیم را مرموزش لبخند

 : زندیم

 

 جون هی گرفتم تویزندگ ، بودم طلبکار ازت یزندگ هی -

 گرفتم جونتو ، بودم طلبکار ازت
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 ! بزرگه داداش ، میحساب یب بایتقر حاال

. 
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 و قلبش  ، خودش ، زدیریم فرو هیثان از یکسر در رادمان

 حاالت نیا تمام دور از یگل و زدیر یم فرو باهم روحش

 نیسنگ سرش ، ندیبیم خودش به رهیخ نگاه و چهره در را
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 ، چدیپیم گوشش یتو رستار حرف فقط و شود یم

 ! رستار با ینامزد

 و جانش گفتیم راست ، بود کرده را خودش کار باالخره

 اهمب توانستنیم االن و بود گرفته یراحت به را اش یزندگ

 ! باشند حساب یب

 شیپاها و خبر نیا ینیسنگ ریز شودیم خم کمرش انگار

 و  نشود خورد هیبق یجلو تا ندینشیم آرام و شده سست

 . نشود مال لگد آن از شتریب غرورش

 ای ردیگب را رستار قهی تواندینم یحت که بود ناباور یآنقدر

 ، است کرده دلش با نکارویا چرا بپرسد یگل از

 اهنگ یگرید به هرکدام که هستند شوکه یآنقدر هم هیبق

 ، کنند شروع کجا از دادن جواب یبرا دانندینم و کندیم

 و ساده توانستینم شدنشان جمع هم دور روزها نیا انگار

 . باشد دیجد خبر بدون و دردسر یب
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 کندیم تشیاذ اضیف و ماهدخت نگاه ، است معذب یگل

 و کنند ازب دهان هیبق ترسدیم انگار و دهیچسب یتیگ به تنها

 . کنند بارش ستین قشیال که هرچه

 عصمت که بودند اتفاقات نیا کردن هضم حال در همه

 رادمان و ماهدخت سمت به اشک با و رسدیم سر خانم

 : رودیم

 هب خاک یوا نیکن یکار هی نیپاش توروخدا خانوم ، آقا -

 شد سرمون

 نه و دارد زدن حرف توان نه ، کندیم نگاهش تنها رادمان

 : دیگو یم چه خانوم عصمت که فهمدیم اصال

 شوندیم نگران شتریب ندیبیم را عصمت یوال و هل که هیبق

: 

 و کایرون گفت زد زنگ خواهرتون ، خانوم ماهدخت-

 یشهرباز رنیم باهم همه ، بودن ششونیپ امروز که کانین
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 کایرون از یخبر نه کنهیم گم بچهارو برگشت موقع یول

 ما هب االنم دادن خبر سیپل به!  کانین از یخبر نه و هست

 ! زدن زنگ

 بلند عیسر اضیف و زندیم خودش صورت یرو ماهدخت

 راچ بود؟ یشب چه امشب ، دیگویم ینیحس ای و شودیم

 خوردیم جا یکم هم رستار یحت ؟ نداشتند یتمام خبرها

 دهیکش را اش یانرژ و روین تمام که یفرد مانند رادمان اما

 ار خبر تا بردیم زمان یکم اند نذاشته شیبرا یجان و اند

 یبزرگ دردسر به پسرش و خواهرش بفهمد و کند درک

 ! اند افتاده

. 

. 
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 " گلچهره" 

 ، دیرس نهیآد خاندان دست به که یآخر و دیجد خبر با

 پا به عمارت یتو یا همهمه ، شد کامل کامِل شبمون

 ودب یگرید به دادن نیتسک حال در ای هرکس و بود شده

 .  بود زار خودش حال ای

 به تا برد زمان یکم دیجد خبر دو دنیشن از بعد رادمان

 بود دلخور رودینم ادمی از آخرش نگاهه اما ، دیایب خودش

 وجم صورتش یتو یشکستگ نیا انگار ، بود شکسته ،
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 خبر با شیاهویه و خشم و حرف از پر نگاه و زدیم

 . شد کنده من از زور به کانین و کایرون

 و بود رستار انتخابم من ، دهم انجام توانستم ینم یکار

 نخواهم قبلم یحسها جز یحس چیه رادمان به مطمئنم

 ! داشت

 ندهست کجا االن نبود معلوم ، بودم کانین و کایرون نگران

 گرا دانمیم راهم نیا اما ، بود افتاده شانیبرا یاتفاق چه و

 جواب در نبود معلوم دیرس ینم  هیبق به تلخ خبر نیا

 ! کردندیم چه و گفتندیم چه رستار و من و ینامزد

 هم رستار و آقاجون و عمو و یاگاه اداره بود رفته رادمان

 . بودند همراهش

 رب دستمان از یکار هردو و بودم نشسته یتیگ مامان کنار

 به نگاهم ، گذاردیم دستم یرو را دستش مامان ، آمد ینم
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 شیچشمها در که یغم با که شود یم دهیکش سمتش

 : دیگو یم بود مشخص

 زنمینم یحرف اما ، کردم تعجب یلیخ امشب خبر از -

 یخوایم خودت که یکار یداشت دوست شهیهم تو چون

 بزارن و کنن قبول هم هیبق دوارمیام ، یبد انجام رو

 به یکن یزندگ باهاش عمر هی قراره که یاون حداقل

 . باشه خودت انتخاب

 : کشمیم دندان ریز لبمو گوشه

 ادیب بدت رستار از گالره دادن لو بخاطر کردمیم فکر -

 خودش نه چون رفتیم لو روز هی باالخره گالره -

 اشهب خوشبخت و کنه تحمل تونستیم بارو نیا ینیسنگ

 . .  داشتم راحت خواب گهید من نه

 ؟ چطوره حالش روزید از -
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 گالره از یسراغ تنها نه بود گهید هرکس یول ، بهتره -

 شدینم کالم هم منم با بلکه گرفتینم

 : کشمیم صدا یب یقیعم نفس

 پس تاوان و دهیم پس داره کارشو تاوان گالره بنظرم -

 یدیم پس تاوان توهم یعنی ینیبیم تو نکهیهم اونو دادن

 حال هر با و خونه وونهید اون یتو دنشید هربار با آره -

 براش وجودم عمق از و شهیم پاره دلم بند نامساعدش

 صداس یب خدا چوب چقدر که آخ ، سوزمیم

 : سوزدیم شیبرا دلم ناراحتش چهره و ها حرف نیباا

 داد انجام واسش یکار شدیم کاش-

 نکهیمه ، زندان گوشه وفتهیب دیبا بشه خوبم حالش اگر -

 میباش آقاجون و رادمان ممنون دیبا میرونیب جفتمون

 ! مهمتره یچ همه از ها نهیآد یآبرو ، آره -
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 : دیگو یم و اس هیبق به رهیخ نگاهش یتیگ

 مامت تقاص جلومو یایب یزیهرچ از زودتر داشتم انتظار -

 یبخوا رو ساال نیا

 : زنمیم یکمرنگ پوزخند

 ؟ هشیم خوب و گردهیبرم ساالم اون رمیبگ پس تقاص -

 

 

 شهیم خنک دلت رستار مثل حداقل یول نه - 

 : کنمیم نگاه رخش مین به

 مامان شهینم خنک هیبق شدن بدبخت با من دل -

 حلقه یراحت به و کندیم نگاهم شنودیم که را اخر کلمه

 : شوندیم دهید شیچشمها یتو اشک یها

 مامان یگیم بهم هنوزم -
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 : دهمیم نییپا را بغضم

 اام ، گسید زیچ واست گالره کردم حس شهیهم درسته -

 یکرد کمکم مدرسه یایکاردست تو یکرد بزرگم خب

 بغلم یتنوشیم مشقامو بردیم خوابم و بود خستم که ییشبا

 انجام واسم مامان هی مثل رو نکارایا همه. .  یکرد یم

 ! شنینم فراموشم که شبه هی ، یداد

 : دهدیم تکان را سرش بغض با

 اتاقت یتو یترسیم یگفتیم یکردیم هیگر یشب نصف -

 یباش یقو و یکن عادت دیبا گفتیم بابات ، یبخواب تنها

 دمخو شیپ بردمتیم ومدینم دلم من یول یبخواب تنها و

 سیخ خودتو من تخت یتو که هم شبها چه یبخواب

 ! ینکرد

 یاشک یچشمها با هم او و زنمیم لبخند میبغضها انیم

 : زندیم یلبخند مهین
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 تیشونیپ تو یراه سر ُمهر مینبود گالره و من اگر -

 قشیال که یمحبت و مهر با مادرت و پدر کنار ، خوردینم

 یکمبودا تمام باعث ببخش منو ، یشدیم بزرگ یبود

 شدم تیزندگ

 پاک مانده یاشک اگر تا کشمیمصورتم یرو را میدستها

 : شود

 یزیچ یباش کرده که هم یهرکار یمن مامان هنوز تو -

 و گردهیبرم گذشتم نه دنتینبخش با ، کنهینم عوض نویا

 من ، شمیم راحت و شهیم خنک دلم االن نه شهیم درست

 گهید دونمیم اما باشم دلخور دیشا ستمین نفرت و نهیک آدم

 دمیم عذاب خودمو فقط یخودیب و شهینم عوض یچیه

 : دمیم ادامه مکث یکم با

 خوب حال و ندهیآ دلم فقط من ، گذشته ها گذشته -

 اما کنم درست تونمینم قبلمو یروزا اگر چون خوادیم
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 یتو روزامو اون بد حال خوامینم خودمه دست ندمیآ

 بدم راه ندمیا

 ینخوا هم رو روزا اون یآدما یحت اگر یدار حق -

 بازم ایناراحت اون تموم با چون ، خوامیم خونوادمو من -

 دمیشن زبون زخم ، کردم تجربه هم خوبو یزایچ کنارشون

 کردم هیگر ، کردم حس رو بوده بهم حواسشون نکهیا اما

 تو خود ، کردم حس هم رو خونواده یگرم و خنده اما

 نویا هیبق و یکرد پنهون رو گالره بد کار درسته مامان

 تو اما ، شنینم خوب باهات و کننینم فراموش چوقتیه

 نبخشمت تونمینم بخوامم اگر یمامانم من واسه

 : کندیم هیگر و ردیگیم قاب را صورتم شیدستها با

 تو بزرگه و صاف فرامرز نهیع دلت ، یگل یبابات نهیع -

 عمارته نیا یآدما از شتریب اقتتیل

 : گذارمیم شیدستها یرو را دستم
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 کیوچک ، باشه بخشش پر و بزرگ دیبا دل بابا قول به -

 خانوم یتیگ شهیم ِکدر نبخشه و باشه که

 ، کندیم مبغل ندفعهیا مامان و خانوم یتیگ گفتم بابا لحن با

 هم هنوز اما بودم آغوش نیا در یک بار نیاخر دانمینم

 . دارد آرامش میبرا

. 

 

 

۴۴۴ 

. 

. 

 

* * * 
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 خانم عصمت کنار آشپزخانه یتو یتیگ رفتن از بعد

 یحرف که باشد چشم یجلو خواهدینم دلش ، ندینشیم

 . بشنود شانینامزد درمورد

 یجلو را یچا فنجان و کشدیم یقیعم آه خانم عصمت

 : گذاردیم گلچهره

 کانین مادر جوشهیم داره سرکه و ریس مثل دلم ، خدا آخ -

 کجاست ستین معلوم معصوم طفل

 : زندیم هیتک یصندل به ناراحت یگل

 هچ مینیبب دنینم جواب زنمیم زنگ هیبق به هم یهرچ -

 نه ای شده رشونیدستگ یزیچ شد خبر

 را شیچشمها نم اش یروسر گوشه با خانم عصمت

 : ردیگیم
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 ستین بچه کایرون اخه ؟ دنشونیدزد الل زبونم یعنی -

 یوت اصال شیگوش زدیم یزیچ یزنگ باالخره بشه گم که

 نبود دسترس

 درست خانم عصمت ، دیجویم را لبش گوشه یگل

 و ودب شتریب گمشدنشان از شدنشان دهیدزد درصد گفتیم

 کایرون و کانین ، اندازد یم جانش به یقیعم ترس نیا

 اگر ، دیایب شانیزندگ سر بال نیا که نداشتند یسن هردو

 ! شدندیم وانهید قطعا ماهدخت و رادمان نشوند دایپ

 همه و کنن داشونیپ بتونن امشب نیهم دوارمیام -

 باشه اشتباه ترسناکمون تصورات و اتیحدس

 آشپزخانه وارد یکت عمه ، زندیم را حرف نیا که نیهم

 یم شیپا تا سر به ینگاه عمد از یگل دنید با ، شود یم

 تا دیآ یم زیم یرو آب پارچ سمت به هم بعد و اندازد

 :  زدیبر آب
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 هاش دهگن دنبال ایبعض ، گهید بود یکیکوچ لقمه نیمت -

 بزرگه یادیز بنظرم اما اوردن بدست خوبم و گشتنیم

 ! گلوت تو کنه ریگ کنهیم یکار ماهدخت

 به یادیز فشار و کندیم مشت را شیدستها یگل

 یکت عمه ، کند کنترل را حرصش تا کندیم وارد انگشتانش

 و طعنه با نافش چون شود ینم عوض ذاتش چوقتیه

 . است شده دهیبر هیکنا

 زرو و زتیعز نوه فکر به ، نباش من یگلو نگران شما -

 باش عروست مانیزا

 : زندیم زل یکت صورت به عمد از

 بلق اتم نوه یحت نبود لتیم باب هم تو عروس البته -

 هنکیباا خب اما اومد وجود به یدار یعروس یبفهم نکهیا

 رارق شهیهم!  یکن قبولش یشد مجبور نبود لتیم باب

 بشن رد ستین لمونیم باب که ییزایچ ستین
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 ودب شده سرخورده یحساب نیمت بخاطر روزها نیا که یکت

 یحرفها از ، شدیم عیضا شیهایگندکار بخاطر جا همه و

 ینم خودش یرو به یزیچ اما ردیگیم حرصش هم یگل

 : وفتدین پس که ردیگیم را شیپ دست و آورد

 نکهیباا مجبوره ماهدخت و یا حامله هم تو نکنه هیچ -

 ؟؟ کنه قبولت یستین لشیم باب

 : زندیم کمرش به را دستش و زده یپوزخند

 چون بخواب کفن تو برو االن از نطورهیا اگر یول -

 ! زارهینم زندت آقاجون

 را خودش تا کشدیم صدا یب یقیعم یها نفس یگل

 از شیپ ساعت چند تا ، اوردین یکت سر ییبال و کند کنترل

 نبخشد عمرش تاآخر را یکت اگر اما گفتیم دنیبخش

 ! دارد حق بیعج
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 کرد هحامل مردمو دختر که نیمت پسرت نهیع یشرفیب هی-

 اندانخ یبرا رو یرذالت نیهمچ که دیخوابیم کفن تو دیبا

 هدینرس مورچه هی به آزارم که یمن نه آورده وجود به نهیآد

! 

 کتک فصل کی ییتوانا که خوردیم یحرص چنان یکت

 یانیم در پا عیسر خانم عصمت اما دارد را یگل زدن

 : کندیم
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 زخم ادی اوضاع نیا یتو اخه داره خجالت گهید بسه -

 یها بچه بخدا زشته خانوم یکت بسه نیافتاد زبون

 هیناک طعنه ادی نجایا شما شدن یچ ستین معلوم برادرتون

 ! نیافتاد

 عصمت یحرفها با و اندازد یم یگل به یبد نگاه یکت

 از پر را آب وانیل دهدینم یجواب و دیآ یم کوتاه خانم

 . رود یم رونیب و کندیم قند

 ، دیآ یم باال بغضش و کشدیم یقیعم نفس تازه یگل

 یگل  یها شانه دور را دستش و ندینشیم کنارش عصمت

 : کندیم حلقه

 نیا دل قرار یک دونمینم که تو یبرا رمیبم یوا یه -

 بشه صاف باهات خانواده

 هرچه بود بس ، کند هیگر خواهدینم اما دارد بغض یگل

 شدیم روانه شیاشکها و شکستیم زبانها زخم یبرا
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 فقط کنند رفتار درست بااو شوندیم مجبور همه آخرش

 . اوردیب کم شانیجلو دینبا چوقتیه

 دادیم مردها آمدن از خبر که هیبق یصدا و سر دنیشن با

 خودش سرعت به یگل و شوندیم بلند شانیجا از دو هر

 ضایف ، بودند اضیف و عباس حاج ، رساندیم سالن به را

 : ندینشیم مبل یرو حال یب

 مبعد ، نبود بچها از یخبر اما گشتن رو منطقه اون کل -

 . . دهیم نشون شواهد نشدن گم نایا گفتن

 شیپا یرو خانجون و زندیم هیگر رهیز بلند ماهدخت

 : دارد بغض اضیف ، زندیم

 هب نکهیا مثل رادمان ، دنشونیدزد ادیز احتمال به گنیم -

 هم جارو همه ، کرده دمیتهد گفتیم بود مشکوک یکی

 آب ستین ازش یخبر اما گشتن زیچ همه یب نیا دنبال

 خودشه کاره معلومه نیزم تو رفته شده
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 پر را وجودش  یشتریب ینگران و ردیگیم دلش یگل

 انسرش یرو شبه کی که بود یبتیمص چه نیا ،  کندیم

 ؟ نبود مشخص هم آن از ییرها راه و بود شده نازل

 دلش ، بشنود اضیف از یشتریب یحرفها بماند تواندینم

 یوجل کانین افهیق شتریب و بشنود یه که ندارد طاقت

 و رود یم اطیح سمت به ، ردیبگ جان شیچشمها

 شیها هیر وارد دیجد یهوا تا کندیم باز را در نکهیهم

 نشسته ها پله یرو که رادمان متوجه ، شود آرامتر و شده

 . شودیم ، بود شده رهیخ نیزم به و بود

 رخمین ، بود مشخص یفسرخ صد از بودنش حال آشفته

 ، دیرسیم بنظر تر یجد و تر اخم پر شهیهم از اش اخمو

 کینزد اصال ، شود کینزد او به ترسدیم یگل که یجور

 به گذشته مانند تواندیم چگونه ؟ دیبگو چه که شود
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 تمام دهیشن را اعترافش یوقت از ؟ کند نگاه شیچشمها

 ، بود او با نشدن رو به رو یبرا تالشش
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 کانین نبود داندیم سوزدیم رادمان یبرا دلش نباریا اما

 یبرخ اما کندیم نگاه اطراف به ، است کرده ترش شکسته

 شیدایپ که مانده کجا باز دانستینم و  نبود رستار از

 ! ستین
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 هک ییفکرها چون رودیم کنار رستار فکر زود یلیخ یول

 دارند یتر پررنگ نقش ذهنش یتو است رادمان درمورد

 اوتتف یب رادمان به نسبت گذارندینم که پررنگ آنقدر ،

 اریتاخ یب کنندیم وادارش بلکه ، بگذارد شیتنها و باشد

 . ندیبنش کنارش مقدمه یب و برود سمتش به

 نیریش عطر یبو نیا مگر اما بود افکارش غرق رادمان

 یرشتیب یخطها افکارش و کند فکر شتریب دادیم اجازه

 ؟ بردارد

 باعث نیهم و فهمدیم ، نشسته کنارش یکس چه فهمدیم

 که ؟ چه که کند نگاهش ، کند نگاهش که نخواهد شودیم

 ددانینم که االن هم آن ؟ شود خاکستر و بسوزد شتریب

 قشعش دادن دست از ای بسوزد کایرون و کانین نبود یبرا

! 
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 دشخو ردیگیم میتصم ندیبیم را رادمان سکوت که یگل

 زا جرئت نیا داندینم کند باز را سربحث و بزند یحرف

 اعالم از بعد یفکر چیه بدون که بود امده شیبرا کجا

 بود که هرچه اما است نشسته رادمان کنار اش ینامزد

 . است رفتن شیپ حال در فعال

 ؟ خوبه حالت -

 دبو ارامشش که ییصدا ، زندینم یحرف و شنودیم رادمان

 یگل اما ، نشکند را دلش تا دهدینم یجواب و شنودیم را

 : دیگویم دوباره و دیا ینم کوتاه

 خودت تو کن یسع یول ستین خوب حالت دونمیم -

 یزینر

 ، کندیم انکار را یگل وجود و کندیم سکوت هم ندفعهیا

 . نبود زدن حرف یگل با وقت االن

 : کندیم نگاه رهیخ او به یگل
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 داشونیپ تو مطمئنم من یول گفت یچ عمو دمیشن -

 یکنیم

 دمیرس رید شهیهم میزندگ تو من چون نباش مطمئن -

 جا یکم یگل که ستیجد و خشک حرفش یآنقدر

 : بود خوب است زده حرف نکهیهم اما ، خوردیم

 متاسفم یچ همه بخاطر -

 : دیگویم فقط کندینم نگاهش اصال رادمان

 یعنی شدن خاکستر و سوختن شهیر از شبه هی یدونیم -

 هاتو کهیت که شدن خورد یجور هی یدونیم ، نه ای ؟ یچ

 یکن سرهم یبخوا که یند صیتشخ گهید خودتم یحت

 ؟ یچ یعنی
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 اعالم کندیم احساس و اندازد یم نییپا را نگاهش یگل

 اهاشتب نیتر اشتباه امشب نیهم درست هم آن شانینامزد

 : بود اش یزندگ

 . . بشه ینجوریا خواستمینم من بخدا -

 :   چرخدیم یگل سمت به و زندیم پوزخند یعصب رادمان

 ناال ؟ یکرد کاریچ من با یفهمیم دختر ؟ یخواستینم -

 ونهنش ویکی قلب درست نهیا نهیع ؟؟ خواستمینم یگیم

 ! بکشمش خواستمینم یبگ بعد شیبزن و یریبگ

 : زندیم ستبرش نهیس قفسه یرو

 ! نشسته جلوم و دردمه درمونم و سوزهیم نجامیا من -

. 

. 
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 شیگلو در و شودیم یسنگ بغضش رادمان رفتار از یگل

 هم باز کند درک را رادمان که هم هرچقدر ، ماندیم

 . فهمدینم را شیجا نیتر قیعم از دلش سوختن

 یم وا به رو دیرسیم گوش به چاه ته از انگار که ییصدا با

 : دیگو

 وت ، نمیبب گهید جور تورو تونمینم بخدا. .  من یول -

 ازم و یبود پشتم کوه هی نهیع یبود برادرم نهیع شهیهم



 

Romanzo_o 2846 

 هممبف رو تو حس نتونستم چوقتیه من یکردیم مراقبت

 ! کنم بد حالتو نداشتم قصد بابام روح به

 : کندیم نگاه یگل به غم از پر یچشمها با رادمان

 شیپ چندسال نکهیا ؟ سوزمیم یچ از شتریب یدونیم -

 اررست نبودن با نظرت قطعا و بگم ویچ همه تونستمیم

 ! باشه گهید زیچ تونستیم

 : زندیم پوزخند خودش روز و حال به

 گذاشته دست عهد و بود ضیمر مامان چون نگفتم اما -

 یوقت تا بشه نشون خواست بال و اال!  شبنم یرو بود

 اونموقع مگه!  میریبگ یعروس اومد وجود به طشیشرا

 کنم؟ انتخاب تورو تونستمیم مگه نه؟ بگم تونستمیم من

 ! شدیم چطور مامان حال نبود معلوم وفتادیم اتفاق نیا اگر

 پا از جوره همه امشب که یمرد به است مانده گلچهره

 : دیبگو چه کند بلندش توانستینم و بود افتاده
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 فقط یدیشنیم االنمو جواب نیهم هم موقع همون دیشا -

 وفتادیم سرت از تااالن الاقل و یدیفهمیم زودتر

 : خنددیم یعصب رادمان

 قعش مگه!  دختر یدونینم یچیه عشق از نکهیا مثل تو -

 ؟ وفتهیم آدم سر از

 . دارد او از ییجایب انتظار واقعا فهمدیم یگل حرفش نیا با

 بهت یچ ؟ برته و دور چرا رستار نگفتم بهت مگه -

 با نکارویا یدار چرا دختر ؟؟یشد خامش که گفت

 و تو نگران االن من ؟یکنیم من دل و خودت یزندگ

 ؟؟ خواهرم و پسرم ای باشم احمقانت میتصم

 دقص رستار بفهماند او به که رادمان نوبت ایپو از بعد

 دارد وجود نشانیب زیچ هر و ندارد را کردنش تیاذ

 . داندینم نه ای کند باور رادمان نکهیا اما ستیواقع
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 . . که گفتینم یالک دمیفهم -

 یبرا بزند را حرف نیا رادمان به که کشدیم خجالت یکم

 : دهدیم ادامه تر آرام یلحن با نیهم

 بودن یواقع کردم حس که ییزایچ یعنی.  داره دوسم -

 . داد نشونم حرفاشو

 به را اعصابش طرف کی از کایرون و کانین فکر رادمان

 ! گلچهره یسادگ گرید طرف از و گرفته یباز

 وننش حس هی ؟ یدیرس جهینت نیا به حس هی با فقط -

 هب امشب یدونیم ؟ ستین کلک و دوز حرفاش رستار داد

 مویزندگ چون میحساب یب هم با گفتیم ؟ گفت یچ من

 هی به تو!  گرفت ازم اونم بود طلبکار جون هی!  گرفته

 ؟؟ یکرد اعتماد یآدم نیهمچ

 : کشدیم شیموها یتو یدست یعصب
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 نییتع زشویچ همه قبل از دارهیبرم که یقدم هر اون -

 بخواد که ییهربال و نجایا اومده شده حساب کامال کرده

 دهب عذاب شتریب منو تا ارهیم شماها سر نه من سر فقط
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 داشتهن یکار تو به داد قول نکهیباا بده عذاب شتریب منو

 شرفتیپ تونسته که ییجا تا و نموند حرفش سر اما باشه

 ! کرده
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 به ررستا که یحرف ، افتد یم شیابروها نیب یا گره یگل

 زا پر انگار کردینم القا را یخوب حس اصال بود زده رادمان

 شجان به یفیکث یها شبه و شک دوباره و بود پنهان راز

 او به حسش رستار کند باور خواهدینم اما ، انداخت یم

 . دکن فکر رادمان یحرفها بودن درست به و ستین یواقع

 ارونکیا شده که بابامم بخاطر اما داره نهیک تو از درسته -

 کنهینم من با

 را یگل جواب تواندینم  و خوردیم زنگ رادمان یگوش

 عدب و کندیم وصل را تماس شودیم بلند شیجا از ، بدهد

 هجمل تنها و شنودیم خط پشت از ییزهایچ هیثان چند از

 . بود"  رسونمیم خودمو االن"  دیگویم که یا

 : کندیم نگاه یگل به و ابدی یم انیپا تماس بعدهم
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 قول به اما درک به من ، کنه سواستفاده ازت زارمینم -

 ستین یالک گرفتنش آدما یزندگ و جون خودش

  نمک دایپ هارو بچه دیبا فعال شهینم تموم نجایا حرفامون

 عقب قدم چند یگل به اش رهیخ نگاه همان به هم بعد

 سوار عجله با و چرخدیم کامال هم بعد و رودیم عقب

 . رودیم رونیب عمارت از و شودیم نیماش

 جلوتر هرچه چرا ، ردیگیم شیدستها انیم را سرش یگل

 و کندیم اشتباه ، کرده باز را ها گره کندیم فکر و رودیم

 ؟ شوندیم تر کور ها گره

 که یدیجد یها دیترد و شک از بود پر رستار و او نیب

 . اند افتاده جانش به خوره مانند

* * * 

 " رستار" 
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 را نفسم زندیم زنگ دیجاو ، نشستم نیماش یتو نکهیهم

 : دهمیم جواب و فرستمیم رونیب کالفه

 شده یچ -

 مهینامال کمی اوضاع ، داداش سالم -

 : کنمیم نگاه رونیب به

 ؟ مگه شده یچ ؟ یچ یعنی -

 کرد دایپ رو ایجورج یپر -

 ؟ مهینامال شیچ نیا خب -

 رفته در بعدشم و کرده یزخم رو یپر یعوض دختره -

 برسون خودتو یتونیم اگر داداش

 : زنمیم فرمون یرو و میگویم لب ریز یلعنت

 چطوره؟ یپر حال!  یلعنت حرومزاده -

 ایب زودتر داداش ستین خوب -
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 یم کنارم یصندل یرو و کنمیم قطع را یگوش یعصب

 فکر امشب خراب اوضاع به و  بودم یپر نگران اندازم

 ! بود دادن جواب معکوس حال در ام برنامه کنمیم

 یگوش امیپ یصدا نیح نیهم در که کنم حرکت خوامیم

 طیراش به توجه با  و باشد دیجاو کنمیم فکر شنومیم را ام

 اب ناشناس شماره دنید با اما ، کنمیم چک را امیپ امشب

 هریخ صفحه یرو نگاهم و کنمیم باز را امیپ  مکث یکم

  ماندیم

"The game has just started mr dal" 

 "دال مستر شده شروع تازه یباز"   

 ، انلودد محض به و شودیم ارسال یلیفا امیپ نیا بند پشت

 ! شودیم ظاهر میچشمها یجلو کایرون و کانین ریتصو

. 
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 که یزیچ تنها به دهمیم فشار دستم یتو را یگوش یعصب

 ! بود اتفاق نیا فقط کردمینم فکر

 و دهدیم جواب دهینکش هیثان به و رمیگیم را اش شماره

 یگوش یتو اش یشگیهم زیانگ نفرت خنده یصدا

 : چدیپیم

- hello mr dal 
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 یجواب نکهیا از قبل و دهمیم فشار هم یرو را میچشمها

 : دیگویم یفارس لهجه و خنده با بدهم

 پارسال گهیم ، نیدار خوب المثل ضرب هی ایرانیا شما -

 آشناا امسال دوست

 : دهمینم یتیاهم شیهایباز مسخره به

-What do you want (??؟یخوایم یچ) 

 : شودیم تر یجد یکم هم او نباریا

-I want everything you took from me 

 (خوامیم رو یگرفت ازم که یهرچ)

 : زنمیم یپوزخند

-The lost are not returned love 

 ( الو گردنیبرنم ها رفته دست از) 

-So I will not return what I took 
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 ( دمینم پس گرفتمو که ییزایچ منم پس)

 : بدهم را جوابش بودن تیاهم یب کمال در کنمیم یسع

-I do not need them for yours 

 ( ندارم بهشون یازین خودت مال)

 ! دهمیم انیپا تماس به دهد یجواب نکهیا از قبل بعدهم

 نه هک بود شرفیب یآنقدر کلیما ، کشمیم یقیعم نفس

 چیه دیانب ، است گرفته نشانه را انمیاطراف بلکه خودم تنها

 کندیم تیکفا واکنش نیا شروع یبرا بدهم دستش ییآتو

. 

*  *  * 

 " شخص سوم" 
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 ازهت ندیبیم خون غرق که را او ، ستدیا یم یپر سر یباال

 رد دکتر و بود حال یب ، بردیم یپ ماجرا بودن میوخ به

 . بود اش یجراح یبرا فضا کردن اماده حال

 به اش یانرژ یها مانده ته انگار ندیبیم که را رستار

 قرار اگر و کند بازتر را شیچشمها تا ندیا یم کمکش

 . باشد رستار دنید رشیتصو نیاخر ردیبم است

 : کشدیم نفس بلند بلند

 سییر. .  ر-

 : ندینشیم کنارش رستار

 درست یچ همه االن کن تحمل کمی نکن تیاذ خودتو -

 شهیم

 : شود یم اشک از پر یپر یچشمها

 سییر رمیمیم. .  یم دارم. .  دارم کنم ر. . فک -
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 : ردیگیم را دستش رستار

 دختر اون کجاس ؟ رهیمیم زخم هی با سوت سه یپر -

 ؟ دادینم لیعزرائ به جون که یشجاع

 معلوم و قستیعم چقدر یپر زخم دانستیم هم خودش

 کندینم دشیناام اما نه ای باشد زیآم تیموفق عملش ستین

 : زندیم لب یسخت به یپر ،

 داد شکستم باالخره. .  جون یعز کنم فکر. .  فک -

 : دریگیم را دستش یپر که بزند یحرف خواهدیم رستار

. .  ویچکیه من جز به. .  اونا. .  باش ها بچه قب. .  مرا -

 ندارن

 در ارویباز فیضع نیا یکنیم مراقبت ازشون خودت -

 دختر ارین

 : افتد یم نییپا یپر چشم گوشه از یاشک قطره
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 اما د..ومیم بدم ت..از. .  اول. .  یروزا اون. .  هرچقدر -

 آشناشدم..باهات لم..خوشحا..  االن

 یدار یبزرگ قلب.. ظاهرت و...حرفات برخالف.. تو

 یپر حال تا کردیم رفتار خونسرد اما بود نگران رستار

 : نشود بدتر
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 ، کنمیم اضافه ات حرفه به هم دنید رو آدما باطن پس -

 ادیم فشار بهت نزن حرف ادیز االن فقط



 

Romanzo_o 2860 

 کن گوش بهشون پس شه..با حرفام..نیاخر دیشا -

 یشیم خوب تو االن نه اما کنمیم گوش -

 خوادینم دلم.....یبشنو راستشو یبخوا اگر-

 نیح که..دارم رو یسرباز.. اون حکم..االن..اما....رمیبم

 ! کشتنش...فهیوظ... انجام

 : دیگویم نانیاطم با و کندیم نگاه شیچشمها به رستار

 یزخم فقط فهیوظ انجام حال در که یسرباز اون دمیشا -

 شده

 بدبخت ما...کشَتمیم تهش که یزخم...  سییر آره -

 ....درده با..مرگمونم...ها چارهیب

 ونیمد را خودش بار نیاول یبرا ، است شرمنده رستار

 ؟  ندک تواندیم چه جبران یبرا االن داندینم و ندیبیم یکس
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 ولق یبش که خوب یول کنم یکار تونمینم االن نیبب -

 ؟ الو یاوک ، کنم جبران دمیم

 بعد نکهیا ؟یکن جبران... یتونیم... یچجور یدونیم -

 خودت مراقب...یباش ها بچه مراقب.... مردنم

 ....خوامینم...یباش

 : کندیم کامل را اش جمله اما چدیپیم خودش به درد با

 یایب...خودم بعد سوت سه خوامینم -

 و ریگب انتقام...لمایف نهیع...لطفا نباشه..یالک..مردنم...اونور

 منو انتقام که....ستمین یمهم ادم من...البته....بمون زنده

 ....یریبگ

 :خنددیم درد با

 اخه میک من..  کنمیم یخ..شو-
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 تاررس دست  یسخت به و شودیم زیچ همه الیخیب بعدهم

 یاستر یراست اگر بردیم قلبش سمت به آرام و ردیگیم را

 :  بزند را حرفها نیا دیبا بود اخرش لحظات

.. که هست یکی.. داستاناهم از یبعض یتو  سییر-

 که هیفرع..یاونقدر.. ستین یاصل..تیشخص

.. وعشقش نه..قلبشو نه..خودشو نه.. نتشیبینم..چکسیه

 هاخرش...ینفسا که منه قلِب نمیا..همونم.. من.. کنمیفکرم

 ..ادیم...تامردنم..باهام...دیند یکس.. که...یعشق..  و

 رت حس یب بدنش تمام و افتد یم شماره به شینفسها

 : افتد یم جانش به یلرز و شودیم

 سردمه -

 یم یپر یرو و اورد یم در را شیپالتو عیسر رستار

 : اندازد

 خوبه؟ االن -
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.. خوبه یلیخ عطراتون.. باکالسا..شما.. آره -

 ..تو مال...مخصوصا

 ، ندیبیم را یپر بدن لرزش و دهیپر رنگ وضوح به رستار

 که یدرد تمام انیم یپر زندیم صدا را دکتر تیعصبان با

 : زندیم یجان یب لبخند کشدیم

 فهمهیم چه..  سوت سه یپر.. یبگ باخودت..دیشا -

 فکر...  یزمان هی منم...یدار حق... خب هیچ عشق

 .... بر عالوه.. کردمیم

 شتکان نگران رستار ، کندیم یطوالن مکث حرفش وسط

 :دهدیم

 بگو جملتو هیبق ؟ یشد یچ -

 یپر ، نبرد خوابش تا کند زدنش حرف به وادار خواهدیم

 : کندیم نگاهش تر رمق یب



 

Romanzo_o 2864 

 ، شه..تموم حرفم...سایوا جون یعز -

 هم عشق...خوب یعطرا بر عالوه..کردمیفکرم..فکر

 چه... خونواده یب و الت یایابونیماخ...باکالساس...مال

 ه؟یچ عشق...میدونیم
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 : شودیم دهیکش ینامعلوم یجا به نگاهش
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 هی...مام.. باو نه دمیدید.... ل..باط..الیخ..یزه -

 رهچایب بدبخت ما...دمیفهم نمیا اما.... مونهیحال...ییزایچ

 ..میرسینم تهش....میش عاشقم....ها

 جان و بود سخت رستار یبرا حرفها نیا دنیشن چقدر

 از تر سخت او بخاطر هم آن شیچشمها یجلو یپر دادن

 ! زیچ همه

 موقع االن که....بودم دهید لمیف چهارتا..کاش -

 رمیبم...بعد...بزنم باکالس حرف..چندتا الاقل...مرگم

 زبان به و کندیم جمله را کلماتش تا دیا یم باال جانش

 ، اورد یم

 : ردیگیم شیدستها انیم را یپر سرد دست رستار

 یکل ، شهینم تموم نجایا یچیه نگو مردن از نقدریا -

 میزنیم بعدا که میدار حرف
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 است همراهش هم دیجاو و دیآ یم دکتر نیح نیهم در

 نگاه یپر به بغض و غم با و ستدیا یم در کنار هم ،آراز

 از ار دستش نکهیهم و شودیم بلند عیسر رستار ، کندیم

 ریز و شودیم تر سر یپر بدن ، کشدیم رونیب یپر دست

 : دیگویم لب

 اونور حاالحاالها دوارمیام...ستین کار در یبعدن -

 ....نمتینب....

 شهیهم میدور یول هم کنار"

 شهیش و سنگ ونیم ترس مثل

 شهینم ییزایچ هی ییوقتا هی

 رو بست بن نیا ته خودت یدیناام از کارمون گذشته

 " یدید
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 و دکتر و شودیم بسته شیچشمها حرف نیا از بعد

 کچ را نبضش و روندیم سمتش به شتاب با ارشیدست

 که یارب نیآخر رودیم فرو یبیعج ُبهت در رستار ، کنندیم

 شیهادست با دکتر ؟ بود کجا و یک دیدیم یریتصو نیچن

 ماا سه ، دو ، کی ، کندیم وارد شوک یپر نهیس قفسه به

 . نشد یخبر

 من با اولش از نبود یلیخ دلت"

 من تا تو دل از بود فاصله چقدر

 (رهید/گانهی محسن....") من ای برو تو ای آخرشه گهید

 شیدستها یرو هنوز را یپر یدستها یسرد رد رستار

 چیه چرا ؟ بود دادن رخ حال در یاتفاق چه ، کندیم حس

 را دکتر یصدا ؟ آمد ینم در جور معادالتش با زیچ

 یخبر بازم اما سه ، دو ، کی ، شماردیم هنوز شنودیم

 شودینم
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 نگاه تنها است نامفهوم ، است گنگ ، فهمدینم را حسش

 وا بخاطر نفر کی ، کندیم نگاه و کندیم نگاه و کندیم

 دوباره  ، ست زنده نه ؟نه بود داده دست از را جانش

 داریب چرا  پس سه دو، ، کی شنودیم را دکتر شمارش

 ؟ شدینم

 ردشبب رونیب کندیم یسع و رودیم رستار سمت به دیجاو

: 

 رونیب میبر ایب داداش -

 دنیکش نفس یهوا نجایا ، بود یخوب بایتقر شنهادیپ

 تا که یا رهیخ نگاه با ، بود آور درد و نیسنگ نداشت

 لحظه رد و رودیم رونیب اتاق از بود یپر به رفتنش رونیب

 . ودشیم یپر یرو یدیسف ملحفه شدن دهیکش متوجه آخر

. 

. 
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 به ور نامعلوم نقطه به دو هر و ندینشیم رستار کنار دیجاو

 قراربر نشانیب که یسکوت نیا ، شوند یم رهیخ شانیرو

 نیریش به قادر یشکر چیه و داشت یانیپا یب یتلخ بود

 روشن و کشدیم رونیب یگاریس دیجاو ، نبود کردنش

 رونیب را ظشیغل دود و زندیم یقیعم یپک ، کندیم

 داندیم نکهیا با  و اندازد یم رستار به ینگاه مین فرستدیم

 ردیگیم شیجلو را گاریس بازهم یول زندیم پس را دستش
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 تمام با و گرفته دستش از نباریا شهیهم برعکس اما

 را گاریس ، بود چشمش یجلو یپر از که ییرهایتصو

 . کندیم دود

 : دهدیم قورت را بغضش دیجاو

 با اما ومدینم خوشم ازش و رفتیم اعصابم رو شهیهم -

 دل و درست کار ایبازار کوچه نیهم نهیع ، بود مرام

 االن ، وفتهیب واسش اتفاق نیا کردمینم فکر بود بزرگ

 . . برگرده که منتظرشن بچه یکل

 از که یپر یحرفها و فرستدیم رونیب را گاریس دود رستار

 فتگیم اگر ، ندیآ یم خاطرش به گفتیم داشتنش دوست

 را دمهاآ رفتار رییتغ ، بود گفته یبزرگ دروغ نشده متوجه

 . شدندیم عاشقش اگر مخصوصا کردیم حس وضوح به

 شجاعت نیهم ، نبود ییپا دست یب و لوس دختر یپر

 بش دارید دیایب رستار چشم به شدیم باعث هم داشتنش
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 یمشک و پر یابرها با یدختر ، آورد یم ادی به را اولشان

 حرف لحن ، بلند یها مژه با یوحش یچشمها و

 دورش یبچها وقف را اش یزندگ تمام که متفاوت  زدن

 شانس رستار بزرگ یدردسرها بخاطر االن اما بود کرده

 هم آخرش ینفسها و بود داده دست از را کردن یزندگ

 اتلق دیبگو خودش به اگر ، دیکش قاتلش چشمان یجلو

 انداخت دردسر نیا به را یپر او است نگفته اشتباه

 االن ، فرستادیم ایجورج دنبال را دختر نیا دینبا چوقتیه

 چه را ها بچه هیبق و یپر خواهر جواب ؟ کند چه دیبا

 ؟ بدهد

 ندکیم حس سرش یتو را ییآشنا درد ، لرزدیم شیدستها

 نداشت آن به یا عالقه چوقتیه که یگاریس یبو یول

 . دهدیم نشیتسک یکم



 

Romanzo_o 2872 

 بار و بیعج حس نبودم ونیمد یکس به تاحاال من -

 ؟؟ کنم کارشیچ هینیسنگ

 آن از دیجاو نباریا و دهدیم دیجاو به را گاریس هم بعد

 : ردیگیم کام

 و کردیم کار تو واسه اون ، داداش یستین ونیمد االنم -

 میبود تهگف بهش اولشم از نبوده که یمفت گرفتیم پولشو

 که یجور هیجد یچ همه ستین بردار یشوخ ما کار

 وفتهیب خطر به تیزندگ ممکنه

 رستار وجدان کردن راحت یبرا فقط را ها حرف نیا

 : زدینر هم به اش یروح حال تا زدیم

 رو یپر میتونینم گهید ما افتاد وفتادیم دینبا که یاتفاق -

 دهش که هیکار ، نکن سرزنش خودتو پس میگردون برش

 و حرفاش دیجاو شهینم راحت حرفا نیا با من وجدان -

 رهینم کنار چشمام یجلو از چهرش
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 : دهدیم رونیب صدا با را نفسش دیجاو
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 ، گفتمینم بهت یول گرفتیم تورو سراغ همش -

 حال اوج تو دمید که امشب اما داره برش هوا خواستمینم

 . دادم خبر بهت عیسر نهیبب تورو خوادیم بدشم

 : ردیگیم دیجاو از را گاریس رستار

 رهیبم االن خوادینم دلش گفت بهم -



 

Romanzo_o 2874 

 ار گاریس دود و زندیم هیتک پشتش وارید به را سرش

 را شیگلو یقو دست دو مانند یزیچ ، دهدیم رونیب

 ریغ انگار حرکاتش و حرفها تمام دهدیم فشار و گرفته

 . بود وجدان عذاب و یآشفتگ یرو از و یعاد

 : زندیم زل رستار رخ مین به دیجاو

 یچیه و میریمیم ، خوادینم دلمون که روز هی هممون -

 هک ییکسا ممکنه یحت رهیبگ تونهینم مرگمونو یجلو

 اخرمونو یحرفا که نباشن کنارمون ممیدار دوسشون

 ! بشنون

 ریز حرص با و اندازد یم نیزم یرو را گاریس رستار

 : کندیم اش له شیپا

 حس هنوز دستاشو یسرد دیجاو گوشمه تو صداش -

 کنمیم

 : کندیم نگاه اش یخون یدستها به
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 شهینم شسته حاالحاالها خون نیا دستامه یرو خونش -

! 

 زد زنگ شبید انوش ، میبر میکن جمع گمیم من -

 تو گفتم شبه!  امیب رمیبگ طیبل من ای نیایب اشمای گفتیم

 نشه یافتاب اصال اوضاع نیا

 نکهیباا و بود اش یخون یدستها به نگاهش رستار

 . زندینم یحرف یول دیشنیم را دیجاو یحرفها

 دست کلیما هشداره هی خودش یپر مرگ نیبب داداش -

 از یبرا یچیه چون ادیم بر ازش یهرکار ستین بردار

 میبر و میبردار جونمونو بنظرم ،  نداره دادن دست

 یرپ دادن دست از ، افتد یم کانین و کایرون ادی به رستار

 : است کرده حساسش

 میبرگرد االن میتونینم -
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 میارد وقت تا شهیم شتریب تلفاتمون بخدا ؟ چرا اخه د -

 یزیچ که یادم یگفتیم خودت میبر میکن جمع ادم نهیع

 هک یکلیما!  خطرناکه و ترسناک نداره دادن دست از یبرا

 رانیا اومده پاشده یزیهرچ و افتادن ریگ و سیپل الیخیب

 یچیه که یآدم همون قایدق ببره نیب از رو تو فقط که

 شخود شدن نابود با خوادیم فقط ستین مهم براش گهید

 نییپا بکشه هم رو هیبق

 یم ادی به و فهمدیم شتریب رستار ، دیجاو یحرفها نیا با

 یزیچ همه یب آدم چه چنگال در کانین و کایرون  اورد

 به دیجاو ، کندیم نثارش یشرفیب لب ریز اند افتاده ریگ

 : چرخدیم سمتش

 میبر ایب کنهیم بخواد یهرکار که شرفهیب یاونقدر -

 خونوادت دلبسته نکنه ؟ میبر میتونینم چرا ، داداش

 ؟ هیگل مسئله ای ؟یشد
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 : دهدیم فشار هم به را شیپلکها رستار

 دهیدزد کانوین و کایرون کلیما -

 : شودیم گرد تعجب از شیچشمها دیجاو

 قانون. .  یوا یه ؟ کرده دایپ اونارو کجا از ؟ یچ یعنی -

 ! کلیما فیکث

 یجلو ، کنه انتیخ کلیما به که یکس خونواده همه -

 ! شنیم نابود یکی یکی چشمش

 : کشدیم شیموها یتو را دستش یعصب دیجاو

 به کلیما ای کنهیم یخودکش خودش ای هم آخر نفر -

 ! رسهیم خدمتش
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 به کلیما ای کنهیم یخودکش خودش ای هم آخر نفر -

 بد میافتاد ریگ بد!  رسهیم خدمتش

 : کندیم نگاه دیجاو به یحس چیه یب رستار

 نیانوش و تو من خونواده ، دیجاو ندارم یا خونواده من -

! 

 : شودیم رهیخ رستار مرموز نگاه به دیجاو

 یخواینم که تو آدمن هم اونا باالخره داداش یگیم یچ -

 ؟ میبر یکن ولشون ینجوریهم

 مشت را آنها و کندیم نگاه شیدستها یرو خون به رستار

 : کندیم
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 باشم فکرش به که ندارم یا خونواده من -

 میداد دست از یچجور رو یپر یدید که تو داداش -

 یول یکن قبول ینخوا هرچقدرم گرفته رو بچه دوتا االن

 کانین ، خواهرته کایرون ینخوا یبخوا!  خونوادتن اونا

 هیبق دنبال وفتهیب فردا دیشا دونهیم یک تازه! برادرزادته

 ! خونوادت یاعضا

 را اش یانرژ و بود دهیچیپ سرش یتو که یدرد رستار

 : دیگویم دیجاو به رو و ردیگیم دهیناد بود داده لیتحل

 داداش؟ نگو بهم هیبق یجلو گفتمیم بهت ادتهی -

 : کندیم نگاه رستار به نگرانش یچشمها با دیجاو

 ؟یکن کاریچ یخوایم بگو ستین حرفا نیا وقت االن -

 اتفاق نیا تو بخاطر ؟ یکن کمکشون یخواینم جدًا

 خودتو و یبود ناراحت یپر یبرا االن!  افتاده واسشون
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 عقب دیرس خودت خونواده به یدونستیم ونشیمد

 ؟ یشینم ونشونیمد رنیبم بخاطرت اونا ؟ یکشیم

 : دیگویم دوباره شیحرفها به تیاهم یب رستار

 ؟ داداش نگو من به هیبق یجلو گفتمیم چرا ادتهی -

 : دیگویم یبلند نسبتا یصدا با یحرص دیجاو

 چون یبد آتو هیبق دست یخواستینم چون ادمهی اره -

 ! یدیم دستش از مهمه واست یزیچ بفهمن یگفتیم

 اتمام از بعد دیجاو و کندیم نگاه دیجاو به رهیخ رستار

 مرموز یچشمها به و کندیم سکوت یکم شیحرفها

 : زندیم زل رستار

 . . یعنی -

 : شودیم بلند شیجا از رستار

 ! ندارم یا خونواده من یعنی -
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 : شودیم بلند شیجا از هم دیجاو

 نداره دادن دست از یبرا یزیچ که یآدم همون تو -

 : شودیم کینزد دیجاو به رستار

 یبرا یمن کینزد آدم تو دوننیم گهید االن اونا یول -

 کارارو نجایا من تا انوش شیپ یگردیبرم فردا نیهم

 . امیب و کنم درست

 : کندیم یاخم دیجاو

 بزارم تنهات نداره امکان -

 به و گذاردیم دیجاو گردن پشت را دستش رستار

 : کندیم نگاه شیچشمها

 عکساش نیب و بده امیپ بهم دوباره کلیما خوامینم -

 برو و کن گوش حرفم به!  بفرسته تورو عکس

 : ردیگیم آغوش در را رستار دیجاو



 

Romanzo_o 2882 

 زما نویا زارمینم تنهات اما رمیمیم ریبم بگو تو داداش -

 لطفا نخواه

 ادمانر اگر ، کشدیم بو را او و کندیم بغلش برادرانه رستار

 دیجاو وجود با هم نبودش اما بود نکرده یبرادر شیبرا

 : شدینم حس

 ستییر ، خوادیم ازت نویا که ستین داداشت نجایا -

 یبر دیبا گهیم

 

 

  با نکارویا نجاستیا دلم برمم من داداش-

 باشه راحت المیخ باشم کنارت بمونم بزار نکن من 

 یانشیپ و اندازد یم دیجاو صورت به یقیعم نگاه رستار 

 دیجاو خون یتو یبرادر معرفت و مرام ، بوسدیم را اش
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 وا شتریب خودش یخون برادر از شدیم باعث نیهم و بود

 خواهد  را

 

 تمگف که ییجا یکن گوش گفتمو که یهرچ دیبا پس -

 و حاتیتفر تمام دور و یمونیم خونه ، یرینم  نرو

  یکش یم خط رو گهید یالک زیهرچ

 

  دهدیم تکان را سرش عانهیمط دیجاو

  برو نگو فقط داداش یبگ تو یچ هر-

  میشیم خالص کلیما از باهم -

 !  کندیم فکر یپر به دیجاو

 نیزم رو مونهینم یپر خون
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* * * 

 " گلچهره" 

 هی که یحال در الیش و کنمیم عوض مچمو دور پانسمان

 : شودیم اتاق وارد بود دستش یتو ریش وانیل

 دارن گناه خداها بنده بود یخبر چه نییپا اون یگل آخ -

 بشن دایپ ها بچه یزود کاش

 اب و کنمیم نگاه دادیم نشان را صبح هفت که ساعت به

 ختت یرو داشتندینم بر سرم از دست که ییالهایخ و فکر
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 مکنار و ردیگیم میجلو را ریش وانیل الهمیش ، نمیشیم

 : ندینشیم

 شبید از ارمیب برات داد خانوم عصمت نویا بخور ریبگ -

 ینخورد یچیه

 : کنمیم رد را دستش لیم یب

 در قمر تیوضع نیا از متنفرم  خوادینم یچیه دلم -

 هک چندسالشه اون مگه اخه وفتمیم کانین ادی همش عقرب

 ؟ ما از خوانیم یچ وجدان یب یآدما نیا دنش؟یدزد االن

 : گذاردیم یعسل یرو را وانیل الیش

 بچه تا دو نفهم کهیمرت رادمانه با مشکلشون نکهیا مثل -

 یکی!  کنه ازاد خالفکارشو داداش رادمان که دهیدزد رو

 ربدت ویچ همه که ینطوریا ؟ هرته شهر مگه بگه ستین

 یکنیم
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 و یگاریس مرد ادی ، افتم یم تصادفمان و روزید ادی

 شد پرتش حواسم انقدر و بود راهم سر مدام که یبیعج

 ! میکرد تصادف که

 ممغز مدام که بود شده مشکوک بنظرم یانقدر هیقض نیا

 زنمب یحرف آن از اگر دانستمینم و کردیم خودش ریدرگ را

 شوندیم رت سبک یکم هایقبل ای کنمیم اضافه دیجد یمشکل

. 

 کانت صورتم یجلو را دستش ندیبیم را سکوتم که الیش

 : دهدیم

 ؟ یگل یشد یچ -

 : بود بهتر گفتمیم اگر دیشا

 بگم دیبا که هست یزیچ هی کنمیم حس الیش -

 : دهدیم باال را اش دهیکش یابروها یتا کی الیش
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 ؟ یچ -

 ورمجب شدو خراب نیماش توراه دانشگاه رفتم که روزید -

 دراز ردم هی که دمید نویماش هی بعد رمیبگ گهید یکی شدم

 ییااونج درست نبود یدرست یادما هیشب اصال افشیق که

 دیکشیم گاریس داشت و کرد پارک بودم سادهیوا که

 : کندیم زیر را شیچشمها الیش

 ؟ خب -

 لدنبا اومدم بعدم دانشگاه رفتم ندادم یتیاهم من یچیه -

 ناهار رونیب میبر شد قرار که بعدم ایپو کافه میرفت تو

 بود زده زل ، دمید آدمو همون باز کافه در یجلو میبخور

 دیبا چرا بود بیعج واسم یلیخ!  دیکشیم گاریس و من به

 ؟ بشه سبز جلوم بار چند روز هی یتو ینطوریا نفر هی

 : رودیم فرو فکر به انگار اوهم و کندیم یاخم الیش
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 به توجه با اما باشه یاتفاق یلیخ تونهیم بگم خواستمیم -

 یسطح دینبا بنظرم افتاده کانین و کایرون یبرا که یاتفاق

 ! میکن نگاه بهش یالک و

 استرس با و رمیگیم دندان به را لبم الیش حرف نیا با

 : گمیم

 حس لحظه هی ، بود آدم نیهم بخاطر تصادفمون یحت -

 مکن نگاش نهیآ از اومدم تا و ادیم داره سرمون پشت کردم

 تاداف اتفاق اون جلومونو دیچیپ نیماش هی بشم مطمئن و

 دمیترس یاونقدر گهید که بعدشم
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 ادمی یچ همه که بودم شماها نگران و دمیترس یاونقدر

 . رفت

 : کندیم نگاه من به متعجب ندفعهیا الیش

 االن یمهم نیا به موضوع ؟ مگه یاحمق تو دختررر -

 ارنیب سرت ییبال هی خواستنیم بخدا یوا افتاده؟ ادتی

 شبید نیهم رستار و رادمان به دیبا!  بدزدن هم رو تو

 یگفتیم

 کجاست؟ شوهرت نمیبب سایوا اصال

 هم را سراغش یحت ، رادمان شبید یحرفها از بعد

 شدیمن فراموشم بود زده رادمان به که یحرف ، بودم نگرفته

 ودب گفته رستار درمورد رادمان که ییزهایچ هیبق به یکار
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 حس اصال بود زده رادمان به که ییحرفها اما نداشتم

 . دادینم قلبم به یخوب

 بچهاست دنبال اونم البد دونمینم -

 : کندیم نگاهم مشکوک الیش

 ینزد زنگ بهش تااالن شبید از ؟یدونینم یچ یعنی -

 ؟ کجاست یبدون

 الیش به لکسیر و کنمیم سرکوب را تمیعصبان و حرص

 : کنمیم نگاه

 اول بار شهیم داشیپ خودش جاهست هر نزدم نه -

 زارهیم خبر یب منو ینجوریا که ستین

 : کندیم  کیبار را شیچشمها الیش

 ؟ نتونیب افتاده یاتفاق ؟یگل شده یچ -

 : گمیم عیسر
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 ستین یچیه نه -

 من جلو شده نگرانت بود مشخص قشنگ که شبید -

 بعدش نکنه زدیم خوب خوب یحرفا و کردیم بغلت یه

 ؟ شده یزیچ رفتم من که

 : کنمیم جمع یناراحت با را میلبها

 ؟ یکرد حس تو بود؟ نگرانم واقعا یعنی -

 : کندیم تعجب یکم الیش

 منم ؟یگل شده یچ نگرانته بود مشخص آره خب -

 خب شدم نگران

 و شودیم وارد در به تقه چند بدهم یجواب نکهیا از قبل

 و شمیم بلند میجا از ، کندیم باز را در یکس بندش پشت

 استرسم ، زدیریم دلم اما چرا دانمینم ماهدخت دنید با

 . کنم نگاه شیچشمها به توانمینم و شودیم شتریب
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 و یجد کامال صورتش اما ، ست آشفته حالش ماهدخت

 : کندیم نگاه الیش به و دیآ یم جلوتر بود مسمم

 بزنم حرف تنها یگل با خوامیم -

 من ندیبب خواهدیم انگار اندازد یم من به ینگاه مین الیش

 اهدختم قصد دانستمینم اصال نکهیباا ، نه ای هستم یراض

 شودیم بلند دیترد با الیش و دهمیم تکان یسر اما ستیچ

 : برود که

 نیبزن حرف شما تا اطرافم نیهم من پس -

 یصندل یرو ماهدخت و کندیم ترک را اتاق هم بعد

 اتاق وسط هم من ، ندینشیم تخت به کینزد ریزتحریم

 اشاره ماهدخت ، بزنم یحرف چه و کنم چه که بودم مانده

 کنمیم گوش عانهیمط را حرفش ، نمیبنش تخت یرو کندیم

 : دیگو یم ، نمیشیم نکهیهم
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 معلوم و شدن گم هام بچه ، ستین خوب اصال اوضاع -

 یدلدار بهم ، اومده سرشون ییبال چه و کجان ستین

 برادرش خوادیم فقط کنهینم ها بچه با یکار گنیم دنیم

 که ِیزیچ از تر خراب اوضاع دونمیم خودم اما بشه آزاد

 . گنیم

 ، بود دهیبر را امانم دلشوره ، اندازم یم نییپا را نگاهم

 : میگویم ارام

 

 

 گردنیبرم سالم مطمئنم من کننیم داشونیپ-

 

  کردمیم حس وضوح به خودم یرو را نگاهش ینیسنگ 
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 دهیپاش هم از هممون ومدنین خونه شبید از که پسرامم-

 درست ویچ همه دارم کردمیم فکر که یوقت قایدق میشد

 خونواده وسط بمب مثل یزیچ هی کبارهی به ، کنمیم

 وگمونید نفر چند موجش ستین معلوم هنوز و شد منفجر

 رهیبگ

 مانداز یم او به یکوتاه نگاهه و کشمیم تر باال را نگاهم 

 و دبو افتاده گود چشمش ریز شبشید یها هیگر بخاطر ،

 بود قرمز هنوز شیچشمها. 

 هب ، کردم فکر نشستم ای زدم زجه ای االن تا شبید از -

 تو دمیفهمیم بهتر کردمیم فکر شتریب چقدرم هر یچ  همه

 نمیبب هم کنار تونمینم رو رستار و
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 ، کندیم رو و ریز را دلم حرفش نیا با

 واندتینم دیبگو بود امده اتفاقات نیا همه انیم و نجایا تا

 حق نیمت بخاطر یکت عمه به ؟ ندیبب رستار کنار را من

 را رفتار نیا چرا عمو زن اما دیاین خوشش من از دادمیم

 تنداش یتیگ مامان با یخوب ونهیم است درست ؟ کردیم

 دلم ، کند یخال من سر را زیچ همه شدینم لیدل اما

 نمایبرا که یتیوضع بخاطر اما بدهم را جوابش خواهدیم

 ای تلخ جواب از کنمیم یسع و سوزدیم دلم آمده شیپ

 : کنم یخوددار دادن گزنده
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 نیا درمورد زدن حرف یبرا یمناسب وقت االن بنظرم -

 رصتسرف میتونیم بعدش بشن دایپ بچها ستین موضوع

 میکن صحبت بهش راجع

 : کندیم نگاه رهیخ من یچشمها به ماهدخت

 بره پاشون به خار هی ، هامن گرگوشهیج من یها بچه -

 با اررست شبیپر سوزهیم و شهیم کنده منم دل از کهیت هی

 دست از داشت چشمام یجلو گذشته از خاطره تا چند

 یقتو رادمان امشب ؛ کنم یکار براش تونستمینم و رفتیم

 چشمام یجلو گمشدن خواهرش و پسرش دیفهم

 کنم یکار تونمینم بازم و شکست

 : دیگویم آلود بغض

 واسشون تونمیم کاریچ کنمیم فکر خودم با دارم همش -

 حال تونمینم چرا ستمین مادر هی من مگه ؟ بدم انجام

 مآرو یزندگ دکترش گفتیم رستار ؟ کنم خوب بچهامو
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 نیا تو برمو و دور من اما کرده زیتجو واسش شادو و

 نمونده یآرامش نمیبیم کنمیم نگاه خونه

 : شود یم ریسراز شیاشکها

 تا نمدوینم و دنبالشونن پسرام ، ستنین دخترم و ام نوه -

 دلم اما بشنوم یچ و بشه یچ قراره بعد ساعت کی

 و تمگرف یمیتصم هی چون کنم فکر بد یزایچ به خوادینم

 بمونم پاش خوامیم تااخرش

 : کندیم پاک را صورتش یرو یاشکها دستش با

 درست یچ همه دوباره که بدم دیام خودم به خوامیم -

 قطف سرپام هنوز و پاشم و نمیبش تونمیم االن اگر ، شهیم

 تدس از رستارمو یوقت از ، دلمه تو که هیدیام نیا بخاطر

 لحظه نیتاا یحت ، برگشته دوباره که االن تا داشتمش دادم

 . دارم دویام نیا هنوز ناکجاآبادن بچهام که
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 من به را یزیچ خواهدیم انگار ، است بیعج شیحرفها

 : ودشینم رمیدستگ یادیز زیچ من اما بفهماند ای دیبگو

 خدا باشه داشته دیام که یآدم ، خوبه یلیخ نیا -

 کنهینم دشیناام

 اش افهیق که همانطور و دهدیم تکان یسر ماهدخت

 : دهدیم ادامه ستیجد لحنش و آشفته

 به یچ همه اما ، نمیبب تونمینم رستار کنار تورو گمیم -

 کرده انتخاب تورو رستار ، ستین من دنیند ای دنید

 هب کرده عادت چون بزنه یحرف من به قبلش نکهیا بدون

 من و کردن انتخاب ییتنها و گرفتن میتصم ییتنها

 یبرا تونمیم اما کنم عوض زویچ همه شبه کی تونمینم

 اشهب داشته دیبا گفته دکترش که یزندگ و خوبش حال

 کنم تالش

 : دوزدیم من به را اش شده پر یچشمها
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 که نمتااال و بود ینطوریا شیبچگ از هیعاقل پسر رستار -

 و هوش همون کنمیم نگاه بهش یهرچ شده بزرگ

 اشه اونموقع از تر پخته یلیخ اشویبچگ یعاقل و ذکاوت

 وخودش یدارو خودش کرده انتخاب تورو اگر پس نمیبیم

 کرده زیتجو
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 شتریب و شتریب ماهدخت حرف هر ام مانده مات و جیگ

 ادامه منتظرم و گمینم یزیچ ، کندیم مبهوت را من

 : بزند را شیحرفها

 تو شدینم رد ذهنمم کنار از یحت چوقتیه نکهیا با -

 نمزینم یحرف بودنم مخالف تمام با االن اما یبش عروسم

 اونهمه بعد خوامیم بشه خوشبخت رستار خوامیم فقط

 کنهیم فکر و خودشه انتخاب که یکس با دهیکش که یدرد

 ییوت دختر اون که حاال کنه حس رو یخوشبخت مناسبشه

 مهمتره واسم خودم بودن یناراض از پسرم درد که حاال ،

 کنمینم یمخالفت و گمینم یزیچ پس

 ، کنمیم نگاهش شده باز یچشمها با که ناباورم یآنقدر

 ؟ زندیم حرفهارا نیا اش یروح فشار بخاطر نکند

 هک یکن خوب پسرمو که نهیا خوامیم ازت که یزیچ تنها-

 حال به یوا بگم االن از یول نمشینب حال اون با گهید
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 ازت که یخوب حال ای یشد دردش بفهمم که یروز

 دختر که کنمینم فکر نیا به ، ینداد بهش خواستویم

 رو یخوش یرو خورمیم قسم یعباس حاج نوه ای یفرامرز

 ! ینینب

 شیحرفها تحکم ، دهمیم قورت یسخت به را دهانم آب

 . کندیم شتریب را استرسم ناخواسته که است ادیز یانقدر

 بگم دیبا یچ االن دونمینم واقعا من ، من -

 : کندیم نگاهم یجد

 بزار و بده قول ، شهیم خوب حالش پسرم که بده قول -

 رفت و زد پر روز هی که یا پرنده از باشه راحت المیخ

 ردمم اگر بزار شونم رو نشسته برگشته دوباره االن یول

 وجدان عذاب و باشه کایرون و کانین ینگران از فقط

  . نمونه دوشم رو رستار
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 ود هربار پسرش یوقت دادمیم یقول چه دادم؟یم یقول چه

 چرا یول باشد خوشبخت پسرش خواهدیم ؟ کندیم دلم

 فکر هب یکس چرا ؟ کندینم فکر یگل یخوشبخت به یکس

 حساب آدم را یگل یکس چرا ؟ نبود یگل آب و خاک

 هرهگلچ مانند دینبا زندیم تلنگر سرم در یزیچ ؟ کردینم

 دنید بیسآ فکر به یکس یوقت کنم رفتار گذشته یشکستن

 : مانمیم خودم پشت خودم پس ستین من

 کنن یسع دیبا طرف دو هر مشترک یزندگ هی یتو -

 من هدینم جهینت کطرفهی یچیه کنن خوشبخت گرویهمد

 رپس دونمینم اما باشم خودم نیبهتر که کنمیم مویسع

 . نه ای کنه من یبرا نکارویهم توهم

 پس بهش همونو نهیع نهیبب یهرچ یهرک از من رستار-

 یریگیم پس هم نویهم باش مطمئن یبد عشق اگر ، دهیم
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 هم همونو نهیع داد بهش یناراحت و کدورت رادمان ،

 . گرفت ازش

 : شود یم بلند شیجا از

 هیفکا ، مهمه برام بچهام ندهیا فقط و فقط بعد به نیا از -

 نمکیم ایمه براشون همونو خوشحالن یچطور و کجا نمیبب

. 

 

 باشه هرجا آدم دل هیدرست کار شومیم بلند هم من-

 درست یزیچ هیبق انداختن  سنگ با خوشبخته همونجا

  شهینم

  اندازد یم سمتم به ینگاه مین ماهدخت 
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 قلب وقتا یگاه اما درستن ماشیتصم عاقله رستار گفتم-

 انتخابش ستین یمعن نیا به پس سرت زارهیم کاله ادم

 .کنمیم دشییتا خوبش بخاطرحال فقط من درسته

 با ، شوندینم کامل جمالتش نباشد شیحرفها شین اگر 

 اقاتف و وصلت نیا از دیبگو خواهدیم زندیم که یحرف هر

 ررستا شدن بخاطرخوب شدنش یراض و ستین خوشحال

 زندیم ادیفر را اش یتیرضا نا برسد شیپا وگرنه است. 
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 : شومیم کترینزد او به

 و یتینارضا از حجم نیا لیدل بفهمم روز هی دوارمیام -

 هیچ من با بودنت نامهربون

 : اندازد یم صورتم به یکوتاه نگاه مین

 نایا از رشتیب یلیخ پسرمو اقتیل من یستین تو مشکل -

 دلم یباش مراقبش خوامیم ازت فقط االن یول ، دونمیم

 . شهیم خوب دوباره خونوادم حال روشنه

 نمبز یحرف من بماند منتظر که آن بدون حرف نیا از بعد

 مشخص روزش حال در شبید از که یغم و یآشفتگ با

 . کند یم ترک را اتاق بود

 هم در یآنقدر زیچ همه ستین خوب حالم ، دارم بغض

 یالب چه بعد هیثان کی تا دانستمینم اصال که بود شده

 خوشحال ماهدخت یحرفها از ، دیآ یم سرمان یگرید

 یناراض از ای بترسم دشیتهد از ؟ بخورم حرص ای باشم
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 فروخته تر زمیه همه به من چرا ؟ باشم ناراحت بودنش

 فروخته آنها به یک من را تر یها زمیه نیا اصال ؟ بودم

 شپشت  یگلدانها در که ییگلها و اتاقم پنجره به ؟ بودم

 که زرد رنگ از متنوع یگلها ، کنمیم نگاه داشتند قرار

 ودب مدتها اما گرفتمیم دنشانید از یخوب احساس بیعج

 حالشان انگار و بدهم آب آنها به  بودم کرده فراموش

 . بودند شده دهیخم و پژمرده یکم و نبود خوب

 هک یکوچک مخصوص پاش آب با و کنمیم باز را پنجره

 ، زمیریم آب شان شده خشک یها ساقه یپا بود همانجا

 را نخاکشا یخشک کردمیم درک را شانیتشنگ قایعم انگار

 و آب یب اش شهیر که بودم یگل منم انگار ؛ کردمیم حس

 خسته اش ساقه و پژمرده شیها برگ ، بود خشک خاکش

 ! بود ستادنیا از
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 عادت طبق و کنمیم نوازش را رنگشان خوش یگلبرگها

 : زنمیم حرف انها با ام یشگیهم

 ستمین معرفت یب شدم غافل ازتون روز چند اگر دیببخش-

 اومده شیپ واسم یگرفتار کوچولو هی فقط

 اقیعم نیا و بود شده خشک و پژمرده کل به آنها از یکی

 هنکیا جز آمد ینم بر دستم از یکار اما کرد اضافه غمم به

 دیبع اما شود یفرج بلکه تا زمیبر آب اش شهیر یپا

 ! دانستمیم

 و حس شدن بهتر یبرا و کشمیم یبار افسوس نفس

 : کشمیم بو را عطرشان بسته یچشمها با حالم

 از دیبا یطیشرا هر در آدم اوردمین یخوب لیدل دونمیم -

 کناز اشونیبعض رنجن زود گال چون ، کنه مراقبت گلش

 صهغ گلبرگاشونو و شکنهیم دلشون زود فنیظر ، نینارنج

 یب بهشون نرسه آب و آفتاب روز هی وقتا یگاه رهیگیم



 

Romanzo_o 2908 

 دنیتاب انتظار دیخورش از چون شنیم حال یب و جون

 . دارن یدگیرس و یمهربون انتظار صاحبشون از دارن

 : رمیگیم باال را گلها از یکی دهیخم سر

 هغص ، نینش خم صاحبتون نهیع ، نیباش یقو شما اما -

 کینزد بهتون یهرک نیدیفهم روز هی اگر یحت نینخور

 تو قلبتون اگر یحت بوده خودش منفعت بخاطر شده

 خشک شتونیر نبودنش با نیکرد حس و بود مشتش

 نیباشن ساده نیریبگ ادی دیبا ، کیتار آسمونتون و شهیم
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 رفک دیکش دست گلبرگاتون یرو و دیرس راه از یهرک

 گل یب گلدونو و نتتونیبچ خوادیم دیشا عاشقتونه نینکن

 ! کنه

 دل و بدم حال ، کشمیم ام شده پر یچشمها یرو یدست

 تمحب که باشد مطمئن که خواستیم آغوش کی ام گرفته

 دمانن درست ، باشد ممکن یجا نیتر امن که باشد داشته

 نیا و کندیم را شیهوا دلم است هنوز که هنوز بابا آغوش

 ، ستین که را یزیچ هوس ، نبود خوب االنم حال یبرا

 . دارد غم عالم کی خودش کردن

 میگلها یرو نگاهم و گذارمیم شیسرجا را پاش آب

 : چرخدیم

 ونتییچندتا ممکنه هرچند ، نشه تکرار گهید دمیم قول -

 . نیبرنگرد اول حالت به گهید
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 ؟ یزنیم حرف گال با که یشد زبون هم یب نقدریا -

 میجا در شیصدا ییهوی دنیشن و کنارم یکس حضور با

 میچشمها به خونسرد که کنمیم نگاهش عیسر ، پرمیم

 لقب و دهمیم نییپا را دهانم آب یسخت به ، شود یم رهیخ

 شیابرو کی ، رومیم تر عقب و کنمیم اخم فقط زیهرچ از

 ، کندیم نگاه رفتم عقب من که یقدم به و دهدیم باال را

 ندمان افشیق و چهره حالت نکهیا با کنمینم نگاهش اصال

 قبل اعتس چند تا که ستیکس هیشب قایدق و ستین شهیهم

 ! نداشته یخوب حال

 دمش خسته آدما یحرفا از فقط ستین یزبون هم یب از -

 بزنم حرف کنه گوش فقط که یکی با دمیم حیترج

 خبر من بود شده اتاق وارد چگونه و یک از دانمینم

 با اما شوم همکالم او با خواستمینم نکهیباا ، نداشتم

 دلم یرو ینگران از یا پرده اول نگاه همان در دنشید
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 را غم کی مانند یزیچ داشت یسع انگار ، شد دهیکش

 نگران کانین و کایرون بخاطر ما همه هرچند ، کند پنهان

 دهد بروز را اش ینگران نیا خواهدینم او  دیشا اما میبود

 برابر در نکنم فکر دیایب بدش رادمان از هم هرچقدر ،

 . باشد تفاوت یب بتواند یاتفاق نیچن

 : دیآ یم جلو را بودم رفته عقب من که یقدم کی همان

 یردا اجیاحت نور و آب به خودت انگار گالت از شتریب -

 ؟ خوبه حالت ،

 اصال!  است مهم شیبرا یلیخ مثال ، پرسدیم را حالم

 : شومیم رهیخ رونیب به پنجره از ، کنمینم نگاهش

 یدیفهم رید خورده هی -

 یجلو را میدستها و رمیگیم فاصله گرید قدم کی بعدهم

 دارد ینیسنگ یجور نگاهش ، کنمیم گره هم در ام نهیس

 . است کردنم زیآنال حال در اتیجزئ تمام با انگار که
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 یدیفهم رید کن نگاه گالت به ، گهید کارماس هی مثل -

 خوانیم نور و آب

 ، ردیگیم حرصم شتریب است خونسرد و لکسیر نکهیا از

 مچهین همان و روندیم رژه ذهنم یتو رادمان به شیحرفها

 . زندیریم هم به هم را اعصابم

 نهم واسه یزندگ یایبدبخت همه که جالبه چقدر ؟ کارما -

 ! بده پس کاراشو یکارما هم گهید نفر هی کاش

 من به گرید یقدم که شومیم متوجه اما کنمینم نگاهش

 : شودیم کینزد
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 من به گرید یقدم که شومیم متوجه اما کنمینم نگاهش

 : شودیم کینزد

 سپ نمیبیم دارم شبید از من ، نباش نگران دنیم پس -

 . دادنارو

 حرفش نیا با اما باشم تفاوت یب خواهمیم هرچقدر

 به یعصب!  دارد نهیک رادمان از هم هنوز ، توانمینم

 : کنمیم نگاه خونسردش یچشمها

 ؟ یدیم پس یک خودت -

 : ستیجد نگاهش حالت

 شبید نیهم ، دنیم پس کارما هرروز من مثل ییآدما -

 . . دادم پس
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 ردکیم پنهانش اما داشت غصه که ینگاه و یگرفتگ همان

 ! نمیبیم اش چهره در را

 ؟ یچ یعنی -

 : کشدیم گردنش پشت را دستش

 بر عالوه انگار ؟ شده چت بگو تو حرفا نیا الیخیب -

 یپر هم گهید یجا از ها بچه یبرا ینگران

 را ادم حال خوب نقدریا که او ؟ پرم گرید یجا از

 ! کجاست گرید یجا آن داندیم قطعا پس فهمدیم

 هام بچه نگران  فقط نشده یچیه -

 یریگیم فاصله من از قدم به قدم یه و ییها بچه نگران -

 ؟
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 استفاده سو من از اگر ،  میسایم هم یرو را میدندانها

 فاصله که مسافتها چه نبود یزیچ که قدم باشد کرده

 ! گرفتمینم

 رو یکرد پنهون که یزیچ هی دیشا کن فکر کمی -

 دمیفهم

 : کندیم کیبار را شیچشمها

 دمنبو من نکهیا و تو به داشتم شبید از من ؟ مثال یچ -

 دنبال وت نکهیا مثل اما ، کردمیم فکر گفتن بهت ایچ هیبق

 خودم یدیپرسیم!  یبود من یها کرده پنهون کردن دایپ

 یشدینم خسته یخودیب گفتمیم بهت

 بلق از شتریب زندیم حرف جانب به حق نقدریا نکهیا از

 ! ردیگیم حرصم

 هب که ییحرفا به یداشت دیشا ؟ یکردیم فکر من به -

 بدهکار جون هی ازش نکهیا یکردیم فکر یزد رادمان
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 و یتگرف اونم یبود بدهکار یزندگ هی ، شیگرفت و یبود

 ! راحته التیخ گهید االن

 : خندمیم یعصب

 الحا!  نیشد حساب یب باهم خوب گمیم کیتبر بهت -

 نیکن دایپ بچهارو نیبگرد

 . کندیم نگاهم فقط سکوت همان در و کندیم سکوت

 چیه با خواهمینم انگار ، کنمینم نگاه شیچشمها به

 ! بخورم گول ای شوم رام حرفش

 دایپ انیجر میرگها در آتش مانند یزیچ ، ردیگیم قلبم اما

 . سوزاندیم را قلبم و کندیم

 ، کلبه یتو ؟ شد بد حالم شیپ وقت چند نیهم ادتهی -

 مزرعه وسط
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 صورتم به و کندیم خم یکم را سرش ، کنمینم نگاهش

 : کندیم نگاه

 ؟ ادتهی -

 تکان یسر ، دوزمیم پنجره به را نگاهم و زنمینم یحرف

 : دهدیم

 ! نباشه شهیم مگه ، ادتهی -

 : شود یم کترینزد من به

 یجور ، داشتم که یممکن حالت نیبدتر یتو روز اون -

 برگشتم مرگ از یدید یحت که

 ادی با ، ماندیم من یرو ثابت نگاهش و کندیم مکث یکم

 ، کردم حسش قایعم که یترس و ساعت و روز آن یآور

 ردیگیم شتریب دلم
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 بنظرت ؛ کردم انتخاب تورو روز و حال اون یتو من -

 ؟ تو ای کردمیم فکر رادمان به من لحظه اون یتو
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 ؟ تو ای کردمیم فکر رادمان به من لحظه اون یتو بنظرت

 یباحسا نه هییروشنا دنبال گردهیبرم یاهیس از که یکس

 ! اش نشده هیتصف

 ریتصاو ، دارد یبیعج حس شیحرفها و ستیجد لحنش

 یحرفها ادی به و شوندیم رد میچشمها یجلو از روز آن
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 ، افتم یم رستار یبرا ساختن خوب یزندگ و ماهدخت

 اررست یها شهیش خورده تا ؟ بود یراحت نیهم به مگر اما

 فراموش یسادگ نیهم به را یزیچ ندفعهیا نشود جمع

 . کنمینم

 یچجور ؟ کنم باور باز ساده منه که یزنیم حرفارو نیا -

 اب و نداشته یگناه چیه که یکی راحت نقدریا ادیم دلت

 ؟ یکن خام ینطوریا تیزندگ تو  اومده قلبش

 : زندیم یپوزخند

 تیکار پاس آدما یزاریم که ه؟یچ تو مشکل یدونیم -

 نرادما به!  اونورو بار هی یکنیم باور نورویا بار هی کنن

 به چون گرفتمش بودم بدهکار ازش یزندگ هی گفتم

 ازت جون هی گفتم!  یدار تیاهم برام یزندگ هی اندازه

 ! یزیعز برام جون هی اندازه به چون گرفتمش و بدهکارم

 یمآد چون دمینم حیتوض رو یزیچ گهید بعد به نیا از اما
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 آدم تونهینم بدم حیتوض براش بخوام یه حسمو که

 ! باشه من یزندگ

 چه هر ، شود یم حس میچشمها یتو اشک جوشش

 یزندگ ، کنمیم تر خراب را زیچ همه رومیم جلوتر

 . تر شمار یب هایرانیو و شود یم آوار  شتریب

 کنمن شک ینطوریا تا یدادیم حیتوض بهتر دیبا دیشا -

 خودمم و زدمیم حرف جانب به حق یادیز من ندفعهیا

 یتراح نیهم به دینبا دیشا ، دیگویم درست او دانستمیم

 . کردمیم شک

 : کندیم نگاهم زیآم تمسخر

 ؟ یوفتین پس یریگیم شویپ دست ؟ دادمیم حیتوض بهتر -

 ، یدار دوسش یبفهمون نفر هی به خرابت حال اوج تو

 ادیبرم دستت از یهرکار بودنش یقو و یخوشحال بخاطر
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!  بده حیتوض بهتر دارم شک بهت بگه ادیب تهش یبکن

 . نداره باور منو که توهه ذهن ستین من حیتوض مشکل

 ردو او نگاهه از و افتد یم نییپا اشکم قطره اریاخت یب

 : ماندینم

 شتریب روزا نیا زهر یه چرا ؟ دختر هیچ برا ات هیگر -

 و  میتیوضع چه تو یدونستیم کاش ؟ من واسه یکنیم

 ! هیچ من با تو درد بفهمم سادمیوا نجایا

. 

 

 

۴۰۴ 

. 

. 



 

Romanzo_o 2922 

 

 ، کشمیم میچشمها یرو ها بچه مانند نیآست با عیسر

 همه کنم باز را بحث نیا بخواهم نبود وقتش دانمیم

 ستا بهتر نشوند دایپ تا و بود ها گمشده ریدرگ فکرشان

 کشمیم باال را نگاهم ، ندهم کش را خودم درمورد بحث

 هدیشن یکی از روز کی ، خوردیم گره نافذش نگاه در که

 عشقش به ها یراحت نیهم به باشد عاشق اگر آدم بودم

 من چرا پس  ! دیآ ینم سراغش یدل دو و کندینم شک

 ای ؟ بود خوابم بخاطر ؟ شدم دل دو چرا ؟ کنمیم شک

 من به شدن کینزد یبرا اول از رستار که یقصد بخاطر

 و رادمان یحرفها کند ثابت من به که یزیچ چرا ؟ داشت

 ؟ نمیبینم شیچشمها یتو است درست خودم یحدسها

 چیه در را زیچ چیه نخواهد خودش تا هیبق برعکس چرا

 ؟ دهدینم بروز یحالت
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 یرو را نگاهش من یمتریلیم چند در و دیآ یم جلوتر

 و اشاره انگشت نیب ام چانه آخر در و چرخاندیم صورتم

 :  ردیگیم قرار شصتش

 میزندگ یتو اومده قلبش با که یگناه یب آدم اون به من -

 گِل ، خوادیم گل هی یآدم هر دل گلدون ، زنمینم بیآس

 یهرک وجود تو رمیم ، منم خارش که یگل ییتو منم

 ! نهیبچ تورو بخواد

 یم باعث زدنش حرف خوب ای بود بلد را خوابم رگ

 ؟ شود تر کمرنگ و کمرنگ میشکها ناخواسته شود

 ؟ یچ کنه تیاذ گلو خوِد روز هی خار نیا اگر -

 تمرکز با و آرام گوشم پشت از را میموها از یا طره

 : ردیگیم یباز به انگشتانش یال و آورد یم رونیب

 ! کنهینم تیاذ گلشو یول رهیمیم خار نیا -
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 مشت ، اندازند یم هیسا دلم یرو آلود بغض اهیس یابرها

 : زنمیم اش نهیس به یجان یب

 یستین بلد تو اصال ، شهیم پر پر گلتم ینجوریا -

 یکن مراقبت گل هی از یچجور

 ؟ بلده رادمان -

 اب دو هر  و برمیم باال را سرم ، کنمیم تعجب حرفش از

 : میکنیم نگاه رهیخ هم به اخم

 ؟ داره یربط چه نه ای باشه بلد -

 لد دو تورو حرفاش با بخواد هروقت که نهیا به ربطش -

 باهام دیترد با یکن نگاه بهم شک با کنهیم یکار ، کنهیم

 ماداعت بهش پس فهمهیم من از بهتر رو تو اگر یبزن حرف

 اب بود رفته ادمی اعتمادو که یمن چون بزن منو دیق و کن

 ییجا به مارو بودنش طرفه هی نیا اما اومد ادمی تو

 ! رسونهینم
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 انصاف یب خودم به نسبت ، دادمیم حق او به االن اگر

 خوب بدهم حق خودم به اگر اما ، دانمینم ؟ شدمینم

 ! ام کرده یانصاف یب یادیز حد تا او به نسبت که دانمیم

 کی تسین یباز بچه عشق ردیبگ ادی دیبا من آشفته ذهن

 و من نکهیباا ، یکن شک آن به روز کی یکن باورش روز

 ازب او یول میاوریب در کارش از سر میداشت قصد هم ایپو

 یطور و بودم ستادهیا مقابلش االن اما ، کرد اعتماد من به

 ! است نمانده یاعتماد نمانیب انگار که کردم رفتار

 دیاب ، ام بوده انصاف یب من االن به تا او به نسبت پس

 . کنم قبول
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 نیهمچ هی یوقت خب یستین یخوب آدم یگفت خودت -

 لو یبخوا نکنه دارهیمبرم ترس هوی ادیم شیپ ییزایچ

 و عشق و بوده نقشه بوده یباز همش نکنه یبر یکن

 ! کشک هم عالقه

 ، میآ ینم کوتاه هم یراحت به اما مقصرم من است درست

 . وفتمین پس که رمیگیم شیپ دست خودش قول به

 ، یدش اما!  نشو کینزد بهم ستمین یخوب آدم گفتم من -

 ، کردم و کنمیم اعتماد بهت یشد کینزد که حاال گفتم

 خواستیم ییروشنا که یآدم منم و زردک یشد تو

 : ردیگیم قاب را صورتم دستش دو با
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 بزار  ، نکن خرابش ستین خوب اوضاع که االن حداقل -

 ذهنم عطف نقطه تو دارم که ییها دغدغه همه اون نیب

 یرونیو هم تو از سرم یتو یکن خرابش اگر ، یباش

 ! کنهینم درستش یزیچ گهید و مونهیم

 اش کلمه هر خواهدیم که یجور ، دارد عمق شیحرفها

 : کند قیتزر من به را

 ؟ مونده رادمان از که یرونیو مثل -

 رستار ، مانمیم متعجب خودمم و دیپر دهنم از ناخواسته

 یمک اندازد یم من به که یکوتاه نگاه با و کندیم سکوت

 : ردیگیم فاصله

 نمونده هم یرونیو یحت اون از -

 یزرو و حال نیا یتو یحت ، مونده نهیک فقط کنم فکر -

 ش؟یببخش یخواینم داره که هم
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 انگار ، دوزدیم پنجره کنار یگلها به را نگاهش رستار

 منیبب خواهدینم که هست شیچشمها و چهره یتو یزیچ

: 

 شهینم یزیچ ، برگردن سالم و حیصح ها بچه دمیم قول -

. 

 : رمیم سمتش به من ندفعهیا

 دایپ مطمئنم نیبگرد دنبالشون باهم یکن کمکش اگر -

 شبید خودت ؟ یبخشیم رادمانو بگو بهم تو یول ، شنیم

 یمیقد انیجر اون شده تموم یگفت هیبق یجلو

 ؟ مهمه برات رادمان دنیبخش نقدریا چرا -

 ندمان و کنمیم پر را نمانیب فاصله تمام شهیهم برعکس

 خواهدیم و گذاشته کنار را اش یدل دو و شک که یکس

 حلقه گردنش دور را دستم ، شود رامش مقابلش فرد

 : کنمیم
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 ، داده پس تاوانشو گهید اون یکن حساب هرجور چون -

 مثل شهیهم اون شکست یچجور دمید وضوح به شبید

 شدنش تیاذ حد نیا تا واسم بوده بزرگه داداش هی

 ! کنهیم ناراحتم

 شده حلقه گردنش دور که میدستها یرو از را نگاهش

 : شودیم دهیکش صورتم یرو تا بودند

 وادخیم نداشت اعتماد بهم شیپ قهیدق دو تا که یکس -

 ؟ ببخشم رو یکی

 به و ردیگیم را کمرم دستش کی با ، حرف نیا از بعد

 : بردیم گوشم کنار را سرش و چسباندیم خودش

 ! نخواه ازم یزیچ یندار اعتماد بهم یوقت تا -

 . رمیگیم گر ، گوشم کنار شینفسها حرارت از
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 بعدهم و میموها یرو بوسه کی میایب خود به بخواهم تا

 : زندیم ام یشانیپ یرو یتر قیعم بوسه

 یهراتفاق روز چند نیا تو ، نرو رونیب خونه از اصال -

 ؟ باشه ، یکنینم یکار هم سرخود و یدیخبرم بهم افتاد

 ، است ناراحت کردمیم حس میحرفها با نکهیا از

 

 

 کرده شک او به راحت نقدریا چطور من شدمیم شرمنده

 ؟ کردمیم فراموش را باخودم شیرفتارها زود چرا ؟ بودم

 حرف از پر زندیم که یا بوسه هر کندیم که یرفتار هر

 . است انصاف یب بیعج روزها نیا یگل ، است

 روزید تصادف درمورد یزیچ هی نکهیا فقط ، باشه -

 یبدون دیبا که هست
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 : کندیم یاخم

 ؟ یچ -

 و دش سبز جلوم بار سه روزید که مرده هی تصادفم لیدل -

 داشت آخرم دفعه خواستیم یچ ای بود یک دونمینم

 و شد پرتش حواسم ترس از منم و کرد یم بمونیتعق

 . میکرد تصادف

 ، دکشیم گردنش پشت را دستش و دیگویم ریز یلعنت

 : است مشخص حرکاتش یتو یواضح یکالفگ

 رونیب که موقع همون اصال ؟ ینگفت شبید همون چرا -

 رداویم سرت ییبال اگر ؟ یبگ بهم ینزد زنگ چرا یبود

 ؟؟ یچ

 به شبید ترس و استرس ، نمیبیم که را اش ینگران

 : دیآ یم سراغم
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 کافه جلو که بعد بخدا باشه مهم کردمینم فکر اولش -

 نقدریا ، دمیفهم دنبالمون بود افتاده آخرشم و دمشید ایپو

 . شد قفل مغزم تصادف از بعد دمیترس

 : کندیم بغلم ناخواسته ندیبیم که را ترسم

 گهید فقط خوبه حالت االن نهیا مهم ، الو نداره اشکال -

 اس خونه فقط امن یجا تنها نرو رونیب

 داندینم  اما است عمارت نیا فقط امن یجا تنها گفتیم

 ممکن یجا نیامنتر در هیثان و قهیدق و ساعت نیا در من

 من اندازه به فقط که یآغوش در درست ، دمیدیم را خودم

 . داشت جا

 توهم واسه خطرناکه من واسه اگر نرو توهم  پس -

 به برده هارو بچه که یآدم اون گفتیم عمو ، نطورهیهم

 رب دستش از یکار هر زمیریم هم به آرامشتو گفته رادمان

 . ادیم
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 : کشدیم نفس میموها یتو قیعم

 بهش که یآدم نگران تو ، شناسمیم بهتر من آدمو اون -

 . نباش یندار اعتماد

 فراموشش میحرفها نکهیا مثل ، شود یم مظلوم ام افهیق

 ودب کرده ریدرگ را ذهنم حرفش اول جمله نکهیباا ، شدینم

 : گذارمیم صورتش طرف دو را میدستها اما

 گهید ، زنهیم گولم طونیش ییوقتا هی فقط دارم اعتماد -

 ! قول شهینم تکرار

 : گذاردیم میدستها یرو را دستش

 هی یصبر هر چون نکنه نکارویا گهید بگو طونهیش به -

 ! آفتابگردون ، داره یحد

 : دهمیم باال را میابرو کی

 ؟ آفتابگردون -
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 : بوسدیم آرام را دستم کف

 من مال ، داره گل هی یآدم هر دل گلدون که گفتم -

 ! آفتابگردونه

 : ندینشیم میلبها یرو یپهن لبخند اریاخت یب

 دارم دوست زردک از شتریب نویا -

 : زندیم ام ینیب یرو انگشت سر با

 دارم دوست شتریب زردکو من یول متاسفم -

 : چرخانمیم کاسه در را میچشمها

 یدار دوست منو خوردن حرص تو -

 : شودیم رهیخ میلبها به

 لباتو هم یخوریم حرص هم یوقت مخصوصا ، هوم -

 . . یکنیم جمع

 !  کنمیم یتصعن اخم 
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  یدیم حرصم عمد از پس یبدجنس یلیخ-

 

 به خواهدیم انگار ، اندازد یم صورتم به یطوالن نگاه 

  کند ثبت را زیچ همه ذهنش یتو!  یخوب

 زود دمیم قول باش خودت مراقب ، نره ادتی حرفامو-

 بشه درست یچ   همه

 

 که یفکر به نسبت خواهمیم هرچه و دهمیم تکان یسر 

 توانمینم باشم تیاهم یب بود سرم  یتو

 که یآدم اون هم تو یزیچ هی فقط نباش نگران باشه -

 رادمان با فقط کردمیم فکر ؟ یشناسیم برده هارو  بچه

  زده حرف
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  ینگاه مین ساعتش به بعد و چرخاندیم اطراف را نگاهش

 اندازد یم

 باهاش یکن فکر که هم یزیهرچ از شتریب ، شناسمیم -

 !   حرف

 

 گاهن و رودیم در طرف به عیسر بزنم یحرف بخواهم تا زدم

  اندازد یم من به یکوتاه

  نرو رونیب خونه از-

 ریدرگ هنوز من ذهن اما ، رود یم رونیب اتاق از هم بعد 

 را او رادمان از شتریب رستار که ستیک آدم نیا بود حرفش

 ؟ شناسدیم
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* * * 

 " رستار" 

 که یدیشد سردرد تا زنمیم هیتک نیماش یصندل به را سرم

 . ابدی نیتسک یکم بود ختهیر هم به را تمرکزم

 رمولف ، کنمیم نگاه اش صفحه به عیسر لمیموبا یصدا با

 هچ است قرار دانستمیم و بود دستم یتو درست کلیما

 . دیبگو ییزهایچ چه و ردیبگ تماس موقع چه و وقت

 ترشیب و دیچیپ یم گوشم یتو شنگولش و شاد یصدا

 : زندیم هم به را حالم
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-hiii mr dal 

 : بزند حرف یفارس به کندیم یسع و

 ؟ خبرا چه ؟یطوریچ -

 یقیعم نفس و دهمیم فاصله گوشم از یکم را یگوش

 حالت نیتر خونسرد با کنمیم یسع هم بعد ، کشمیم

 : بدهم جواب ممکن

- Why did you call again(?یزد زنگ چرا باز 

 (؟

 ، بشنوم را خودش یصدا نکهیا یجا به و خنددیم بلند

 : شودیم مخاطبم گرید ییصدا

 ؟ییتو داداش-

 : کندیم التماس و زندیم هیگر ریز

 داداش بده نجاتمون خدا تورو -
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 هیرگ از پر یصدا نیا نمینش یم میجا در صاف کبارهی به

 یمن اشتباه میگوشها و بود کایرون به متعلق التماس و

 ! دیشن

 یراحت به که است مشهود شیصدا لرزش و ترس یآنقدر

 ام یزندگ در یخواهر وجود چوقتیه ، شود یم احساس

 یبرا کردن یبرادر بااحساس یحت بودم نکرده حس را

 نیچن در من بخاطر نکهیا از اما نبودم آشنا هم خواهر کی

 وجدان عذاب است، گرفته قرار یخطرناک تیوضع

 . ندینش یم میگلو خیب ینیسنگ

 یبرا ، بروم شیپ تفکراتم محدوده از خارج خواهمینم

 : دهمیم ادامه قبل از تر خونسرد نیهم

 ؟ شده یچ -
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 دیکل هم به یدندانها فشار اما زنمیم حرف اسوده و راحت

 تمام کنم دایپ را کلیما اگر کندیم ثابت ام شده

 . شوندیم خورد میلگدها و مشت نیب شیاستخوانها

 : شودیم متعجب انگار ترسش و هیگر انیم کایرون

 کانین خوانیم ازمون یچ دونمینم دنیدزد مارو داداش -

 توروخدا  اورده باال بار دو شبید از ستین خوب حالش

 داداش دنبالمون ایب

 ومشیم متوجه را شیحرفها زور به که کندیم هیگر یانقدر

 میموها یال را دستم یعصب دیگو یم که کانین حال از ،

 حرومزاده از و شناختمیم را کلیما یآنقدر ، کشمیم

 یراحت نیهم به شودینم بدانم که داشتم خبر بودنش

 ! رمیبگ پس او از را ها بچه سالم و حیصح

 : شنومیم را کلیما زیانگ نفرت یصدا دوباره

- This is the role you play 
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 ( ادیم بهت یکنیم یباز که ینقش نیا)

 مه بعد و رسدیم گوش به یکودک هیگر یصدا ندفعهیا

 و بود هیشب کایرون به بیعج که یدختر غیج یصدا

 : کلیما یصدا دوباره

-But there is no reason for me to 

believe it 

 !( کنم باورش من که شهینم لیدل اما)
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 یرو که یتمرکز تمام کایرون یها غیج و کانین فکر

 لکیما کار یتو ، زدیریم بهم را داشتم ام برنامه و حرفها

 یزیچ چیه که االن مخصوصا نداشت وجود یشوخ چیه

 : ندارد دادن دست از یبرا

-Whatever you like, think I have more 

important work to do than you and your 

hostages 

 تو از یمهمتر یکارا من کن فکر یدار دوست یهرجور)

 (دارم گروگانات و

 یم بود شده یجد کامال که یلحن و مکث یکم با کلیما

 : دیگو

-Try not to be so insignificant, Colonel 

Otherwise I have to call your brother 

 ، سرهنگ جناب ینباش تیاهم یب نقدریا کن یسع)

 ( رمیبگ تماس داداشت با مجبورم وگرنه
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 هک ستیقیعم باتالق مانند کلیما شود یم مشت دستم

 من ضرر به نیا و کشدیم نییپا خودش با را زیچ همه

 : شود یم تمام

- If you wanted to call my brother, you 

would have done it sooner 

So tell me exactly what you want from 

me 

 ارونکیا زودتر یبزن زنگ برادرم به یخواستیم اگر تو)

 (؟ یخوایم یچ من از بگو پس ، یکردیم

 رد ، کنم لیتحل را کلیما یصدا بخواهم تا نیح نیهم در

 دستم از یگوش من واکنش از قبل و شودیم باز نیماش

 و ردیگیم قرار سرم یرو یسرد یفلز یش و شده دهیکش

 گوشم به بودم دهیند هنوز را اش چهره که یفرد یصدا

 : رسد یم

 ! شهیش رو پاشمیم مغزتو یبخور تکون -
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 یفحر هر از قبل ، کنمینم یحرکت و مانمیم میجا در ثابت

 وندش یم سوار گرید نفر دو و شودیم باز نیماش یپشت در

 اول نگاه در ، شود یم دهیکش سمتشان به نهیآ از نگاهم

 لندب نسبتا شیر ته با چهارشانه و دهیکش اندام با یمرد

 که یقلدر مرد هم کنارش در و کندیم جلب را نظرم
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 که یمرد  ، نمیبیم داشت یجد افهیق و درشت کلیه

 حرفش مخاطب و است من به نگاهش بود نشسته کنارم

 : پشت افراد

 ؟ میوفتیب راه سییر یاومد خوش -

 ، است من به نگاهش کندیم خطابش سییر که یمرد

 : کندیم صاف را شیپالتو یها لبه و زندیم یلبخند

 که یمرد  میبزار منتظر رو یکس ستین خوب میبر -

 : دهدیم فشار ام قهیشق کنار را اسلحه بود کنارم

 هی یبکن یاضاف حرکت وفتیب راه و کن روشن نویماش -

 کنمیم حرومت گلوله

 را تمیموقع یحت که  هستم زده بهت و شوکه یآنقدر

 که یادم همان و پشت به نهیآ از ، بودم نکرده هضم هنوز

 : کنمیم نگاه کردندیم خطابش سییر
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 ؟ نیهست یک شما -

 مذهن  ، داشتم شانیصدا از نه و افهیق از نه یشناخت چیه

 زیآنال توانستیم العملم عکس تنها و بود شده قفل

 . باشد کردنشان

 : دهدیم جواب اش نوچه یول زندینم یحرف سییر

 نزن یادیز حرف بکن گمویم که یکار -

 نقشه از یجزو هم نیا اگر رودیم کلیما سمت به فکرم

 : است زده یخوب یخود به گل باشد او یها

 ! نمک کمکتون بتونم بهتر دیشا خبره چه نیبگ اگر -

 یبیعج نفرت انگار اعماقشان در که ییچشمها با سییر

 : کندیم نگاهم دارد هم یهیکر لبخند و دمیدیم

 ! مَیک من نیفهمیم جفتتون میداد خبر برادرت به یوقت -



 

Romanzo_o 2947 

 بهپن ام بافته کلیما از هرآتجه تا بود یکاف جمله نیهم

 مذهن به یآگاه یتو شبید یحرفها بندش پشت و شود

 را ها بچه کردندیم فکر همه که یمرد یانور ، برسد

 انهنش را گرید یکس او و بود اشتباه فکرشان اما دهیدزد

 لکیما با که یتیموقع یتو درست هم آن ، است گرفته

 دوتا دادن نجات ذهنم و فکر تمام و زدمیم حرف یلعنت

 . بود بچه

 یهست یک بدونم کنم فکر -

 : زندیم فرمان یرو اش نوچه

 نزن زر نقدریا میبر کن شیآت -

 یانور یسو به نهیآ از نگاهم شیحرفها به توجه یب

 : زندیم یدار صدا پوزخند هم او و شود یم دهیکش

 ؟ ام یک من کرده فیتعر برات داداشت پس ، خوبه -
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 : دهم یم را جوابش هم در یها اخم و یجد لحن با

 یمعرف و فیتعر به یازین تو مثل یوجود یب یآدما نه -

 ! هستن یچ مشخصه یفرسخ صد از ندارن

 سر یانور داد با که برد یم ورشی سمتم به اش نوچه

 : کشدیم عقب و ندینش یم خیم شیجا

 میخوایم سالم شازدمونو سرجات نیبش -

 : دهد یم قرار مخاطب را من دوباره دادن اخطار از بعد

 و اصل با یآدما شماها مثل همه طوره هی یآدم هر -

 ، ستنین شده بزرگ قو پر تو و نسب
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 و اصل با یآدما شماها مثل همه طوره هی یآدم هر -

 یب یآدما ایدن نیا  ، ستنین شده بزرگ قو پر تو و نسب

 میباش وجود یب تا کنهیم بزرگ هم مارو مثل یمادر و پدر

 ! بخوره ایحساب آدم مثال شما پر به پرمون ییجاها هی و

 : زنمیم یکج لبخند

 رپ به پرت!  یاومد غلط بن و خیب از آدرسشو بنظرم -

 صدا و سر یب کار اول نیهم ایب خورده یاشتباه آدم

 میکن حلش

 : دوزدیم نیماش شهیش به و گرفته من از را نگاهش

 راه ، جون بچه یدینم صیتشخ تو غلطشو ای درست -

 میدار کار ادیز باهم که وفتیب
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 آنقدر مانیبرادر رابطه رادمان و من کرد یم فکر نکهیا از

 ما خنده میباش گریکدی جان نگران که است محکم و یقو

 : ردیگیم

 یزد کاهدون به که بگم االن از یول یاوک -

 که کندیم اشاره اش نوچه به و دهدینم یتیاهم یانور

 . وفتمیب راه کند وادارم و ردیبگ تر یجد را اسلحه

 سلحها و نفر سه حضور و نیماش بسته یفضا به توجه با

 جز یا چاره بود گرفته نشانه را مخم درست که یا

 . نداشتم نیماش کردن روشن

 یپ در افکارم تمام چون ، نبودم خودم حال نیا نگران

 ییالب چه ستین معلوم که بود یکانین شتریب و کایرون

 . اند آورده سرش

 خالص راه تنها ، شود یم دهیکش ساعتم سمت به نگاهم

 . بود دیجاو کردن خبر احمق سه نیا از شدن
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 " شخص سوم" 

 نگاه یمیمق به ناک غضب و کوبد یم زیم یرو یعصب

 : کندیم

 انجیا روزید نیهم کهیمرت ؟؟ ستین یخبر یچ یعنی -

 ؟؟؟ نیزم یتو رفته شده اب االن کرد دیتهد منو و سادیوا

 هپت تته با و داده قورت یسخت به را دهانش آب یمیمق

 : دهدیم جواب

 داشیپ میبتون میکرد یم فکر. .  که ییهرجا. .  ما قربان -

 یتمام. .  ستین یخبر ازش اما. .  میگشت. .  میکن

 اما میکرد چک. .  هم رو اطراف و یشهرباز ینهایدورب

 . . میگردیم بازم نینباش نگران  . . یول. .  نبود یزیچ

 : شودیم رهیخ یمیمق به شده قرمز یچشمها با رادمان
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 ات اگر ، شرفن یب کهیمرت اون دست من خواهر و پسر -

 سر یرو رو نجایا نیارین ازشون یخبر گهید ساعت چند

 ! کنم یم خراب همتون

 یم انیب تحکم از پر و شمرده شمرده یلحن با را کلمات

 یم اش چهره در مشهود یترس یمیمق  که یجور کند

 : ندینش

 یم داشیپ شب تا شده هرطور. .  قربان چشم. .  چ -

 . میکن

 و رود یم در سمت به صدا یب لرزان یقدمها با هم بعد

 جرات چکسیه امروز ، کند یم ترک را اتاق عیسر

 نکهیا مگر ، نداشت را اتاقش و رادمان به شدن کینزد

 . باشند اورده شیبرا یدرمان و درست خبر
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 هچ او ، کندینم فکر کانین صورت جز زیچ چیه به مغزش

 زا یراحت نیهم به را اش دانه کی پسر که بود یپدر جور

 ؟ آمد ینم بر دستش از یکار چیه و بودند گرفته او
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 پسرش از فهماندیم او به دارد و خداست چوب نکند

 یحال هک بزرگ یتلنگر یبرا ستیهیتنب نیا و بوده غافل

 درانهپ و باشد پسرش مراقب دیبا نهایا از شتریب کند اش

 . کند یپدر شیبرا تر
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 ریغ یها تیمامور و کردیم کم کارش از دیبا دیشا اصال

 هم که کوچکش پسر بخاطر تنها را دور راه ای یضرور

 ! گذاشت یم کنار یپدر هم و کرد یم یمادر شیبرا دیبا

 یرو کانین از که یعکس قاب به و ردیگ یم بغضش

 تن عطر یبرا دلش قایعم ، کند یم نگاه بود زشیم

 یآور ادی و بود شده تنگ معصومش چهره و بچگانه

 امده او سر بال نیا خودش یانگار سهله بخاطر نکهیا

 . شکند یم را اش مردانه بغض

 یرو یزندگ نیا چرا ؟ بدهد پس تاوان دیبا گرید چقدر

 یرو به را در کی ؟ دهد ینم نشان او به را خوشش

 یرو به عالم یها در تمام آن از بعد و بست برادرش

 ! شد بسته خودش

 را یخوب یزندگ رادمان او از بعد که دارد اصرار رستار

 یزندگ نیا یجا یجا در که دهیند و نبوده اما گذرانده
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 هیبق تا کرده یگذشتگ خود از چقدر و شکسته چقدر

 و بودند خوشحال و یراض همه آخر در و نندینب بیآس

 تر خورد و رتریپ را جسمش که یروح و ماند یم رادمان

 . بود کرده قبل از

 هن که بود دهیرس یگاهیجا به اش یزندگ از نقطه نیا در

 دنش دایپ جز به گرید زیچ چیه نه عشق به نه رستار به

 کی خواهدیم دلش قایعم ، کرد ینم فکر کایرون و کانین

 کی دبشنو را زند یم شیصدا بابا که کانین صدا گرید بار

 یموها و ببوسد و ردیبگ را کوچکش یدستها گرید بار

 پدر نباریا دهدیم قول اصال ، کند نوازش را اش ییطال

 کشکوچ پسرک یبرا بگذارد را وقتش تمام باشد یبهتر

 . کند خرج شیبرا را عالم یها پدرانه و

 و حال نیا سبب که یهرکس ، ردیگ یم آغوش در را قاب

 ادهخانو به که یکس ، نشاند یم اهیس خاک به باشد روزش
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 و کنند محروم او از را پسرش ، کند یدراز دست اش

 . بماند زنده دینبا یا لحظه بگذارند دست خواهرش یرو

 سرا یمیمق و شود یم وارد در به تقه چند نیح نیهم در

 یم رادمان مقابل زنان نفس و شود یم اتاق وارد مهیس

 : ستدیا

 یافراد از یکی ها بچه دهیرس دیجد خبر ، قربان قربان -

 سرهپ کردن دایپ بوده رانندش و کنهیم کار یانور یبرا که

 داشیپ ما یها بچه که بزنه سر خونوادش به خواستهیم

 کننیم

 هم ینادر سروان ، کند کامل را شیحرفها بخواهد او تا

 : ونددیپ یم ها آن به

 اما داده جاشو ادرس اومده حرف به یانور راننده قربان -

 ! نداره ها بچه از یخبر گهیم
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 حرف نیا دنیشن با و پوشد یم را کتش یفور رادمان

 : کند یم مکث یا لحظه ینادر

 ؟؟ نداره ها بچه از یخبر یول رانندشه یچطور -

 : دیگو یم بود متعجب هم خودش که ینادر

 ! دهیند یا بچه چیه که گفت قربان دونمینم -

 

  دیا یم ینادر حرف انیم عیسر یمیمق 

 یانور خود میکن اعتماد دینبا نیا حرف به که ما قربان-

 کرده یغلط چه میفهمیم بشه  دایپ

 

 کالف نیا کشد یم گردنش پشت یدست یعصب رادمان 

 شود یم تر دهیچیپ لحظه به لحظه گم در سر
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 که یرچه میوفتیب راه عیسر بشن حاضر نیبگ هیبق به -

 .میشیم متوجه اونجا هست
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 " رستار" 

 بود هبست آن به پشت از میدستها که یصندل به الیخیب

 ستا من به نگاهش شخندین با که یانور به و زنمیم هیتک

 : شوم یم رهیخ ،
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 باشه ادیز یلیخ دیبا بنظرم ؟ یدار دوست داداشتو -

 یردک یبزرگ نیا به سکیر بخاطرش که داشتنت دوست

 و کشدیم نیزم یرو مخروبه سالن گوشه از یصندل

 : ندینشیم شیرو و گذاردیم مقابلم

 قو پر تو شما البته!  خونوادمه کل که داداش هی و منم -

 یعنی باشه خونوادت کل نفر کی نیفهمینم شده بزرگ

 بزرگ ابونیخ کف که ییها چارهیب بدبخت ما ، یچ

 ! میدونیم میشد

!  ست مسخره و بیعج میبرا هم قو پر اصطالح یحت

 یاه یلیس نیتر یجد که بود گذاشته دست یکس یرو

 . است خورده صورتش به یزندگ

 که یکار ، کنمیم نیتحس را شانیبرادر رابطه حال نیباا اما

 نقدریا نه اما ، بکنم دیجاو یبرا حاضربودم هم من

 ! فکر یب و احمقانه
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 : کنمیم نگاهش لکسیر

 یمنجالب چه یتو قو پر یجا به من یدونینم یحت تو -

 ؟ یبرس داداشت به یخوایم من از بعد شدم بزرگ

 یم میپا تا سر به ینگاه و کشدیم هم در را شیاخمها

 : اندازد

 منجالب نیدونیم مگه هم خوشکل یدارا هیما بچه شما -

 کردن ست تونیزندگ مشکل و درد ته که ییشما ه؟یچ

 ! نتونهیماش و رهنیپ

 : خندم یم اش مسخره یحرفها به

 ! نه من یول شهیم شاملش بگو نهیآد سرگرد به نارویا-

 : شود یم بلند شیجا از یانور

 ! ییحرفا چه اونم دارم ادیز حرف که نهیآد سرگرد با -

 : اندازم یم بودد دورم که یآدم چند و اطرافم به ینگاه
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 سوزهیم برات دلم -

 : دستیا یم مقابلم و زندیم کمرش به را شیدستها یانور

 تو االن که بسوزه خودت حال به دلت ستین بهتر -

 ؟ بده نجاتت دیبا زتیبرادرعز و یمن دست

 : زنمیم یکج لبخند

 ییایدهن لمیف چقدر فهممیم بهتر گذرهیم شتریب یچ هر -

 ! گذاشته ریتاث روت یدید که

 : شود یم خم صورتم یجلو یانور

 نهک درستو کار داداشت ایهند لمیف نیا مثل کن دعا پس -

 ! کنه آزاد بردارمو تو یازا در و

 : کنمیم نگاهش مرموز

 ! کف بر جان برادر ندارن تیواقع ایهند لمیف یول -
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 یم باال یا شانه و برد یم شیبهایج درون را شیدستها

 : اندازد

 تیواقع اگر چون ، باشن داشته که بخواه خدا از تو -

 به الاص نیا و میگرد یبرم یزندگ تلخ قتیحق به نباشن

 خوشکل بچه ستین تو نفع

 ، ببند را دهانم کندیم اشاره اش نوچه به حرف نیا از بعد

 : میگو یم عیسر کار نیا از قبل

 تو عنف به اصال نمیا وگرنه برم کن ول منو نشده رید تا -

 ! ستین

 . زندیم دهانم یرو را یچسب اش نوچه و زندیم یپوزخند

 خودت پس ، اندازم یم باال یا شانه خودش مانند

 ! خودگذشته از برادر یخواست



 

Romanzo_o 2963 

 ندچ و یانور رفتن به و ام زده هیتک یصندل به خونسرد

 ، کنم یم نگاه شیها نوچه از نفر
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 هب  نگاهم شودیم بسته که در ، مانندیم کنارم هم نفر دو

 و در و دهدیم رطوبت یبو افتد یم ساختمان یکل ینما

 انگار شیجاها یبعض و دارد یا رفته رو رنگ یها وارید

 . بود شده بیتخر
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 دست به اسلحه و یمعمول یها کلیه که ینفر هردو به

 تمام جمع سر ، کنمیم نگاه بودند امد و رفت حال در

 شدند یم ینفر هفت بودم دهید یانور همراه که ییآدمها

 منتظر یکم کرد یم تر راحت را کارم نیا و نبودند ادیز ،

 در که است رفتن سر حال در ام حوصله کم کم اما مانمیم

 هب و رسدیم گوش به ییصداها و سر رونیب از نیح نیهم

 ندا شده ریدرگ باهم یچندنفر بزنم حدس توانمیم یراحت

. 

 گاهن هم به بودند گذاشته من یبرا مثال که یمحافظ دو هر

 یم یگرید به داشت یبلندتر قد که انها از یکی و کنندیم

 : دیگو

 خبره چه نیبب برو!  ادیم صدا رونیب احمد-

 : اندازد یم من به ینگاه احمد

 باشه نیا به حواست تو باشه -
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 یچسب با ، شود یم خارج و رود یم در سمت به هم بعد

 نیهم یبرا کنم صحبت توانستمینم بود دهانم یرو که

 با یانور نوچه و آورم یم زبان به را ینامفهوم کلمات

 : اورد یم جلو را سرش و کندیم نگاهم اخم

 ؟ یگیم یچ ؟ تو مرگته چه -

 بیترت لقب از که ییدستها با عیسر شودیم کترینزد نکهیهم

 زیچ هر از قبل رمیگیم را گردنش بودم داده را شدنشان باز

 آن هب دستش نکخیا از قبل تا و  افتد یم دستش از اسلحه

 که ییروین و یانرژ تمام با کندیم تقال که همانطور برسر

 و گذارمیم آرنجم یال را گردنش پشت از بود مانده میبرا

 و ودب شده بسته یصندل به نییپا از میپاها دهمیم فشار

 . شود هوش یب تا دارم نگهش همانگونه بودم مجبور

 به عیسر خوردینم هم تکان و کند ینم تقال گرید نکهیهم

 نانز نفس ، کنمیم باز را میپاها و کنمیم پرتش یا گوشه
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 یصندل از که یچوب تکه به و شوم یم بلند میجا از

 گاهن میدستها کردن باز یبرا بودم کنده یچوب دهیپوس

 اما بود سخت میدستها دور طناب کردن باز ، کنمیم

 . آمدم بر پسش از و نبود ینشدن

 با و دارمیم بر عیسر را بود افتاده نیزم یرو که یا اسلحه

 ازب در هیثان از یکسر در که ، روم یم در سمت به اطیاحت

 با هک میریگیم نشانه طرفشان به را اسلحه عیسر شودیم

 لبخند و کشم یم یا آسوده نفس آراز و دیجاو دنید

 : زنمیم یکج

 ! شدمیم کار به دست خودم نیدیرسینم گهید کمی -

 : کندیم بغلم عیسر و دیآ یم سمتم به نگران دیجاو

 ساعت اون گمیم بار صد ، سییر سالمت تنت -

 که شابیرد بشه تر روز به کنم درستش بده صوحابویب

 رید نمه هی!  که یدینم گوش بفهمم عیسر یداد عالمت



 

Romanzo_o 2967 

 کرد جمع عیسر رو ها بچه آراز خداروشکر اما شد میحال

. 

 : گذارمیم اش شانه یرو را دستم

 ؟ فهیرد رونیب -

 میبر وفتیب راه پاک پاکه سییر آره -

 

  کندیم نگاه بود افتاده نیزم یرو که یکس به هم بعد

  یکرد اش نفله ینجوریا که بستنت یچجور داداش-

 . افتم یم راه به آنها از جلوتر 

 دارهن یفرق یباش بلد که کردنشو باز ببندن میهرجور -
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* * * 

 : دهدیم تکانش و چسبدیم را یانور قهی یعصب رادمان

 ؟؟ یکرد کاریچ خونوادم با کهیمرت-

 پا سر زور به اش کوفته بدن و بود حال یب که یانور

 : کند یم نگاه اطرافش به است ستادهیا

 کاریچ من با یلعنت توهه خونواده یبپرس ستین بهتر -

 کرده؟

 : دهد یم هلش وارید سمت به محکم رادمان

 خواهرم و پسرم بگو نده من لیتحو پرت و چرت -

 ؟؟ کجان
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 لهسو کل ندارد را یانور با کردن دو به یکی حوصله اصال

 یریدرگ متوجه نکهیا جز و بودند گشته را اطرافش و

 رشانیدستگ یزیچ بشوند گرید یکسان با افرادش و یانور

 . بود نشده

 یم شدت به و بود خسته یزیچ نکردن دایپ از که یمیمق

 ، شود کینزد او به دارد رادمان که یحال نیباا دیترس

 با را خبر نیا باهم تا زندیم صدا را ینادر نیهم یبرا

 . بدهند رادمان

 : دهد نجات رادمان دست از را یانور کندیم یسع ینادر

 ستین یا بچه چیه از یخبر نجایا نیباش آروم قربان -

 یعصب چشمان با و برد یم ورشی یانور سمت به رادمان

 دریگ یم را شیجلو ینادر که کندیم نگاهش شده قرمز و

 : دهدیم تکان یانور سمت به دیتهد انگشت رادمان ،
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 رفش یب یکرد کاریچ ها بچه اون با بگو نکشتمت تا -

 ؟

 ، زندیم حرف ها بچه کدام از رادمان فهمدینم اصال یانور

 یصورت در ردیگیم او از را سراغشان مدام که ییها بچه

 : نبود نزدش رادمان خانواده از یکس رستار جز که

 ؟ ها بچه کدوم ؟ یگیم یچ -

 رد دانستینم یانور ، زندیم دستبند دستش به ینادر

 رادمان آمدن از ای باشد رستار فرار و دیجاو حمله شوک

 : زندیم حرف زیچ چه از نفهمد و شود متعجب

 سن خوشکل بچه اون ؟ یزنیم حرف یدار برادرت از -

!  بچه یبگ بهش ینخوا که هست یاونقدر سالش و

 . ریبگ خودش از سراغشو رفته در باشه راحت التیخ

 یا لحظه تشیعصبان و یها ینگران تمام انیم رادمان

 : کندیم مکث
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 ؟ کهیمرت تو یگیم یچ -

 : دیآ یم تر جلو یمیمق

 هب نجایا که یریدرگ ما ورود از قبل نکهیا مثل قربان -

 از یکی نویا بوده یریگ گروگان بخاطر اومده وجود

 نبوده بچه گروگان اون یول گفت یانور نیهم یآدمها

 ینادر باوجود و رودیم یانور سمت به ظیغ با رادمان

 : زندیم یانور به یمحکم یلیس هم باز نشانیب

 ؟؟ یکرد کاریچ تو پدر یب -

 قسمت کدام به داندینم رسدینم مغزش به خون اصال

 که ینادر ، برسد یدرست جهینت به و کند فکر ماجرا

 ار یانور که خواهدیم یمیمق از ندیب یم را رادمان تیوضع

 : ستدیا یم رادمان مقابل هم خودش و ببرند
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 که یزیچ طبق ، نیباش مسلط خودتون اعصاب به قربان-

 هنکیا مثل ستین یانور دست ها بچه میکرد یبررس ما

 تدس از تونسته یچجور نکهیا حاال بوده نجایا برادرتون

 یطیشرا یتو االن یانور یول میدونینم رو بره در یانور

 . کنه پنهون رو یزیچ بخواد که ستین

 

 

۴۴۴ 

. 

. 

 

 لحظه آن در را دهدیم دستور مغزش که یزیچ تنها رادمان

 را شیصدا تا و ردیگیم را رستار شماره ، دهدیم انجام



 

Romanzo_o 2973 

 هیثان نیچند از بعد ، شود ینم راحت الشیخ انگار نشنود

 : شود یم وصل تماس باالخره

 برو یما هلو -

 یآسودگ سر از ینفس و بندد یم را شیچشمها اریاخت یب

 هک اند کرده او با یکار اتفاقات نیا تمام انگار ، کشد یم

 :  دیبگو درجا و دیاین ذهنش به اصال رستار با مشکالتش

 ؟؟یسالم خوبه؟ حالت -

 و لحن از انگار کندیم سکوت یکم خط پشت رستار

 : است خورده جا یکم رادمان سوال

 نجاتم یایب بمونم منتظر نتونستم گهید دیببخش ، سالمم -

 برحسب ، نشد یخبر ازت موندم منتظر بار هی چون یبد

 ! بشم کار به دست خودم گهید نباریا گفتم تجربه
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 بودند یانور یآدمها کردن جمع حال در که هیبق به رادمان

 یلیز و زخم ای زدندیم لنگ ای هرکدامشان ، کند یم نگاه

 زا نکهیهم اما رود یم جانش به رستار حرف شین ، بودند

 : ستیکاف شده خبردار بودنش سالم

 ، یبود نجایا تو یول  ، نبودن یانور دست ها بچه -

 ؟؟ اصال شده یچ ؟ یکرد فرار یچجور

 نه و داشت دادن حیتوض وقت نه حاضر حال در رستار

 : دهد یحیتوض توانستیم اصال

 . من با اونا ، نباش ها بچه نگران -

 انرادم و کندیم قطع را یگوش حرف نیا از بعد بالفاصله

 یم چه نبود معلوم که یمرموز برادر از ماندیم واج و هاج

 دوباره ، زندیم ییکارها چه به دست ییتنها به و کند

 مواجه خاموشش یگوش با نباریا اما ردیگیم را اش شماره
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 رستار آخرش کشدیم تیعصبان سر از یداد ، شودیم

 . کندیم رشیپ و رساندیم لبش به را جانش

* * * 

 " رستار" 

 ، بود من ساعت با رفتن ور مشغول که همانطور دیجاو

 : اندازد یم سمتم به ینگاه مین

 عیسر که بود نگرانت سرگرد جناب خودم جون به یول -

 یه تو حاال دیپرس حالتو هم درجا و گرفته تماس باهات

 ! بزن هیکنا و شین

 فعال دانمیم و گذردیم لمیموبا کردن خاموش از قهیدق ده

 کلیما با دارم یسع و کنمیم روشنش دوباره ، زندینم زنگ

 : رمیبگ تماس

 باشم دهیپرس نظرتو ادینم ادمی -
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 : اندازد یم باال یا شانه

 اما!  دنیشن شو خفه تو از و گفتن من از داداش یاوک -

 کن یکار هی باشه داشته ادامه رفتارش نیا یخوایم اگر

 دیاب خودمون ادینم کلیما دور یخوب یبوها نهینب کلویما

 . میکن حل ویچ همه

 ، شومیم بلند میجا از عیسر و شود یم وصل تماس

 گمیم ینیچ مقدمه یب ، شود یم بلند من همراه هم دیجاو

: 

-Last time we were halfspeechless 

 ( موند نصفه حرفمون قبل دفعه)

what do u Want from me 

 (؟ یخوایم یچ من از)

 ینرمال یلیخ حالت بود مشخص لحنش از که کلیما

 : دیگویم ندارد
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- Oooh Mr. Dal with a jab 

 ( جربزه با دال مستر اووووه)
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You disconnect and reconnect yourself 

 ( یکنیم وصل دوباره یکنیم قطع تماسو خودت)

 : پرمیم شیحرفها انیم عیسر

-Something happened to me and my 

situation deteriorated 
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 ( ختیر هم به طمیشرا ، بود افتاده برام یاتفاق هی) 

 زا پر و طناز ، شنومیم یگوش پشت از ییاشنا یها خنده

 : یگرید یآشنا یصدا بندش پشت و عشوه

- Uncle is not able to talk to you right 

now 

 ( نداره رو تو با زدن حرف طیشرا االن هم عمو)

 : دهمیم ماساژ را ام یشانیپ دستم کی با

- Georgia(ایجورج) 

 : خنددیم عشوه پر

-Yes, my dear fiancé 

 ( زتیعز نامزد بله)

 : میگویم حرفش به تیاهم یب

-Give the phone to your elder 
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 ( بزرگترت به بده رو یگوش) 

 : دهدیم جواب ایجورج دوباره

-Believe me, my words are more 

useful to you than my elder, darling 

 ورهخیم بدردت بزرگترم از شتریب من یحرفا کن باور)

 (زمیعز

 پشت یصدا تر راحت تا ستدیا یم من به کینزد دیجاو

 : بشنود را یگوش

-Uncle treated the children very badly 

because of your work today 

 دکر ها بچه با یبد یلیخ رفتار امروزت کار بخاطر عمو)

) 

 کلیام یرفتارها یخوب به شود یم پاره افکارم رشته لحظه

 فک به یفشار و زدیریم هم به اعصابم ، دانستمیم را
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 کنم وانمود هم چقدر هر من ، کنمیم وارد ام شده منقبض

 : زنندیم را خودشان حرف آنها بازهم ، ستندین مهم میبرا

- You know that if something bad 

happens to them, not with me, but with 

Major Adineh 

 با اما، نه که من با نیاریب سرشون ییبال اگر که یدونیم)

 ( نیطرف نهیآد سرگرد

- We are not afraid of Major Adineh or 

Colonel Adineh 

 زا نه میترسیم نهیآد سرگرد از نه گذشته سرمون آب ما)

 (نهیآد سرهنگ

 یخونسرد کنمیم یسع ، زندیم را حرفش یخاص منظور با

 : نددانستیم دیبا که یزیچ از شتریب آنها کنم حفظ را ام
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-But you know me better, I think you 

should not take your trusts too far 

away from you 

 از میلیخ ترستونو بنظرم نیشناسیم بهتر منو شما یول)

 ( نینکن دور خودتون

 : خنددیم عشوه پر

-Uncle is not afraid of you because he 

wrestled once 

 ( شیکشت بار هی چون ترسهینم تو از عمو)

 : شنومیم هم را کلیما کشدار و مست یصدا

- But I will kill you a hundred times 

 ( رستار کشمیم صدبار تورو من اما)

 دوباره شمرده شمرده ام شده دیکل هم به یدندانها نیب از

 : پرسمیم
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- What do you want from me? 

 (؟؟ نیخوایم یچ من از)

- A contract that is in your hands and 

ours 

 ( ماست مال و هست تو دست که قرارداد هی)

 : کشمیم گردنم پشت یدست

- Which contract are you talking about? 

 (؟ یزنیم حرف قرارداد کدوم از)
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- You know better which one I say 

 ( گمیم کدومو یدونیم بهتر خودت)

 زا دانستمیم یخوب به ، دهمیم فشار هم یرو را میپلکها

 . زند یم حرف یقرارداد چه

 : کندیم استفاده سو سکوتم از ایجورج

- You better remember which contract 

I'm talking about sooner 

 ( گمیم رو قرارداد کدوم ادیب ادتی زودتر بهتره) 

Because those kids don't run much 

 ( ارنینم دووم ادیز ها بچه اون چون)

 : شنوم یم را دیخندیم مستانه که کلیما یصدا

- Especially the little one, I don't know 

if she is alive or not(feminine) 
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 (نه ای زندست دونمینم کهیکوچ اون مخصوصا)

 یب ادم چیه ، شود یم مشت میدستها کانین یآور ادی با

 : ندیبب بیاس من بخاطر دینبا یگناه

-I will accept the contract and you will 

return the children 

 ( نیگردونیبرم هارو بچه شماهم دمیم قراردادو ، قبوله) 

- You are still the same idiot 

 ( یقبل ادم همون توهنوزم)

Who does everything to maintain her 

position(feminine) 

 ( کنهیم یهرکار تشیموقع حفظ یبرا که) 

 دو جان نجات یبرا ای ؟ بود تمیموقع حفظ یبرا واقعا

 یم مجازات من بخاطر دینبا و نداشتند یگناه که بچه

 ! مورد دو هر هم دیشا شدند؟
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- You know that the evidence we have 

against you is not small, so do not be a 

bad boy 

 پسر پس ستین کم میدار هتیعل که یمدارک یدونیم)

 ( نباش یبد

Unlike my uncle, I do not want Yahoo 

to be destroyed 

 (یبش نابود هوی خوامینم عمو برعکس من) 

 ، دشو یم شتریب شیدهایتهد زندیم حرف شتریب چه هر

 ! مهمند مدارک نباشند مهم ها بچه اگر داندیم چون

- The contract is not in my hands right 

now 

 ( لمهیوک شیپ ، ستین من دست االن قرارداد)

 : زندیم حرف زیآم اخطار
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- Wherever it is, it should reach us by 

tomorrow. There is very little time 

 یلیخ وقتت برسه دستمون به دیبا فردا تا هست جا هر)

 ( کمه

-My lawyer is not from Iran, you have 

to send an intermediary to get a 

contract from her 

 راردادوق که نیبفرست واسطه هی دیبا ستین رانیا لمیوک)

 (رهیبگ ازش

-Send his details. If you are a 

trickster, both you and your family will 

be destroyed overnight 

 و خودت باشه کار تو یکلک بفرست مشخصاتشو)

 (نیشیم نابود شبه هی خونوادت

Major Adineh did not listen to the case 

in favor of both 
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 ( هردومونه نفع به نرسه نهیآد سرگرد گوش به هیقض)

 و مانمیم من ، ابدی یم انیپا تماس هم حرفش نیا از بعد

 دست به فردا تا دیبا و بود انوش دست که یقرارداد

 تا و من شیاصل نقش که یقرارداد ، دیرس یم کلیما

 بود کلیما یحدود

 ساخت شرکت به قرارداد متن نیمع خیتار در اگر و 

 یهنگفت سود ها اسلحه قاچاق با شدیم داده لیتحو اسلحه

 نآ به دنیرس.  یبرا که یسود ، دیرسیم کلیما دست به

 هر در کلیما بود شده گرفته یباز به جانشان بچه دو

 دح نیا در انتظار اصال که ستیبزرگ خطر زنگ صورت

.  شکست یمعنا به نیا اما نداشتم را شدنش دردسر

 پس را ها بچه شده هرطور دیبا اول نبود دال خوردن

 خطرناک هم هرچقدر کنم یحال کلیما به بعد و گرفتمیم

 .بکشد شانه و شاخ من ، یبرا تواندینم باشد
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 " گلچهره" 

 به ییاریپذ سمت به و زارمیم بشقاب یتو را شربت وانیل

 و بود افتاده فشارش دوباره ماهدخت ، افتم یم راه

 . است رفته سرم ریز هم خانجون

 یخبر رادمان از نه و شود یم بدتر لحظه به لحظه اوضاع

 . رستار از نه و هست
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 و خوبست حالش که بود گذاشته غامیپ کی تنها رستار

 . نباشم نگرانش

 سال نیچند انگار که است ناراحت یقدر به آقاجون

 هیگر ریز فقط دارد که یباحال هم عمو ، بود شده رتریپ

 . زندینم

 و نبوده وخامت نیا به نهیاد عمارت اوضاع چوقتیه

 هپت که یموقع نه و کردم تصادف من که یموقع نه نشده

 دندیفهم همه یوقت یحت نه ، شد ختهیر آب یرو نیمت

 ار مانینامزد رستار که یشب ای فرامرزم یاصل دختر من

 فرو غم و تنگا در نقدریا زیچ چیه مطمئنم هم کرد اعالم

 . رفتینم

 یرو جان یب ، رمیگیم ماهدخت طرف به را شربت وانیل

 و نشسته کنارش هم یکت عمه و است دهیکش دراز مبل
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 نازک یچشم پشت  من دنید با دهدیم ماساژ را دستش

 . بدهد ماهدخت به تا ردیگیم دستم از را وانیل و کندیم

 ! یشد زرنگ عروس ماشاال -

 کردمیم فکر قطعا انداخت ینم را اش کهیت اگر یعنی

 . است داده قورت را زبانش

 یسرک خانجون اتاق به ، شوم یم رد کنارش از تیاهم یب

 که مفهمیم است منظم شینفسها نمیبیم یوقت و کشمیم

 . اند داده جواب باالخره ها آرامشبخش

 از و نگرانم همش ، ندارد قرار و ارام دلم هم لحظه کی

 دلم و شومیم مضطرب شدت به تلفن ای در زنگ یصدا

 یکارها در خانم عصمت به یکاریب از هم الیش ، زدیریم

 ایپو با االن دمیم حیترج هم من و کرد یم کمک آشپزخانه

 شیبرا را انیجر هم بپرسم را حالش هم و رمیبگ تماس

 . کنم فیتعر
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 شود یم وارد رادمان ، بروم باال ها پله از خوامیم نکهیهم

 یول برود سالن سمت به خواهدیم تیعصبان و عجله با

 رییغت عیسر باشم هدفش که انگار ندیب یم را من که نیهم

 : کندیم نگاهم تیجد و ظیغل یاخمها با و دهدیم ریمس

 ؟؟ کجاست رستار -

 که ستیعصبان یآنقدر اما کند کنترل را لحنش دارد یسع

 : تواندینم

 ؟؟ کجاست ، دهینم جواب زنمیم زنگ یچ هر -

 ! ام مانده مبهوت و مات

 مباش داشته را رستار سراغ اوضاع نیا در دارد انتظار چرا

 ؟

 ؟؟ مگه شده یچ دونمینم من -
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 با پا یهردو به و ندیا یم رونیب ییرایپذ سالن از هیبق

 من به دوباره تیاهم یب رادمان ، کنندیم نگاه تعجب

 : توپدیم

 گم بگو رفته یجهنم کدوم بپرس و بزن زنگ بهش-

 ؟؟ داره بهش یربط چه ها بچه شدن

 از هم خانم عصمت و الیش ، کنمیم نگاهش واج و هاج

 شیحرفها توانمینم اصال ، ندیآ یم رونیب آشپزخانه

 : کنم درک درست

 تماس دیبا چرا نداده جواب یزد زنگ خودت یوقت -

 یچ یعنی بفهمم منم بگو هست یهرچ بده؟ جواب منو

 ؟ داره بهش یربط چه ها بچه شدن گم اخه
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 که ستیعصب شیرفتارها و یبرزخ نگاهش یآنقدر

 ، رومیم باالتر پله دو نیهم یبرا بمانم کشینزد دمیترسیم

 : دیگویم زیام تحکم کلمات و یعصب یلحن با

 وبگ بزن زنگ بهش  دونهیم رستار هستن هرجا ها بچه -

 کل ادین خودش یپا با شده یچ بده حیتوض درست و ادیب

 ازش گهید اونموقع و کنمیم داشیپ و گردمیم شهرو

 به یچ که بده حیتوض و ادیب داره وقت تا بگو گذرمینم

 ! هیچ
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 یتو رستار جمالت رادمان یحرفها نیباا اما چرا دانمینم

 یتمام"  شناسمیم بهتر من آدمو اون" ، چدیپیم سرم

 از شتریب ، شناسمیم"  ندیآ یم خاطرم به شیحرفها

 ! " زدم حرف باهاش یکن فکر که هم یزیهرچ

 : پرسمیم دارم که یاسترس و دیترد با

 ؟ یانور نبود؟ نیگفتیم که آدمه اون دست ها بچه مگه -

 : زندیم پوزخند زیآم تمسخر رادمان

 ماجرا نیا چکارهیه که میبود یادم دنبال روزه دو!  نه-

 ! بود

 خشکش انگار ماهدخت ، میکنیم نگاهش تعجب با همه

 زانو یرو و خوردیم سر وارید کنار از اضیف عمو و زندیم

 به زیچ هر از شتریب من و میا مانده زده رتیح ، ندینش یم

 هم به و بستیعج زیچ همه کنمیم فکر رستار یحرفها

 یم کند نگاهم نکهیا بدون رادمان ، دارد ربط
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 : دیگو

 دهیم جواب یبزن تو بزن زنگ بهش -

 در را یخواهش انگار و است تر میمال لحنش ندفعهیا

 بمیج از را لمیموبا حرف یب ، کنمیم احساس کلماتش

 : کشمیم رونیب

 زنمیم باشه یول دهینم جواب مطمئنم -

 همه ، زارمیم بلندگو یرو را صدا و رمیگیم را اش شماره

 است روشن میبرا روز مثل من و اند دوخته چشم من به

 . ندارد یا جهینت تماس نیا

 : ام زده زل صفحه به خودم و گذردیم هیثان چند

 الو هلو -

 شد ینم باورم ، مانمیم میجا در حرکت یب یا لحظه

 ! بود شده وصل تماس
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 جواب خودش و ردیگیم من از را یگوش عیسر رادمان

 : دهدیم

 نیا یپا خونواده هی کل نرو طفره نیبب ؟؟ کجان ها بچه -

 ادم نهیع پس اومده سرشون یچ بدونن سادنیوا یگوش

 ؟ شده یچ بگو

 خورده جا رادمان یصدا از انگار کندیم مکث یکم رستار

 دهدیم جواب ممکن حالت نیخونسرد در بعد اما ، است

: 

 خودم بده اجازه مهمه واست ها بچه یسالمت اگر -

 باشن خونه ها بچه فردا تا دمیم قول ارمشونیب

 : زندیم داد سرش رادمان

 شونیسالمت خواهرمه دختر اون ، منه ی بچه اون یلعنت -

 شده یچ و کجان بگو گمیم که مهمه واسم
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 نیا در ، بودم دهیند یحالت نیچن در را رادمان چوقتیه

 یناراحت اش چهره در و نگران حال نیع در و یعصب حد

 من نباریا و رمیم سمتش به ، سوزاندیم را دلم که دارد

 : میگویم رستار به و رمیگیم دستش از را یگوش

 تادو به که هیک ؟ شیشناسیم خوب تو که هیک آدم اون -

 حرف باهاش یکس هر از شتریب تو و نکرده رحم بچه

 ؟ یزد

 : کندیم رییتغ یکم لحنش رستار

 

 

. 
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 وت که هیهمون گالره به داده باال دوز با یدارو که هیهمون -

 که یا حرومزاده ؛همون یکرد تصادف و کردن بیتعق رو

 اما دونمینم جاشونو شما مثل منم!  دهیدزد رو بچه تا دو

 زقو یباال قوز فقط ، گردونم برشون فردا تا دمیم قول

 نکارویا من که بچهاست برگردونه مهم من واسه نینش

 . کنمیم

 انیم در انگار است ساکت ، کنم یم نگاه رادمان به

 : ستیزیچ کردن دایپ دنبال به رستار یحرفها

 هیک ادم اون بگو رادمان به بده حالمون نجایا ما همه -

 تره راحت ینطوریا بخدا نیکن داشیپ باهم

 بچه نیتونینم گهید دونهیم یزیچ رادمان بفهمن اونا -

 درست یچ همه دمیم قول کن اعتماد بهم نینیبب هارو

 . الو بشه
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 به هم سر پشت یبوقها و شودیم قطع تماس هم بعد

 . رسدیم گوش

 شود یم خارج عمارت از عیسر یحرف چیه بدون رادمان

 . میمانیم هم با اضطراب و ینگران مزخرف حس و من و

. 
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 و زباله از بود پر که یبزرگ محوطه وارد دست به یگوش

 به سرما سوز ، شود یم قراضه نیماش و فرسوده لوازم

 تمام شده اگر دهد ینم تیاهم یا ذره اما افتد یم جانش

 ، شوند دایپ ها بچه دیبا کند رو و ریز را محوطه نیا

 : گذاردیم کنارگوشش را یگوش

-How do I know you are right here 

guys? 

 ( نجان؟یا ها بچه که یگیم راست بدونم دیبا کجا از)

 : دهدیم جواب شده حساب کلیما

-As far as I have given you the 

address, please give me the contract 

 قراردادو کردم لطف دادم آدرس بهت که نجاهمیهم تا)

 (بده
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 دیآ ینم ییصدا چیه ، چرخاندیم اطراف را نگاهش رستار

 : ندیبینم را یکس آراز و دیجاو و خودش جز و

-What if you do something wrong? 

 (؟ یچ یبزن حرفت ریز اگر)

 کلیما که هم تیموقع نیا در و ندارد اعتماد کلیما به

 دست از را شانس نیا خواهد ینم است قرارداد دنبال

 . بدهد

-You have no choice but to trust me 

 ( یندار من به کردن اعتماد جز یا چاره تو)

You can't find them until I tell them 

 ( یکن داشونیپ یتونینم نگم جاشونو من تا)

 جواب زدیر یم هم به دارد کم کم که یاعصاب با رستار

 : دهدیم
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- If you want to go around, I will find 

you before nightfall 

 ( کنم یم داتیپ نشده شب یبزن دورم یبخوا اگر) 

 : رسد یم گوشش به کلیما نحس خنده یصدا

-I think you are waiting for those kids 

to play with them more than this 

 اب یدار نزار منتظر نیا از شتریب هارو بچه اون بنظرم)

 (یکنیم یباز جونشون

 اب که کند یم اشاره دیجاو به و دهدیم تکان یسر رستار

 . بدهد کلیما رابط به را قرارداد تا ردیبگ تماس انوش

 محض به انوش و دهدیم انجام را کارش عیسر دیجاو

 داده رستار که یدستورات و حرفها طبق ، دیجاو تماس

 دیجاو به قهیدق چند از بعد و کندیم رد را قرارداد است

 . دیگو یم را کار انیپا
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 یانرژ با و کرده افتیدر را خبرها طرف آن از هم کلیما

 : دیگو یم رستار به سرخوشانه یا خنده و

- I always enjoy working with you old 

friend 

 ( یمیقد دوست برمیم لذت تو با یهمکار از شهیهم)

 یم یعصب کلیما مفت یها حرف به تیاهم یب رستار

 : پرسد

-Where did you guys get what you 

wanted? 

 (؟ کجان ها بچه یدیرس یخواستیم که یزیچ به)

 : کشدیم سر را قرمزش شراب وانیل کلیما

-Calm down Rastar, a dead little boy 

and a girl who is no longer useful to 

me 



 

Romanzo_o 3004 

 هک یدختر هی و مرده یکوچولو پسر هی رستار باش آروم)

 (ادینم کارم به مرگه دم اونم

 زبانش ، زدیریم برهم زمان و نیزم انگار یا لحظه

 با کلیما ، شود یم کلیما حرف  قفل ذهنش و چرخدینم

 : زندیم حرف یفارس به شیظیغل لحجه
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 کارمون اما ، خودت یارزون ناهمیا ایرانیا شما قول به -

 ! دال مستر نشده تموم باهم
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 : دیگویم یسیانگل به را اش جمله هیبق

- Go get your corpse, wait for more 

samples 

 (نمون منتظر شتریب ریبگ هاتو جنازه برو)

 عیسر و شودیم محوطه وارد ینیماش نیح نیهم در

 هب بعدهم و کندیم پرت رونیب به نیماش از را ییزهایچ

 . شود یم خارج آنجا از سرعت

 اما ، روندیم سمتشان به رانیح و متعجب آراز و دیجاو

 هک بود شوکه یآنقدر است مانده شیجا در خشک رستار

 هب رو به تنها و بدهد تواندینم هم کلیما به یجواب یحت

 . است رهیخ شیرو

 دارد یسع و گرفته آغوش در دیجاو که یکوچک جسم به

 شصورت که یفینح بدن به ، نه ای کشد یم نفس بفهمد

 . تاس نبضش گرفتن حال در آراز و کندیم نگاه ستیخون
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 کی دنید از کندیم حس اش یزندگ در بار نیاول یبرا

 یم نیسنگ شیهوا و سوزدیم و لرزدیم وجودش ته صحنه

 . شود

 بدن دور و اورد یم رونیب عیسر را کاپشنش دیجاو

 نفس متوجه اصال ، چدیپیم کانین زده خی و کوچک

 از دترسیم شتریب لحظه به لحظه و شود ینم دنشیکش

 دهیرپ یرنگ با اراز که ستییکایرون به نگاهش هم یطرف

 را سرش ، زندیم کند یلیخ دیگویم و گرفته را نبضش

 هشد مات خودش شطرنج در که یرستار به کند یم بلند

 : زندیم داد و کندیم نگاه بود

 ستین خوب حالشون نایا کن یکار هی داداش -

 و نامطمئن یقدمها با دیآ یم خودش به تازه انگار رستار

 یا بچه دو به ندارد دل اصال ، رود یم سمتشان به سست

 نیا سر بر چه ؛ کند نگاه اند کرده فرق تاآسمان نیزم که



 

Romanzo_o 3007 

 را کلیما مگر زندیم پوزخند دلش در بود؟ آمده کودک دو

 نهیآد خانواده جان به زالو مانند که یکلیما شناخت؟ینم

 نیا چگونه ، دیمکیم یشتریب خون لحظه  هر و بود افتاده

 نیباا را گرداند برشان سالم بود داده قول که بچه دو

 دور و اورد یم در را کتش ؟ بدهد رادمان به تیوضع

 خون غرق صورتش و است سرد بدنش چدیپیم کایرون

 نیا داندیم هم خودش و لرزدیم دستانش ناخداگاه ، بود

 و کندیم نگاه کانین به ، ستین هوا یسرما از لرزش

 به ، برسد کایرون به تا دهدیم رستار اغوش به را او دیجاو

 یرو نگاهش رستار ، اوردیب را نیماش دیگویم اراز

 ؟ بود چندسالش ، افتد یم کانین گچرنگ به صورت

 دکنیم ها و ردیگیم را کوچکش دست است کرده فراموش

 یب و کوچک تن دیجاو کاپشن انیم ، ندارد دهیفا اما

 الغر یحساب روز سه دو نیا در ، است گمشده جانش
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 حس ، دهد نفس او به کندیم یسع یآرام به ، بود شده

 : است شیجا از شدن کنده حال در قلبش کندیم

 منتظرته بابات شو بلند پسر یه -

 چشمانش کانین تا کند امتحان را یراه چه داندینم اصال

 و شده خشک شیگلو ، کند راحت را الشیخ و شود باز

 ، سوزدیم
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 یحال نیچن با را ها بچه کرد ینم هم را فکرش یحت

 ! ردیبگ

 بابات شو داریب تو اما ستمین یخوب یعمو دونمیم نیبب -

 نتتینب ینجوریا

 اغوشش در کندیم یسع و دهدیم نفس او به دوباره

 ای باشد کایرون یپ دلش داندینم ، کند گرم را شیجا

 نه و عمو نه کندیم فکر هرطور ، کند داریب را کانین

 یعنام به ، کند حساب شیرو بتواند یکس که ستیبردار

 را شیگلو یدست دو وجدان عذاب و است زده گند تمام

 سیپل نیماش ریآژ یصدا نیح نیهم در ، دهدیم فشار

 اطراف را نگاهش متعجب دیجاو ، کندیم پر را محوطه

 باعث هم صداها و سر نیا یحت رستار اما چرخاند یم

 خارج است رفته فرو آن در که یعذاب و شوک از شودینم

 . شود
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 ار یکس شیرو به رو و کندیم پر را مغزش آشنا یسردرد

 ناستاش اش افهیق ، دیآ یم سمتش به عجله با که ندیبیم

 دباش رادمان زندیم حدس ذهنش در کندیم دقت که شتریب

 ودنب بهتر ؟ بدهد او به را کانین چگونه است رادمان اگر ،

 است رید گرید االن نه ؟ شود خوب تاحالش کند پنهانش

 را پسرش ، بود ستادهیا مقابلش قایدق رادمان چون

 شدیم چه کنندیم پر را گوشش رهایآژ یصدا ، خواهدیم

 ؟ شود ینم داریب کانین چرا اصال ؟ دیدینم را رادمان االن

 پسر هی رستار باش آروم"  شنودیم را کلیما یصدا

 کارم به مرگه دم اونم که یدختر هی و مرده یکوچولو

 " ادینم

 به رستار آغوش در که یکوچک بچه به ناباور رادمان

 کوچک پسر همان نیا ، کندیم نگاه بود دایپ یسخت

 خواهدیم کند نگاه رستار به نکهیا بدون ؟ است خودش



 

Romanzo_o 3011 

 ارانگ ، داردیم بر عقب به یقدم رستار که ردیبگ را بچه

 برادر بر عالوه بفهمد و ندیبب را بچه رادمان خواهدینم

 . است نبوده بلد هم را بودن عمو ، نبودنشان

 : کندیم نگاه رستار به اش شده قرمز یچشمها با رادمان

 رو بچه بده -

 یسو به رادمان نگاه بزند یحرف رستار نکهیا از قبل

 رخش از رنگ هیثان از یکسر در و شودیم دهیکش کایرون

 د؟یدیم چشمانش با که بود یروز و حال چه نیا ، پردیم

 یبرا هم را آمپوالنس و بود آمده رادمان همراه که یمیمق

 برانکارد درخواست عیسر ،  است کرده خبر اطیاحت

 کی ، برندیم امپوالنس سمت به یفور را کایرون و کندیم

 ، رودیم کانین و رستار سمت به هم ها پرستار از نفر

 : کندیم نگاه رستار به زار یحال با رادمان

 ؟؟؟ خبره چه نجایا -
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 داریب کانین اگر کاش کندیم نگاه کانین صورت به رستار

 را یوگل ماهدخت ، ندینب را رادمان عمرش آخر تا نشود

 اشتند نگه توان که اند شده سر یآنقدر شیدستها ، ندینب

 رستار از را بچه و فهمدیم انگار پرستار ، ندارد را کودک

 از یجان مهین یصدا که هاست هیثان نیهم در ردیگیم

 . رسدیم گوش به کودک

. 

. 
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* * *  

 به هراسان هیبق و رادمان و دیآ یم رونیب اتاق از دکتر

 : پرسد یم همه از قبل اضیف ، روندیم سمتش

 ؟ دکتر یآقا چطوره ها بچه حال -

 ینگاه مین همه دلشوره از پر و نگران یها چهره به دکتر

 : اندازد یم

 حال در یول شده وارد سرش به یبد ضربه دخترتون -

 تیوضع نیا ممکن اما نرماله عالئمش و بهتره حاضر

 ای سترسا بهش دینبا دشینیبب دیخوایم اگر ، نباشه داریپا

 نیبد ینگران

 : دیگو یم یسخت به و سوزدیم دلش قایعم رادمان

 ؟ چطوره اون. .  پسرم حاِل -



 

Romanzo_o 3014 

 : دهدیم جواب بعد و کندیم سکوت یکم دکتر

 بدنش بدتره کایرون از حالش اما معجزست بودنش زنده -

 که یطور ، کشهیم نفس یسخت به و شده فیضع یلیخ

 دعا اشبر.  رهیم کل به نفسش نباشه ژنیاکس دستگاه اگر

 بشه خوب دو هر حال زودتر چه هر دوارمیام نیکن

 و آورد ینم طاقت دکتر یحرفها نیا دنیشن با رادمان

 یفالکت چه نیا ، ندینش یم وارید کنار یها یصندل یرو

 ؟ نداشت یتمام که بود

 را ها چهب باالخره تا بود رستار دنبال دیام یکل با شبید از

 حال نیباا که زدینم یحدس نیکوچکتر یحت اما کنند دایپ

 و ندیبب را ها بچه دارد اصرار ماهدخت ، نتشانیبب روز و

 کانین اما ، دهد یم او به را کایرون با مالقات اجازه دکتر

 . نندیبب توانستندیم شهیش پشت از فقط را
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 کانین دنید طاقت هم شهیش پشت همان از یحت رادمان

 ایند پدر نیتر اقتیل یب و نیبدتر را خودش ، نداشت را

 را یا فرشته نیچن داشتن ارزش او اصال ، دانستیم

 وزر نیا به کانین اش یاقتیل یب نیهم بخاطر و نداشت

 . است افتاده

 یاتفاق نیچن عامل تا و بخشد ینم را خودش دارد عمر تا

 شیجا از یسخت به ، ردیگ ینم آرامش نکند دایپ هم را

 یم انکین اتاق شهیش پشت یشرمندگ با و شود یم بلند

 ، تاس دهیخواب آرامش در و بود بسته شیچشمها ، ستدیا

 یتو و است مشخص شدت به رنجورش کوچک بدن اما

 گناه یب بچه کی با آمد یم دلش یکس چه زندیم ذوق

 و هددیم فشار را شیگلو یسخت بغض ؟ کند یکار نیچن

 و ردیگیم قرار شهیش یرو دستش ، سوزدیم شیچشمها
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 یب صورت کردن نوازش حال در انگار خوردیم تکان آرام

 . بود پسرکش روح

 ! مبش یبهتر یبابا دمیم قول کوچولو آصالن شو خوب -

 : دهدیم هیتک شهیش به را سرش و شود یم شتریب بغضش

 ، بخونم ییالال واست هرشب بعد به نیا از دمیم قول -

 داریب گهید بار هی تو فقط بگم یدار دوست که ییها قصه

 شواس گهید بار هی ، بزن صداش و کن نگاه بابات به شو

 بگو و ریبگ دستشو کتیکوچ یدستا با گهید بار هی بخند

 وت فقط شمیم یبهتر یبابا یعل یوال به یخوایم پارک

 شو خوب

 یم رهیخ کانین به و کند یم پاک را سشیخ چشم گوشه

 : شود

 عذاب دوباره نزار کوچولو پسر نکن مامانت ونیمد منو -

 . بشه شبام کابوس وجدان
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 حاال و بود سرزده کایرون به که یگل تر طرف آن یکم

 رادمان دنید با بزند کانین به هم یسر داشت قصد

 یم که را رادمان روز و حال ، شود یم تر آرام شیقدمها

 و خودش خلوت با را او ای برود جلو داند ینم ندیب

 ندیب یم کند یم فکر که یکم اما ، بگذارد تنها پسرش

 بود کنارش رادمان کرده حمل را ینیسنگ درد و غم هرجا
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 کردن جبران وقت االن پس است نگذاشته شیتنها و

 . بود دهیرس

 انکین به که نگاهش ، ستدیا یم کنارش و رودیم تر جلو

 : شود یم رو و ریز دلش افتد یم

 نکن سرزنش خودتو شهیم خوب حالش مطمئنم من -

 اما ستدیا یم شیجا در صاف یگل دنید با رادمان

 : است کانین به نگاهش همچنان

 ! مونهینم من از یزیچ نشه اگر بشه خوب دیبا -

 : کند یم نگاه رادمان به یگل

 نیا از تر یقو نباش نگران پس ییتو باباش اگر -

 حرفاست

 هم یخوب هب نتونست که ییبابا منم اقتشیل یب یبابا آره -

 . یچ همه به زد گند ، مادر هم پدرباشه
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 : شود یم کترینزد او به یگل

 ، داره رو ایدن یبابا نیتر محکم کانین نگو ینجوریا -

!  وفتادیم یاتفاق هی نایا از زودتر یلیخ ینداشت اقتشویل اگر

 . شد ینم دایپ کانین اصال یبود اقتیل یب اگر

 یگل یحرفها انگار ، دهد یم قورت را بغضش رادمان

 : کندیم ترش آرام یکم

 دارم من االن که یدرد نیا ، نباشم منم باشه نخواد اگر -

 یتو شدیم خورد داشت ستون ، ختیریم داشت کوه

 . بال نیا دیگنج ینم تصوراتمم

 خودش از و شود یم ناراحت رادمان یبرا قایعم یگل

 : دهد انجام شیبرا تواندینم یکار که دیآ یم بدش

 تر یقو و تر محکم یبابا هی بشه داریب یوقت کانین -

 خودشو مدام که داغون ی شده یمتالش پدر هی نه خوادیم

 ! کنهیم سرزنش
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 : کندیم نگاه رادمان صورت به

 بخو اما ستین خوب حالشون درسته برگشتن ها بچه -

 یشیم داداشش خان همون کایرون واسه دوباره ، شنیم

 از شتریب که قبل از تر محکم یبابا هی هم کانین یبرا

 . داره خونوادشو و پسرش یهوا گذشته

 ددانینم و کندیم نگاه رادمان نیغمگ و یعسل یچشمها به

 جان مرهم تیموقع نیا در شیحرفها و حضورش چقدر

 . شود یم او

 تکان یسر و کشد یم صورتش یرو را شیدستها رادمان

 : دهد یم

 کنم دایپ رو اتفاق نیا یبان و باعث دیبا نایا همه از قبل -

 مراقب تا چند اطراف نیا من میباش مواظب دیبا هنوز ،

 هیقض بفهمم من تا باشه جمع حواستون بازم اما گذاشتم

 . هیچ
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 باش مراقب خودتم گمیم هم هیبق نباش نگران باشه -

 . خوادیم سالم و حیصح باباشو کانین

 : کندیم نگاه یگل به غم با رادمان

 خوب حال ، حالشه نیا یوقت تا اون واسه بره میسالمت -

 . خورهینم یدرد چیه به من

 : کند یم اخم یگل

 با هردوتونو هممون خودتونه یبرا تونیسالمت جفتتون -

 بازم ، گذرهیم هم روزا نیا همه میخوایم خوب حال

 . یکنیم بغل خوشحال و سالم.  پسرتو

 نستتوایم چقدر ، باشد مسکن توانستیم دختر نیا چقدر

 یرگها به یقو یبخش آرامش زندیم که یحرف هر با

 تمرکز و شود تر آرام شود باعث و کند قیتزر رادمان

 .  باشد داشته شیکارها و یرو یشتریب
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  بشه نطوریهم دوارمیام-

 قاتا سمت به و اندازد یم کانین به یگرید نگاه هم بعد 

 مهین یکارها به بعد و بزند سر هم او به تا رودیم کایرون

 . برسد تمامش

 یم خارج آن از رستار رسدیم کایرون اتاق در به نکهیهم

 .شوندیم نهیس به نهیس هم با و  شود
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 یتمام و کندیم رییتغ اش چهره حالت آن کی در رادمان

 ارانگ ، شود یم فراموشش گلچهره دهنده نیتسک یحرفها

 ، تاس شده سبز مقابلش رستار که بود نشده بد هم ادیز

 کنار به در چهارچوب از و ردیگیم را رستار قهی گوشه

 : کندیم نگاه او به اش یبرزخ افهیق با و کشدیم

 زیچ همه یب توهه ؟؟ اتاق اون یتو یرفت ییرو چه با -

 چه ؟؟یگردون برشون وضعشون نیباا یخواستیم

 ؟؟؟ کهیمرت یگینم یچیه چرا خبرشده؟؟

 یآنقدر افکارش ، کند یم نگاهش سکوت در رستار

 . بدهد یجواب چه دانستینم که بود یخال

 یریتصو چشمانش یجلو کانین ، کایرون ، یپر صورت

 دسوزانیم را جانش که یعذاب و اند داده لیتشک را پررنگ

 بیآس ؟ بندیعج نقدریا روزها نیا چرا ، کندیم شتریب
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 واندتیم که ستیزیچ تنها او بخاطر گناه یب یآدمها دنید

 . کند احساسات ریدرگ را ذهنش و اوردیب درد به را دلش

 : غرد یم یزخم ریش مانند رادمان

 نتیآست تو جواب هی شهیهم که تو ؟یگرفت یمون الل -

 یبباف چطور دتویجد یدروغا یکنیم فکر یدار البد یدار

 گوشم تو امفتی حرف من ندفعهیا یخوند کور یول! 

 رهینم

 ندید با و دیا یم رونیب اتاق از یپرستار نیح نیهم در

 یم اخم بلندش نسبتا یصدا و سر و رادمان و رستار

 :  کند

 نیانداخت صداتونو خبره چه!  مارستانهیب نجایا ونیآقا -

 رونیب دییبفرما!  سرتون رو

 هقی گوشه همان با ، داردینم بر رستار از را نگاهش رادمان

 : کشد یم را او شیپالتو
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 میدار باهم ادیز حرف میبر وفتیب راه -

 رد ، رود یم دنبالش یواکنش چیه بدون حرف یب رستار

 اررست به یعصب رادمان و ستندیا یم مارستانیب محوطه

 : توپد یم

 الب نیا یوجدان یب پدر یب چه بزن یحرف هی المصب د -

 داشته یمردونگ جو هی اورده من پسر و خواهرت سر رو

 گردمیم خودم یبزن حرف ینخوا وال به بگو راستشو باش

 ! ینیبیم بد هم تو اونموقع اما کنمیم داشیپ

 ربهت را رادمان یپدر زهیغر گذردیم شتریب هرچه رستار

 پشت یکس چه بداند داشت حق ، کندیم درک و ندیبیم

 هاتن سکوتش ، است روزشان چند نیا یهایبدبخت تمام

 یور رادمان به تیاهم یب ، کند یم شتریب را او تیعصبان

 : ندینش یم کنارش مکتین
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 فکر اصال ادیب ها بچه سر بال نیا خواستمینم من -

 باشن داشته رو یکار نیچن جرات کردمینم

 : کندیم نگاهش یعصب رادمان

 ؟؟ یزنیم حرف ایک به راجع ؟ ایک -

 و قراردادها طرف قبل ماه چند که یهمون ، کلیما -

 ! یکرد ریدستگ من کمک به رانیا یتو افرادشو

 آن در که یا پرونده ادی به و کندیم یظیغل اخم رادمان

 : افتد یم بود کرده مالقات رستار با بار نیاول یبرا

 اومده یچجور نبود؟ یفرار ادم اون مگه ؟یچ یعنی -

 نجا؟یا

 یتو هنوز امروز یروح ضربات از که یکس مانند رستار

 : دهدیم جواب بود شوک
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 اومده من دنبال -

 به یانور از ، دهدیم فشار هم یرو را شیپلکها رادمان

 ردهنک فکر او به افکارش یجا چیه که یکس دیرس کلیما

 . بود

 تو از ها بچه نیا دنیدزد با ؟ ازت خوادیم یچ -

 !! ینگفت من به یچیه توام ؟؟ رهیبگ انتقام خواستیم
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 امآر ، برد یم شیپالتو بیج یتو را شیدستها رستار

 وارد وجودش به یقیعم فشار کندیم حس چون است

 : است کرده ریدرگ را اعصابش و شده

 مدتها که ینفوذ تا اومده ، شد دایپ اش کله و سر هوی -

 زد هم به اشو کوزه کاسه آخر دست و بوده گروهش یتو

 از ور بشه یفرار و بده دست از شویزندگ کل شد باعث و

 ببره نیب

 : کندیم نگاه رهیخ ینامعلوم نقطه به

 بشه یراض من مردن به فقط که ستین یادم کلیما -

 وتاد اگر یحت ، ببره نیب از دیبا مربوطه من به که یهرچ

 . باشن بچه

 متوجه اما ستیعصبان رستار دست از نکهیباا رادمان

 ستیچ لشیدل داندینم ، است شده او حاالت در یرییتغ

 : شود تر میمال یکم لحنش شود یم باعث یول
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 ؟؟ینزد یحرف بهم اول همون چرا  -

 : کندیم کیبار را مرموزش یچشمها رستار

 یکس گفتیم حرومزاده اون یوقت گفتم یم بهت یچ -

 رخب یکس به خوبه مونن؟ینم زنده ها بچه بفهمه یزیچ

 ؟ شد یم یچ دادمیم خبر روزشونه و حال نیا و ندادم

 خودتو که تو اومده؟ سرشون یچ مهمه برات یعنی -

 ! یدونینم خانواده از یجزو

 : زندیم پوزخند یحرص رستار

 که تیانسان!  هستم که ادم نباشم خونواده از یجزو -

 ها بچه باشه فیکث هرچقدرم یهرکار یتو!  شهیم سرم

 ومزادهحر اما بشن ریدرگ دینبا که موجوداتن نیتر گناه یب

 یمن!  فهمهینم نویا و نجسه جونوره هی که کلیما مثل یا

 هنوزم گمیم فهمهینم گمیم گذروندم روزامو باهاش که

 اون کلیما تا گمیم سرگرد جناب خطره تو خونوادت
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 بودن زنده از التیخ گردهیم راست راست رونیب

 ! نباشه راحت چکدومشونیه

 دهد یم باال را اش یشانیپ یرو یموها آلود خشم رادمان

 برسر ییبال اما کند فدا را اش یزندگ تمام بود حاضر ،

 . نشود نازل اش خانواده

 هبچ یتونست یچجور ازش؟ یندار یادرس ینشون چیه -

 ؟ یریبگ پس هارو

 : شود یم بلند شیجا از رستار

 پس هارو بچه که دادم بهش خواستیم قرارداد هی ازم -

 رد یآدرس ، برگردن حال نیباا کردم ینم فکرشم اما بده

 یحت نکردم دایپ یول گشتم دنبالشون ندارم حاضر حال

 . بود پالک بدون اورد هارو بچه امروز که ینیماش

 : کشد یم درهم را شیاخمها رادمان
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 ؟ یقرارداد چه -

 کردم کار ارشیدست عنوان به کلیما با که یزمان -

 ای بستم یم من قرارداداشو که داشت اعتماد بهم یاونقدر

 یتو که بود مونده جا من دست یکی نیا ، شدمیم کیشر

 داشت گرفتنشو پس قصد یزرنگ با تیموقع نیا

 : شود آرام تا کشد یم یقیعم نفس رادمان
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 ؟؟یداد قرارداد بهش یهماهنگ بدون تو -
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 : چرخاندیم کاسه در را شیچشمها رستار

 گرفتم؟یم اجازه تو از دیبا -

 ریز شیلعنت پرونده اون چون یگرفتیم اجازه دیبا آره -

 ! بازه و منه دست

 تا چون کن دایپ کلویما بگرد حرفها نیا یجا به بنظرم -

 پا به کلیما طرف از گهید اشوب هی ندهیآ ساعت چند

 . شهیم

 ترشیب هرلحظه رستار کشدیم صورتش به یدست رادمان

 : اورد یم در را حرصش

 دوباره کرده ها بچه بااون یکار کم ؟ هرته شهر مگه -

 داره؟ آشوب جرات

 : اندازد یم ساعتش به ینگاه رستار
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 چیه به دادم بهش من که یقرارداد چون متاسفانه بله -

 وقته یلیخ قرارداد طرف شرکت خورهینم یدرد

 نویا یبزود کلیما!  رفته کرده جمع و شده ورشکست

 فهمهیم

 : کندیم نگاه رهیخ رادمان یچشمها به

 پس نداره دادن دست از یبرا یچیه که هیآدم اون -

 تو مخصوصا و من مثل!  ندازهیم راه جنگ سهله اشوب

 . باشه ضعف نقطه پر دورش که ستین

 : کندیم نگاهش سکوت در هیثان چند رادمان

 ؟ هیچ ضعفت نقطه ادیم بدت ما از که ییتو اما آره من -

 ! کنه پژمردش امیکیتار خوامینم که گِل هی -

 اتفاق و یگل ادی رستار دنید با خواهدیم هرچه رادمان

 نه ای ودب عمد از رستار حرف نیا ، تواندینم وفتدین نشانیب
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 ددانینم هم را رستار حرف نبودن ای بودن یواقع ، داندینم

 هتاز یگل اگر  که است نیا هم آن و داندیم زیچ کی فقط

 جزو که سالهاست او یبرا اما ، بود شده مهم رستار یبرا

 یراب یمناسب وقت االن یول رودیم شمار به ضعفش نقاط

 نظرب اشتباه کلیما کردن دایپ جز یزیهرچ دنیکش شیپ

 : رسد یم

 همه که اس باغچه هی من مال باشه گل هی تو موضوع-

 هی بشن خشک نذاشتم و گذشت عمر هی ، مهمن گالش

 و باغچه اون اما نباشم حاضرم بگذره هم گهید عمر

 ! بکشن نفس گالش

 کم و است بهیغر باآن یلیخ که یمضخرف حس نیا رستار

 یم که یحس همان ، ندارد دوست کندیم پر را ذهنش کم

 ، دیایب کلیما قیطر از باغچه نیا سر ییهربال دیگو
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 ینم شیرها عمر تااخر وجدان عذاب تصورش برعکس

 . کند

 از دورمونه که یگردباد سرگرد جناب بپا باغچه پس-

 ! برهیم و کنهیم زویچ همه شهیر

 شماره هم بعد و اندازد یم رستار به یکوتاه نگاه رادمان

 به را اش خونواده خواهدیم او از و ردیگ یم را یمیمق

 شانیروهاین از هم عمارت اطراف و دور و ببرند خانه

 یباهاشت نیکوچکتر خواهدینم اصال ، بگذارند تیامن یبرا

 سرشان بر بدتر ییبال یانگار سهل با دوباره و دهد رخ

 . دیایب

 : پرسدیم ، ابدی یم انیپا رادمان تماس نکهیهم رستار

 ؟ یرسوند خودتو و کجام من یدیفهم کجا از -

 یآدمها به یحت انگار کندیم نگاه اطرافش به رادمان

 : است مشکوک هم یمعمول
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 هبچ تو تا بزارم دست یرو دست یداشت انتظار هیچ -

 ؟ یبرگردون هارو
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 بعد بالفاصله تماسم تنها بود خاموش من یگوش -

 دمز حرف کلیما با که بود یانور کردن دایپ و تو اتیعمل

  یکردینم یابیرد اونموقع مطمئنم و

 مارستانیب یورود در سمت به که ینادر به اخم با رادمان

 : دیایب طرفش به کند یم اشاره رفتیم
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 زنگ بهت خواستم ازش یزد حرف یگل با که اونموقع -

 امیپ یکردیم که روشن باالخره یبود خاموش اگرم بزنه

 ریت ییجورا هی ، یزدیم بهش زنگ هی و یدیدیم تماسشو

 . نه ای گرفتیم ای بود یکیتار یتو

 : دزنیم یکج لبخند و کندیم درشت را شیچشمها رستار

 از یمرس من برابر در یگل از سواستفاده ُبرو یما براوو -

 بودم کرده روشن رو یگوش لحظه همون چون اعترافت

 ودهب قرار نکهیا مثل یول خوبه حالم بگم بزنم زنگ بهش

 . بخوره هدف به تو ریت

 ، شنودیم رستار زبان از را یگل نام که بار هر رادمان

 عالف که کندیم تحمل اما زدیریم هم به شتریب اعصابش

 . ندهد نشان یواکنش

 : فهمدیم حاالتش از را زیچ همه رستار
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 مدنبال و یموند منتظر صبح تا کجام یدیفهم بعدشم -

 رو مرحله نیا ازیامت دو داشت احسنت کارت!  یاومد

 یگرفت

 : رساندیم رادمان به را خودش سرعت به ینادر

 افتاده؟ یاتفاق سرگرد؟ جناب بله -

 : کند یم نگاه او به یجد رادمان

 دایپ سرنخ تازه افتاده خونوادم یبرا که ییاتفاقا نیا از -

 هب زیچ همه میش کار به دست دیبا زودتر چه هر و میکرد

 . گردهیبرم اسلحه قاچاق و کلیما پرونده

 : شود یم گرد شیچشمها ینادر

 کنم حساب خوامیم هرطور کل؟یما!  شهینم باورم -

 ! بدم ربطش خونوادتون به تونمینم

 : اندازد یم رستار به ینگاه مین رادمان
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 ! زدمیم حرفو نیهم نداشتم خبر یزیچ از تو مثل منم -

 اداره میبر دیبا وفتیب راه

 : چرخدیم رستار  سمت به

 یونتینم یکار چیه سرخود و خبر یب یایب دیبا هم تو -

 که یکار پس منه دست پرونده نیا اریاخت یبد انجام

 بده انجام گمویم

 : دهد یم تکان یسر رستار

 . کنمیم مویسع سرگرد یاوک -

 شود یم کلیما کردن دایپ ریگ در ذهنش یانقدر رادمان

 را کردنش قانع و رستار با زدن کله و سر حوصله گرید که

 . ندارد

. 
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* * * 

 " گلچهره" 

 ودنب خوب اصال که یحال با کانین و کایرون دنید از بعد

 وعم و رادمان یبرا دلم ، رومیم مارستانیب اطیح سمت به

 قطعا یسخت و ملهک اتفاق نیچن با سوزدیم عمو زن و

 . شود زانیم دوباره حالشان تا بردیم زمان

 ام شده تنگش دل بیعج و بودم دهیند را رستار هنوز

 رهدلشو ، باشد دهیند را عشقش مدتهاست که یکس مانند
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 به ات کشمیم رونیب فمیک از را یگوش نداشت یتمام میها

 اطراف دور کی را نگاهم آن از قبل اما بزنم زنگ او

 یکی کنار کنم یم شیدایپ  اول نگاه همان در و چرخانمیم

 و است ستادهیا بودم دهید رادمان با قبال که یافراد از

 شده آشنا بااو مدت نیا در یآنقدر ، بود صحبت مشغول

 صیتشخ را اش آشفته افهیق هم فاصله نیهم از که ام

 هدیرنج اتفاق نیا از یکاف اندازه به هم او مطمئنن ، بدهم

 . است ناراحت و

 مدست در یگوش ، بردارم یقدم سمتش به که نیا از قبل

 . شود یم افتیدر یامیپ و لرزدیم

 یم ان به یکوتاه نگاه مین و کنمیم بازش تیاهم یب

 که امیپ متن ، شود یم هم در میاخمها عیسر که اندازم

 رددرمو یخوایم"  کنم یم مرور دوباره را بود کوتاه نسبتا

 " نه ای آره بگو فقط ؟ یبدون شتریب دال مستر
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 و است ناشناس شماره ، کشم یم هم در را میاخمها

 زیچ چه حرف نیا از منظورش ای ستیکس چه دانمینم

 ! است

 " ؟ شما"  پرسم یم سوالش به توجه یب

 " کنه آشنا رستار با شتریب تورو خوادیم که یکی" 

 در من از تر طرف آن که رستار یسو به نگاهم ناخواسته

 شوم شناآ رستار با شتریب ، افتد یم بود مارستانیب محوطه

 هانداز به من ؟ است نگفته را بدانم دیبا که چه هر مگر ؟

 ، بودم کرده ناراحتش میجا یب یها شبه و شک با یکاف

 . ندارم دوباره اشتباه یبرا ییجا گرید پس

 نم به رستار از خواهدیم که ستیک ناشناس شماره نیا اما

 از ندنک افتم یم ایپو ادی به و کنمیم فکر یکم ؟ دیبگو

 انیجر از ایپو ، کنمیم ینچ باشد؟ او یجایب یها یشوخ
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 دب یشوخ نیچن پس دارد خبر میهست آن در که یطیشرا

 . کندینم یا موقع

"  شود یم ارسال یامیپ دوباره که بودم فکرها نیهم در

 که مدونیم ازش ییزایچ بودم رستار با مدتها که میکس من

 " نگفته تو به مطمئنم

 یحالج حال در ذهنم و ستیگوش صفحه یرو نگاهم

 زا شتریب که یزیچ تنها ، بود جمالتش و کلمات کردن

 که یناشناس فرد نیا که است نیا کندیم رمیدرگ همه

 چرا ، شناسدیم خوب را رستار دیبگو دارد اصرار

 کجا از را من اصال ؟ دیبگو من به او درمورد خواهدیم

 ؟ بود کرده دایپ

 : سمینویم شیبرا تامل یکم با

 "؟ یشناسیم کجا از رستارو و یهست یک بگو" 

 : دهدیم جواب بعد هیثان چند
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 یوت یکلک نزن یحرف یکس به ایب تنها دمیم آدرس هی" 

 " یرسینم یچیه به باشه کارت

 الو هلو -
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 یم کنده شیجا از قلبم مقابلم درست صدا نیا دنیشن با

 در چشم رستار با و کشم یم باال را نگاهم هراسان ، شود

 ! شومیم چشم

 : دهد یم باال را شیابرو یتا کی
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 ترسوندمت؟؟ -

 : کشم یم صدا یب یراحت نفس

 تااالن روزید از خوبه؟؟ حالت تو ستین یزیچ نه -

 نگرانتم

 : زندیم یکج لبخند

 نیتضم تورو آرامش و تیامن تا زردک نباش من نگران -

 شهینم میزیچ نکنم

 : کنمیم یاخم

 و آرامش اون چون بشه تیزیچ دینبا یکن که نمیتضم -

 خوامیم تو با تویامن

 و یخستگ اش چهره در چقدر ، کندیم نگاهم رهیخ

 یزیچ شیچشمها در دارد یسع هرچقدر نمیبیم یآشفتگ

 : کند یکار تواندینم را ظاهرش اما ندهد نشان
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 ؟ خرمارو هم یخوایم رو خدا هم -

 ار حواسم یگوش امکیپ یصدا بدهم یجواب نکهیا از قبل

 از بازهم دهمیم قورت عیسر را دهانم آب ، کندیم پرت

 رستار یجلو نداشتم دوست اما بود ناشناس شماره همان

 است پنهان امهایپ نیا پشت که یزیچ چون کنم بازش

 . دهدینم یخوب یها نشانه

 : اندازد یم ینگاه مین اطراف به رستار

 دیبا هیبق هم تو هم منتظرتونه یمیمق ، خونه نیبر دیبا -

 دیاب زدمو قبال که ییحرفا همون هنوز نیباش مراقب یلیخ

 بشه درست اوضاع تا ینر رونیب خونه از و یکن گوش

 : کنم یم نگاهش نگران

 ن؟ینکرد دایپ آدمو اون هنوزم یعنی -
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 از خبر یب کن گوش حرفام به فقط تو کنمیم دایپ یول نه-

 باشه؟ نده انجام یکار چیه من

 یربط ها امیپ نیا نکند اصال ، اندازم یم یگوش به ینگاه

 داشته بودند دهیدزد را ها بچه که ییآدمها همان انیجر به

 نبودند؟ رستار دشمن مگر ؟؟ باشد

 نطوریا راگ اصال ، گفتمیم رستار به دیبا باشد نطوریا اگر

 کردن نیبدب قصد نفر کی ، میبگو دیبا هم باز نباشد هم

 با خواهمینم ، دارد را انداختن من دل به شبه و شک ای

 . شود ناراحت دوباره رستار کردن یکار خود سر

 امیپ و نباشد هم یمهم زیچ دیشا اصال ام مانده دل دو

 . شود تمام زیچ همه ندهم جواب هارا

 کنم ینم هم یکار ، خونه رمیم.  باشه -

 : کندیم نگاهم یجد و گذاردیم صورتم کنار را دستش
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 چون توئه بخاطر فقط دمیم انجام یهرکار من روزا نیا -

 دوباره ، ینیبب آفتابگردونتو مزرعه دوباره ماجرا ته خوامیم

 مثل من وجود دونمیم بخنده چشات و یبزن لبخند

 . . دخوایم ییروشنا آفتابگردون هی و شباست هیکیتار

 : گمیم عیسر بزند را حرفش ادامه که نیا از قبل

 تهش ، بده نور تونهیم آفتابگردون به یکیتار تو هم ماه -

 با . آفتابگردون مزرعه اون و میمونیم جفتمون بشه یهرچ

 یقتو چشام ، نمشیبیم دوباره توهم با برگشتم ازش تو

 پس میریبگ یسلف باهم آفتابگردونا ونیم باز که خندهیم

 فقط نه بده انجام جفتمون آرامش واسه یکنیم یهرکار

 ، من یبرا
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 فقط نه بده انجام جفتمون آرامش واسه یکنیم یهرکار

 شکار چوقتیه کنهیم شکار شهیهم عقاب هی ، من یبرا

 . شهینم

 : دهد یم تکان یسر بعد و کند یم نگاهم یکم

 حس برام نقدریا یخوایم من با ویچ همه که نیا از -

 وت کنار که گردهیبرم روحم رممیبم اگر یحت که هیدیجد

 . کنه تجربه ویچ همه

 شیبازو به یمشت حرص با و دیآ یم باال کشم سر بغض

 : زنمیم
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 داشته شعور کمی!  نزن حرف ینطوریا گفتم صدبار -

 نکن تمیاذ زدنت حرف ینجوریباا باش

 دماغم نوک یرو اش اشاره سرانگشت با و زندیم لبخند

 : زندیم

 ! آفتابگردون یبگ تو یهرچ -

 که یاساحس ، شود یم ثبت ذهنم یتو گفتنش آفتابگردون

 رنگ ، است نیریش ، بود شده ریسراز قلبم به دنشیشن از

 من به که یحس و او به چطور من ، دهدیم دیام ، دارد

 یم خالصه من در ایدن یانصاف یب ؟ کردم یم شک داشت

 . کردم یم تکرارش دوباره اگر شد

 نیا از ترشیب نیبرگرد باهم که انیب بگو هم هیبق به برو -

 رمیم دارم منم نینمون نجایا
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 ، شدندیم رد کنارمان از که ییادمها و اطرافش به توجه یب

 دیتاک برود خواهدیم که همانطور و بوسد یم را ام یشانیپ

 : کندیم

 گفتم یچ نره ادتی -

 همه دیاب باشم توجه یب ها امیپ به نسبت توانمینم انگار

 یم که زنمیم شیصدا ناخواسته ، گفتم یم او به را زیچ

 به را اش رفته قدم چند کندیم نگاهم منتظر و ستدیا

 : رومیم سمتش

 نه ای مهمه دونمینم بگم رفت ادمی رو یزیچ هی -

 ییجا کی از باالخره مکث یکم با که کندیم نگاه یسوال

 : کنمیم شروع

 هیک دونمینم که داد امیپ بهم نفر هی -

 : کندیم کیبار را شیچشمها
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 ؟ خب -

 را ها امیپ خواهمیم او از و رمیگیم سمتش به را یگوش

 : بخواند

 یبدون خوامیم فقط ستین مهم اصال دمیشا دونمینم -

 . برهینم نیب از اعتمادمو تو به نسبت یزیچ گهید

 حالتش رییتغ رفته رفته و بود یگوش صفحه یرو نگاهش

 که یمرد نیهم در ردیگیم خشم رنگ نگاهش ، دمیدیم را

 ما یسو به یتند یقدمها با به بود آشنا اش افهیق یلیخ

 هب ینگاه و گذاردیم رستار شانه یرو را دستش و دیآ یم

 : اندازد یم من

 سالم -

 شمچ  ، بود ها امیپ به رهیخ نگاهش که یرستار به بعدهم

 :  دوزدیم
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 نیس ینادر و یمیمق نیا که بس میمرد ؟ یخوب داداش -

 ؟ میکن کاریچ دیبا االن مارو کردن میج

 یم گاهن یگوش صفحه به اوهم ندیبیم که را رستار سکوت

 شدمیم مطمئن شتریب کردمیم نگاه پسر نیا به چه هر ، کند

 . ام دهید را او قبال

 : کندیم نگاه من به یجد کامال رستار

 تویگوش یدینم بهش یجواب گهید عنوان چیه به -

 کن خاموش

 را لیموبا خودش و کندینم اعتماد انگار بعد یکم

 : کند یم خاموش

 . بهتره بمونه خودم دست اصال نه -

 ، بود شده خشم از پر نگاهش و است یعصب
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 حالتش از ، بود شده خشم از پر نگاهش و است یعصب

 : نزنم یحرف توانمینم اما ترسمیم یکم

 ؟ یشناسیم ادمو نیا تو مگه؟ شده یچ -

 رستار رکنا هم قبال مطمئنم اما ستیک دانستمینم که یپسر

 : دیگویم رستار به بودمش دهید

 قیطر نیا از بشه دیشا هیخوب یلیخ تیموقع داداش -

 ! کرد دایپ کلیما از یسرنخ
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 نیا پس ، رمیگیم را میسوالها همه جواب حرفش نیا با

 . شدیم مربوط کلیما به هم هیقض

 : کندیم نگاه پسر به ظیغ با رستار

 عمارت اون از المیخ شینطوریهم من ؟ یگیم یچ -

 دل وت بفرستم رو دختره خودم دست با بعد ستین راحت

 ؟ شرفا یب اون

 : دیگویم و دیآ ینم کوتاه پسر

 نیا و تو رابطه ایجورج مشخصه امایپ از که یجور -

 ندارم شک یول هیچ اش نقشه دونمینم دونهیم دخترو

 میریبگ ازش یعال سرنخ هی میتونیم

 : کنم یم نگاه هردو به جیگ

 اون از سرنخ شهیم یچجور خبره چه بگه منم به یکی -

 ؟ کرد دایپ ادما
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 : دیگو یم عیسر پسر

 . داده امیپ بهت که یادم نیا با سرقرار یبر تو که -

 : دیگویم تحکم با رستار

 شو ساکت دیجاو -

 نیا کجا افتد یم ادمی باالخره زندیم صدا که را اسمش

 و ودمب رفته ایپو با که یباغ یتو بار کی ، ام دهید را پسره

 ! درمانگاه یتو گرید یبار

 ؟ نهیبب منو خوادیم چرا ؟ هیک آدم نیا خب -

 دیجاو اما کشد یم شیموها یتو یدست یعصب رستار

 : کند یم نگاهم یجد

 هی طبق اگر نیبب وضعه خل نمه هی که اس دختره هی -

 که ییادما میتونیم مطمئنم شینیبب یبر یبتون خوب نقشه

 میکن دایپ اوردن ها بچه سر بالرو نیا
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 : کندیم نگاه دیجاو به یظیغل اخم با رستار

 باشم مرده من نکهیا مگر ؟ گمیم یچ من یفهمینم تو -

 ! قرار اون سر بره بخواد دختر نیا که

 : گمیم عیسر فکر بدون

 . نداره یمشکل رمیم من -

. 
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 یدیشد اضطراب نکهیباا ، کند یم نگاهم ظیغ با رستار

 خودم یرو به یزیچ خواهمینم اما بود گرفته را وجودم

 : دیگو یم اش شده منقبض فک با رستار ، اورمیب

 خونه یگردیبرم هیبق با االن نیهم -

 :  زنمیم زل او به لجوجانه

 رو رتافط پست اون که کنم یکار هی تونمیم یوقت رمینم -

 دمیم انجامش پس نیکن دایپ

 معلوم بودم آورده کجا از لحظه آن در را جرات و دل نیا

 میقا عمارت یتو ها ترسو مانند خواستینم دلم اما ، نبود

 . کنند درست را زیچ همه هیبق تا شوم

 : دیگو یم عیسر دیجاو

 به نشه کم ازش مو تار هی کنمیم نیتضم من داداش -

 میکن داشونیپ میتونیم که یراه تنها نیا موال
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 : دکن پنهان را تشیعصبان دارد یسع یسخت به رستار

 بخوان اگر ؟ کنن کاریچ خوانیم اونا یدونیم مگه تو -

 نیزینر هم به منو اعصاب ؟ یچ ارنیب سرش ییبال

 ! نه.  گفتم که نیهم نیند هدر وقتمم

 : زندیم حرف مسمم دیجا

 یابیارز مینیش یم بزاره خوادیم کجا قرارو مینیبب بذار -

 . میزیریم درست نقشه هی میکنیم

 کشدیم دستش از را یگوش بزند یحرف رستار نکهیا از قبل

 : ستمیا یم رستار یجلو هم من و

 هم اونقدرا من بخدا بده انجام درسته که یکار بزار -

 از میبش خالص کنم کمک بزار ستمین یچلفت پا و دست

 چنبره خونوادمون یرو که یبد حال و استرس همه نیا

 . زده
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 من با آرامش کمال در بتواند تا کشدیم یقیعم نفس

 : کند صحبت

 یجرات چه با ؟ ینیبینم رو بچه دوتا اون حال تو دختر -

 تونستم کاریچ من ؟ قرار اون سر یبر یخوایم یگیم

 وجدانش عذاب یفهمیم ؟؟ بکنم ها بچه اون حال واسه

 نیب یبر بزارم یگیم بعد ؟ ادینم بر ازم یکار و گلومه خیب

 ؟ زیچ همه یب یالشخورا اون

 : کندیم نگاه مانیهردو به دیجاو

 بهتره دیکن نیماش یتو بحثو ادامه بنظرم -

 قلبم را بدش حال ، کنم یم نگاه رستار رهیخ چشمان به

 شیچشمها یتو دیگویم که یوجدان عذاب ، کندیم حس

 : رمیگیم را دستش ، است مشخص

 ! وفتهیب واسم یاتفاق یزارینم تو مطمئنم من -
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 مراهه تا برمیم خودم دنبال ام گرفته را دستش که همانطور

 یشناخت اصال و بودمش دهید چندبار تنها که یدیجاو با

 . میشو نیماش سوار نداشتم او به نسبت

* * * 

 " رستار" 

 فشارها هرلحظه ، زنمیم هیتک نیماش یصندل به را سرم

 . اردد آرامش به ازین تیفعال یبرا مغزم و شود یم شتریب

 : خواندیم بلند را امیپ جواب دیجاو

 خوادب چون ایب تنها گهیم فرستاده دویخر مرکز هی ادرس -

 ! وفتهینم یخوب اتفاق ارهیب در یباز زرنگ

 که یگل به نهیآ از ام زده هیتک یصندل به که همانطور

 : کنم یم نگاه است گرفته قرار جلو یها یصندل نیماب
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 یخوب اتفاق کارته یتو یکلک بفهمه اگر ؟یشنویم-

 حساب رو خودشه کار یتو که یکلکل هرچند!  وفتهینم

 . نکرده
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 : چرخد یم جفتمان سمت به دیجاو

 رو قرار محل نامحسوس طور به گمیم من نینیبب -

 هی میدیم ابمیرد هی سرقرار بره یگل بعد ، کنن محاصره

 ! بچسبونه شییجا هی یجور
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 : دهمیم ماساژ را ام یشانیپ

 درنقیا کلیما ؟ کنهیم یسکیر نیهمچ داره چرا بنظرت -

 ؟؟ بزاره یقرار نیچن که احمقه

 : کند یم نگاه جلو به دیجاو

 وت به یگل که نکرده فکرشو دیشا بهیعج منم یبرا -

 بزنه یحرف

 داره مشکل بن و خیب از ماجرا نیا حدسه هی فقط نیا -

 : کندیم نگاه من به گلچهره

 ؟ گذاشته قرار یشلوغ یجا نیهمچ چرا خب -

 یکن اعتماد بهش تو که -

 : کشدیم رونیب بشیج از را لشیموبا دیجاو

 نهیبب کنه ییرو رویز هی اونجا فرستمیم آرازو االن من -

 هیچ به یچ
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 چیه به یگل شدمینم قانع کردمیم حساب که جور هر

 که یهرکار من ، شود فیکث یباز نیا وارد دینبا عنوان

 االن اما بود او آرامش یبرا دادمیم انجام روزها نیا

 و شد یم ساز دردسر اناتیجر نیا وارد دیبا خودش

 . دادینم یجواب آرامشش یبرا میتالشها نگونهیا

 دادم اجازه بهش کلیما یگرفتنا کم دست نیا سر من -

 یآدم هی خون سرش ، بزنه ضربه بهم خوادیم یهرجور

 ناهگ یب بچه تا دو بعدشم ، شد ختهیر بود مهم واسم که

 و ها یاطیاحت یب بخاطر فقط اونم شدنیم یقربان داشتن

 زا براشون هیبق کشتن که یرذل یآدما اون دنید فیضع

 تره راحت خوردن آب

 : کنمیم نگاه یگل به
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 ازهاج وجه چیه به بشه تکرار دوباره اتفاقا نیا زارمینم -

 هکنیم ریدرگ جونتو که ییماجراها نیا وارد خودتو دمینم

 . یکن ،

 یها چشم با خودش کنار شهیش از و بود کرده سکوت

 مریگیم که را نگاهش رد ، است رهیخ رونیب به شده زیر

 هب عیسر گلچهره ، رسمیم شد نشیماش سوار که یمرد به

 : چرخدیم هراسان و عجله با من سمت

 االن!  بود من دنبال مدام که یآدم همون نیا رستار -

 ! کنه فرار خوادیم دمشید شد متوجه

 عیسر است دهیفهم را یگل تین و قصد که ناشناس مرد

 را نیماش وقفه یب هم دیجاو و شود یم نیماش سوار

 : چدیپیم ، رودیم ناشناس مرد که یسمت به و کندیم روشن

 رمجازهیغ سرعت نیببند کمربنداتونو-

 : کشمیم یقیعم نفس
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 ریغ شمیعاد سرعت آدم نیا ببند کمربندتو گلچهره -

 . مجازه

 ، دبند یم را کمربندش و ندینش یم شیجا در یفور یگل

 تا ودب برده باال را سرعتش تواندیم که ییجا تا ناشناس مرد

 و کندیم عبور ها نیماش یال به ال از ، کند فرار بتواند

 . شود یم بلند هیبق یبوقها یصدا

 شدن کینزد حال در ، ندارد او از یکم دست هم دیجاو

 چهارراه به که نیهم میبود قرمز چراغ و راه چهار کی به

 یم قرمز چراغ و کندیم عبور ناشناس نیماش ، میرسیم

 کنندیم رفتن به شروع گرید سمت یها نیماش و شود

 یسرعت چنان با آنها به توجه یب دیجاو
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 تا ودب مانده یکم فاصله که ینیماش یجلو از یسرعت چنان

 دونفر ما خودش جز به که شود یم رد کند اثابت ما به

 ! شود یم حبس نهیس در مانینفسها

 : میگویم تیعصبان و بهت با

 یکار چه نیا هممونو؟ یبد کشتن به یخوا یم احمق -

 بود؟

 : است ناشناس مرد نیماش یپ در حواسش تمام

 رهب زتیعز نامزد یذاشتیم دیبا ای کنم؟ کاریچ داداش -

 از یکی باالخره رمیبگ رو اروی نیا من ای قرار سر

 ! یکن قبول دیبا سکارویر
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 کی ، کشم یم قیعم نفس و دهمیم فشار یرو را میپلکها

 ! شدیم یمتالش نیماش قطعا میشدیم رد رترید هیثان

 ؟ یخوب تو گلچهره -

 ،  اندازم یم ینگاه سمتش به نگران.  دهدینم یجواب

 حالت در که یترس و بهت با و رفته فرو یصندل یتو

 دستانش انیم سفت را کمربند بود مشهود کامال اش چهره

 . است گرفته

 ؟ دختر تو خوبه حالت -

 دهش قفل زبانش ترس از و  بود شده حبس نفسش انگار

 : است

 گره هم به رودم و دل. .  کنم فکر فقط. .  خوبم. .  خو -

 ! خورده
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 ردیگیم ام خنده هم حالتش از اوضاع و تیموقع آن یتو

 : شومیم نگرانش شتریب هم و

 هشیم تموم یکن تحمل گهید کمی بکش قیعم نفس -

 یم قیعم نفس بلند بلند و کند یم گوش را حرفم عیسر

 : دیگو یم آن کی در دیجاو ، کشد

 نیبچسب سفت خودتون -

 سمت به یهمگ که چدیپ یم یطور حرفش نیا از بعد

 . ستدیا یم حرکت از نیماش و میشویم لیمتما گرید

 طرفش دو هر که خلوت یابانیخ ، کنم یم نگاه اطرافم به

 یرو به رو قایدق و داشت وجود یدرخت پر یها نیزم

 را ریمس نتواند تا میبود دهیچیپ ناشناس مرد همان نیماش

 . دهد ادامه
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 بخواهد مرد که نیا از قبل و شود یم ادهیپ یفور دیجاو

 . رساندیم او به را خودش کند فرار

 یلگ به نگاهم شدن ادهیپ از قبل و کنمیم باز را کمربندم

 سرش یرو را دستش کف درهم یا چهره با که افتد یم

 : کنمیم نگاهش متعجب دیمالیم

 ؟ تو یشد یچ -

 : دیگو یم حرص با

 هم هیقض نیا سر امروز من بره در نینزار خدا رو تو -

 . بره در نزار برو مجروح هم شدم روح قبض

 اش شده مچاله درد از افهیق و او یپ در نگرانم نگاه

 یم دیجاو کمک به دیبا خودش قول به اما ، چرخدیم

 . میبده خاتمه موضوع نیا به باالخره تا رفتم
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 ریز را اسلحه آن کی در دیجاو ، شوم یم ادهیپ عیسر

 : چسباندیم نشیماش به را او و گذاردیم مرد یگلو

 ؟ وجود یب وثید یریم در کجا -

 با ، آورد ینم خودش یرو به یزیچ اما بود دهیترس مرد

 تر کینزد او به ؛ کشد یم نفس تند تند و اضطراب

 : شومیم

 یکن ونکاریا گفته بهت یک ، دختر هی دنبال یافتاد چند -

 ؟

 شتریب او تا دهدیم فشار شیگلو ریز را اسلحه دیجاو

 هدد نشان تا کندیم حفظ را اش یجد افهیق مرد ، بترسد

 است دهینترس است معلوم ظاهرش در که یزیچ برعکس

: 
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 شناسمینم شمارو من نداده دستور یزیچ من به یکس -

 به سر یبرا را یخوب وقت ، کشمیم گردنم پشت یدست

 سمتش به لکسیر بود نکرده انتخاب گذاشتن من سر

 یجا به یمحکم ضربه زانو با یحرف هر از قبل و رومیم

 : کنمیم وارد حساسش

 مخالصت ریت ای کجاست و هیک حرومزاده اون یگیم حاال -

 ؟ برم و بزنم
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 ، شود یم خم زانو یرو درد با و کشدیم یبلند داد

 : خندد یم دیجاو

 حرفم حاالحاالها بودم من یزد تو که ییجا داداش -

 ومدینم

 یرو یزو به ، کنمیم بلند و رمیگیم را مرد قهی پشت از

 : ستدیا یم شیپا

 دختر؟ نیا دنبال یوفتیب گفته بهت یک -

 : کنم یم اش حواله یمشت گذردیم که هیثان چند

 ! نکردم خاکت درختا نیهم نیب تا بده جواب -

 : زندیم حرف باالخره و آورد ینم طاقت

 ترشیب بار چند دخترس هی دونمینم بخدا هیک دونمینم -

 و خونواده نیا دنبال وفتمیب خواست ازم!  دمشیند

 دخترشون
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 : ردیگیم را گردنش دیجاو

 دختره اون شیپ ببر مارو پس -

 ادیم خودش بخواد هرموقع اون ازش ندارم یآدرس -

 سراغم

 : کنمیم نگاه ترسش از پر چشمان به

 ؟ یبمون زنده یخوایم -

 : کندیم نگاه دیجاو و من به

 خوامیم که معلومه هیسوال چه نیا -

 یودب دنبالش که یدختر بگو بزن زنگ ستییر به پس-

 . یگرفت رو

. 

. 
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* * * 

 مهین یساختمان و درخت از پر یا محوطه وارد نیماش

 چرخ یصدا تنها و است ساکت جا همه ، شود یم ساز

 ، رسدیم گوش به نیزم کف یها شن یرو نیماش یها

 حرکت چیه بدون و داردیم نگه را نیماش اطیبااحت مرد

 . شود یم ادهیپ نیماش از یمشکوک
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 کی ، ندیآ یم رونیب نفر چند ساختمان از نیح نیهم در

 ندیبیم کندیم نگاه که زن چهره به ندیب یم را مرد سه و زن

 . بود کرده مالقات قبال که است یکس همان

 ودنر شیپ خوب زیچ همه ترسدیم و دارد یدیشد استرس

 ، ندستیا یم مقابلش و شوندیم کینزد او به نفر چهار هر ،

 بود کنارش که یمرد و زندیم یحرف یسیانگل به زن

 : کندیم ترجمه

 کجاست؟؟ دختره -

 : دهدیم قورت یسخت به را دهانش آب مرد

 عقب صندوق یتو -

 جمهتر محافظش و دیگو یم یزیچ یسیانگل به زن دوباره

 : کند یم

 ؟ شد متوجه یکس ش؟یگرفت یچجور -
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 : کندیم نگاه استرس با نفر چهار هر به مرد

 گرفتمش مارستانیب یجلو دینفهم یکس نه -

 مترجمش یحرفها به و کندیم زیر را شیچشمها زن

 و برد یم را فرمش خوش یابرو یتا کی ، دهدیم گوش

 : کند یم ترجمه باز کنارش مرد و زندیم ییحرفها

 ؟ ینرسوند بیآس که دختره به -

 : دهدیم تکان وار یمنف را سرش مرد

 عقبه صندوق یتو سالمه نه -

 : دیگویم لهجه با و زندیم یکج لبخند زن

 رسونمیم من اما ینرسوند بیآس تو ، پس خوبه -

 صندوق از را دختر که کند یم اشاره محافظش دو به

 آن یکم که یرنگ یمشک ون یتو و اورندیب رونیب عقب

 . ببرند بود پارک تر طرف
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 و روندیم عقب صندوق سمت به شیها محافظ از نفر دو

 آن داخل از یکس ، شود یم باز که نیهم کنندیم بازش

 دو ینیب شیپ رقابلیغ یحرکت در و کندیم بلند را سرش

 کیشل راننده مرد به گرید محافظ دو ، زندیم هردو به ریت

 و دهد یفرار را دختر کندیم یسع انها از یکی و کنندیم

 نیهم در کندیم کیشل هم گرید محافظ و کند ون وارد

 و دیآ یم رونیب نیماش یپشت در از گرید نفر کی نیح

 در که یخشم تمام با رستار ، کندیم یانداز ریت متقابل

 زندیم محافظها از یکی یزانو ریز بود شده جمع وجودش

 لحظه یبرا را ایجورج ، کندیم شکمش حواله هم یمشت و

 تداش قصد که یمحافظ و شود یم ون سوار که ندیبیم یا

 خواهدیم نیهم و کندیم روشن را ون بدهد اش یفرار

 از و شود یم وارد آراز که برود یخروج در سمت  به

 و دکنیم یانداز ریت جلو شهیش از نیماش به فاصله همان
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 نیماش و کند یم برخورد ایجورج محافظ به انها از یکی

 . ستدیا یم حرکت از

 چهره دنید با و رودیم ون سمت به ناک غضب رستار

 افتاده کایرون و کانین یبرا که یاتفاقات تمام ادی به ایجورج

 از را او که کندیم اشاره دیجاو به سر با ، افتد یم بود

 هیکت نیماش کامپوت به هم خودش ، بکشد رونیب نیماش

 . زند یم
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 مقابل و ردیگیم یم پشت از را ایجورج یدستها دیجاو

 همه نیا از شوکه و کندیم تقال ایجورج ، ستدیا یم رستار

 دیاوج ، زندیم نفس نفس افتاد قهیدق چند در که یاتفاق

 : دیگویم تنفر با و ردیگیم را شیدستها تر سفت

-Do not move, it is no longer a hole to 

stand on 

 ( یبش میقا توش که ستین یسوراخ گهید نخور تکون)

 : کند یم نگاه رستار به پروا یب ایجورج

-You want to kill me? 

 (؟یبکش منو یخوایم)

 : دیگو یم  نفرت با رستار

- Before that, you have to tell the 

place of your bastard uncle 

 (! یبگ حرومزادتو یعمو یجا دیبا قبلش)



 

Romanzo_o 3081 

 : خنددیم لوندانه اش شهیهم مانند ایجورج

- Didn't you say that family is 

important? 

 (؟ ستینمهم واست خونواده اون ینگفت مگه)

So why seek revenge now? 

 (؟ یانتقام دنبال االن چرا پس)

 :  کندیم نگاهش تفاوت یب رستار

- You think I have changed my mind, 

that family is very important 

to me 

 هم یلیخ خونواده اون و شده عوض نظرم کن فکر تو)

 (مهمه واسم

 : شود یم رهیخ رستار به یعصب ایجورج
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-You betrayed me, you played with 

my feelings 

 (یکرد یباز بااحساساتم یکرد انتیخ من به تو)

 : رود یم جلوتر رستار

-You also played with two children in 

retaliation for Jon 

 ( یکرد یباز بچه دوتا جون با یتالف یبرا هم تو)

- Because you ruined my life with 

what you did, it was not my fault you 

played with me 

 من شد نابود میزندگ یکرد که ییکارا با تو چون)

 (یکرد یباز بامن تو نداشتم یریتقص

I just realized that everyone in your life 

is part of the plan you are going to 

execute 
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 که یا نقشه از یجزو تهیزندگ یتو یهرک دمیفهم االن)

 (یکن اجرا قراره

 : دیگو یم خشم با رستار

- Whoever is important to me is not a 

means to an end 

 (شهینم هدفم به دنیرس لهیوس باشه مهم واسم یک هر)

 : شود یم جمع شیچشمها یتو اشک ایجورج

-But I have loved you since the day I 

saw you 

 ( شدم عاشقت دمتید که یروز از من اما)

You see everyone as a tool 

 (ینیبیم لهیوس رو همه تو)

A person like you never has peace 

 (نداره آرامش چوقتیه تو مثل یآدم)
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 : دهدیم تکانش دیجاو

-You talk a lot, say instead of Miklo 

 (بگو کلویما یجا یزنیم حرف یدار یلیخ)

 یتو ایجورج اخر جمله ، کندیم سکوت یکم رستار

 فشار هم یرو را شیدندانها ، شودیم پررنگ ذهنش

 ایجورج ، آورد ینم خودش یرو به یزیچ و دهدیم

 دلش بترسد نکهیا از شتریب است رستار به نگاهش

 زندب حرف بود شده لیتبد نفرت به که یعشق از خواهدیم

: 

What was my sin?- 

 (؟ بود یچ من گناه)
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 یچشمها به شود یم کینزد او به گرید قدم چند رستار

 : زندیم زل رنگش خوش

The nephew's guilt is that he is a - 

bastard 

 ! ( بودنه حرومزاده اون برادرزاده گناهت)

Now tell me where it is 

 (کجاست؟ بگو حاال)

 : زند یم پوزخند ایجورج

He has evidence against it- 
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 (داره مدرک هتیعل اون)

You can not get rid of it, we are all 

waiting to see your destruction 

 توینابود میمنتظر هممون یبش راحت ازش یتونینم)

 (مینیبب

You will soon be exhausted with your 

new weaknesses mr dal 

 (دال مستر یایم در پا از زود دتیجد ضعف نقاط با)

 یحرفها به و کند حفظ را آرامشش کند یم یسع رستار

 : ندهد یتیاهم ایجورج دار زهر

-Yes, you are right, but if I do not find 

your uncle today 

 عموتو امروز من که یصورت در اما یگیم راست تو آره)

 (نکنم دایپ

 : کند یم نگاه رستار به لکسیر ایجورج
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- Do you love that girl? 

 (؟ یدار دوستش دخترو اون تو)

Or is the toy a different map? 

 (گته؟ید نقشه هی چهیباز ای)

 حس ، زدیریم هم به اعصابش شتریب لحظه هر رستار

 تنهس گذشتن حال در باارزشش یها هیثان تک تک کندیم

 : شوند یم تلف ایجورج با و

It is so valuable that it is not a toy- like 

you 

 (نباشه چهیباز تو مثل که هست ارزش با یقدر اون)

 شیچشمها در آتش آن یها زبانه و ردیگیم آتش ایجورج

 او از را گلچهره بخواهد داشت حق پس ، کشندیم شعله

 : ردیبگ
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-I hope you never touch her and do 

not rest next to her 

 نداشته آرامش کنارش و ینرس بهش چوقتیه دوارمیام)

 ( یباش

 سر رب ییبال تا کندیم کنترل را خودش یسخت به رستار

 : اوردین ایجورج

-Pray for yourself and your uncle right 

now 

 ( کن دعا عموت و خودت یبرا فعال تو)

Because I do not care about my own 

peace 

 (ستین مهم برام خودم آرامش چون)

But for the sake of that girl, I will ruin 

the world on your head 
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 خراب شما سر یرو رو ایدن دختر اون آرامش یبرا اما)

 (کنم یم

 زا دلش و ردیگیم یشتریب نفرت رنگ نگاهش ایجورج

 : شود یم پر دارد رستار به که یتنفر

- If I die, I will not tell Joshua, I will not 

let you or that girl calm down 

 هب دختر اون نه و تو نه زارمینم گمینم جاشو رممیبم اگر)

 (نیبرس آرامش

You lose everything that is important to 

you one by one 

 (یدیم دست از یکی یکی رو مهمه برات که یچ هر)

 : رساندیم رستار به را خودش آراز نیح یهم در
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 منم..َم خوردیم تکون ظا..محاف از... یکی.. هی سییر -

 ف...َحر... ازش ، ست..جا به حواسش و هوش دمید

 . داد لو... لو کلیما..ما...یجا ، دمیکش

 

 جمع وجودش در جورجیا از که یتیعصبان تمام رستار

 و زندیم یکج  لبخند ، کندیم فروکش کبارهی به بود شده

 کند یم نگاه جورجیا به

 Now , who do you think loses- 

everything important to her one by one 
 ? 

 از رو مهمه براش یچ هر یکی یکی یک بنظرت حاال)

 (؟ دهیم  دست
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 دیجاو دست از خواهدیم حرص و تقال با جورجیا 

 دببندن را شیدستها تا آورد یم یطناب آراز ، شود خالص

 .شوند حرکاتش مانع و

  از رهباالخ و کند دایپ را کلیما ندفعهیا بود دواریام رستار 

 . شود راحت شرش
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 زندیم کنار را شیچشمها یتو شده جمع یاشکها ایجورج

 رگید ، برسد نظر به شکننده و فیضع خواهدینم انگار

 . تاس رستار به نفرتش از پر نگاه و کندینم هم ییتقال

 خودش و باشد ایجورج مراقب خواهد یم آراز از دیجاو

 گاردهایباد از یکی متوجه و اندازد یم ینگاه اطراف به

 افتاده کنارش تر طرف آن یکم اش یگوش که شود یم

 حال از خودش اما ، است روشن هم اش صفحه و بود

 . بود رفته

 احساس اصال بودند شده باغ وارد یوقت تا ماجرا اول از

 را لیموبا عیسر صحنه نیا دنید با و نداشت یخوب

 ، شودیم مواجه بود شده قطع که یتماس با و داردیبرم

 . دهد ینم جواب یکس اما ردیگیم را شماره

 : رود یم رستار سمت به عیسر

 ! لنگهیم بد کار یجا هی کنمیم فکر من داداش -
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 ذهنش یحساب شیروزها نیا یکار فشار بخاطر رستار

 مانع ، کند یم حس سرش یتو که یدرد و است مشغول

 : شود یم قشیدق تمرکز از

 ؟ شده یچ -

 : کند یم نگاه ایجورج به دیجاو

 پنهون داره رو یزیچ هی دختره نیا من بنظر داداش -

 دونمیمن کردم دایپ محافظا از یکی کنار تلفنو نیا!  کنهیم

 ! بشه یزیچ هی ممکنه آن هر بود گرفته تماس یک با

 یم نگاه اند افتاده نیزم یرو که ایجورج افراد به رستار

 یم ارسال مغزش به ییها امیپ کم کم انگار و کند

 یم هم کنار را ساعت چند نیا پازل یها تکه همه   شود

 لبخند که ییایجورج چهره بعدهم و اطرافش به ند،یچ

 زیچ همه آن کی در و کند یم نگاه دارد لب بر یکج

 : شود یم تر روشن شیبرا



 

Romanzo_o 3094 

 میبر دیبا االن نیهم اس تله هی نیا -

 یودور در از بجنبند خودشان به بخواهند تا هیبق و دیجاو

 یافراد دهینکش هیثان به و شود یم وارد نیماش نیچند

 در هم آراز و دیجاو ، شوند یم ادهیپ ها آن از مسلح

 رکتح یب رستار اما ستندیا یم دست به اسلحه آنها مقابل

 دهش سبز مقابلش مدتها از بعد که یکلیما به و ماند یم

 . کند یم نگاه بود

 : کند یم نگاهش خوشانه سر ایجورج

 Surprise Mr. Dal -  دال مستر زیسوپرا

 کلیما ، اند مانده شانیجا در مات و شوکه آراز و دیجاو

 و کنندیم محاصره را دورشان کامل طور به افرادش و

 یفارس به و خنددیم بود ستادهیا که ییجا همان از کلیما

 : زند یم حرف
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 نیهم به من گرفتن یکرد یم فکر ؟ رستار یطوریچ -

 است؟یراحت

 او از دارد قصد انگار و ستدیا یم رستار کنار دیجاو

 یم که را کلیما یآدمها تعداد رستار اما ، کند مخافظت

 . است داده یبزرگ تله به دم فهمدیم ندیب

 و کند یم باز را ایجورج یدستها کلیما افراد از یکی

 به دهد یم ماساژ را شیها مچ که یحال در ایجورج

 : دیگو یم و رود یم کلیما سمت

-The man did not understand that he 

was ruining our plan 

 " ختیر یم هم به هامونو نقشه داشت نفهم مرد اون" 
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 اررست و بود افتاده نیزم یرو جان یب که یمرد به سر با

 : کند یم اشاره بود آورده جا آن تا را هیبق و

- He did not tell us the number of his 

companions and everything was about 

to fall apart 

 همه بود کینزد و نگفت بهمون رو همراهانش تعداد)

 (بشه خراب یچ

 : کند یم نگاه ایجورج به روزمندانهیپ کلیما

-Do not worry, my dear, you bought 

us time and we arrived 
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 ما و یدیخر وقت برامون تو زدلمیعز نباش نگران)

 (میدیرس

 و دهش یزیر برنامه قبل از زیچ همه فهمدیم رستار بار نیا

 به دنیرس قصدش نباریا کرد یم بیتعق را یگل که یکس

 و دهیرس بنظر یواقع یباز نیا بیعج و بود رستار خود

 ! است انداخته تله وسط قایدق را رستار

 عدادت بود نتوانسته رابطشان ندیآ یم نجایا به که هم بعد

 بود کینزد نگونهیا و بدهد خبر ایجورج به را همراهنش

 توانست خوب ایجورج و برود لو شانیجسوران نقشه

 . بخرد وقت افرادش یبرا

 : بروند جلوتر خواهدیم افرادش از کلیما

-Tell these two chickens to drop their 

weapons 

 ( بندازن رو هاشون اسلحه بگو جوجه تا دو نیا به)
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Because I do not like to finish your 

cartoon here 

 (کنم تموم کارتونو نجایا ندارم دوست چون)

 ررستا اما ردیگ یم کلیما سمت به را اسلحه مسمم دیجاو

 که همانطور خشمش از پر نگاه و شده مشت یدستها با

 اسلحه خواهد یم آراز و دیجاو از کند یم نگاه کلیما به

 . بندازند را شانیها

 و تحکم رستار حرف اما کند مخالفت خواهدیم دیجاو

 . کند یاعتراض دینبا یعنی نیا و دارد تیجد

 : کند یم نگاه رهیخ رستار به  منفور یا چهره با کلیما

-You thought I would not answer 

the contract uselessly? 

 (دم؟ینم رو نخورت درد به قرارداد جواب یکرد فکر)
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 برسر چه داشت ادی به خوب و شناختیم خوب را کلیما

 کمال و تمام ذهنش ، آورد یم زدندیم دورش که یکسان

 یم اش یاری ، بود یکس چه کلیما نکهیا آوردن ادی به در

 . کند

 و رخط به هم خودش هیبق بر عالوه االن و بود دهیجنب رید

 . است افتاده کلیما تور

 خواهدیم را بودنش یقو که یتیوضع همان با ایجورج

 : دیگو یم رستار به ، دهد نشان

-You destroyed us overnight, but we 

do it little by little 

 نکارویا ذره ذره ما اما یکرد نابود شبه هی مارو تو)

 (میکنیم
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 ندبل باعث آراز یها گفتن راهیب و بد و دیجاو یها فحش

 دانست یم رستار که ییها خنده شود یم کلیما دنیخند

 . نداشت انیجر یخوب یاتفاقها اصال بندشان پشت

 و کنند یم جمع را ها اسلحه و روند یم جلو کلیما افراد

 چیه یب رستار ، برندیم نیماش کی سمت به را هرکدامشان

 حرکت تقال با آراز و دیجاو اما افتد یم راه یواکنش

 . رسد ینم ییجا به شانیها دادیب و داد و کنندیم

 با آراز و دیجاو اما افتد یم راه یواکنش چیه یب رستار

 ینم ییجا به شانیها دادیب و داد و کنندیم حرکت تقال

 .رسد

 به و کند یم سکوت تنها ، زند ینم یحرف چیه رستار 

 یفکرمت مغز کی شودیم چگونه کندیم فکر اتفاقات یتمام

 ؟ بماند عقب او از االن گرفتیم میتصم کلیما یبرا که

 شد شیم قاراش دوباره
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 " گلچهره" 

 یجلو را میدستها اضطراب با و نمیشیم یصندل یرو

 و استرس بخاطر ام معده هنوز ، کنم یم گره هم در میرو

 و دل و سوختیم بودم شاهدش قبل یساعت که یترس

 . بود ختهیر هم به دیجاو یرانندگ با ام روده
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 هب کرد یم بیتعق را من که یمرد گرفتن از بعد رستار

 از که یا خانه در خواست من از و رفت دوستشان همراه

 خودش به متعلق بزنم حدس توانستمیم وارشید و در

 . بمانم ، است

 سرم به که باشد راحت کامال الشیخ نکهیا یبرا یحت

 جواب را بود ایجورج نامش که یدختر یامهایپ نزند

 بیج یتو اما ردیبگ هم را یگوش خواستیم ، بدهم

 . بماند دور چشمش از تا گذاشتم کاپشنم یمخف

 دختر ام کرده یسع یحساب من ، کشم یم یقیعم نفس

 با ار نجایا تا دوارمیام ندهم یکس دست کار و باشم یخوب

 . باشم گذاشته سر پشت تیموفق

 اررست و بود شده خشک دهانم ینگران و دیشد استرس از

 هم باز اما دهدیم خبر هم رادمان به بود گفته نکهیباا
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 باعث نیهم و باشد نکرده را کار نیا کردمیم احساس

 . باشم نداشته قرار و آرام شودیم

 دارد وجود یبزرگ کتابخانه کنارم ، کنم یم نگاه اطرافم به

 هشد زانیآو وارهاید به خاص یها ینقاش با ییها تابلو و

 . است

 یرو و تابلو کی یرو یمشک بال دو برجسته طرح

 هنشست کوه کی قله در که عقاب کی طرح گرید یتابلو

 . است مشخص

 هب نشیزاید و کتابخانه یتو هم یخاص یها مجسمه یحت

 . بود رفته کار

 چقدر زشیچ همه فهممیم شتریب کنمیم نگاه شتریب چه هر

 زا زودتر رستار چرا که ام مانده و رسد یم بنظر باشکوه

 نگاهم ؟ کردیم چه نجایا اصال ؟ است نزده یحرف نجایا

 زا بود پر که بزرگ کتابخانه کنار.  چرخدیم خانه یتو
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 و مستیس با یزیم تر طرف آن یکم و مختلف یها کتاب

 هم یکوچک بار ، شود یم دهید کاغذ و پوشه و پرونده

 یندینوش یرنگ یها شهیش انواع که بود گرشید قسمت

 یم برق زشیتم یها جام و وانهایل و دارد قرار آن در

 . زدند

 و زیم به و رمیم جلوتر.  دهدیم یخوب یبو بیعج خانه

 وارید به پشتش ییتابلو ، کنم یم نگاه شیرو لیوسا

 دهچسبان پنس با شیرو یمختلف یها عکس و بود وصل

 سیپل یها اداره در که ییها تابلو همان مانند ، بودند

 وصل آن به را نیمضنون یها عکس انواع و داشت وجود

 . کردندیم

 یم گاهن نبودند آشنا بنظرم اصال که ییها بهیغر ریتصاو به

 که دبو ییبایز یرنگ چشم و بور دختر آنها از یکی ، کنم

 رد یگرید عکس داشت بر چشم شدینم عکسش از یحت
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 بود باال سن و قد کوتاه نسبتا یمرد که داشت قرار کنارش

 را ندداشت ینسبت نکهیا اما دارد دختر به انگار هم یشباهت

 . دانستمینم

 که یجوان تا ریپ یها مرد عکس تابلو گرید قسمت

 ، بودند شده گرفته مختلف یها تیموقع در هرکدام

 . دارد وجود
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 . دادیم انجام نجایا را شیکارها اداره یجا به رستار انگار
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 هب رهیخ چشمم آن کی در تابلو ریتصاو انبوه انیم در اما

 . ماند یم ها آن از یکی

 هم کنار در همه که نهیآد خانواده از یجمع دست یعکس

 ، نبود کنارمان موقع آن تا که یرستار جز به میبود جمع

 جدا تابلو از را عکس آرام و کرده کیبار را میچشمها

 . کنمیم

 ها بهیغر آن یعکسها یتمام نیب چرا عکس نیا نکهیا

 ! دانمینم را داشت قرار

 اما چرا دانمینم و شوم یم رهیخ عکس یتو جمع به

 ندینش یم میگلو در سنگ مانند یزیچ و ردیگ یم بغضم

 حرف با یا ضربه خودشان نوع به همه جمع نیا که نیباا

 حال نیباا یول بودند زده قلبم و من به شانیکارها ای ها

 دلم ته و بودند ام خانواده و من از یعضو شان تک تک

 میشو جمع هم کنار یمشکل چیه بدون دوباره داشتم آرزو
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 هخاطر میبرا یقیطر به هرکدامشان نهیآد خانواده یاعضا. 

 و سوزاندند را دلم و زدند ییحرفها تمام با بودند زیانگ

 . دادند آزارم

 دنیرس یبرا ینامناسب و یرانسانیغ یکارها نکهیباا گالره

 شد ینم فراموشم شیها خواهرانه اما بود کرده عشقش به

. 

 را الرهگ و خودم نیب گذاشتنش فرق شهیهم نکهیباا یتیگ

 . شود ینم فراموشم شیها یمادر اما بودم کرده حس

 به و داشتند َتخم و اخم شهیهم عباس حاج و خانجون

 دهید من مقابل در مخصوصا شانیلبها یرو لبخند یسخت

 . نداشت ییصفا چیه آنها بدون عمارت اما ، شد یم

 ، شیآدمها به شمیم رهیخ و کنم یم جدا تابلو از را عکس

 نکهیباا بودند ارزشمند میبرا هم اضیف عمو و ماهدخت

 و کرد یم سهیمقا ما با را فرزندانش شهیهم ماهدخت
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 عمو موارد یبرخ در و دهد نشان خواستیم را شانیبرتر

 من و بزند داد من سر تا شد یم پر هیبق یحرفها با اضیف

 . بنشاند خودم یسرجا را

 همه اب بحثش و بود من یبانیپشت کوه شهیهم که رادمان

 قهعال بخاطر ها توجه نیا شتریب دانمیم نکهیباا جداست

 تک تک با که یعشق و بود من به اش شده پنهان

 با چوقتیه اما دهد نشان من به خواستیم شیکارها

 . کنم یتوجه ای نمیبب که نتوانستم گالره وجود

 اما است دردسر شیپا تا سر که ییکایرون هم آخر در

 دلش چون بود نیمت و من ازدواج مخالف شهیهم

 کتریدنز و باشد عمه پسر کی از شتریب نیمت خواستینم

 . نماند او از یخالص راه گرید و شود

 گریکدی کنار در ها یبد وجود با خانواده نیا تک تک

 در و یمیقد عضو کی که االن ؛ داشتند گرید ییمعنا میبرا
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 قبل از شتریب شده اضافه آنها به دیجد حال نیع

 . ارزشمندند

 نیهم در که بود شده عکس مشغول ذهنم و فکر تمام

 نکهیهم و شنومیم را ها شهیش شکستن یصدا نیح

 یا اسلحه یسرد بخورم تکان زیم پشت از خواستمیم

 ردیگیم را دهانم یجلو یقو یدست و ندینش یم سرم یرو

. 
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 ندارد یا دهیفا اما بکشم غیج خواهمیم و کنمیم تقال

 چیه که بود گرفته را دهانم و من محکم و سفت یآنقدر

 انکش ، بودم مانده منفعل و بدم انجام توانستمینم یکار

 که هم گرید نفر دو و برد یم خود با را من کشان

 یحرف ها آن نه ، ندیآ یم دنبالمان دمیدینم را صورتشان

 . مداشت ادیفر یبرا ییصدا بسته دهان با من نه و زدندیم

* * * 

 را دهانم و ها دست اما بود گذشته قهیدق چند دانمینم

 میها چشم یرو رنگ یمشک پارچه کی یحت و اند بسته

 لحا در نیماش کی با  بودم متوجه فقط است گرفته را

 یرآنقد.  است نشسته کنارم هم نفر کی و میهست حرکت

 بترکد ام زهله ها هیثان نیهم در اگر که بودم دهیترس

 ! کنمینم تعجب
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 هچ افراد نیا دانستمینم اصال ، لرزمیم ناخواسته ترس از

 هب زبانم.  ببرند را من کجا به است قرار و هستن یکس

 ار دهانم آب دمیترس یم یحت و بود دهیچسب دهانم سقف

 بدهم قورت

 نیمه از یکی یصدا دمیشن یا لحظه یبرا که ییصدا تنها

 یم خطش پشت فرد به جمله کی تنها و است مردها

 ! رسدیم محموله یبزود و میهست راه یتو که دیگو

 هب و اند کرده عرق میدستها کف ؟؟ بودم من محموله البد

 دیاب چطور من ؟ بود کجا رستار ، دمیکش یم نفس یسخت

 ؟ شدم یم خالص تیوضع نیا از

 مکنار َدر هیثان چند از بعد و ستدیا یم حرکت از نیماش

 یم هلم جلو به ، کشند یم رونیب به را من و شودیم باز

 . کنم حرکت که خواهندیم یجد یصدا با و دهد
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 یگرید و راستم سمت یکی  کنمیم حس کنارم را نفر دو

 و است کیتار زیچ همه ، آمدند یم میپا به پا چپم سمت

 یم انمج به یشتریب لرز و چدیپ یم تنم یتو سرد  مینس

 هک یریمس و شنوم یم را آبنما مانند یزیچ یصدا ، اندازد

 لحظه کی در اما است صاف میبود عبور حال در آن از

 و ناآشنا یصدا همان و کشندیم گرید سمت به را دستم

 : دیگویم پرخشم

 برو سمت نیا از -

 صاف گرید ریمس نیا میشو یم گرید یریمس وارد انگار

 کردم یم حس را ها سنگ قلوه وجود و یبرآمدگ و نبود

 که یطناب.  شنومیم را بودند همراهم که ییپاها یصدا و

 توانمیم یراحت به که است سفت یآنقدر بودند بسته دورم

 . ماند یم پوستم و گوشت یانتها تا ردش کنم تصور
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 یم را در کی شدن باز یصدا انگار و میستیا یم ییجا

 یتو یبد یبو ، کنند یم تمیهدا داخل به هم بعد و شنوم

 دفاس ای شده دهیگند یها یزیچ یبو چدیپ یم ام ینیب

 کی یرو کنندیم وادارم نمیب ینم را زیچ چیه اما شده

 شغولم بعد و نمیبنش باشد یصندل زدمیم حدس که یزیچ

 ذردگیم که لحظه چند.  شودیم یصندل به میپاها بستن

 یصدا و روندیم رونیب و دارندیم بر را چشمم یرو پارچه

 خورمیم تکان میجا از که است بلند یآنقدر در شدن بسته

 کنم یم باز را میها چشم و آرام آرام بعد و
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 یتو و است خبر چه نمیبب تا کنم یم باز را میها چشم

 یاهیس یها هاله و شده تار دمید یکم ام افتاده ییبال چه

 کامل ومشیم موفق باالخره زدن پلک بار چند با یول نمیبیم

 یآنقدر دورم یفضا شدم متوجه اما کنم باز را چشمم

 یورن تنها ، ندارد قبلم لحظه چند با یفرق که است کیتار

 یلیخ که است مقابلم کوچک چهیدر از شد یم دهید که

 نبودم یکوچک اتاق در یعنی نیا و بود من از تر دور

 یوب آن به هیشب یزیچ کی ای است انبار کی مانند ییجا

 دسح توانمینم اصال و شود یم شتریب لحظه به لحظه بد

 . است زیچ چه و کجا از بزنم

 گوش به چهیدر همان پشت از ها سگ پارس یصدا

 و اند ستادهیا چهیدر و اتاق نیهم به رو انگار رسدیم

 . کنند یم پارس
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 ، است دیکل کی دنبال به لحظات نیا در ام شده قفل ذهن

 نشان چهیدر همان اما مکان از نه و داشتم خبر زمان از نه

 . است شب االن و شده کیتار هوا دهد یم

 دهش بسته میپاها هم سوزد یم خودم یچارگیب یبرا دلم

 نه و کجاست رستار دانستمیم نه میدستها هم و بود

 ! حالند چه در هیبق و رادمان دانستمیم

 و مغزم یتو نور یها روزنه مانند یزیچ نیح نیهم در

 نمکاپش یمخف بیج یتو که لمیموبا ، دیآ یم فرود ذهنم

 ! باشد جا آن هم هنوز کنم یم فکر بود

 رد اند دهیچسب بدنم به سفت که ییها دست نیا با اما

 یحساب ام معده.  نبود یآسان کار اصال یگوش آوردن

 داشت امکان آن هر و بود ختهیر هم به تعفن یبو بخاطر

 . ارمیب باال
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 هشمار به حال در دنمیکش نفس و است بسته هنوز دهنم

 . بود افتادن

 است کینزد کاپشنم یمخف بیج به که یدست کنمیم یسع

 ماا ، بکشم رونیب را آن بتوانم بلکه دهم تکان یکم را

 . ندارد یا دهیفا

 دست به یگوش و شود یم وارد نفر یکی نیح نیهم در

 دق و گوالخ کلیه تنها یکیتار آن در ستدیا یم مقابلم

 آره -:  بشنوم را زدنش حرف و نمیبب توانم یم را بلندش

 ، خدمتتون ارمشیم نیکرد امر موقع هر نجاستیا دختره

 حله آقا چشم

 را دورم ،طناب دیآ یم تر جلو و کند یم قطع را یگوش

 ار من یصندل به کامل نباریا خواهد یم انگار و کرده باز

 و تفرص از داشتم ک یا کننده خفه استرس باهمان ، ببند
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 از را یگوش سرعت نیباالتر با و کنمیم استفاده یکیتار

 . کنمیم میقا میپا ران ریز و کشمیم رونیب بمیج

 ، نخورم تکان که خواهدیم و زندیم داد سرم بلند مرد

 از رت سفت که نیا از بعد است ادب یب و دهن بد یحساب

 کنار و کندیم باز را دهانم بندد یم یصندل ه را من قبل

 : دیگو یم گوشم

 لال که زنمتیم یجور یکن غیج غیج ای یبزن مفت زر -

 ؟ یدیفهم یبش

 : کند یم تکرار وار دیتاک و بلند

 ؟ یدیفهم -

 اگر و امده بند زبانم دهمیم تکان را سرم ترس با

 ! بکشم غیج توانستمینم خواستممیم
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 و بسته یدستها و مانمیم من هم باز و رودیم رونیب

 . کنم استفاده آن از شدینم هم باز که یلیموبا

 رس را لیموبا ، بود شده بسته هم به شده جفت میپاها

 رمیگیم کار به را فکرم تمام.  افتد یم میپا یرو تا دهمیم

 ، همد امیپ ای رمیبگ تماس کنم روشن را صفحه چطور که

 میپا کی با دهمیم انجام را دیرس ذهنم به که یفکر نیاول

 ، ارمیب در را گرمید یپا کفش کنمیم یسع یسخت به

 را میپا و دمیم قرار  کفشم یکی آن پشت را کفشم یجلو
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 با اما تاس سخت دیایب رونیب کفش از تا کشمیم باال به رو

 یگوش ، شود یم خارج کفش از میپا باالخره فشار یکم

 را هصفح میپا بزرگ انگشت با و فرستمیم میپا ریز را

 داخل قصد انار شنومیم در پشت ییصداها کنمیم روشن

 شودیم باعث نیا و شود یم شتریب استرسم ، داشتند شدن

 تمام یسخت به و تند تند باشم نداشته کارم یرو یتمرکز

 ، بود رادمان کنم یم دایپ را اش شماره که یکس نیاول

 یصداها اما بزنم زنگ و رمیبگ را اش شماره خواهمیم

 لحظه هر کردمیم حس که شودیم کینزد یآنقدر پشت

 انجام که یکار تنها نیهم یبرا شود باز در داشت امکان

 نآنت به است رادمان یبرا شنیلوک کی فرستادن دهمیم

 یا شده خراب چه یتو نبود معلوم یلعنت کنم یم نگاه

 ! نداشت وجود هم آنتن یحت که بودم
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 یصندل ریز را لیموبا عیسر ترس با من و شودیم باز در

 یفرج مبود دوارمیام ، برمیم کفشم یتو را میپا و فرستمیم

 . برسد رادمان به شنیلوک و شود

 گرید نفر کی آن و ستدیا یم در یجلو ها مرد از یکی

 : کندیم بازم

 . سییر شیپ میبر دیبا نمیبب پاشو -

 و ددهیم هلم رونیب به بزنم یحرف بخواهم که نیا از قبل

 . زندیم یلیس صورتم به خبندانی و سرد یهوا

. 

. 
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 یم نیسنگ کیتراف متوجه و رسد یم یاصل ابانیخ به

 هم به اعصابش شتریب صدا و سر و همهمه آن از ، شود

 با تانمارسیب از که بود یکانین یپ ذکرش و فکر.  زدیر یم

 و تسین خوب حالش که گفتند و بودند گرفته تماس او

 . برساند را خودش تر عیسر

 بار ریز کم کم کوبد یم فرمان یرو تیعصبان و حرص با

 متوجه چکسیه و دهدیم جان روزها نیا فشار و استرس

 . شد نخواهد اش
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 ار لشیموبا تا برد یم کتش بیج یسو به را دستش

 اما  شود دار خبر دوباره کانین حال از و بکشد رونیب

 خاطر به تازه و کند ینم دایپ را لشیموبا گردد یم هرچه

 اداره یتو را یگوش یحواس یب و عجله بخاطر آورد یم

 . است گذاشته جا

 و رس از یچارگیب ، کوبد یم فرمان یرو قبل از تر محکم

 یا ذره کند یم نگاه کیتراف به درمانده و بارد یم شیرو

 ات ادهیپ است حاضر شود نیسنگ کیتراف نیا گرید

 . برود مارستانیب

 یم نیماش به کوچک بچه پسر و مرد کی نیح نیهم در

 پسر و کند یم زیتم را نیماش یها شهیش مرد ، چسبند

 را آن رادمان تا زندیم شهیش به تقه چند هم کوچک بچه

 . بکشد نییپا
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 نیا یتو دهد یم فشار هم یرو را شیپلکها رادمان

 ! داشت کم را ها آدم نیهم فقط اوضاع

 ممظلو بیعج بچه پسر افهیق اما کند یتوجه خواهد ینم

 ار شهیش ، است دوخته چشم او به تیمعصوم با و بود

 دستمال یها جعبه پسرک دهد یم نییپا لشیم برخالف

 : ردیگیم رادمان سمت به را شیها یکاغذ

 لطفا بخر بچت جون بخر توروخدا ؟؟ یخریم عمو -

 کنمیم خواهش عمو

 تفاوت یب نتواند شود یم باعث پسربچه یها التماس

 و آورد یم در بشیج از دارد نقد پول هرچقدر ، باشد

 : دهدیم پسرک دست به دهدویم نییپا را شهیش

 خوامینم هم یزیچ ریبگ پولو نیا ایب-

 : دیگو یم عیسر پسر که دهد باال را شهیش خواهدیم
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 که شهینم ینطوریا عمو -

 لهک و سر بچه نیباا بخواهد که است آن از تر حوصله یب

 : بزند

 بفروش گهید یکی به نداره بیع -

 : پولهاست به نگاهش پسر

 پول هم بخرم غذا هم شهیم نیباا ندارم سواد من عمو -

 صابکارم؟ به بدم دستماالرو

 اش لحظه چند نیا یکارها یتو یدقت اصال که رادمان

 ، بود داده پسر به چقدر آمد ینم خاطرش به نداشت

 یم کشینزد دارد پسر با ینسبت چه نبود معلوم که یمرد

 : دهد یم او به را پول پسرک و شود

 م؟یبخر هم غذا باهاش شهیم ایب بابا -

 : کندیم نگاه پول به بود بچه پدر انگار که یمرد
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 خرمیم تو واسه بابا آره -

 ؟یچ خودت پس -

 :دیگو یم غصه با پسر و دیگو ینم یزیچ مرد

 خب ینخورد یزیچ روزه دو هم تو -

 : کشد یم برسرش یدست پدر

 ستین گشنم من نداره یبیع -

 گاهن بود شدن بازتر حال در کم کم که یکیتراف به رادمان

 باشد خودش کانین فکر به االن ، کند یم
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 که ینفر دو نیا ای باشد خودش کانین فکر به االن

 هب را داشت نقد پول هرچه ؟ بودند گرفته قرار سرراهش

 یا عجله با ، نداشت یزیچ گرید و بود داده پسرک خود

 بهتر!  دیآ ینم بر دستش از یخاص کار چیه دارد که هم

 باال را شهیش و ببندد ها آن یرو به را شیها چشم نبود

 چند نیا یکاف اندازه به ؟ برود و بکشد را راهش و دهد

 . بود دهید را فالکت و یبدبخت خودش یزندگ یتو روز

 کنار چشمانش یجلو از پسرک معصوم و رهیخ نگاه یول

 ها نهیآد آصالن معرفت و مرام در کار نیا اصال رود ینم

 نیبهتر شدند یم سبز راهش سر گرید وقت هر نبود

 وقت مانند دهد نشان خودش از توانست یم را برخورد

 و کرد یم کمک پسرش و مرد نیا امثال به که ییها

 یم کمک ها خانواده به ای برد یم لباس ای غذا شانیبرا
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 با حاال اما ، بدهند را فرزندانشان لیتحص خرج تا کرد

 شیبرا یدرمان و درست حال مشکالتش تمام وجود

 از راحت داد ینم اجازه وجدانش هم باز یول ، بود نمانده

 به اول و کند سوارشان تواند یم.  بگذرد کنارشان

 دو نیا یبرا بعدهم بزند سر کانین به و برود مارستانیب

 . است بهتر نگونهیا بخرد غذا نفر

 شده همراه بغض با پسرک افهیق کند یم نگاه دو هر به

 هک یمیتصم یبرا کند یم مسممش شتریب نیا و است

 : بود گرفته

 نیبخور غذا جا هی برمتونیم نیبش سوار -

 برق یخوشحال از شیچشمها و شود یم زده ذوق پسر

 کند یم وادارش و ردیگ یم را پدرش دست ، زند یم

 : دیگو یم پسرک پدر ، شود سوار

 ستین یازین میش ینم مزاحمت آقا -
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 : کند یم نگاه پسر به رادمان

 کنم حرکت دیبا نیش سوار نیستین مزاحم -

 : شوند یم سوار عقب یصندل هردو پدرش و پسرک

 برگردونه بهت برابرشو ده خدا آقا ینیرببیخ -

 به بعد و بچه پدر و نهیآ به را اش یجد نگاه رادمان

 : دوزدیم ابانیخ

 برم دیبا میبخر غذا که نیا از قبل فقط ممنون -

 هی زا بمونم ندارم وقتم بکشه طول کمی ممکنه مارستانیب

 که یشکالا ، دیبر نیبتون خودتون که رمیبگ پول براتون جا

 ؟ نداره

 : دیگو یم بود نشسته رادمان پشت که پسرک پدر

 نیدونیم خودتون که هرطور نداره یرادیا آقا نه -
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 که ییها نیماش سر پشت و دهد یم تکان یسر رادمان

 نم نم ، افتد یم راه بودند حرکت حال در کم کم باالخره

 زیمت به شروع ها پاکن برف و ندینش یم شهیش یرو باران

 تا کند یم شتریب را یبخار درجه ، کنند یم شهیش کردن

 . نشود سردشان مسافرش دو

 یپ در فکرش تمام دوباره رادمان و بودند ساکت دو هر

 پرونده به هم یطرف از و رود یم خودش کوچک پسر

 شیها یَرو تک که یرستار و نهیآد خانواده و کلیما

 یها حرف به.  شدیاند یم شود ساز دردسر بود ممکن

 تمام هم روزها نیا همه باالخره که نیا کند یم فکر یگل

 شده

 

 



 

Romanzo_o 3130 

 نیا همه باالخره که نیا کند یم فکر یگل یها حرف به 

 یم جمع هم دور یهمگ دوباره و شده تمام هم روزها

 ورود و ادیز یتفاوت با اما گذشته مانند درست شوند

.  داشت حضور  خودش ، ادشی یجا به که یرستار

 افکار در که گذرد یم هیثان چند ای لحظه چند داندینم

 به تا اما نداشت یتوجه زیچ چیه به و بود غرق خودش

 اش ینیب و دهان به قدرت تمام با یدستمال دیایب خودش

 شیتقالها با بخواهد تا کند یم ترمز محکم و چسبد یم

 هب بود شده ختهیر پارچه یرو که یا عیما یبو شود آزاد

 یجد واکنش هر از قبل و رسد یم استخوانش و مغز

 . شود یم حس یب و رود یم یاهیس شیچشمها

. 

. 
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 یکیتار در که ینیزم کف به و انداخته نییپا را سرش

 لکیما فیکث یباز ، ماند یم رهیخ است رفته فرو محض

 یخال بودن پر نیع در ذهنش ؟ شود ختم بود قرار کجا به

 شیبرا مهم و روشن نقطه کی تنها و است زیچ همه از

 یها گل جنس از یدختر هم آن و داشت وجود

 را ششدن پژمرده ترس بار نیاول یبرا که بود آفتابگردان

 باالخره خودش یها یاهیس با ترسد یم و دارد
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 کشکوچ آفتابگردان  یها گلبرگ و ردیبگ را شییروشنا

 . شوند خشک

 تنها خانه در که بود یدختر یپ در کمال و تمام فکرش

 زیچ چیه اما برگشتنش زود دیام به است کرده شیرها

 نیا ندک یم حس ، بود نرفته شیپ شیها ینیب شیپ طبق

 یم حس ندارد را داشت قبال که یتمرکز گرید ها روز

 هم از زشیچ همه شده خانواده و خانه وارد یوقت از کند

 ! است کرده پر را مغزش یبرنامگ یب و دهیپاش

 یزیچ که نبود یآدم گرید برد یم یپ یواقع یمعنا به االن

 راگ که برد یم یپ االن باشد نداشته دادن دست از یبرا

 یمن خنک دلش تنها نه دیایب نهیآد خانواده سر ییبال هر

 پر را اتاق که یاهیس نیهم مانند وجدان عذاب بلکه شود

 . کند یم پر شتریب را شیزندگ کرده
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 انگار ، رسد ینم گوش به اطرافش و دور ییصدا چیه

 از هم یکار چیه و شده رها یا گوشه در تنها یتنها

 یم را کلیما زدن دور برنامه که یوقت دیآ ینم بر دستش

 ماندب سرپا یآنقدر کلیما کرد ینم فکر چوقتیه دیکش

 ! ردیبگ انتقام بتواند که

 گرید کی از داندیم فقط آراز نه و دارد یخبر دیجاو از نه

 . اند کرده شانیجدا

 یکم دوباره است شده تنگ شیها نفس و بود یعصب

 رها اسارت نیا از بتواند بلکه دهد یم تکان را خودش

 باز و در یصدا نیح نیهم در ، ندارد یا دهیفا اما شود

 یم احاطه را اتاق ییروشنا و چدیپ یم فضا در شدنش

 یم باعث و زندیم را چشمانش نور باره کی هجوم کند

 هیثان چند از بعد دهد فشار هم یرو را شیها پلک شود
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 شیپ یها هیثان برعکس و ندیب یم را مقابلش وضوح به

 ! شود یم باز ممکن حد نیآخر تا شیها چشم

 خنده و شود یم روشن یتوریمان انگار گرید سمت در

 : شنود یم را ییآشنا بار نفرت یها

 ! بگو آمد خوش هات مهمون به َرستار -

 آن در داشت یسع یسخت به که یدار لهجه یصدا نیا

 دو زج رستار اما.  کند یم ثابت را بودنش کلیما نزند تپق

 نشسته مقابلش یها یصندل یرو یتازگ به که ینفر

 یم را یکس نه بود خودش مانند قایدق اوضاعشان و بودند

 از پر چشم دو از نگاهش ، شنود یم ییصدا نه و ندیب

 و خوردیم سر یاشک و ترس از پر چشم دو به  خشم

 . زدیر یم دلش

 توریمان کی تنها و بود یزیهرچ از یخال اتاق یفضا

 یم نشان را کلیما که است شده وصل وارید به بزرگ
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 قرار شیرو به رو گرید نفر دو و طرف کی رستار ، دهد

 داشتند
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 یکیتار از یخبر گرید و شده روشن اتاق یها چراغ

 . نبود محض

 کلیما و کند یم باز را نفر سه هر دهان ها محافظ از یکی

 رهیخ تکشان تک به تمام لذت با توریمان صفحه یرو از

 : شود یم
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 ینباش تنها که آوردم خونوادتو رستار-

 مانده مبهوت و مات رستار و رادمان دنید از گلچهره

 دیام ها آن به نجات و یآزاد یبرا که یکسان تنها است

 ! بودند شده بسته خودش گوش بغل االن داشت

 نیب از یحرف چیه که اند شوکه نفرشان سه هر یآنقدر

 هیتک اش یصندل به کلیما ، شود ینم خارج شانیها لب

 : برد یم باال را اش عالقه مورد یدنینوش کیپ و زندیم

 ! َرستار خانوادت و تو ینابود و من یسالمت به -

 خودش به ها بار و ها بار شود یم باعث یگل یها اشک

 شنهت کلیما خون به قبل از تر صیحر و بفرستد لعنت

 ندفعهیا شده که هم ها اشک نیا بخاطر خوردیم قسم شود

 . نگذارد زنده را کلیما

 : زندیم داد توریمان به رو رادمان
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 فکر ذارمینم زندت یعل یوال به وجود یب ناموس یب -

 یاومد ازش که یا شده خراب هر ای تگزاسه نجایا یکرد

 ؟

 تاررس به الیخ یب و شاد و کشد یم سر را کشیپ کلیما

 : دیگو یم دیلنگ یم جوره همه که یفارس زبان همان با

 صالن...آ نیا ؟؟ دهنه بد نقدریا چرا برادرت نیا َرستار -

 هاست؟ نهیآد هیچ یچ دونمینم

 با و بود گلچهره به نگاهش رستار ، خندد یم بلند هم بعد

 : دیگو یم دیرس یم گوش به چاه ته از انگار که ییصدا

 ! متاسفم واقعا بشه ینطوریا خواستم ینم -

 : کند یم نگاه رستار به ظیغ با بار نیا رادمان
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 ؟؟یرافتادیگ یک از ؟ نجایا یافتاد که یکرد یغلط چه -

 ییرو تک سر دختر نیا و خودت جون با که نگو یلعنت

 ؟؟ یکرد یباز هات

 ندارد یجواب اصل در دهد ینم رادمان به یتیاهم رستار

 به را سرش کند یم که یکار تنها شیها حرف و او یبرا

 : چرخاند یم توریمان سمت

-Pray I'm alive today 

 ( نمونم زنده امروز کن دعا)

Otherwise you will not see tomorrow 

 ( ینیب ینم رو فردا وگرنه)

 : کند یم جور و جمع را خودش یکم کلیما

-You are dead without me mr dal 

 ( دال مستر بدون مرده خودتو االنشم نیهم تو)
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 : کند یم نگاهش ناک غضب چشمان با رستار

 با لتمشک تو برن نایا بزار بود تو و من نیب مسئله نیا -

 منه

 : زندیم حرف یفارس دوباره رستار مانند هم کلیما

 دست از رو خونوادت اول ؟رفته ادتی منو قانون تو -

 ! شهیم خودت نوبت بعد یدیم

 کنار و شود یم اضافه ریتصو به ایجورج نیح نیهم در

 ماند یم رهیخ یگل یرو یکم نگاهش ، ندینش یم کلیما

 نیا ییجا انگار ، زندیم زل او به دنشید با هم یگل و

 االن اما بود دهید را بایز یرنگ چشم و بلوند مو دختر

 هک شده هوار سرش بر استرس و ترس و یبدبخت یانقدر

 ، آمد ینم خاطرش به یزیچ عنوان چیه به
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 ریاس خودش با همراه که بود یرادمان و رستار نگران فقط

 ندک حساب شیرو یآزاد یبرا بتواند که یکس و اند شده

 ! است نمانده یباق

 : کند یم نگاه رستار به لذت با شیعمو مانند ایجورج

- This is a dramatic ending rastar 

 ( رستار کهیدرامات انیپا هی نیا)

 جمح نیا ، بود شیگلو شکافتن حال در بغضش گلچهره

 اررست به نسبت شانیها چهره در نفر دو آن که ینفرت از

 یم ترشیب را بدتر یها اتفاق افتادن یبرا ترسش داشتند

 . کند
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 داد و کند یم نگاه توریمان به تیعصبان و خشم با رادمان

 : زندیم

 تک ذارمینم زندتون ادیب خونوادم سر ییبال وال به -

 ! حرومزاده یشرفا یب کنم یم نابود تکتونو

 هیثان چند از بعد و کنند یم نگاه هم به ایجورج و کلیما

 یم کلیما به ایجورج ، زنندیم خنده ریز ها وانهید مانند

 : دیگو

-It's time to increase the excitement of 

the game 

 ( میکن ادیز رو یباز جانیه وقتشه)

 : کند یم پر را کشیپ کلیما

 ؟ نیهست آماده بزرگ زیسوپرا هی یبرا -
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 چه ، کنند یم نگاه هم به هرسه یگل و رادمان و رستار

 یم نظر به تر زیسوپرا نفرشان سه هر بودن نجایا از زیچ

 ؟ دیرس
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 یم گره هم در اش نهیس یجلو را شیها دست ایجورج

 زیسوپرا شدن رو منتظر یخاص شعف و شور با و کند

 یم وارد یفشار شیرو به رو یها دکمه به کلیما ، است

 شود یم میتقس قسمت دو به توریمان یرو ریتصو و کند
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 که یکسان گرید یطرف و ایجورج و کلیما قسمت کی

 یمعنا به!  بپرد نفر سه هر سر از برق شوند یم باعث

 بارنیا ، شوند یم متعجب و رانیح شان تک به تک یواقع

 تکان را خودش شدت به نبود کنترل قابل رادمان گرید

 یها رگ که اندازد یم راه به ادیفر و داد یآنقدر و دهدیم

 ! شوند یم داریپد اش یشانیپ و گردن

 از ترشیب کند یم یسع فقط رستار و مانده زده بهت یگل

 دور کی ، باشد داشته کنترل خودش یرو یگرید وقت

 و بودند گرید یاتاق یتو که یدیجد افراد یرو را نگاهش

 اضیف و ماهدخت ، چرخاند یم داد یم نشانش توریمان

 ودب کرده اضافه جمع به کلیما که بودند یگرید مهمان دو

 اطرافشان دانستندینم و بود دهیپر شان رخ از رنگ دو هر

 . است خبر چه
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 یرو یکنترل که است نیخشمگ و یعصب یآنقدر رادمان

 کلیما بار دیآ یم رونیب دهانش از هرچه و ندارد خودش

 و کرده یا اشاره ها محافظ از یکی به ایجورج ، کند یم

 یکی با همراه بسته یها دست با دیجاو هیثان چند از بعد

 ایجورج و کلیما کنار توریمان ریتصو به ها محافظ از

 یصندل یرو کنند یم وادار را دیجاو ، شود یم اضافه

 تدس و ستدیا یم اش یصندل پشت ایجورج و ندیبنش

 مانند دیجاو ، گذاردیم دیجاو یها شانه یرو را شیها

 تا دهد یم تکان را خودش باشد شده چندشش که یزیچ

 . نخورد او به ایجورج دست

 و کند یم نگاه رستار به توریمان از تیاهم یب ایجورج

 : کند صحبت یفارس دارد یسع کلیما مانند

 دورت رو یدار دوستشون که ییکسا همه رستار نیبب -

 ! میستین رحم یب هم اونقدرا ما میکرد جمع
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 : خندد یم صدا یب کلیما

 هیبق یریبم خودت فقط میندار دوست ما گهیم درست -

 . ینباش تنها که میفرستیم همراهت هم

 مغزش تا کند حفظ را آرامشش کند یم یسع رستار

 اب شده یهرطور بتواند و کرده تیفعال به شروع دوباره

 : دیایب کنار کلیما

 یدار که ییکارا میبزن حرف باهم ایب کن باز دستامو -

 ! کنهیم نابودت یواقع یمعنا به ندفعهیا یکنیم

 هب رهیخ توریمان پشت از و کشدیم جلو را خودش کلیما

 : دیگو یم یدار معنا پوزخند با و کند یم نگاه رستار

-Why rastar? because you are a 

colonel and your brother is a major? 

 (؟ سرگرد برادرت و یسرهنگ هی تو چون ؟ رستار چرا)
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 ، کند یم وارد اش شده منقبض فک به یفشار رستار

 و بود کرده پر را گوشش و چشم انتقام و نفرت کلیما

 کار نیا دیفهمیم وگرنه نداشت دست از یبرا یزیچ

 . دهدیم انیپا او به نماند چه بماند زنده رستار چه شیها
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 ، دیآ یم در گردش به کلیما و رستار نیب نگاهش رادمان

 در را حرصش ممکن یجا تا کلیما بودن نترس نیا

 یم شیادهایفر و داد شدت از شیگلو ، است آورده
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 گاف کی ییجا امروز رستار است مطمئن و سوخت

 ! اند شده کلیما دست ریاس که بود داده بزرگ

 : ستدیا یم کلیما و دیجاو یصندل نیب ایجورج

-See all the people you love 

 (کنارتن یدار دوسشون که ییکسا همه نیبب)

 : زندیم یپوزخند دیجاو

 و کنارشن هم هست متنفر ازشون که ییکسا همه -

 . نیدیم جون شماها رستار از قبل مطمئنم

 راگ و کند یم انیب خشم و انزجار با را کلماتش تک تک

 رگیکدی به را ایجورج و کلیما قطعا بود آزاد شیها دست

 . زدیم گره

 و برد یم فرو دیجاو یموها یتو را دستش ایجورج

 : دیگو یم آرام گوشش کنار و کشدیم عقب محکم



 

Romanzo_o 3148 

 ! یریمیم تو هم ما از قبل باش مطمئن  -

 را سرش و دیسا یم هم یرو را شیها دندان دیجاو

 . ردیبگ فاصله ایجورج از تا دهد یم تکان

 : دیگو یم برد یم لذت یباز نیا از یحساب که کلیما

 گرفتم نظر در برات رو مرگ نوع نیبهتر من رستار -

 ! یبود من یها آدم نیبهتر از یکی تو هرحال به چون

 . . یکرد داشونیپ تازه که یپدر و مادر

 خودش زبان به و شوند یم تمام اش یفارس کلمات انگار

 : کند یم صحبت

-Also your older brother, with whom 

you are recently working with me 

 اون با من یجا به دایجد که بزرگت برادر نیهمچن)

 (یکنیم یهمکار
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 : زندیم حرف یفارس به دوباره و کند یم نگاه دیجاو به

 ! یکرد یزندگ باهاش سالهاست که قتیرف نیبهتر -

 دیسف گچ مانند رنگش و بود رادمان کنار که یدختر به

 : کند یم نگاه است شده

-And your new weakness that 

destroys you! 

 !( کنه یم نابودت که دتیجد ضعف نقطه و)

 ، شود یم رهیخ رستار به و شود یم پر چشمانش یگل

 یمرد و گلچهره بخاطر امروز اگر گفتیم راست کلیما

 نشده گرفتار نجایا همه االن دیشا نبود کرد یم بشیتعق که

 یکس دست کار کرد یم یسع که هم چقدر هر ، بودند

 . شد ینم هم باز ندهد
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 یلگ و دیجاو از ریغ به که ییها آدم نیب بود مانده رستار

 اشتهد یواکنش چه ای یحس چه هیبق به نسبت دانستینم

 سرطان او غصه از که باشد یماهدخت نگران ؟ باشد

 اضیف نگران ای دادیم ینذر ادشی به سال هر و گرفت

 و بود شده گرفته گروگان سال و سن نیا در که باشد

 اهنگ رادمان به!  دیایب سرش ییبال داشت امکان هرلحظه

 شیاه یبدبخت یبان و باعث شهیهم تا که یکس کند یم

 نسبت پس شود ینم عوض چوقتیه نیا و ماند یم

 . کند یم انکار عمر آخر تا را او با اش یخون

 کلیما با اش مجادله در ستین یراض حال نیباا اما

 که یرادمان یحت نندیبب بیآس افراد نیا از چکدامیه

 . اشدب همکار کی از شتریب او با نسبتش نداشت دوست
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 دافت یم دشیجد ضعف نقطه  به نگاهش کلیما قول به

 ار جانش و دل برد یم ضعف به بیعج که یضعف نقطه

 هم روزها نیهم اما بود کم وجودش مدت که نیباا

 نه بود قشیرف نه او کرد یم شیبرا را سالها تیکفا

 یم مکث افکارش هیثان چند همکارش نه اش خانواده

 فتادها چنگالش به که بود ییپا زیت غزال ؟ بود چه او کنند

 رنگ شیها یاهیس به که یکوچک زردک ای است؟

 فردا خودش اگر هست که چه هر ؟ دیبخش یم ییروشنا

 . بماند بند اسارت نیا در او یپا گذاردینم اما ندینب را

 : برد یم گوش پشت را بلوندش یموها ایجورج
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-Now let's start a little game 

 (میندازیم راه کوچولو یباز هی حاال)

A game that gives your family a 

chance 

 (دهیم خونوادت به شانس هی که یباز)

 حضم به امروز فرستد یم رونیب یعصب را نفسش رستار

 مانند تااالن کرد یم کسرهی را کارش دیبا ایجورج دنید

 و نباشد شیرو به رو زن هم به حال و منفور یجسم

 . بزند مفت حرف

 یم وارد کلیه یقو محافظ سه و شود یم باز اتاق در

 دست و ستندیا یم ها آن یصندل سه پشت ، شوند

 باز مشغول آن که طور همان و کنند یم باز را شانیها

 : دیگو یم کلیما بودند کردند

- We have a pistol here 
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 (میدار ریت هفت هی نجایماا)

That the bullet is no longer yours 

 ( ستین توش شتریب گلوله دونهی که)

 پا و دست یفارس زبان با و کند یم نگاه ایجورج به

 : دهد یم ادامه اش شکسته

 فرن سه یبرا شانس تا شش ، زمهیعز برادرزاده فکر نیا -

 ! نفرتون کی یبرا مرگ هی و داره شما

 را اسلحه و دهندیم قرار فرشان سه وسط یکوچک زیم

 دست با یعصب رادمان روندیم رونیب و گذارندیم آن یرو

 هم گرید نفر دو و کند یم باز هم را شیپاها شده باز یها

 : زند یم یپوزخند رستار ، کنند یم را نکاریهم

 ادهبرادرز یایباز اسباب ما یکن فکر که شده باعث یچ -

 زیچ حسابمون تو و من برن کن ول رو هیبق ؟ میاحمقت

 ! گستید
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 : ردیگ یم حرصش ایجورج

- From the day I became your toy 

 (شدم تو یباز اسباب من که یروز اون از)

 ارهاش آن در حلقه و انگشت به و بردیم باال را چپش دست

 : کند یم

-From the day you handed me this ring 

 ( یکرد دستم رو حلقه نیا که یروز اون از)

And from the day you left me and 

deceived us all 

 (یزد گول رو هممون و یکرد ولم که یروز از و)

 نگاهش یتو نفرت از یزیچ اما شود یم پر شیها چشم

 : شود ینم کم

-What happened to your family now 

and this game 
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 ( یشد ایباز نیا و خونوادت االن حال باعث)

 : دوزدیم او به توریمان از را نگاهش رستار

-I never had any love for you 

 ( نداشتم تو به یعشق چیه چوقتیه من)
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buy in my hand 

 دیخر عموت دمینخر من دستته یتو که یا حلقه یحت)

)! 



 

Romanzo_o 3156 

Because you never mattered to me 

 ( ینداشت یتیاهم برام چوقتیه چون)

 و هاج گلچهره.  ردیگ یم او از را شیرو تنفر با بعدهم

 حاال که یدختر و رستار یها حرف نیب بود مانده واج

 کنار رستار خانه تابلو یرو را عکسش آمد یم ادشی

 . است دهید بود شیعمو که یمرد نیهم

 ند؟بود نامزد رستار و ایجورج!  کند قبول تواندینم مغزش

 رادمان بود؟ نزده ماجرا نیا از یحرف چوقتیه رستار چرا

 : کوبد یم آن به یعصب و رود یم در طرف به

 نیکن بازش ویلعنت در نیا -

 ، ندارد یا دهیفا اما افتد یم در جان به لگد و مشت با

 مهض رقابلیغ شیبرا رستار نیسنگ یها حرف ایجورج

 چیه چوقتیه رستار کند باور توانستینم انگار بودند

 شعذاب یگل به رستار نگاه ، است نداشته او به یا عالقه
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 چشمانش نداشت او به چوقتیه که ینگاه دهدیم

 : آورد ینم خودش یرو به یزیچ اما سوزندیم

- You never loved me? 

 ؟ینداشت دوسم منو چوقتیه تو

 ، کند یم حس خودش یرو را یگل رهیخ نگاه رستار

 شیبرا است ممکن چقدر ها حرف نیا دنیشن داندیم

 او هب قبال نکهیا از باشد شده ناراحت یحت ای باشد بیعج

 : نبود دادن حیتوض یبرا ییجا امااالن نزده یحرف

I did not and I am sure she loves no 

one but michel 

 دوست تونهینم یکس کلیما جز مطمئنم و نداشتم نه

 ! باشه داشته

 ها جواب نیا دنبال بود ها مدت خنددیم یعصب ایجورج

 یرو داشت رستار به که یعشق تمام که االن و گشتیم
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 مخش با ، شود عالم وانهید توانستیم بود شده آوار سرش

 : ردیگیم دیجاو یرو و آورد یم رونیب یا اسلحه

 دال مستر شد شروع یباز پس -

 یراب بود برده یپ ایجورج حرص و تیعصبان به کلیما

 : کند یم نگاه رستار به توریمان از نیهم

 حهاسل اون حاال ، پسر یکرد شیعصبان یکاف اندازه به -

 یرو هرکدومتون و دیکن دست به دست یکی یکی رو

 گوش هب کشیشل یصدا یوقت تا رهیبگ نشونه گهید یکی

 برسه هممون

 : خنددیم یعصب رادمان

 ؟؟ گنیم یچ نایا -

 : ردیگیم را اش قهی و رودیم رستار سمت به
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 همش ؟؟ هیچ ایباز مسخره نیا گن؟؟یم یچ ایلعنت نیا -

 ویچ ههم و یبرگشت که یلعنت توئه بخاطر!  توئه بخاطر

 ! هم به یختیر

 . است شده خارج دستش از کنترلش و بود یعصبان

 : دهدیم هلش عقب به خشم با رستار

 عمد از رو یکس که یآدم خب آره گشتم؟؟یبرم دینبا -

 ! باشه داشته برگشتشو انتظار دمینبا کشهیم

 دو هر انیم و زندیم کنار را ترسش و بغض تمام گلچهره

 : ستدیا یم

 ! بسه -

 : شوند یم ساکت هردو که است بلند یآنقدر شیصدا

 از دست هم نجایا ؟ میهست یتیوضع چه تو نینیب ینم -

 ؟؟ نیداریبرنم هم سر
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 یم یاشک شیها چشم و لرزد یم بغض از اش چانه

 : شوند

 ! نینپر هم به گهید نجایا الاقل میغیت لبه هممون -

 که یقسمت افتد یم توریمان به نگاهش نیح نیهم در

 اسلحه با محافظ دو و دادیم نشان را ماهدخت و اضیف

 و شود یم خشک شیجا در ، بودند ستادهیا سرشان یباال

 . دیآ یم بند زبانش
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 اهنگ توریمان به  نگاهش رد دنبال به هردو رستار و رادمان

 : دیگو یم کلیما که کنند یم

 دیاب االن ایدن اون یبرا بمونه تونیخونوادگ یدعوا بهتره -

 نیببر شیپ مارو کیکوچ یباز

 : ردیگیم دیجاو طرف به را اسلحه سر ایجورج

- Otherwise, your parents right now 

 مادرت و پدر هم االن نیهم وگرنه

- and no javid They die 

 . رنیمیم دیجاو هم و

 هب نسبت شتریب نفرت و حرص از پر وجودش ایجورج

 تشَک یتو مسخره یباز نیا اصال رستار و بود شده رستار

 ! رفتینم
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 دهش لمیف کی مانند زیچ همه کند یم نگاه اسلحه به یگل

 ! کند باور را صحنه نیا توانستینم اصال و بود

 و ندیبیم رستار کنار را گلچهره که یا لحظه هر ایجورج

 قبل از شتریب آورد یم خاطر به را رستار یها حرف

 : ردیگ یم فرا را شیپا تا سر یجنون انگار و یعصب

 ؟ ستین مهم برات دوستت که نیا مثل -

 ؟نبود مهم شیبرا دیجاو ، شود یم رهیخ دیجاو به رستار

 نهیآد خانواده در که یافراد تک تک اندازه به پسر نیا

 محسوب اش خانواده ها آن همه از شیب و بود مهم بودند

 بودن قیرف نبود برادر شیبرا او اندازه به چکسیه شد یم

 و دار و کلیما دیدیم بیآس شیمو تار کی نبود همدم

 تخیریم ایدر به را خاکسترشان و زدیم آتش را اش دسته

! 

 : کند یم نگاه توریمان به رادمان
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 خودمون دست به  خودمونو نیخوایم ها حرومزاده -

 رو ورا و شر نیکن تموم ؟؟ لمهیف مگه ن؟؟یبکش

 : کند یم نگاه رستار به دیجاو

 جفتمون از که پسر مشت هی میبود بچه ادتهی داداش -

 نوامویخوراک و گرما لباس ومدنیم شهیهم بودن تر بزرگ

 چون میومدیبرنم پسشون از چوقتیه ماهم گرفتن؟یم

 ! میخورد یم کتک ازشون یکل و بودن تر یقو و بزرگتر

 : دهد یم ادامه را حرفش اما ردیگ یم بغضش

 فکر تو و شدم هوش یب که یجور زدن بد منو بار هی -

 هک ییجا یرفت که یشد یعصبان یاونقدر!  مردم یکرد

 چوقتیه یسوزوند الشونیوسا تمام با بودنو پسرا اون

 بود نمونده ازشون یزیچ خاکستر جز که رهینم ادمی

 ریتصاو تمام برد یم شیموها یال را دستش دو رستار

 اوج در ، بنددیم نقش چشمانش یجلو دیجاو یها حرف
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 پس را حقش و ماندن زنده یبرا و شد بزرگ یبچگ

 . بود نکرده که کارها چه گرفتن

 ریگ که نبود یبار نیآخر روزم اون و بودم نمرده من اما -

 میداد شکستشون و میافتاد خودمون از تر یقو
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 ریگ که نبود یبار نیآخر روزم اون و بودم نمرده من اما -

 لقو به میداد شکستشون و میافتاد خودمون از تر یقو
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 ندف مارو خواستنیم یخوندیم تو که ییخوبا کتاب اون

 . میبود بذر ما نکهیا از غافل کنن

 یصدا یتو که یبغض همه آن از ردیگیم دلش رستار

 : آمد ینم بر دستش از یکار بار نیا و بود دیجاو

 آسون که مینکرد یزندگ آسون ما ادمهی ویچ همه -

 میریبم

 : زند یم یتلخ لبخند دیجاو

 زارن یایم بر پسش از نبارمیا و یمون یم زنده بده قول -

 داداش باشن انتیپا خط احمقا نیا

 رستار را اش شده پر چشمان تا اندازد یم نییپا را سرش

 : ندینب

 ، یسییر تو نجایا داداش گفتمیم دینبا هیبق جلو البته -

 . سییر
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 شیبرا را ایدن بغض و غصه تمام کند یم حس رستار

 هک هم او بخاطر بود ایدن برادر نیبرادرتر دیجاو اند آورده

 به نه که خودش انیپا خط و ماند یم زنده دیبا شده

 . داد یم نشان را انیپا خط اش دسته و دار و کلیما

 ندبز یحرف دیجاو به خواهدیم تا و کند یم بلند را سرش

 جیگ و گنگ شود یم باعث یخراش گوش کیشل یصدا

 ! بماند شیجا در

 رستد بتواند بلکه تا هم سر پشت ، زندیم پلک بار چند

 او از ییصدا تا ردیگ یم را دهانش یجلو یگل ندیبب

 به بعد و توریمان به لحظه چند رادمان  نشود خارج

 . کند یم نگاه بود برده ماتش که یرستار

 را ایجورج ندیب یم واضح را زیچ همه باالخره رستار

 کم کم خون یقرمز که یدیجاو کنار دست به اسلحه

 . ندیب یم کرد یم اش احاطه
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 و حرص باالخره انگار بود مانده شوکه ایجورج خود

 . است کرده یخال ییجا را تشیعصبان

 : زندیم لب ناباور رستار

 ؟؟ دیو...جا -

 دنیکش نفس انگار بزند حرف تا دیآ یم باال جانش

 : شود یم فراموشش

 ؟ دی...جاو -

 جان به که یصدا با و خوردیم تکان یسخت به دیجاو

 : دیگو یم برساند رستار گوش به داشت یسع کندن

 ستورد..هیبق...اگر یحت...یسییر...شهیهم...تو...نره...ادتی -

 . بدن

 ، کند یم حس وجودش یتو یبد سوزش کم کم

 سوزناک خوردیم کتک هیبق از که ییروزها از تر سوزناک
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 تر سوزناک داد دست از را اش هیکل کی که یروز از تر

 بود کرده تجربه عمرش طول یتو که ییها زخم یتمام از

. 

 "نگو هیگر خاطره از همه نیا یزندگ" 

 " کو تو قلب پرتپش خوش حال یزندگ"

 "هیوونگید خود نجایا موندنم دونمیم"

 " هیزندگ غم همه نیا اگر داره یچ مرگ"

 شوند یم مات شیرو یجلو ریتصاو و ردیگ یم خوابش

 یم را شیها ادیفر یصدا نه و ندیب یم را رستار نه و

 یدرد با یطوالن روز کی یخستگ از بعد انگار شنود

 خواب کی فقط و بود برگشته رختخوابش به قیعم

 . کرد یم آرامش یطوالن

 "پروازم نیتر یزخم آوازم نیآخر من"
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 "ستین خوش حالم سازم یم و سوزم یم"

 "بازم یم بهت دارم اعجازم تشنه من"

 ستین خوش حالم بازم بخندم یهرچ"
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 و دکشیم ادیفر دلش ته از دارد که یقدرت تمام با رستار

 زانو نیزم یرو و شده خارج بدن از شیروین تمام انگار

 شیها چشم شوند یم مشت شیها دست و زندیم

 : دکش یم ادیفر بلند و کشد یم ریت قلبش و سوزندیم
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 زارمینم زندتون داداشم جون به -

 تیاهم یب کلیما ، شود ینم یخال و کشد یم ادیفر

 بود دهینگز هم ککش انگار ردیگ یم دیجاو از را نگاهش

: 

 ستتدو ستین یشوخ یچیه نجایا  ! رستار که ینیب یم -

 دهب ادامه ینطوریهم یدار دوست اگر شد تو تعلل یقربان

 . بشن پرپر چشمات یجلو هم هیبق تا

 یمن اصال کند یم نگاه دیجاو به لرزدیم دستانش ایجورج

 کرد کیشل یک نشست ماشه یرو انگشتش یک فهمد

 به ار یاسترس او بسته چشمان اما دهدیم دیجاو به یتکان

 ات سر رستار از نفرت که نیباا کند یم قیتزر وجودش

 ؟ ودب چه یبرا حال نیا داندینم اما بود گرفته فرا را شیپا

 به و برند یم را دیجاو کلیما اشاره با ها محافظ از یکی

 ایجورج ، دهند ینم یتیاهم رستار یها ادیفر و داد
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 محافظ که ندیب یم و کند یم حرکت او یپ در نگاهش

 دیگو یم بود کنارش که یکس به و ردیگ یم را نبضش

 . است فیضع اما دارد نبض هنوز

 که یبد حال تمام با یگل و است مانده شوکه هم رادمان

 باتمام و ندینش یم رستار یرو روبه و بود شده دچارش

 یحرف چیه یب بودند کرده پر را صورتش که ییها اشک

 : ردیگیم بغل را رستار زار حال آن در

 مطمئنم من مونهیم زنده هیقو دیجاو باش آروم -

 هبار کی به انگار و بود کلیما به اش رهیخ نگاه رستار

 هرچقدرم که یزیچ است کرده رییتغ درونش یزیچ

 ودش یم داریپد یمواقع نیچن در باز کند پنهانش بخواهد

 خودش بر عالوه که یاهیس مانند یرحم یب مانند یزیچ

 . شود یم هم هیبق ریگدامن
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 کند یم پر را ذهنش دیجاو چهره و کشد یم نفس سخت

 کرده امضا را خودش مرگ سند یواقع یمعنا به کلیما

 ردد کند پر را اطرافش که یاهیس رستار دانستینم و بود

 که شود یم یشکار دال همان کند رخنه وجودش در که

 . رود یم فرو دشمنش وجود اعماق تا شیها چنگال

 : کند یم نگاهش مسرور و ثیخب کلیما

 از رشتیب بنظرم مستردال داره کوچولو نبض هی دیجاو -

 نده هدر وقتتو نیا

 اش شده دیکل هم به یها دندان نیب از ناک غضب رستار

 : غرد یم

 توهم به داره نگه زنده دویجاو هرچقدر نبض همون -

 . دهیم فرصت

 هب که یلحن ای نگاه یسرد کند یم نگاه یگل صورت به

 : نبود خودش دست باشد آرام داشت یسع یسخت
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 آدم تونمینم چوقتیه من شده خارج کنترل از یچ همه -

 همه تباب گرفتم خو هستم که یزیچ با چون بشم یبهتر

 . متاسفم یچ

 نیسنگ سرش ستین خوب حالش شود یم بلند شیجا از

 رشتیب بدنش یاعضا تمام و مغزش اتفاق هر با و است

 : کند یم نگاه کلیما به شوند یم منقبض

 

 

۴۴۴ 

. 

. 

 



 

Romanzo_o 3174 

 به خون اون انیجر ته یندازیم راه که خون یباز -

 امتحانم داشتم که ییزایچ با و من شهیم ختم خودت

 . کنم یم امتحان یدار که یجون با رو تو یکرد

 با نگاهش است غضبناک لحنش و یجد شیها حرف

 دیجاو آن از یا تکه که یجان و کشد یم که یدرد تمام

 سرد ، بود دادنش دست از حال در شتریب هرلحظه و بود

 جمع خود در یکم کلیما شود یم باعث نیهم و است

 در قدرت االن نکهیباا ردیبگ را نگاهش او از و شود

 او یرو رستار یها حرف قدرت اما بود خودش دستش

 . کرد یم عمل شتریب

 شبیعج رفتار رییتغ اما کند یم درک را رستار حال یگل

 اسلحه به حالش بودن نزار تمام وجود با یول فهمدینم را

 کلیما بود دهیفهم کار ینجایتاا کند یم نگاه زیم یرو

 . ستین بردار یشوخ یلعنت یباز نیا دیگو یم درست
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 را شیاشکها و کشد یم چشمانش یرو دست پشت با

 یباز چه اش یزندگ بینش و فراز پر قصه کند یم پاک

 نیباا آنها از گرید یکی مانند هم نیا بود نداده او به که ها

 یگشکنند و ضعف کند ینم یباز تنها بار نیا که تفاوت

 و زدیبر دور را همه است بهتر دیآ ینم کارش به االن

 از اطرافش یشتریب یها آدم تا بزند را یباز نیا استارت

 و رادمان به رو و دارد یم بر را ریت هفت.  نروند نیب

 هانپن را شیصدا لرزش کند یم یسع و ستدیا یم رستار

 : کند

 ما نیب از نفر هی میکن تمومش رو مسخره یباز نیا نیایب -

 خونوادمون تک تک گهید اما شهیم یباز نیا یقربان

 رهیمینم چشممون یجلو

 و دیفهمیم را دیجاو وجود فقط خانواده یمعنا از رستار

 دهزن االنش خواسته تمام و بود نبض همان به دشیام تمام
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 و سوزدیم اش شده قرمز  یها چشم  است دیجاو ماندن

 ئش انگار و گرفته را شیگلو یسنگ سد کی مانند یزیچ

 . شکافدیم را قلبش زیت نوک

 لثمث کی حالت که یطور ستدیا یم نفر دو هر نیب یگل

 : کند یم نگاه او به بااخم رادمان شود یم جادیا

 یباش یباز نیا یتو یتونینم تو نه تو -

 : خنددیم کلیما

!  اس نفره سه یباز نیا نکن اشتباه سرگرد؟ جناب چرا -

 رهیم سر حوصلم داره نیند لفتش

 و دل و دهد یم قورت را دهانش آب یسخت به یگل

 دیگو یم حالتش نیتر یجد با و دهد یم خرج به جرات

: 
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 هتونینم چکسمیه جزوشم منم و اس نفره سه یباز نیا -

 کنه منصرفم

 : دیگو یم هم کلیما

 و بزنه رستار به دختره که باشه ینطوریا یباز روند -

 دختر نیا به هم زشیعز برادر و بردارش به رستار

 شترهیب جانشیه ینجوریا!  کوچولو

 را میتصم نیا عمد از کلیما شود یم حبس نفسش یگل

 انج سر راحت چقدر است؟؟ شتریب جانشیه بود؟ گرفته

 یم فکر هم جانشیه به و انداخت یم راه یباز ها آدم

 ! کرد

 ! یدیم دست از وقتتو یدار دخترکوچولو باش زودش -

. 

. 
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 یگل که یخون یباز دهدیم فشار هم به را شیلبها رستار

 ! کرد نخواهد شروع عنوان چیه به را باشد آن در

 زنهیم من به دوبار اون یجا به بزن رو یگل یباز دیق -

 اما بود کلیما به نسبت غضب و نفرت از پر لحنش

 : دیایب کوتاه االن که است یزیچ از تر پست کلیما

- I'm sorry, but I can not accept your 

sacrifice 
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 ( کنم قبول تونمینم تویفداکار یول دیببخش)

 از و زدیم یبشکن دادن عالمت مانند دستش با هم بعد

 دهید بودند ماهدخت و اضیف که یقسمت توریمان صفحه

 سر یرو را شانیها اسلحه محافظ دو هر که شود یم

 نیا دنید بار هر با رادمان گذارند یم ماهدخت و اضیف

 و بد کلیما به بلند بلند و شود یم تر فشرده قلبش صحنه

 یم نگاه رادمان و رستار به یحرص یگل.  دیگو یم راهیب

 : کند

 ماش نیکن بس توروخدا هیروان آدم نیا ن؟یفهمینم چرا -

 از شتریب پس میباز نیا یتو من نینخوا چه نیبخوا چه

 ! نیند کش بحثو  نیا

 رس و برد یم باال را دستش یسخت به   حرف نیا از بعد

 هب دستش لرزش ، ردیگ یم رستار طرف به را ریت هفت

 شبغض تا بردیم دندان ریز را لبش است مشخص وضوح
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 یم را دشید یجلو شیها اشک قطرات کند کنترل را

 با رستار ، زند یم کنار را ها آن وار سماجت یول رندیگ

 چشمانش یجلو دیجاو صحنه اضیف و ماهدخت دنید

 هرز دستشان دوباره دارد امکان داندیم و شود یم تکرار

 به هک یا اسلحه و یگل به بخورد رقم گرید صحنه و بپرد

 به و دزن ینم یحرف کند یم نگاه بود گرفته نشانه سمتش

 ای ترس که یحس چیه آن در که ینگاه شود یم رهیخ او

 که یکس مانند نداشت وجود دهد نشان را اضطراب

 . بود ستادهیا مقابلش کشد یم را مرگ انتظار خودش

 هب باشد جانیه پر لمیف کی دنید حال در انگار که کلیما

 به تداش که یبهت با ایجورج اما زندیم زل مقابلش ریتصو

 شیها حرف کلیما متوجه اصال و کند یم نگاه دستانش

 . ستین هیبق ای
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 به رستار و شود یم جمع بغض شدت از اش چانه یگل

 : شود یم تر کینزد او

 انجام درست کارتو یباش یباز یتو یخوایم که حاال -

 بزن نکن معطل بده

 دست با و برد یم قلبش طرف به را اسلحه نوک

 :  چسباند یم قلبش به را آن  خودش

 نیا همه باعث که یمن باشم دیجاو یجا دیبا االن من -

 بزن نکن فکر یچیه به پس اتفاقام

 : شود یم ریسراز شیها اشک اریاخت یب یگل

 سخته بخدا سخته تونمینم -

 : شود یم رهیخ گلچهره یها چشم عمق به رستار
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 ادینم بر یکار چیه پس از که یدختر اون یشد باز -

 تا که هریبگ میتصم هی تونهینم و فهیضع و کنهیم هیگر

 بره تهشو

 حرف و شود یم جمع اش چانه بغض شدت از یگل

 : کند یم اضافه بغضش به رستار یها

 نجات خونوادتو یخوایم که االن الاقل نباش عرضه یب -

 بزن و باش داشته جربزه یبد
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 کارو نیتر درست تیزندگ از نقطه نیا یتو کن باور

 . یدیم انجام یدار

 را سرش و دهدیم فشار هم یرو را شیپلکها گلچهره

 شعاشق بار نیاول یبرا که یکس چگونه اندازد یم نییپا

 رحاض زد؟یم را داشت دوستش قلبش تمام با و بود شده

 . دنزن یکار نیچن به دست اما باشد عالم جربزه یب است

 نخور بدرد نیهم رستار امیدن آدم نیتر نخور بدرد من -

 شقلب هست هم جربزه یب و عرضه یب قضا از که فیضع

 یتو که غلطو کار هی تونهینم چون شهیم کهیت هزار داره

 ! بکنم درسته یگیم تیموقع نیا

 چه فهمدیم هم خودش زندیم شیموها به یچنگ رستار

 حرف نیباا و دارد انتظار یگل از را یزیبرانگ تعمل کار

 تر آسان یگل یبرا را کار خواهدیم فقط رحمش یب یها

 : کند
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 االن ؟؟ بخوام ازت نویا که راحته واسم یکن یم فکر -

 دهیم جون داره من یجا به که داداشمه فکرم تمام

 . شود یم دهیشن یراحت به رستار یصدا بغض

 بود آن در ریت هفت که یگل دست یرو را دستش

 : گذاردیم

 نبارمیا هی یقائل ارزش واسم اگر مهمم واست اگر بزن -

 . کن گوش حرفم به

 صورت هر در یباز نیا اندازد یم نییپا را سرش یگل

 هعالو شود یم تلف که یا هیثان هر با و دارد یقربان کی

 اب کلیما ، افتد یم خطر به هم هیبق جان یقربانن آن بر

 : کند یم نگاهش سررفته یا حوصله

 شهیم تموم داره میتا -
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 یم ارهدوب یگل شتریب گذاشتن فشار تحت یبرا رستار

 : دیگو

 ! رنیبم رومون یجلو عموتم زن و عموت نذار بزن -

 : شود یم تر بلند شیصدا

 یُگل نده کشش بزن -

 در که یجان تمام با  و بندد یم را شیها چشم گلچهره

 ار ماشه انگشتش دیایب خودش  به تا بود مانده بدنش

 . دهد یم فشار

 با انگار و شود یم ِسر تنش تمام یزیهرچ دنیشن از قبل

 ینم و دهدیم جان گرفتن جان یجا به کردن کیشل

 کی یصدا اسلحه از شده خارج یصدا تنها که شنوند

 . است کوچک کیت



 

Romanzo_o 3186 

 تندفرس یم رونیب را شانیشد حبس نفس رادمان و رستار

 چشم یگل تا برد زمان هیثان چند و وفتادین یاتفاق بار نیا

 مسال را رستار تا ببرد باال را سرش و کند باز را شیها

 . ندیبب

 رد زارش حال نیباا را یگل بود یگرید هرموقع در رستار

 شود راحت الشیخ تا کرد یم آرامش و دیکش یم آغوش

 کند که یهرکار داند یم چون توانستینم االن اما

 کند یم کیشل یبرا اش اراده از تر یقو را یگل یوابستگ

 االن ردیگ یم را اسلحه و رود یم تر عقب نیهم یبرا

 . دهد ادامه را یباز که بود خودش نوبت

 یرو به یزیچ و فهمد یم رستار رفتار یمعن گلچهره

 و مرد که آورد ینم خودش یرو به آورد ینم خودش

 را دنیتپ قلبش یا لحظه و داد فشار را ماشه تا شد زنده

 بود گذشته ریخ به هم باز ها نیا همه با اما کرد فراموش
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 هم شیجا نیهم تا یول نبود آخر بار که است درست و

 . دارد شکر یجا
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 : دیگو یم جانیه با کلیما

-There are only six left, be early guys 

 !( نیباش زود ها بچه مونده گهید یتا شیش فقط)

 انرادم مقابلش و بود رستار دست به ریت هفت بار نیا

 . است ستادهیا
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 : کند یم نگاهش تمام تیجد با رادمان

 ودز پس بزنم یحرف بخوام که ستین یازین کنم فکر -

  باش

 ددانینم اما ردیگ یم طرفش به را اسلحه حس یب رستار

 نیهم به ماشه آن دنیکش انگار تصوراتش برعکس چرا

 رادمان  است مشخص حالتش در دیترد و نبود ها یراحت

 : شود یم تر کینزد او به

 باهم اج هی ات نهیک ادینم شیپ برات فرصت نیا از بهتر -

 ! بزن زود نده دست از وقتو شهیم یخال

 طور به کند یم نگاه رهیخ رادمان یها چشم به رستار

 یتو گذشته از یخاطرات و کودک دو یصدا ناخواسته

 و کردندیم یباز باهم که یکودک دو ، چدیپ یم سرش

 خنده یصدا و بودند خوشحال دندیدو یمهم دنبال

 قایدق ها پسر از یکی کند یمپر را گوشش شانیها
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 خنده لبش یرو بود رادمان یها چشم رنگ به چشمانش

 یم پرت او سمت به را دستانش در کوچک یتوپ داشت

 از نهیک و نفرت تمام دیبا که االن چرا زند یم پوزخند کند

 مگر بود؟ شده برعکس زیچ همه دیایب خاطرش به رادمان

 بودن مقابلش آدم نیهم کلیما با شدنش آشنا یاصل لیدل

 او خاطر به که ییها یبدبخت تمام وجود با چرا ؟پس

 ؟ بکشد را ماشه بخواهد که است سخت هم باز دهیکش

 : کند یم نگاهش یعصب و یجد رادمان

 رو یکوفت در اون من مگه ؟ یهست یچ منتظر بزن -

 االن ؟ نکردم درت به در عمر هی من مگه نبستم؟

 زنب گرفتم جاتو ینگفت مگه ؟ یش خالص ازم یخواینم

 ! ریبگ پس جاتو منو

 یتو یها صدا به و ردیگ یم او از را نگاهش رستار

 اما بود اش یخون برادر رادمان دهد ینم یتیاهم سرش
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 شیبرا بود نداشته حال به تا که یا خانواده تمام دیجاو

 بود دیجاو همان اش شهیر و رگ تمام شد یم محسوب

 . کند ینم سکیر گرید ماندنش زنده سر و

 به شاننیب مسئله و کلیما بخاطر خواستینم دلش نکهیباا

 هدد ینم بحث اجازه دیجاو فکر االن اما بزند ضربه یکس

 . کشد یم را ماشه فکر یب یا شده حبس نفس با و

 را شیها پلک رادمان و ردیگ یم را شیها گوش یگل

 یها صدا یجا به بار نیا رستار و دهد یم فشار هم یرو

 هیثان چند و کند یم احساس را یخالص درد سرش یتو

 دبفهمن و ندیایب خددشان به نفر سه هر تا برد یم وقت

 نشده یخاص زیچ کوچک کیت یصدا جز هم هم بار نیا

 . بود

 : دهد یم نشان را پنج عدد دست با کلیما

-There are only five left 
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 (مونده گهید یتا پنج فقط)

 یم نگاه رستار به بعد و بود سالم که خودش به رادمان

 خون سمت به و ماند یم رهیخ اون یرو نگاهش اما کند

 و شود یم دهیکش بود شده سرازر دماغش از که یظیغل

 : زندیم لب

 ! یشد دماغ خون -
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 دنید با و کشد یم دست صورتش یرو عیسر رستار

 ندک یم خودش نثار یلعنت رلبیز انگشتانش یرو خون

 ندک یم نگاهش ترس با یگل داشت کم را نیهم فقط االن

 عقب به یقدم رستار که برود سمتش به خواهد یم و

 دیبا فقط نبود مهم هم ردیبم درد از اگر یحت داردیبرم

 را خون ، کرد یم دایپ نجات دیجاو و دادیم ادامه را یباز

 خودش یرو به را یزیچ چیه کند یم یسع و کندیم پاک

 . اوردین

 ستین یزیچ -

 و بودند دهید قبال را حالش نیا دو هر رادمان و گلچهره

 اما دکر یم نگرانشان شتریب نیا و دانستندیم را لشیدل

 . نبود ساخته دستشان از یکار چیه حاال
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 لشمقاب یگل و بود رادمان دستان یتو ریت هفت ندفعهیا

 یاعتراض رستار ای رادمان باز که نیا از قبل و ستدیا یم

 : دیگو یم کلیما کنند

 رنظ در متونویتا من با ریتاث یب یزدنا چونه یجا به -

 . نیکن تمومش نیریبگ

 طرف به را اسلحه و آورد یم باال را رادمان دست یگل

 : کند یم نگاه او به خواهش و عجز با و ردیگ یم خودش

 بزن لطفا و فکر نجانیا که بابات و مامان به -

 یجلو را دستش و کند یم پشت نفر دو هر به رستار

 نشانه درد و وجودش یتو درد کند یم مشت دهانش

 یزندگ ینجایا  آورد یم درش پا از باالخره یگل گرفتن

 ار او شتریب لحظه هر که بود یباتالق مانند درست اش

 و هرفت فرو یال و گل یال گردنش تا و دیکش یم نییپا

 . شد یم غرق شتریب زدیم که هم پا و دست
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 حد نیتاا طاقت دلش ندیبب را یگل و برگردد توانستینم

 . نداشت را خودش احساسات با یباز

 ، زند یم هیتک وارید به و آورد یم کم یا لحظه رادمان

 ؟ بزند را بود عاشقش که یدختر توانست یم چگونه

 بزند؟ را اش خانواده از یدیکل یعضو توانستیم چطور

 یم کیشل خودش به دوبار او یجا به رستار قول به کاش

 نشانه را نشیزتریعز که خواستند ینم او از اما کردند

 . ردیبگ

 : رودیم سمتش به یگل

 یبزن دیبا هم تو زد رستار زدم من بزن کانین جوِن -

 بزن شده که خونوادمونم بخاطر یندار یا گهید انتخاب

 رادمان
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 دلش کشد یم اش شده تر یها چشم یرو یدست رادمان

 دب با فیکث یباز نیا نداشت یا چاره اما شده کهیت هزار

 . بود کردنش امتحان حال در ییزهایچ

 به را اسلحه و ردیگ یم باال را رادمان دست دوباره یگل

 : رود یم نشانه خودش طرف

 بزن بعد نشه سختت که نکن نگام -

 یگل اگر یحت چرخاند یم گرید طرف به را سرش رادمان

 : کند را کار نیا تواند ینم هم باز ندینب را

 و من اگر یول بود سخت منم واسه سخته دونمیم -

 مهمه واست کانین اگر یبزن دیبا میمهم واست خونواده

 رو لحهاس هی با بابات و مامان نیا از شتریب نزار یبزن دیبا

 بزن توروخدا بمونن اتاق اون یتو سرشون

 شود یم سخت از تر سخت زیچ همه شنود یم رادمان
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 ارهدوب است مجبور که نیا از ردیگ یم قلبش و شنود یم

 را شود یم وجدانش عذاب عمر تاآخر که یبزرگ اشتباه

 دهد انجام

 : کند یم یآور ادی را زمان دوباره کلیما

 اونا ینزن اگر مادرتن و پدر سر یباال هنوز محافظام -

 زننیم
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 هم به اعصابش شتریب کلیما منفور یصدا با رادمان

 نییپا چشمش از مردانه که یاشک قطره نیاول و زدیریم

 دچن یبرا ریت هفت ماشه فشار با شود یم همراه چکد یم

 یرو یسرد عرق و رودیم در خودش جان انگار لحظه

 ینم سکوت جز ییصدا چیه و دینش یم اش یشانیپ

 بچرخاند را سرش تا کشد یم طول سال صد انگار شنود

 . ندیبب را یگل و

 ، کند یم نگاه یگل به انیم در یکی یها نفس با رهیخ

 دیآ یم ادشی تازه  و نبود خبر درد و خون از بود سالم

 یگل  سر ییبال اگر قیعم و بلند نفس چند بکشد نفس

 . دیبخش ینم ابد تا را خودش آمد یم

 با االن و بود شده خراب حالش رادمان از شتریب رستار

 .کشد یم یراحت نفس هم او ها هیثان نیا شدن یط
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 شتریب بود انداخته راه که یباز از لحظه به لحظه که کلیما

 : دیگو یم برد یم لذت

-There are only four left 

 (مونده گهید یچهارتا فقط)

 : زندیم یضیعر لبخند

 گرویهمد از کردن خواهش و زدن حرف وقت ندفعهیا -

 شما یجا به نیکن دیترد که یا هیثان کی هر نیندار

 کنن یم کیشل من یمحافظا

 یباز بار نیا شوند یم جمع هم دور دوباره نفر سه هر

 بردار یشوخ وانهید کلیما حرف و بود شده تر یجد

 هچ است قرار یباز نیا ته دانستندیم نفر سه هر  نبود

 هردو بود مشترک رستار و رادمان نیب که یزیچ اما شود

 . دیاین یگل سر ییبال بودند دواریام دلشان ته از
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 اه قلب دوباره و شود یم دست به دست ریت هفت دوباره

 اه نفس و زندیم شدت به ها نبض و افتد یم تپش به

 کیت دنیشن و ماشه دنیکش بار هر با و شود یم حبس

 . شد یم باز دنشانیکش نفس راه کوتاه

 لحظه همان در که شود یم تکرار کار نیا یانقدر آخر در

 ییصدا کوتاه کیت یصدا دنیشن یجا به باالخره  ها

 یراب زمان انگار و شود یم چدهیپ فضا در تر بلند یلیخ

 ییصدا یب صوت که ییها هیثان ستدیا یم ییها هیثان

 به کندیم دایپ را خروج راه باالخره که یخون و داشتند

 . ابدی یم انیجر رونیب

 "خودم به گفتم دردمو خودم به دادم هیتک"

 "نشدم یخال بغضمو همه کردم هیگر"

 "کنه فرق دلم حال نفسش با ستین یکس"

 "کنه غرق بغلش یتو دردمو ستین یکس"
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 "پروازم نیتر یزخم آوازم نیآخر من"

 ..." ستین خوش حالم سازم یم و سوزم یم"

 ( آواز نیآخر/یلیزندوک یعل)

. 

. 
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 و روند یم فرو وصف رقابلیغ یبهت در زیچ همه انگار

 چیه یب رستار ، افتد یم نفر سه هر جان به درد یا لحظه
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 غیج دلش ته از یگل و ماند یم شیجا  در خشک یحرکت

 نشسته خون به یها چشم با رادمان و کشد یم یبلند

 آن از ذره ذره درد که ییجا به دهد یم سر را نگاهش

 او از را ماندن سرپا توان و شد یم گوشتش و پوست وارد

 . گرفت یم

 مکشک آرام و ردیگ یم را دستش رستار وفتدیب بخواهد تا

 بودند یناباور و وهم در همه ندیبنش نیزم یرو کند یم

 کدر را دارد که یحال و تیموقع توانستینم اصال رستار

 فطر به را ریت هفت دوم بار یبرا که یوقت درست کند

 یفضا در اسلحه خراش گوش یصدا گرفت نشانه رادمان

 فقط شد چه بفهمد نتوانست گرید و دیچیپ سکوت از پر

 یرو که یخون و ندیبیم را رادمان دهیپر رنگ صورت

 . بود بسته نقش راهنشیپ
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 کند آرامش تواندینم زیچ چیه و زندیم هیگر ریز بلند یگل

 یم تر حس یب لحظه به لحظه رستار آغوش در رادمان و

 : شود

 . کهیکوچ داداش...میحساب یب...باهم...حاال -

 و ردیگ یم فرا را تنش سلول به سلول یجانکاه درد

 تمام وجود با یحت ، است مانده شوکه بیعج رستار

 رد بود نتوانسته چوقتیه هم داشت رادمان از که یتنفر

 ! کند تصورش یحال نیچن

 را یباز نیا زندیم لبخند حالتش در یتفاوت چیه یب کلیما

 از رستار آوردن در پا از ذره ذره داشت دوست شدت به

 : کرد یم خوشحالش وجود اعماق

-Our exciting game is over 

 ( شد تموم زمونیانگ جانیه یباز)
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 و ینگران از پر قلبش و اضطراب از پر شیها نفس رستار

 : کند یم نگاه کلیما به نیخشمگ بود شده یآشفتگ

 حرومزاده باشه تیزندگ یباز نیآخر دمیم قول -

 یزیچ انگار کشد یم یبلند و دار کش یها نفس رادمان

 تمام با بود تنفسش راه کردن مسدود حال در ذره ذره

 : ردیگ یم را رستار دست دارد که ییروین

 یخوب داداش من ییتو...االن..خونواده نیا دیام تمام -

 داداش... باش بابا مامان واسه یخوب پسر تو یول...نبودم

 خوب حالش کانین...کانین...باش کایرون واسه یخوب

 یعمو...باباشم من یریبگ نظر در نکهیا بدون ستین

 . باش واسش یخوب

 را رستار دست درد با شوند یم انیب یسخت به جمالتش

 : ردیگ یم
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 اونا.. کن خوشحالش...شده ناراحت..یکاف اندازه به یگل-

 ینم.... منم توئه یزندگ گناهکار که یاون ندارن یریتقص

 حسرت... که یمن... کردم اشتباه اما...داشتم دوست که

 منه ، َمن.... کردم اشتباه و موند دلم ته کمیکوچ داداش

 . نه خونوادمون نه اونا اما رمیبم االن حقمه یلعنت

 ار اش نهیس قفسه درد و کشد یم یبلند و قیعم نفس

 : کند یم فشرده

 ازت که یهرچ و ایدن نیا...کهیکوچ داداش میحساب یب -

 . یمراقبشون بده قول...فقط..  تو مال..گرفتم
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 ریغ و بیعج کتابش و حساب و ایدن نیا توانستیم چقدر

 که یروز و ییآ یم ایدن به یروز باشد ینیب شیپ قابل

 مه تیها کابوس یتو که یطیشرا در یکنینم را فکرش

 . یشو یم ایدن ترک به مجبور یدیدینم

 از و کشد یم ریت سرش است گم در سر و جیگ رستار

 یم بدش مزخرف یها حس از پر و بیعج تیوضع نیا

 از دیآ یم بدش دهند یم مرگ یبو که یلحظات از دیآ

 بدش مه ابدی یم انیجر رونیب به شتریب هیثان هر که یخون

 :ستین ختنیر فرو وقت االن که داند یم اما دیآ یم

 ینخواب کن یسع تو... دمیم قول..باشه -

 دورش که یگردن شال یگل و دهد یم فشار را زخم یرو

 : گذارد یم رادمان زخم یرو هیگر با لرزان را بود
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 بخوام؟ ازت.. گهید..زیچ هی شهیم.. شهیم -

 شده شتریب شیها اخم درد از که رادمان چهره به رستار

 رد که یبیعج و بیغر حس نیا داندینم کند یم نگاه بود

 را درونش اما دارد نام چه و ستیچ آمده وجود به دلش

 : کند یم تر آشوب

 بگو -

 هشیم..وفتادینم دهنت از گفتن داداش..میبود که بچه -

 ؟ داداش یبگ... گهید بار هی...بخوام ازت

 :  شود یم ریسراز چشمش گوشه از یاشک قطره

 نیهم... آرزوم تنها...روزا نیا تموم یتو کن باور-

 ...ینبز صدام طعنه بدون و یکن نگام نفرت بدون که...بود
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 یتح رستار که بودند کوتاه و حساس یآنقدر لحظات نیا

 مگر تیوضع نیا در اما نداشت هم کردن فکر وقت

 ؟ ندهد انجام را خواهدیم رادمان که یزیچ توانستیم

 : دیسا یم هم یرو را شیها دندان درد با رادمان

 گهید اما..رمیم من االن...یبرگشت و یرفت تو روز هی -

 ..شهیآخر نیا کن صدام...گردمیبرنم

 تکانش رستار ندارد را شیها چشم داشتن نگه باز توان

 یم اشک و بود دهیترس یآنقدر گلچهره نخوابد تا دهدیم

 در به محکم شد ینم بند شیجا در یا لحظه که ختیر

 . کند باز یکس بلکه کوبد یم

 : زندیم صدا را رادمان رستار

 یبخواب دینبا نخواب -
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 یها مانده ته با و افتد یم هم یرو شیها پلک رادمان

 : دیگو یم شیروین

 . کهیکوچ..داداش کن...صدام -

 : شود یم پر شیها چشم ناخواسته رستار

 نخواب -

 را رادمان دارد یسع فقط کندینم فکر اش جمله ادامه به

 : دارد نگه داریب

 داداش نخواب -

 یبرا ییهوا انگار و بود شده تر تنگ شیها نفس رادمان

 نهما با رستار حرف دنیشن با اما نداشت دنیکش نفس

 از پس زندیم یجان یب و تلخ لبخند اش بسته یها چشم

 پر قلب و شد یم روحش آرامش کلمه نیا دنیشن سالها

 . کرد یم آرام را دردش از
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 یم گوش به رونیب از یانداز ریت یصدا نیح نیهم در

 یا لحظه یگل که است خراش گوش و بلند یانقدر رسد

 دادیم نشان را کلیما که یتوریمان به و ردیگیم فاصله در از

 ! نبود کلیما از یخبر گرید جا آن کند یم نگاه

. 

. 
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 دست ناخواسته رادمان یها چشم شدن بسته با رستار

 دهدیم تکان را رادمان ختهیبرانگ یحالت با و لرزدیم شیها

: 

 ؟؟یزنینم حرف چرا نخواب گمینم مگه ؟یشد یچ -

 و گلوله کیشل نکهیا و نبود خودش دست حالش و حس

 بر را عالم یها عذاب وفتدیب گردنش بخواهد رادمان مرگ

 ادیز رونیب یها صدا و سر کند یم وارد روانش و روح

 بود مانده دستش یرو رادمان که یحال نیا با یول است

 . نداشت شدن بلند توان

 و آورند ینم طاقت آن از شتریب اش شده پر یها چشم

 را رادمان شوند یم ریسراز بخواهد خودش نکهیا بدون

 : دهدیم تکان

 زمبا که نگو داداش پاشو کنم؟ صدات ینگفت مگه یه -

 یشنوینم باز تو و زنمیم صدات من قبل دفعه مثل
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 و دبو گرفته شیها داد و غیج اثر بر که ییصدا با یگل

 یالح رستار به دارد یسع آمد یم باال یسخت به که ینفس

 : ستین کلیما از یخبر کند

 هیخبر هی رونیب اون..  ستین کلیما ر..رستا -

 الح و ردیگ یم اش هیگر شتریب و کند یم نگاه رادمان به

 یصدا همان با سوزاند یم را دلش شتریب هم رستار روز و

 . خواهد یم کمک و کوبد یم در به دوباره اش گرفته

 و دارد استرس یآنقدر اما ردیگ یم را رادمان نبض رستار

 متوجه اصال که بود گرفته بر در را وجودش اضطراب

 تر وانهید شود یم باعث نیهم و شد ینم نبضش زدن

 هتوج ها صدا به شتریب یگل یها حرف دنیشن با  شود

 سر یرو تمرکزش مانع رادمان نخوردن تکان یول کند یم

 : شود یم ها صدا و
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 نیبب!  یزنینم صدام چرا بگو ، یدار نهیک چرا بگو بعد -

 باهم ینطوریا و نجایا نخوام من بابا!  داداش گمیم که من

 نم؟یبب ویک میش حساب یب

 : کشد یم شیها چشم یرو دست پشت با

 خوادینم عمو بچه اون  پاشو پسرت جون درک به من -

 گم؟یم یچ یفهمیم خواد یم بابا

 یم تر خراب هم خودش حال گذشتیم که یا هیثان هر با

 پلک بار چند با شیها چشم و کشد یم ریت سرش و شد

 . ندیب یم را شیجلو درست زور به زدن

 رساندن یبرا تالشش تمام یگل که لحظه نیهم در

 با رنف دو و شود یم باز در باالخره بود رونیب به شیصدا

 یم وارد بودند مامور و سیپل دادیم نشان که ییها لباس

 ماند یم متعجب یکم نفر دو هر دنید با گلچهره شوند
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 یزیچ هر از قبل  اما نداشت را سیپل حضور انتظار انگار

 : کند یم اشاره رادمان به فقط

 زنگ نیبد نجاتش ستین خوب حالش توروخدا آقا -

 آمپوالنس نیبزن

 دکنن یم نگاه اتاق یتو افراد به تعجب با هم مامور دو هر

 : دهدیم اطالع هیبق به میسیب با ها آن از یکی و

 دایپ رو گهید نفر سه خبره چه نجایا ستین معلوم قربان -

 شده یزخم شونیکی میکرد

 : دیگو یم بود آغوشش در رادمان که همانطور رستار

 داده دست از شویاریهوش مارستانیب برسه دیبا -

 یم برانکارد درخواست داشت دست به میسیب که یمرد

 کند
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 به گرید مرد و ردیبگ را نبضش تا زندیم زانو رادمان کنار

 : اندازد یم ینگاه ها توریمان

 یفتوح!  گنیم یچ تورایمان نیا بوده؟ خبر چه نجایا -

 ؟ کردهیم ییغلطا چه داشته فطرت پست

 جلهع به و ردیگیم را رادمان نبض دارد میسیب که گرید مرد

 : دیگو یم میبس یتو

 یالیو کنار ساختمونه هی نیبرسون خودتونو زودتر -

 بمونه زنده دونمیم دیبع هیزخم که یآدم نیا یاصل
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 : توپد یم او به یعصب و کند یم نگاهش یبرزخ رستار

 زنده دیبا ستین شیزیچ خودت؟؟ واسه یگیم یچ -

 !! انیب زودتر بگو همکارات اون به!  بمونه

 و زندینم او به یحرف یول خورد یم جا رستار لحن از مرد

 : کند یم نگاه یگل به

 نبردن؟ دخترا هیبق شیپ رو تو چرا -

 ینم اصال که بود آشوب دلش و زار حالش یآنقدر یگل

 رادمان به فقط زدندیم حرف یزیچ چه از دونفر نیا فهمد

 : کند یم نگاه رستار و

 زودتر توروخدا فقط..نیگیم یچ شما فهممینم من -

 مارستانیب نیببر رادمانو

 را شیروین تمام شود یم بلند شیجا از یسخت به رستار

 از یزیچ یگل مانند هم او ستدیا به سرپا تا کند یم جمع
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 دنیفهم به هم یاصرار و فهمدینم نفر دو نیا یها حرف

 : ندارد

 ؟؟ کجاست زیچ همه یب کلیما -

 دهدیم جواب بود اطراف یوارس مشغول ها مامور از یکی

: 

 ؟ یزنیم حرف یک درمورد ؟ کلیما -

 نیا از اعصابش کند یم وارد شیها پلک به یفشار رستار

 : زدیریم هم به ماجرا بودن هم در و دنینفهم همه

 حرومزاده همون زنم؟؟یم حرف یک درمورد یچ یعنی -

 ! انداخته روز نیا به مارو که یا

 : ماند یم شیجا در قبل از تر متعجب مرد

 دایپ اونم ها بچه گهید قهیدق چند تا ؟یگیم رو یفتوح -

 کننیم
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 چه یفتوح افتد یم شماره به اش یعصب یها نفس رستار

 رادمان خون که ییها دست به داشت؟ کلیما به یربط

 گرید نفر دو نیح نیهم در شود یم رهیخ بود ها آن یرو

 : کند یم نگاه یهمگ به ببرند را رادمان تا شوند یم وارد

 منتظرشه پسرش ، بمونه زنده نیکن یکار هی داداشمه -

 :  کند یم مشت را شیها دست

 منتظرشه خونواده هی بمونه زنده -

 : کند یم نگاه یگل به و رود یم عقب عقب

 گردم یم بر زود بمون رادمان و هیبق هیبق کنار-

 به هتوج  یب رندیبگ را شیجلو بخواهند هیبق تا هم بعد

 یم تند پا بود مانده شیبرا که یا نصفه جان همان با آنها

 لحظه هر یانداز ریت یصدا شود یم خارج اتاق از و کند
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 کلیما چطور و کجاست دانستینم اصال و شد یم شتریب

 . برساند دیجاو به را خودش ای و کند دایپ را

 و است کیتار جا همه و کند یم عبور یکیبار سالن از

 . روند یم اعصابش یرو شتریب زن چشمک یها چراغ

 و رسدیم یاصل در به ریمس کی کردن یط از بعد انگار

 قیعم نفس چند شوند یم تر کینزد ها یراندازیت یصدا

 در یال از یآرام به و کشد یم
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 که شنود یم بهتر و کند یم نگاه داخل به در یال از

 : بود یکس با مکالمه حال در کلیما

- You left me alone here! 

 ! یکرد ول نجایا تنها منو تو

This was not our intention 

 ( نبود نیا قرارمون)

 . زدیم موج ترس شیصدا در و زندیم داد

 تراز از مدام و بود ییزهایچ یآور جمع حال در تند تند

 . دیکش یم سرک رونیب به

 نیا رد تنها کلیما فهمدیم کند یم دقت که شتریب رستار

 و شود یم اتاق وارد وقت اتالف یب دارد حضور اتاق

 . ماند یم شیجا در خشک رستار دنید محض به کلیما

 : ردیگ یم نشانه او یرو را اسلحه رستار
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 ! زیسوپرا -

 : خنددیم یعصب و رود یم جلوتر

 ! آشنا امسال دوست پارسال ایرانیا ما قول به -

 داشتند مکالمه او با ایجورج و کلیما که یلحن با قایدق

 .  زندیم حرف

 : دیگو یم یفارس به و رود یم تر عقب ترس با کلیما

 همه ادیب سرم ییبال اگر رستار نکن یا احمقانه کار -

 رسهیم سیپل به دارم ازت که یمدارک

 و کند یم معمول حد از تر گشاد را شیها چشم رستار

 : زند یم پوزخند

  ؟ یکنیم دیتهد منو یدار تو -

 یرو یسرد عرق و شود یم خشک دهانش آب کلیما

 یاقعو یمعنا به قبال را رستار یوانگید ندینش یم بدنش
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 روز و حال افتاد یم سیپل دست اگر االن و بود دهید

 . باشد رستار مقابل تا داشت یبهتر

 سایلپ دست وفتهیم زیچ همه ادیب سرم ییبال کن باور -

 بهت مدارکو همه دمیم قول رونیب برم نجایا از کن کمکم

 بدم

 شتریب کلیما ییپررو و وقاحت همه نیا از رستار

 یم شیپ یشگیهم یروش با اما زدیریم هم به اعصابش

 :  رود

 میبر وفتیب راه یاوک -

 : کند یم اشاره در به

 باش زود -

 چیه یب و یعاد رستار اما کند یم نگاهش متعجب کلیما

 و ددار دیترد کلیما کند حرکت کلیما است منتظر یحس
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 طرفش به را اسلحه رستار خورد ینم تکان شیجا از

 : ردیگیم

 ؟ یسادیوا چرا گهید وفتیب راه -

 هل جلو به و ردیگیم را لباسش گوشه و رودیم طرفش به

 : دهدیم

 راه ؟یبد من به مدارکو بعد و یبر در یخواینم مگه -

 وفتیب

 انشج نجات یبرا کشد یم نفس ترس با تند تند کلیما

 رد که داردیم بر جلو به یقدم بکند یکار هر است حاضر

 هب اما شود یم شیپا نییپا به کیشل نیچند نیح نیهم

 . کند ینم اثابت خودش

 یآنقدر پردیم شیجا در و زندیم ادیفر رتیح و ترس با

 درست نتوا برگشت رستار سمت به یوقت که بود دهیترس

 :  نداشت هم را زدن حرف
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 ؟ یکنیم کاریچ ؟یهست یروان تو -

 : کند یم نگاهش ناک غضب رستار

 !! افتادم یزیچ هی ادی رفتن قبل سایوا لحظه هی -

 : آورد یم مانیا رستار بودن وانهید به قبل از شتریب کلیما

 به مدارکو همه نرم نجایا از اگر انیم االن کمه وقت -

 دمیم سیپل

 : کند یم کیبار را شیها چشم رستار

 

 

۴۴۴ 

. 

. 

 



 

Romanzo_o 3224 

 یلیخ یباز شیپ ساعت چند تا ادمهی.  باش داشته صبر -

 . باشه داشته جانیه توش که ییباز!  یداشت دوست

 : کند یم نگاه کلیما به متمرکز

 میبنداز راه یباز هی رفتن قبل -

 راه تنها دهدیم قورت یسخت به را دهانش اب کلیما

 دیدیم مقابلش که یرستار یول بود مدارک ففط نجاتش

 . ندارد واهمه گرید هم مدارک از انگار

 ! یبر رونیب زنده نجایا از که بده بهم لیدل تا سه -

 : شود یم کینزد کلیما به و رودیم جلوتر

 ای یبگ که یدردنخور به لیدل هر که هینطوریا هم یباز -

 ! یبخور ریت ممکنه یکن تلف وقت

 : کند یم نگاه رستار به لرزان و رودیم تر عقب کلیما

 یا وونهید تو ستین یباز وقت االن -
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 : کند یم نگاهش لکسیر رستار

 دوباره رشیزنج و قفل یشد باعث تو که یا وونهید -

 بشه باز

 زندب یحرف کلیما نکهیا از قبل و ردیگ یم باال را اسلحه

 : دیگو یم

 نده هدر متویتا شد شروع یباز -

 ریز و بود تراز کنار زشیم کند یم نگاه اطرافش به کلیما

 تواندب دیشا برود سمتش به اگر داشت قرار اسلحه کی آن

 . شود خالص هم رستار شر از و اوردیب رونیب را آن

 باش زود اول لیدل -

 : برسد زیم به تا رودیم عقب کلیما

 اب یدار چرا نجایا انیب ممکنه ان هر ننییپا اون سایپل -

 ؟ یکنیم یباز جفتمون جون
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 کیشل راحت و  دوزدیم او به را نگاهش لکسیر رستار

 رعبو کلیما دست یمتریلیم ها کیشل از یکی کند یم

 یب رستار شود یم شتریب شیادهایفر و ترس و کندیم

 : دیگو یم تیاهم

 وتوعض هی یبزن که یالک حرف هر کمه وقتت که گفتم -

 یدیم دست از

 به دوباره قدم چند بود شدن روح قبض حال در کلیما

 : پرسد یم دوباره رستار.  داردیم بر عقب

 ؟ اول لیدل-

 : دیگو یم عیسر کلیما

 مدارک -

 : کندیم نگاهش لکسیر و کند یم مکث یکم رستار

 اشنب نجایا مدارک دیبا کنم قبول لتویدل که نیا یبرا -
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 : کند یم اشاره زیم به کلیما

 دمیم االن کشو یتو اونجان -

 اسلحه دنبال عجله با و شده هل و رود یم زیم طرف به

 باال را خودش و کند شیدایپ نکهیا از قبل گرددیم اش

 : ردیگیم قرار سرش یرو رستار اسلحه بکشد

 ! باشن کشو یتو نجایا کنم ینم فکر من یول -

 هل جلو به و کشد یم و ردیگیم پشت از را اش قهی

 : دهدیم

 ؟ کجاست نجایا گاوصندوق -

 : گذاردیم کلیما قهیشق یرو را اسلحه

 فتم حرف پس پرم خودم اسلحه نیا از شتریب کن باور -

 بگو جاشو نزن
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 اتاق بزرگ کمد به و دهدیم تکان یسر دهیترس کلیما

 : کند یم اشاره

 اونجاست-

 باز را کمد کند یم وادارش و دهدیم هلش جلو به رستار

 اما کند یم تعلل کلیما بزند را گاوصندوق رمز و کرده

 ماشه رستار چون بدهد کشش آن از شتریب تواندینم

 . بود خوردن آب یراحت به دنشیکش

 نگاه اتاق یتو نهیشوم به رستار و شود یم باز گاوصندوق

 : کند یم
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 نگاه اتاق یتو نهیشوم به رستار و شود یم باز گاوصندوق

 : کند یم

 نهیشوم یتو زیبر یدار یچ هر -

 قایدق مرگ کند یم حس ماند یم شیجا در مردد کلیما

 رسوت جانش مسئله در یانقدر است ستادهیا گوشش خیب

 یم را یهرکس جان خودش نمردن یبرا که بود صیحر و

 . گرفت

 یبررس از پس را بود گاوصندوق درون چه هر اجبار به

 . زدیریم نهیشوم یتو رستار

 : زندیم زل او به رهیخ رستار
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 نماال و یگفت اول همون داشتویم نگهت زنده که یلیدل -

 ! تمومه یباز بنظرم رفت نیب از

 :  ندیبیم رستار یها چشم در کم کم را خشم آتش کلیما

 بخاطر کردم من که ییکارا یگرفت ازم منو زیچ همه تو -

 یآورد سرم که ییبالها جواب

 : کندیم کیشل کلیما دست به خونسرد رستار

 زنستیب و تییدارا با من نخورد بدرد دومت لیدل -

 ! خونوادت با نه کردم نکارویا

 چشم با و پچدیم خودش به و زندیم داد درد با کلیما

 . کند یم نگاه دستش به زده رونیب حدقه از یها

 سوم؟ لیدل -

 شدست زخم به و دیگو یم راهیب و بد و رستار به کلیما

 . ترسد یم شتریب و کند یم نگاه
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 صورتش به محکم یمشت و ردیگ یم را اش قهی رستار

 : زندیم

 یبرا اما ستین کار در موندنت زنده یبرا یسوم لیدل -

 هدف که چارستیب خونواده اون سوم لیدل!  چرا مردنت

 هدف که بود دیجاو سوم لیدل یدرار پا از منو تا یگرفت

 وت بخاطر که بود رادمان سوم لیدل یدرار پا از منو یگرفت

 ! ستین معلوم اوضاعش االن و گرفتم هدف من

 : کند یم نگاه رستار به بار نفرت کلیما

-Who did you think you were? 

 (؟یهست یک یکرد فکر تو)

Tell the others whatever you want, but 

I know your identity 

 (شناسمیم تتویهو من اما بگو یخوایم یچ هر هیبق به)
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Every calamity befalls those around 

you because of you 

 (خودته بخاطر ادیم انتیاطراف سر ییبال هر)

 : زندیم او به قدرتش تمام با یگرید مشت رستار

 نمک ینم دیتهد انشیاطراف با دشمنمو هستم یچ هر من -

 به که بود دوانده شهیر وجود در خشم و نفرت یآنقدر

 دکن خفه خودش دست دو با را کلیما توانستیم یراحت

 . نگزد هم ککش و

 یم وارید به محکم و کند یم بلند اش قهی با را کلیما

 : کوبد

 ! کنم ینم یباز بچه دوتا جون با باشم که یک هر من-

 ترس و درد با افتد یم دهدیم دست از را تعادلش کلیما

 : دریبگ فاصله رستار از تا کشد یم نیزم یرو را خودش
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 و یندونست قدر تو اما دادم بهت رو یزندگ نیبهتر من -

 ! یکرد خراب رو یچ همه

 عقب یخار و خفت با و کلیما و رود یم تر جلو رستار

 : شود یم تراز  وار تا رودیم تر

 یول زنمیم شیآت تو مثل یآدم با رو یزندگ اون من -

 ! دمینم ادامش

 طرف به را اش اسلحه و زند یم را حرف نیا رستار

 : ردیگ یم نشانه دوباره کلیما
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 نکن یباز من با گفتم بهت نذار من دم رو پا گفتم بهت -

 یشمخ آتش به و شود یم بلند شیجا از یسخت به کلیما

 دیکش یم شعله شتریب لحظه هر رستار یها چشم در که

 . زند یم زل

 یم تر کینزد او به زهرآلودش نگاه با رحمانه یب رستار

 : شود

 تو اما رینگ نشونه رو هیبق منه با تو مشکل گفتم بهت -

 آوار ریز که یرستار یکرد فکر ینبود کن گوش حرف

 هی به تا زد دو سگ و شد بزرگ یبدبخت با و موند زنده

 یول دایم در پا از تو مسخره یایباز با شبه هی برسه ییجا

 ! یکرد اشتباه

 : داردیم بر کلیما یسو به یگرید قدم
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 هب انیجر اون ته یبنداز راه که خون یبار گفتم بهت -

 مداشت که ییزایچ با منو گفتم بهت شهیم ختم خودت

 کنم یم امتحان فتیکث جون با رو تو یکرد امتحان

 اهو یب کند کیشل رستار دوباره نکهیا ترس از کلیما

 تراز کوتاه یها نرده ادی به بخواهد تا و رودیم تر عقب

 واه یرو هیثان از یکسر در و گذردیم کار از کار وفتدیب

 . کشد یم یبلند ادیفر و شود یم معلق

 یم جلو ماند یم شیجا در مکث با یحس چیه یب رستار

 یور یبلند از کردنش کیشل از قبل که یکلیما به و رود

 یمن دهید درست یحت یکیتار آن در و بسته نقش نیزم

 . کند یم نگاه شد

 یم ثبت ذهنش یتو هم را ریتصو نیا حرف یب و یخنث

 یامسرانج کند یبد او به که یکس بماند ادشی به تا کند

 بماند ادشی به تا کند یم ثبت ذهنش در ندارد مرگ جز
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 او هب مدام را بودنش اهیس یروزها توانستیم که یکس تنها

 . ندارد وجود گرید کند گوشزد

 تفاوت یب رستار و شوند یم جمع کلیما دور ینفر چند

 نیهم در که رود یم خروج در سمت به و کشد یم عقب

 ! دهد یم تکان را ساختمان بزرگ یانفجار یصدا نیح

 زا انفجار یصدا کند یم نگاه اطرافش به جیگ و متعجب

 سکوت را جا همه یا لحظه یبرا و بود ساختمان رونیب

 نیماش و امبوالنس ریآژ یصدا از بعد و ردیگیم بر در

 هک یسرعت نیتر عیسر با رسد یم گوش به سیپل یها

 انیم در یکی یها نفس با و رود یم نییپا ها پله از دارد

 یظیغل دود رساندیم الیو ساختمان از رونیب به را خودش

 و سیپل یها نیماش و بود دهیچیپ کیتار آسمان در

 . ندیب یم شیجلو را ها آمبوالنس
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 درو یم هیبق سمت به چندانش دو اضطراب و ینگران با

 : آمد یم شیسو به دو با که ندیب یم را آراز

 سییر...ر -

 و یلگ فکرش تمام دوزدیم هیبق به را نگرانش نگاه رستار

 : بود شده هیبق

 شده؟ یبود؟؟چ یچ یصدا نیا -

 : کند یم نگاه ظیغل دود به آراز

 رو باغ ته نبار..ان نکهیا..نیا.. مثل دونمینم..نم -

 رو..همه!  بودن کرده یگذار...گ...بمب

 هم ایجورج..ج...دختره اون...کنم فکر..ف..گرفتن...هم

 . بود انبار..ان...یتو

 ایجورج سر بر چه ندارد تیاهم شیبرا یا ذره رستار

 : است آمده
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 ؟ یگل ، دیجاو ؟؟ یدیند رو هیبق تو -

 دهز ماتم یا افهیق با و کند یم اشاره آمبوالنس دو به آراز

 یم هم در را شیها اخم رستار اندازد یم نییپا را سرش

 و اضیف متوجه و کند یم نگاه رو روبه به و کشد

 کنار که شود یم گلچهره کنارشان در و ماهدخت

 زد هیرگ ریز که یماهدخت یگل و بودند ستادهیا یآمبوالنس

 . ردیگیم آغوش در را
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 سه هر نکهیا از رود یم سمتشان به  بیعج یا دلهره با

 لقب یول شود یم راحت دلش یکم ندیب یم سالم را نفر

 شود یم باعث بدشان حال و ها هیگر یحرف هر از

 . برود ها آمبوالنس سمت به و شده دیترد از پر نگاهش

 یکی به و رساند یم آنها به را خودش عیسر یها قدم با

 : دیگو یم داشت شدن سوار قصد که ها پرستار از

 چطوره؟؟ ایزخم حال -

 : دیگو یم عیسر و عجله با پرستار

 عالئم هم یکی اون میداد دست از رو یکی متاسفم -

 داره یفیضع یلیخ یاتیح

 یم راه ها آمبوالنس دیایب خودش به بخواهد رستار تا

 یرو اضیف و کند یم هیگر بلند بلند ماهدخت و افتند

 . زند یم زانو نیزم
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 یتو ها ریآژ یصدا شود یم خشک شیجا در رستار

 هوا و نیزم نیب ییجا کند یم حس و چدیپ یم سرش

 ! رود یم باال نه و خورد یم نیزم نه ، ماند یم معلق

 یدرد به سرش یتو یها صدا و شود یم کرخت بدنش

 یبو و کند یم سستش که یدرد کنند یم اشاره یمیقد

 یبو ادیز امروز که یخون رساند یم مشامش به را خون

 ارب یبرا خون نیا نباریا و بود دهیکش شیها هیر به را آن

 دامن نبود آمدنش وقت االن که یشوک شدن شروع به دوم

 . فهمد ینم یزیچ گرید و زندیم

* * *  

 

 

۴۴۴ 



 

Romanzo_o 3241 

. 

. 

 

* * * 

 شیها چشم و دهد یم فشار را شیگلو ینیسنگ بغض

 نیزم به را او بد نباریا اتفاقاتش و یزندگ سوزد یم قیعم

 خسته انگار نداشت شدن بلند ینا که یجور بودند زده

 پا دوباره و خوردن نیزم از بود خسته بودن یقو از بود

 بود باخته شدن برنده اوج در که یباز از خسته شدن

 یشوک و چدیپ یم سرش یتو که ییصداها از خسته

 شیها دادن دست از به کردن فکر بار هر با که یعصب

 . دهد یم عذابش و دیآ یم سراغش به شتریب

 شیور سر تا سر یدیسف پارچه ستدیا یم جنازه سر یباال

 . خورد ینم یتکان چیه و بود شده دهیکش
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 . کند یم نگاهش فقط ناباور

 ، خواستینم که را هرچه ها روز نیا گذشته برعکس چرا

 تکبخ بود قرار یک تا ها یچارگیب نیا ؟ افتاد یم اتفاق

 خواهدیم هرچه چرا ؟ نکند شیرها و باشد اش یزندگ

 یها نهیک اگر یحت شد؟ ینم ندهد جان اطرافش یکس

 که یآتش نیا نبود یراض هم باز باشد درونش هم عالم

 هیقب دامن و شود گسترده و بکشد زبانه کرد پا بر کلیما

 ! کند یباز جانشان با و ردیبگ را ها گناه یب

 اردد یسع لرزان یدست با دیآ یم باال یسخت به نفسش

 را طاقتش اما بردارد جنازه سر یرو از را دیسف پارچه

 . شود یم متوقف راه نیب در و ندارد

 شده پوشانده شیرو که یجسد به فقط ها وانهید مانند

 : زند یم حرف و کند یم نگاه بود
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 دهش ادیز یزخم یقلبا رحمه یب یلیخ ایدن نیا یدونیم -

 ییساک ستنین کم کشنیم نفس هنوز یول مردن که ییآدما

 چشاشون و زنهیم حرف دهنشون و تپه یم قلبشون که

 رتبنظ.  کشنیم دکی اسمشو فقط بودن زنده از یول بازه

 ؟ شده ینطوریا چرا

 : شود ینم جوابش سکوت جز یزیچ

 یآدما چون گمیم بهت جوابشو من یول یدونینم  تو -

 ییآدما شده ادیز نامرد یآدما چون شده ادیز معرفت یب

 تهش تا دنیم قول که ییآدما داداش یکنیم صداشون که

 قول یهرچ ریز زننیم و کننیم ولت راه وسط یول بمونن

 ! قراره و

 نگاه جسد به زندیم حرف زنده آدم کی با انگار که یجور

 : کند یم
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.  ارمیم روت به من یول راه اون به بزن خودتو تو حاال -

 رهینم ادمی !یا نهیک یشناسیم که منم توینامرد تویمعرفت یب

 . که

 یرو از تا برد یم پارچه سمت به را دستش دوباره

 و دهدینم رضا دلش هم باز اما بزند کنار جسد صورت

 : تواند ینم

 که چپ یعل کوچه به یزد خودتو یدیخواب یگرفت -

 یکردینم صدام مگه ؟ نبودم داداشت من مگه ؟ یچ

 ؟ رسمش نهیا نامرد آخه د ؟ نکردم صدات مگه داداش؟

 یخواستیم ؟ هیچ  کنه؟ ولم داداشم دیبا هربار من چرا

 شپس از نتونست رو یکار هی باالخره رستار یبد نشون

 نه؟؟ ادیب بر

 : زندیم دست و خنددیم یعصب
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 هبمون ادتی اما خوردم شکست من ینباش خسته براوو -

 یب ته چون یعالم ینامردا ته چون!  ینبرد هم تو

 یروزگار یمعرفتا

 بود یعصب
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 مخش با دیگو یم چه دانستینم هم خودش و بود یعصب

 او به شتریب تا کشد یم جسد صورت یرو از را پارچه
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 در جان یب و خشک یا لحظه اش چهره دنید با اما بتوپد

 . زدیریم فرو دلش و ماندیم شیجا

 به و رود یم عقب بیعج یترس با و قبل از تر ناباور

 را تیواقع نیا تواند ینم انگار چسبد یم پشتش وارید

 : کند قبول

 یشب داریب ستین قرار انگار که یدیخواب یجور هی چرا -

 آوار چرا یبود گاه هیتک ؟ یبمون من پشت قرارنبود ؟مگه

 قموف شم پا نتونم گهید یخواستیم اگر سرم؟ رو یشد

 یشد

 یم سرد نیزم یرو و خورد یم سر سرش پشت وارید از

 : ندینش

 اداشمد یشکست منو کمر تو بشم سرپا تونمینم گهید -

 مادر و پدر یمن کار و کس همه یدونستیم که ییتو

 قیرف یکن یبرادر  یخواستیم یبود برادرم یمن ی نداشته
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 رشیز یزد چرا پس یکن رفاقت یخواستیم یبود

 ؟ المصب پاشم یجور چه من داداش؟

 را شیها اشک یجلو تواند ینم و دیآ یم باال بغضش

 : ردیبگ

 خوادینم دلمون که روز هی هممون یگفت بهم ادمهی -

 یحت رهیبگ تونهینم مرگمونو یجلو یچیه و میریمیم

 که نباشن کنارمون ممیدار دوسشون که ییکسا ممکنه

 آخرتو یحرفا و بودم من یول بشنون آخرمونو یحرفا

 دمید مرگتو سوختم و دمید آخرتو نگاه سوختم و دمیشن

 . ومدین بر یکار ازم و

 : کوبد یم قلبش یرو

 از که یزیچ هی داره ینیسنگ و نرمال ریغ حال هی نجامیا -

 یزیچ هی دهیم عذابم شتریب بودنم تنها و موندنم آور ریز

 ارهیم باال جونمو و رهیگیم نفسمو و دهیم فشار گلومو که
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 کنه مخاموش تونهینم ادیب لمیس و گرفتم شیآت بد  داداش

 کاریچ کنهینم خوب مویسوختگ یجا یزیچ و سوزمیم

 وجودم اعماق از که من به یداد یداغ چه ؟ من با یکرد

 ؟ دیجاو سوزمیم

 درد وجودش تمام کند یم نگاه دیجاو روح یب جسد به

 نارک اتفاق نیا و خودش با توانست ینم و بود شده غم و

 : نبود خودش دست شیها باور و حرکاتش دیایب

 و داشتم یهرچ نکهیا مثل هیجور هی روزم و حال -

 درمون که مونهیم یدرد هی مثل دادم دست از نداشتمو

 رهخاکست شده خاکستر و سوخته یچ همه نکهیا مثل نداره

 لمو باز میزندگ یآدما کل انگار اصال برهیم داره باد هم رو

 یب نقدریا خودمو که یکرد کارمیچ المصب رفتن کردن

 رنف چند تو مگه یکنم؟داداشیم حس چارهیب و کار و کس

 بده؟ حالم نقدریا که یبود
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 عمرش تمام یتو گذارد یم شیها چشم یرو را دستش

 یحت بود نکرده یکس یب و ییتنها احساس حد نیا در

 پس از تنها شد مجبور و داد دست از را اش خانواده یوقت

 . دیایب بر اش یزندگ و خودش

 چهب ، یبفهم کاش منه جهنمه تو بعد ارزش یب ِیزندگ -

 یدونیم مگه گفتم بهت باهاتم تاآخرش یگفتیم میبود

 رشتاآخ یگیم چرا پس گفتم نه یگفت کجاست؟ آخرش

 باهاتم؟
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 ! یرینم تهش تا یشیم خسته یباش تنها چون یگفت

 : افتند یم نییپا اشک یها قطره چشمش گوشه از

 تهشو خوامینم گهید تنهامو کنم؟ کاریچ دیبا من االن -

 ییکجا رپس ؟ مگه داره دنید ینباش توش تو که یته نمیبب

 ؟ نداره ته گهید واسم یساخت که یجهنم نیا ینیبب

 : کند یم نگاه دیجاو به شانیپر و زار یحال با

 رو همه خواستو بدتو یک هر افتادو در باهات یک هر -

 که بشه خنک دلت که کردم جبران رو همه کردم یتالف

 من واسه هم تو مهمم واست من که یهمونقدر یبدون

 وت یول درارم یباز سییر دیشا کار یتو یبدون که یمهم

 ! نوکرتم رفقاتمون

 : دهد یم فشار هم یرو محکم را شیها پلک
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 یچجور کنم؟ یزندگ یچجور رو تو بعد اهیس یروزا -

 شتدادا فکر به یدیخوابیم یوقت چرا ببره؟ خوابم شبا

 ؟ ینبود

 کی در باشد گرفته را شیپا تا سر جنون که یکس مانند

 : شود یم بلند شیجا از آن

 یدیخواب راحت ؟ یزنینم صدام گهید چرا ؟یشد الل -

 نبره؟ خوابم گهید من که

 : دهدیم تکان را دیجاو و رود یم تخت سمت به

 یشینم داریب یدیخواب نهیبب ادیب انوش کن بس نیبب -

 بگم بهش ندارم یحرف منم شهیم ناراحت

 : زندیم داد بلند
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 دیاب گهیم داره ستییر نیبب اصال ؟ گمیم یچ یفهمیم -

 زود یبش داریب دیبا گهیم ستییر هاا نه داداشت  یش بلند

  باش

 و شوند یم اتاق وارد مرد پرستار چند نیح نیهم در

 نبود بدنش در یجان که یدیجاو از را رستار دارند یسع

 دییتا را تنش از شده خارج روح اش بسته یها چشم و

 . کنند جدا کردندیم

 داریب دیجاو که کند یم التماس و زند یم ادیفر رستار

 یم را شیها دست طرف دو هر از پرستار دو و شود

 . کنند مهارش بتوانند تا رندیگ

 توانستندینم کنند تشیهدا رونیب  به خواهند یم چه هر

 کی خواهد یم هیبق از زور به و شود یم آرام یا لحظه

 اطیاحت با ها پرستار ندیبب را دیجاو صورت گرید بار

 . سوزد یم شیبرا دلشان و کنند یم اش یهمراه
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 شسیخ یها چشم با و ستدیا یم دیجاو سر یباال رستار

 یم او از یکم فاصله با ها پرستار کند یم نگاه او به

 رونشیب انداخت راه به صدا و سر دوباره اگر تا ستندیا

 . کنند

 شیها ادیفر اثر بر اش قهیشق کنار و گلو یها رگ

 به اش نشسته خون به یها چشم و بود شده برجسته

 و برد یم نییپا را سرش آرام بود زده زل دیجاو صورت

 یم و گذاردیم دیجاو سرد یشانیپ  یرو را شیها لب

 دکنن دفن مارا خواستند" دیگو یم گوشش کنار و بوسد

 . " میبود بذر ما که آن از غافل

 

. 
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 و رفت به و گذارد یم الیش شانه یرو را سرش گلچهره

 از دست به سرم ماهدخت کند یم نگاه ها پرستار آمد

 نزار یحال با و دیآ یم رونیب بود یبستر آن در که یاتاق

 مهض و بودند شوک یتو هنوز همه ندینش یم اضیف کنار

 و یکت نبود راحت شانیبرا اصال افتاده اتفاقات کردن

 رسانده را خودشان شدن خبردار محض به هم همسرش

 کنار الیش و یتیگ و همسرش و خانم عصمت ، بودند
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 زرگب فاجعه نیا توانستینم چکسیه داشتند حضور یگل

 و الیش و دهد یم یدلدار را ماهدخت یکت کند درک را

 کالم کی که یا گلچهره ، بودند یگل مراقب هم یتیگ

 یها صحنه از بود پر ذهنش نداشت گفتن یبرا حرف

 نبود کردنشان فراموش به قادر که یآور عذاب و مختلف

 برد یم زمان ها روز و ها ساعت و آمده بند زبانش انگار

 . بازگردد اش یعاد روال به زیچ همه تا

 که یا لحظه از بشنوند رادمان از یخبر بودند منتظر همه

 در ، نداشتند او از یخبر چیه بود شده عمل اتاق وارد

 راهش سد هیبق و شود یم خارج اتاق از دکتر نیح نیهم

 که اضیف به و کشد یم نییپا را ماسکش دکتر شوند یم

 : کند یم نگاه بود ستادهیا مقابلش
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 یحساس یجا به ریت داده دست از یادیز خون ضیمر -

 ریت میتونست و داشت یخوب مقاومت بدنش اما بود خورده

 ... اما میکن خارج رو

 بودند دوخته چشم او یلبها به که جمع به ینگاه مردد

 :  اندازد یم

 ام دست از  یکار گهید و شد کما وارد ضیمر متاسفانه -

 . ادینم بر

 و روندیم فرو یناباور و وهم در یا هیثان یبرا همه

 یرو را مارستانیب یزار و ونیش با آن کی در ماهدخت

 دارند یسع خانم عصمت و یکت و گذارد یم سرش

 شیاج در جان یب و سست یگل یطرف از و کنند کنترلش

 شیچشمها یجلو از رادمان صورت یا لحظه ماند یم

 یم گوشش در شیصدا و ها حرف و شود ینم دور

 : کند یم نگاه دکتر به هیبق به توجه یب اضیف دیچیپ
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 کماست؟ یتو یچ یعنی -

 : زندیم داد بلند

 ؟؟ ادیبرنم ازتون یکار یچجور نیستین دکتر شما مگه -

 ! بشه بلند تخت اون یرو از دیبا من رمردیش من آصالن

 بردیم ورشی عمل اتاق در سمت به و زندیم را حرف نیا

 دارند یسع و رندیگیم شیجلو هیبق و پرستار چند اما

 یم شانیصداها و سر مارستانیب تمام یتو کنند آرامش

 از دورتر یکم و نبود کردنشان آرام به قادر یکس و چدیپ

 یمعنا که یمرد ، زندیم زل ها آن به رهیخ یمرد همه

 نیا دنیشن با و بود کرده تجربه امروز را شکستن یواقع

 وانت و دینینش یم دوشش یرو یگرید نیسنگ بار خبر

 ام اندازه به عمرش تمام یتو ردیگ یم او از را ستادنیا

 . بود نسوخته قلبش و بود نشده سست شیپاها امروز
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 کامل روز کی یبرا عالم یها غم تمام است قرار انگار

 هب و بخورد نیزم یقطع طور به تا شود او حال شامل فقط

 . نشود بلند عنوان چیه
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 حس یب بدنش زندیم هیتک پشتش سرد وارید به را سرش

 زدن هرپلک با شیچشمها یجلو دیجاو چهره و است

 نویش و دکتر یها حرف گرید یطرف از و شود یم یتداع

 یا لحظه رادمان بخاطر اضیف یها زدن داد و یزار و
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 که سالهاست رادمان چه اگر ، شود ینم فراموشش

 رچطو اما رسدینم دیجاو یپا به چوقتیه و نبود برادرش

 مسببشان خودش که ییها یبدبخت تمام یرو را چشمش

 ؟ ببند است آورده خانواده نیا سر بر و بود

 ردهک تجربه را ینیسنگ یروح فشار یآنقدر کند یم حس

 شده لمس شیها دست و ندیب یم تار شیها چشم که

 . بودند

 ار آراز چطور داندینم و شود یم بلند شیجا از یسخت به

 ، شودیم سوار و ردیگ یم او از را نیماش چطور و ندیب یم

 فرمان به را اش یشانیپ و کشد یم بلند نفس نیچند

 یداص رهیت آسمان و بود نیسنگ هوا زند یم هیتک نیماش

 پشت و کندیم پر را فضا یوحشتناک یها برق و رعد

 شنود یم را نیماش در شدن بسته و باز یصدا بندش
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 هم را سرش یحت که است حوصله یب و خسته یانقدر

 . کند ینم بلند

 ! یدیرس یخواست یم که یزیچ به باالخره کنمیم فکر -

 را دنیچرخ صدا سمت به و کردن حرکت توان اصال

 صیتشخ  را صدا یسخت به اش آشفته ذهن یحت ندارد

 : دهدیم

 کنم یم فکر بده حالشون همشون ؟ رو ها نهیآد یدید -

 شد برآورده آرزوت نیتر بزرگ

 رسد یم گوش به یگرید آور سرسام و بلند برق و رعد

 نیا ، ندینش یم نیماش شهیش یرو یزیر قطرات بار نیا و

 سرش آرام کنند یم کیتحر شتریب را اعصابش ها حرف

 یم فشار هم یرو محکم را شیها پلک و کند یم بلند

 ینم یرییتغ اما شود برطرف دشید بودن تار بلکه تا دهد

 بر صدا صاحب طرف به و کشد یم نفس یعصب کند
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 ینم یاری شیها لب اما بزند یحرف خواهد یم گرددیم

 ینم یتالش دنید بهتر یبرا هم شیها چشم یحت کنند

 . کنند

 ندیب یم یحدود تا را مقابلش فینح دخترک ریتصو یول

 شا یحال شانیپر و بود رو به رو به نگاهش که یدختر ،

 . داد صیتشخ شدیم وضوح به را

 خم ها نهیآد کمر ؟ نه یشد راحت چطوره؟ حالت االن -

 . شد

 نیا انزب چقدر شود یم دهید بهتر مقابلش ریتصو ندفعهیا

 شتریب را حالش بودن زهرالود و بود تلخ مقابلش دخترک

 : زندیم لب یسخت به کرد یم

 ؟ یگیم یچ -

 ینگاه با و کند یم جمع را شیها لب حرص با یگل

 : زندیم زل او به درهم و مختل
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 ادینم بر ازمون یکار گنیم دکترا کما تو رفت رادمان -

 رو هیقض هموز خانجون شد بد حالش دوباره مامانت

 ومدهین اولش از مگه شده رتریپ سال ده بابات دونهینم

 ؟ینیبب اتفاقارو نیا یبود

 و روح قبل از شتریب یگل رحم یب یها حرف چقدر

 کرد یم شتریب را دردش و گرفتیم یباز به را احساساتش

 : کند دفاع خودش از ندارد حوصله یحت

 شو ادهیپ -
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 وقت هر از تر دهیرنج و است روح یب و سرد جمالتش

 شود دور کس همه و زیچ همه از خواهدیم فقط یگرید

 : دیایب کوتاه که نبود یکس گلچهره اما

 ؟یبر در یخوایم یدیرس هدفت به چون چرا؟ -

 نبود زدیم که ییها حرف متوجه هم خودش یحت یگل

 یخوب یها نشانه رستار و بود مقصر دنبال ها وانهید مانند

 : داشت شدن متهم یبرا

 شو ادهیپ-

 دلش اصال کند یم نگاه یگل به وار دیتاک بار نیا

 یجواب اوهم است زهرالود یگل زبان که االن خواهدینم

 با یگل کند هست که یزیچ از بدتر را اوضاع و بدهد

 : شود یم جمع اش چانه بغض
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 خونوادت کنار تو اون دینبا تو مگه ؟؟ شم ادهیپ چرا -

 هالبت ست؟؟ین یزندگ و مرگ نیب داداشت مگه ؟یباش

 واقعا یباش نگرانش که یندار یا خونواده تو نبود ادمی

 کنج افتادن همشون نمونده یا خونواده گهید هم

 ! مارستانیب

 یم نگاه او به یعصب و دهد یم دست از را کنترلش رستار

 : کند

 یلعنت ؟یکنیم تازه یه منو داغ چرا ؟؟؟ تو یگیم یچ -

 حرفات با چرا بده منم حال ستین خوب حالت تو اگر

 زیچ همه یب من شرف یب من ؟؟یزنیم شیآت دلمو شتریب

 نتونستم و مرد من داداش خواستم؟ رو یزیچ نیهمچ یک

 روح به سوزم یم دارم عمر تا و کنم یکار واسش

 یکار یول سوزمیم دارم قسم تو یمو تار به قسم خودش

 ادینم بر ازم
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 : ردیگ یم یگل از را نگاهش و دهدیم نییپا را بغضش

 میلعنت خود از خودم از ، هیبق از نه کنم فرار خوامیم آره -

 فکر که امیبدبخت از رهیگیم رو همه دامن امیاهیس که

 مایکار و کس یب از ندارن یتموم یول شده تموم کردمیم

 دادم دست از مویزندگ یآدما شهیهم که

 دست حالش کند یم پاک را شیها اشک تند تند یگل

 بارهکی به که یاتفاقات تمام توانستینم و نبود خودش

 و هضم راحت ساعت چند در را است افتاده شیبرا

 : کند فراموش

 یکی مرد شونیکی خوردن ریت چشام یجلو نفر دو -

 و عمو یرو دنیدزد منو بشه یچ ستین معلوم گشونمید

 همه شدن داغون کایرون و کانین دنیکش اسلحه عمو زن

 ؟ داره ربط یک به نایا



 

Romanzo_o 3266 

 رستار شود یم تر رهیت آسمان و ردیگ یم شدت باران

 یکند هب اش قهیشق کنار نبض و کند یم یکوفتگ احساس

 : دیآ یم و رودیم

 روزارو نیا من نکن بدتر حالمو نزن ، حرفارو نیا نزن -

 نیا وت که آسونه واسم یکنیم فکر نخواستم یچکیه واسه

 داداشمو قمویرف که آسونه واسم ؟ یکرد تجربه زارویچ

 به که آسونه واسم بدم؟ دست از شب هی تو خونوادمو

 هب ؟؟ یکرد فرض یچ منو تو نکنم؟ فکر هیبق و رادمان

 دلمو حرفات با ستمین پست اونقدراهم من دیجاو روح

 ! نسوزون

 به کم کم یگل که است ادیز یآنقدر شیها حرف غم

 شود یم قبل از تر نرم و دیآ یم خودش

 ؟ شهیم یچ برنگرده رادمان اگر -

 : کشد یم گردنش پشت را دستش رستار
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 گردهیبرم -
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 و شانیپر یموها کند یم نگاه رستار مرخین به یگل

 : بود زیچ همه یایگو اش شده قرمز یچشمها

 ؟ شد یچ پس داره نبض دوستت نگفتن مگه -

 یتداع چشمانش یجلو دیجاو یها صحنه دوباره رستار

  بنددیم را شیپلکها و ردیگیم باال را سرش شود یم

 ردک ولم و شد خسته امیکیتار و من از تو نهیع دوستمم -
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 و اری تنها دادن دست از غم و شود یم تر چشمش گوشه

 یگل افتد یم جانش به خوره مانند همراهش و قیرف

 نم و رود یم رستار صورت طرف به دستش ناخواسته

 یم ادشی تازه انگار ردیگ یم انگشت سر با را چشمش

 زخم یجا به و کند یهمدرد مشترکشان درد یبرا  افتد

 کهبل نسوزاند آن از شتریب و باشد مرحم شیها زدن زبان

 و کند آرام خودش یها یآرام نا نیع در و باشد دوا

 : بدهد آرامش

 ناراحتم واقعا اما شناختمشینم نکهیباا متاسفم -

 حال شود یم تر متالطم درونش و  پر شیها چشم رستار

 نیهم در کند بهتر تواندینم زیچ چیه را وارش آشوب

 یم بغل محکم و کشد یم آغوش به را او آرام یگل نیح

 : دیگو یم بغضش از لرزان یصدا با و کند
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 ساکت بازم دردا همه بندنیم پوسته دوباره زخما همه -

 شنیم کمرنگ اما شنینم فراموش اهیس خاطرات شنیم

 جامون از بازم ما و کنهیم ترشیقو نکشه آدمو که یزیچ

 . میشیم بلند

 محبت نیا و صدا نیا و آغوش نیا محتاج بیعج رستار

 شد یم تر آرام قلبش اما کردینم فراموش را غمش بود ها

 اه دست نیا یگرما تنش و بود شانه نیا قرار یب سرش

 . خواستیم را

 جمع نفر کی درون درد چقدر و زخم چقدر ستین مهم

 و شود یم دارو یگاه که است درد مرحم مهم باشد شده

 به و ستیگرید انسان یگاه و شود یم قیتزر رگها به

 . ندینش یم جانت

. 

. 
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* * * 

 " بعد هفته کی" 

 یزیچ انگار و چدیپ یم گوشش یتو یگنگ یصداها

 میمستق  دهنده آزار ینور و کرده باز هم از را شیها پلک

 . کند یم اثابت چشمش به

 و دهد یم فشار بهم را شیها پلک دارد که یکم قدرت با

 . شنود یم بهتر را اطرافش یها صدا بار نیا
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 ؟ یشنو یم مارو یصدا جان رادمان -

 کانت از یمات یلیخ ریتصاو  اطرافش یها یکیتار انیم در

 : ندیب یم شیجلو یدست خوردن

 وننش یواکنش هی یشنو یم منو یصدا اگر دکترتم من -

 بده

 اب االن و بود رفته فرو قیعم یخواب در سالهاست انگار

 . ندارد کردن حرکت ینا خسته و کوفته یبدن

 کند یم باز یسخت به را شیها چشم ُکند و رمق یب

 انگار و گرفته فرا را جا همه بیعج یا خلسه و سکوت

 است دیجد یایدن نیا به ورود حال در گرید ییایدن از

 رامآ یبگیغر با و بود الیخ و فکر هرگونه از یخال ذهنش

 . چرخاند یم اطراف را نگاهش

 یم حرف او با یآرام به و کند یم چک را تشیوضع دکتر

 : زند
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 حالتون ؟ نهیآد جناب نیشد داریب باالخره -

 ن؟یکن یم احساس یزیچطوره؟چ

 کجاست نجایا نکهیا کند یم مرور خودش با را زیچ همه

 در یزیچ که آمده یک ؟ است آمده نجایا به چرا اصال

 یبرا یا کلمه اما بزند یحرف خواهد یم ؟ نبود خاطرش

 . کرد ینم دایپ زدن حرف

 رادمان تیوضع یبررس با و زندیم حرف ها پرستار با دکتر

 . بدهند خبر اش خانواده به که خواهد یم ها آن از

 یروین با دیآ یم بدش دنینفهم و نشناختن حس نیا از

 کم یحال یب و ضعف دهد یم تکان را انگشتانش یکم

 مرور در یسع مغزش شیجا به و شود یم تر کمرنگ کم

 که یا لحظه تا است آسان زیچ همه مرور ، دارد اتفاقات

 چشم هیثان از یکسر در و رسدیم یبیعج خاطرات به

 در مدام آشنا ییصدا و شود یم باز حد نیآخر تا شیها
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 یگاه و زدیم صدا را نامش که ییصدا چدیپ یم سرش

 . شود یم تکرار شیبرا بار نیچند شیها گفتن داداش

 یم و خورد یم تکان شیجا در اضطراب پر و شوکه

 : شود بلند خواهد

 ؟ کجاست رستار!  رستار -

 انشزب بر سوال نیا جز یزیچ و کشد یم نفس بلند بلند

 شیجا در کنند یم یسع ها پرستار و دکتر ، آمد ینم

 . کنند کنترلش و دارند نگهش

 حالت در تا کند یم درست را پشتش بالشت پرستار

 یم نگاهش نانیاطم با دکتر و بزند هیتک آن به درازکش

 : کند

 که گمیم بگذره گهید کمی نهیآد یآقا نیباش آروم -

 انیب خونوادتون
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 اخم با و کند یم حس اش نهیس قفسه در را یدرد رادمان

 : زندیم لب زور به و

 ؟ شده خبر چه نجایا -

 دست از تویاریهوش اس هفته دو االن و یشد یزخم تو -

 یزیخونر باعث ینجوریا ارین فشار خودت به لطفا یداد

 . شهیم دنتیکش درد و

 یملیف مانند را ششیپ هفته دو اتفاقات تک تک رادمان

 ندیب یم چشمانش مقابل یراحت به کوتاه
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 ادی اب مخصوصا دیریگ یم دلش قبل از شتریب صحنه هر با

 بود نتوانسته هم نباریا شیها زدن صدا و رستار یآور

 . نکند رها تنها را او و باشد یخوب برادر

 دهیرس نیا به تیوضع آن از چگونه کند درک توانستینم

 اند کرده دایپ نجات حالند چه در هیبق شده داریب که االن و

 . اند رفته دادن جان مرز تا او مانند ای

 : دیترد و ینگران از شود یم پر لحنش

 ؟ چطورن کجان؟ هیبق -

 : دهد یم جواب شیها سوال تک تک به آرامش با دکتر

 چند یحت خوبه حالشون دارم خبر من که ییجا تا همه -

 احتاستر کمی بودن نجایا قبل قهیدق چند دوستانت از تا

 . دنتید به انیب دوباره دمیم خبر یکن



 

Romanzo_o 3276 

 تخت نیا یرو هوش یب هفته دو شد ینم باورش اصال

!  است مانده خبر یب زیچ همه و جا همه از و افتاده

 را اش خانواده تا و بود تالطم پر یبرزخ مانند درونش

 :  شود ینم راحت الشیخ ندینب

 همشونو انیب کن خبرشون االن نیهم -

 : دهد یم ادامه آشفته یذهن و مکث با

 خوبه حالم من -

 یم دهیناد را سوخت یم اش نهیس در ذره ذره که یدرد

 در ، دارد خودش دادن نشان خوب در یسع و ردیگ

 خواهد یم شتریب لحظه هر و ندارد قرار و آرام شیجا

 . است گذشته سرشان بر چه ییکذا روز آن در بفهمد

 قهیدق چند داندینم  و شوند یم خارج اتاق از هیبق و دکتر

 شوند یم وارد نفر دو و باز اتاق در دوباره  که گذرد یم

 ار شیجلو بهتر تا خورد یم تکان شیجا در یسخت به
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 ار خودشان یصالح سرهنگ و ینادر نیح نیهم در ندیبب

 یصالح ، کنند یم نگاهش خوشحال و رسانند یم او به

 : زند یم لبخند

 پهلوون یشد داریب باالخره پس سالم -

 را دنشانید انتظار که رادمان و کند یم سالم هم ینادر

 شیجا در کامل خواهدیم احترام و ادب رسم به نداشت

 :  دهد ینم اجازه سرهنگ جناب اما ندیبنش

 که نیهم ما پسرم باش راحت راحت نخور تکون -

 یشد داریب دادن خبر بهمون میکن رفتن عزم میخواست

 وره؟چط حالت میبزن بهت سر هی شده هرطور میگفت گهید

 ؟یش یکاوریر شتریب دیبا ای ادیم ادتی مارو ؟ یبهتر

 همه کامل و شود دایپ نفر کی بود شیخدا از که رادمان

 تهخواس به دونفر نیا دنید با دهد حیتوض شیبرا را زیچ

 : رسد یم اش
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 افتاده ییاتفاقا چه که سواله برام فقط بهتره حالم ممنونم -

 ؟؟ شدن یچ هیبق نجا؟یا دمیرس یچجور من

 یصالح و کنند یم نگاه هم به هردو سرهنگ و ینادر

 : گذارد یم رادمان شانه یرو را دستش

 وارد االن یکن استراحت دیبا یاومد هوش به تازه تو -

 بهتره برات ینش کار و ها بحث نیا

 : دیگو یم تیجد با و دارد اخم رادمان

 و نمیبب اطرافمو تونمیم دوباره و کشم یم نفس که نیهم -

 خواب هم هفته دو خوبه حالم یعنی بشنوم و بزنم حرف

 چه نیبگ بهم لطفا ، کردم استراحت یکاف اندازه به و بودم

 خبره
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 ادهیز وقت اتفاقا نیا مورد در زدن حرف و کار یبرا -

 نکن خسته خودتو رسنیم خونوادت االن

 : کند یم نگاه ینادر به رادمان

 پس ؟ خونه نیببر خونوادمو نبود قرار روز اون مگه -

 کردن یم کاریچ یجهنم یالیو اون یتو من مادر و پدر

 ؟

 نلح کند یم نگاه بود کرده سکوت که یصالح به ینادر

 جواب یب را او بتواند که نبود یطور نگاهش و رادمان

 : بگذارد
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 ....حالتو شما قربان -

 : پرد یم شیحرفها انیم رادمان

 یچ نیبگ فقط ستین مهم برام االن من حال واهلل به -

 آوردتتشون اونجا از یک چطوره خونوادم حال ؟؟ شده

 ؟ شد یچ شرف یب کلیما اون ؟ رونیب

 را سواالتش جواب تا رادمان داند یم یصالح سرهنگ

 اب دهد یم حیترج نیهم یبرا ستین دار بر دست ردینگ

 . نکنند اضافه شیها درد به کردنش رها خبر یب

 ستوان با همراه بودن توش مادرت و پدر که ینیماش -

 یرس هی ریمس یتو اما برن منزلتون به بود قرار یمیمق

 به مادرت و پدر و رنیگیم رو جلوشون ناشناس افراد

 جز اما کرد تالششو تمام یمیمق وفتنیم کلیما دست

 . ومدین بر ازش یکار خودش شدن دیشه



 

Romanzo_o 3281 

 ناباور رادمان و اندازد یم نییپا را سرش غم با ینادر

 و دیمف همکاران از یکی یمیمق ، نددیب یم را شیها چشم

 پرونده بخاطر هم آن دادنش دست از بود شناسش فهیوظ

 رت نیسنگ رادمان یبرا را غم بود متصل خودش به که یا

 . کرد یم

 بگم یچ دیبا دونمینم شهینم باورم -

 : دهد یم تکان یسر ینادر

 ادینم بر ازمون یکار اما سخته باورش هممون یبرا -

 دل و جون با شهیهم داشت عالقه که یشغل یتو یمیمق

 و کارش یتو گذاشت جونو همون آخرم و کرد یم کار

 . رفت

 کش شتریب را مسئله نیا خواهد ینم یصالح سرهنگ

 مناسب اصال رادمان االن حال یبرا داند یم چون بدهد

 : ستین
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 یرد ای ینشون چیه خونوادت از نه و تو از نه ما -

 رزط به که گهید پرونده کی قیطر از نکهیا تا مینداشت

 میدیرس شما به داشت ربط همکارانش و کلیما به یبیعج

 که یا حرفه یقاچاقچ هی یفتوح دیسع پرونده ،

 دقص کلیما با بار نیا قضا از و بودن دنبالش مدتهاست

 ! داشته یهمکار

 یفتوح قاچاق یکارا و آمد و رفت و فساد منبع الیو اون

 ره و اسلحه و دختر تا گرفته بدن یاعضا قاچاق از بوده

 ! یکن فکرشو که یزیچ

 : دهد یم گوش یصالح یها حرف به زده رتیح رادمان

 یخال اکثرا و نداره وجود یادیز یها خونه الیو اطراف -

 نیهم یها نگهبان از یکی نکهیا مثل یول بودن سکنه از

 مشکوک افراد نیا یها آمد و رفت به اطراف یالهایو

 از یکی پشت ولگرد یها سگ شدن جمع متوجه و شهیم
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 الیو وارد شک و یکنجکاو یرو از شده الیو یوارهاید

 یالیو یها نگهبان با مختلف یها بهونه به و شهیم

 کنهیم برقرار ارتباط یفتوح
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 معج وارشید پشت سگها که یانبار به باالخره نکهیتاا

 همون از گرفتن عکس کارش نیاول و رسه یم شدن یم

 داشتن رو کردنشون قاچاق قصد که شهیم یبدن یاعضا

 ماش که یروز همون قایدق و کنهیم گزارش سیپل به بعدم
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 یاتفاق طور به و رسنیم سر ها سیپل نیبود الیو یتو

 . کنن یم دایپ هم شمارو

 : کند یم نگاه رادمان به ینادر

 دوجو به شما یبرا کلیما که ییدردسرها یتو یفتوح -

 کلیما بوده قرار عوضش در و داشته یادیز نقش آورد

 کمکش گهید یجاها به یفتوح یکردنا قاچاق یتو هم

 . کنه

 و نییپا افتاد الیو همون بالکن از کلیما آخر دست اما

 و شد یسوز شیآت که یانبار تو اش برادرزاده و مرد

 . رفت نیب از ، منفجر یقاچاق مهمات لطف به بعدهم

 : کشد یم یقیعم نفس یصالح

 جناب برادرتون شدن ریدستگ هم افرادش و یفتوح -

 یجا و سالمن هم عموتون دختر و مادر و پدر و نهیآد
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 دثهحا نیا در برادرتون دوستان از یکی اما ستین ینگران

 . گم یم تیتسل بابت نیا از و داد دست از رو جونش

 نیا زند یم هیتک پشتش بالشت به را سرش رادمان

 زمان شتریب هم سال دو است سهل که هفته دو اتفاقات

 . شوند هضم تا برند یم

 ؟ خوبن همه هیبق کایرون و کانین -

 : دهد یم تکان یسر ینادر

 نینباش نگران قربان بله -

 یصدا و شود یم باز در یگرید حرف هر از قبل و

 و اضیف بندش پشت و شیها صدقه قربان و ماهدخت

 . شوند یم اتاق وارد خانجون و عباس حاج

 حرف و رفتن راه از شان تک به تک دنید  دوباره از

 که نیا کند یم شکر خدارا ، شان غم و خنده از زدنشان
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 داند ینم دوباره فرصت نیا یبرا بود دهید چه او در خدا

 یابر دوباره یشانس و دیجد یزندگ کی نیا داند یم فقط

 هدد ینم اجازه گرید بار نیا و بود زانشیعز کنار ستنیز

 . کند بد را حالشان یزیچ

. 

. 
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 " گلچهره  "
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 یم نگاه روم به رو به و زنمیم هیتک نیماش یصندل به

 :  کنم

 ؟ بخوره کور گره تیزندگ شده حاال تا -

 شیرو به رو به و زند یم هیتک یصندل به من مانند هم او

 : کند یم نگاه

 آره -

 ؟ یکرد بازش یجور چه -

 باز یها راه یول کورن گهیهمد مثل درسته ها گره -

 . ستین یکی کردنشون

 کردنش باز رسم و راه یا گره هر دیگو یم درست

 : است متفاوت

 موندم که خورده گره هم یتو یبیعج جور هی یچ همه -

 زهنو و مارستانهیب اس هفته دو رادمان کنم کار یچ دیبا
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 چشمشون هی اشکه چشمشون هی خونواده ومدهین هوش به

 از حجم نیا شده فراموشمون کردن یزندگ انگار خون

 واسمون اس سابقه یب یچارگیب

 دست با دهد یم فشار را میگلو بغض و کنم یم سکوت

 : ردیگ یم سمتم به یدستمال سالمش

 ؟ ستین یخبر ازش هنوز -

 : مانم یم رهیخ ینامعلوم نقطه به و رمیگ یم دستش از

 هممون زخم رو نمک شده نمیا ستین یخبر نه -

 : چرخد یم سمتم به

 یبرا که چقدرم هر ؟ یلیوک خدا هیآدم جور چه نیا -

 تونه ینم بازم باشه ناراحت افتاده که یاتفاقات و دوستش

 ! نهک اضافه هاتون دلشوره به و بزنه بشیغ راحت نقدریا

 : کشم یم دندان ریز را لبم
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 شویگوش نه دمشیند گهید دوستش یخاکسپار از بعد -

 کدوم واسه دونهینم عمو زن اومده خونه نه دهیم جواب

 فکر به درک به من ، بخوره غصه پسراش از یکی

 اومد سرشون که ییبال همه نیا بعد اونم باشه خونوادش

 چقدر فهمم یم خودم فقط و زنمیم را ها حرف نیا

 شیصدا گرید بار کی دنیشن به یحت و بودم دلتنگش

 ذشتهگ میبرا دوسال از شتریب هفته دو نیا شدم یم یراض

 همه یسخت به رستار حال از ماندن خبر یب درد و بود

 چشم نبودنش و رادمان یطرف از.  کرد یم اضافه زیچ

 افتاده مقابلم خون غرق که یروز نیآخر و اش بسته یها

 کند یم بدتر را حالم و شود ینم فراموشم بود

 :  کند یم نگاهم نانیاطم با ایپو

 شدایپ دیبا باالخره نخور غصه یول ینگرانش دونمیم -

 ! مونهینم پنهون که ابد تا بشه
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 یم را جانم خوره مانند روزها نیا یتو که ییها فکر

 : آورم یم زبان بر را خورد

 ؟ یچ برگرده نخواد گهید و باشه رفته اگر -

 : کند یم نگاهم متعجب و رهیخ ایپو

 نیا یگل ه؟یترک لمیف ای یرانیا رمان مگه ؟ یچ یعنی -

 نهک ول طرف ینجوریهم که ستین داستان هیواقع یزندگ

 یژیپرست و هوش و عقل از بده انجام یکار نیچن اگر بره

 ! شم یم دیناام یجد دمید رستار از که

 رمقص خودشو دیشا ؟ یچ نهیبب ماهارو نخواد گهید اگر -

 برگرده تونه ینم نیهم بخاطر و دونهیم افتاده یاتفاقا

 : کشد یم یقیعم نفس ایپو
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 دیبا بنظرم هیچ لشیدل گفت شهینم یجور نیهم -

 یگیم تو که یزیچ اگر یحت میکن داشیپ میبگرد خودمون

 باشه درست
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 یزیهرچ یتو آدم برنگرده گهید و بره بزاره تونه ینم بازم

 ! برگرده دیبا یخواه معذرت هی واسه باالخره باشه مقصر

 افکار و ها ترس از یزیچ هم باز اما گفت یم درست ایپو

 شهیهم یبرا نکهیا از ترسم یم شود ینم کم ام مسخره
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 از رسمت یم دیگو یم رمان آن به ایپو که یترس باشد رفته

 از و دیگو یم یترک لمیف آن به ایپو که یزیچ امدنشین

 مدام و دواند یم شهیر وجودم تمام یتو ینگران یطرف

 یننگرا نباشد خوب حالش نکهیا از ینگران ، کند یم رشد

 . باشد آمده سرش ییبال نکهیا از

 یقتو باشه شده شیطور ترسم یم کنار به نایا همه ایپو -

 کننیم بد حالمو هام دلشوره وفتمیم هاش شوک ادی

 دووم یجور چه کنهیم کاریچ ییتنها کجاست دونمینم

 ارهیم

 مهه پس از و شده بزرگ تنها عمر هی که یرستار نترس -

 نتظرم یجا به دیبا فقط شهینم نابود شبه هی اومده بر یچ

 فتهر تونه یم کجا بنظرت ، میبگرد دنبالش خودمون بودن

 ؟ باشه



 

Romanzo_o 3293 

 و کمتر میها دلشور شود یم باعث یکم ایپو یها حرف

 : شود بهتر حالم

 رسهینم ذهنم به ییجا -

 : کنم یم فکر شتریب یکم

 ستین کارشم محل ستین که خونه -

 ذهنم خواسته نا میگو یم را جمله نیا که نیهم

 هدوهفت که یا خانه کند یم یآور ادی را آشنا ییرهایتصو

 من هب که ییفضا تمام و رستار کار زیم و بودم آن در شیپ

 هب عیسر!  است رستار به متعلق آنجا کرد یم یآور ادی

 : کنم یم نگاه ایپو

 منو توش کلیما یآدما که یا خونه اومد ادمی یزیچ هی -

 مطمئن جاشم به انگار یحت بود رستار خود مال گرفتن

 قشویدق آدرس االن اما بمونم اونجا گذاشت منو که بود

 ! ادینم ادمی
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 : کند یم نگاه بود آمده در گچ از تازه که شیپا به ایپو

 یم شهرو تو از بهتر من کنم یرانندگ بتونم کنم فکر -

 نمیبش جات من شو ادهیپ شناسم

 : کنم یم نگاه دستش به

 داره مورد هنوز دستت اومده در گچ از پات -

 : کند یم نگاهم ظیغ با

 مسال توئه از میرانندگ چالقم دست نیهم با من نیبب -

 ! افتادم ممیزندگ و کار از وقت چند نیا لطفت به بهتره

 و من یدقت یب بخاطر بودم شرمنده اهمیپو مقابل در

 . بود دهید صدمه بد هم او تصادفمان

 هک هم یکوتاه ریمس نیهم تا بشم سوار من شو ادهیپ -

 رمیبگ وام دیبا ازامین و نذر واسه اومدم باهات
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 دهم یم حیترج و چرخانم یم کاسه در را میها چشم

 تا بدم انجام را دیگو یم که یکار و ندهم را جوابش

 و حس چون نکند ام مسخره و نزند طعنه نیا از شتریب

 ار مانیجاها.  نداشتم گرید را او با کردن دو به یکی حال

 یم راه و کند یم روشن را نیماش ایپو و میکن یم عوض

 : افتد

 ای میکن یم دایپ ای باالخره میریم بگو ادتهی جارو هر تا -

 ! میکن دایپ تا میگرد یم شتریب
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 نمینش یم میجا در صاف و رمیگ یم زهیانگ ایپو از

 ایوپ کرد یم یاری ذهنم که ییجا تا و بندم یم را کمربندم

 : کنم یم ییراهنما را

 یم ادمهی هم خونشو در کنم دایپ رو محله میبر اگر -

 . بدم صشیتشخ تونم

 : دهد یم تکان یسر ایپو

 هروگرفت تو اومده یکی سال انیسال بعد نباش نگران -

 بره در چنگمون از بزارم اگر عمرا

 : خندد یم که کنم یم نگاهش بد چشم گوشه از

 میریگیگینم آروم میرینگ تویعروس تا -

 به یمشت و ردیگ یم ام خنده میها یدلواپس تمام وسط

 : زنم یم شیبازو
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 تو ودمب افتاده دهیترش کنه یم فکر ندونه یک هر شعوریب -

 ! دبه

 راه از رستار یحت که یجور یبود نیهم کن باور-

 دامنش تو یانداخت خودتو دهینرس

 پاهاتم جفت بزنمت یجور خودم باز نکن یکار ایپو -

 داشتم خواستگار یکل من خوبه حاال ها بشه چالق

 : دیگو یم و کند یم رد یکی یکی را ها ابانیخ

 تو تیخواستگار ومدیم یه ونیکتا پسر نیمت ادمهی آره -

 دارم خواستگار یکل روز هر من یواا یگفتیم هم

 : رمیگ یم دستش از حرص با یشگونین

 رمیم خودم رونیب کنم یم پرتت االن بخدا ایپو شو خفه-

 آدرس دنبال

 : دیگو یم درد با و شود یم مچاله صورتش ایپو
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 مردم کن چالق دستمم نیا ایب اره ادیب روت تو تف -

 و ضرر جز که دارم یوحش و طهیسل دوست چه ننیبب

 ! رسونه ینم بهم یزیچ انیز

 شیها زدن غر به یتیاهم و کنم یم نازک یچشم پشت

 یم نظر از ها را خانه و ها ابانیخ دقت با دهم ینم

 رت آشنا میبرا اطراف میشو یم تر کینزد هرچه و گذرانم

 مدانست ینم قایدق نکهیا وجود با روز آن ، رسد یم نظر به

 ودب رونیب به شهیش از نگاهم مدت تمام اما میرو یم کجا

 یخواب مانند میبرا زیچ همه شیب و کم نیهم یبرا و

 . دارد وجود ذهنم در کمرنگ

 شیپ هفته دو ریمس به بایتقر که گذرد یم چقدر دانم ینم

 ارکن در بلند یساختمان اما آمد ینم ادمی درست میرس یم

 دروازه مانند بزرگ یدر و داشت قرار رستار ییالیو خانه

 . داشت
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 یم نگه یسوپر کی یجلو و کند یم نگاه را اطراف ایپو

 : دارد

 هیونابیخ همون نیا ادتهی یچ گهید نمیبب بگو حاال خب -

 دایپ رو خونه دیبا ها کوچه نیهم از یکی یتو یگفت که

 میکن

 دانمیم قیدق گذرانم یم نظر از را اطراف یکل طور به

 از میشد وارد چندم کوچه نکهیا اما است ابانیخ نیهم

 دیاب چرا اصال کشم یم یقیعم نفس.  بود شده پاک ذهنم

 نیهم به و بود نکرده فکر من به یا ذره که یآدم دنبال

 نم فقط شهیهم چرا ؟ گشتم یم گذاشته میتنها یراحت

 ازین من به او هم که االن ؟ باشم دلواپسش و نگران دیبا

 ؟ مینبود هم کنار چرا او به من هم داشت

 ؟ یدار کاغذ و قلم یگل -

 : شوند یم محو افکارم ایپو یصدا با
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 ؟ کاغذ و قلم -
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 : کند یم نگاه داشبورد به بعد و دهد یم تکان یسر

 ؟ یندار تو اون -

 قلم داشبورد از خورد یم دردش چه به بدانم نکهیا بدون

 بدون که رمیگ یم سمتش به و کنم یم دایپ را کاغذ و

 : کند یم نگاهم گرفتن

 بکش نیا یرو ادتهی خونه رونیب از یهرچ -
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 : دیگو یم عیسر که کنم یم نگاهش هیسف اندر عاقل

 مبکن کارمو بزار نزن هم نق نپرس سوال بار هی من جان -

 ادتهی که رو یهرچ بکش

 گوش جز یا چاره فرستم یم رونیب یحرص را نفسم

 اه نکاریا نیب از واقعا دیشا ندارم ایپو یها حرف به کردن

 . کردم یم دایپ را رستار و شود یا معجزه

 ، کشم یم کاغذ یرو شیبرا را آمد یم ادمی که هرچه

 : اندازد یم ینقاش به ینگاه

 تیذهن تصورات با تو میشیم ادهیپ جفتمون حاال خب -

 افاطر به تینقاش نیا با منم یگرد یم خونه دنبال یریم

 بشناستش یکس دیشا دمیم نشونش هم

 سمت به و شود یم ادهیپ یحرف هر از قبل هم بعد

 بودند ستادهیا شیجلو که یافراد به و رود یم یسوپر

 فکر ، پرسد یم ییها سوال و دهد یم نشان را ینقاش
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 نیاشم از میدیرس یم جهینت به زودتر ینطوریا بود یخوب

 سه و بود عصر شش کنم یم نگاه ساعتم به و شمیم ادهیپ

 الس یتمام برعکس امسال بود نمانده دیع تا شتریب روز

 و حال و ها درخت شکوفه و دیع یبو اصال گذشته یها

 یبرا حداقلش یعنی نبود یخبر دیع دم سرمست یهوا

 نه ودب گالره نه که متفاوت یسال.  نبود نگونهیا ما خانواده

 یم فکر که یرستار یحت یتیگ مامان نه رادمان نه نیمت

 ینم حدس کداممان چیه نبود هم باز باشد امسال کردم

 نیس هفت سفره یپا افراد شدن کم با دیجد سال میزد

 نیولا و برم یم پالتوم بیج یتو را میدستها.  شود شروع

 باغچه خانه هر کنار کنم یم گشتن به شروع را کوچه

 جا آن زیچ چیه اما کرد یم جلب را نظرم گل از پر یها

 با و زنم یم کامل دور کی حال نیباا یول نبود آشنا میبرا

 از یخبر گردم یم بر اولم یجا به دوباره گرفته ینفس
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 و رمایب فشار مغزم به شتریب کنم یم یسع نبود ایپو

 شیب و کم اورمیب به را ییکذا روز آن از یشتریب یزهایچ

 کنند یم خطور ذهنم به کوچه آن در شده فیرد درختان

 . نبودم مطمئن آن به هم ادیز که یزیچ

 زیچ هم باز و گذرانم یم نظر از هم را یبعد کوچه

 یم رونیب را ام یگوش کند ینم جلب را توجهم ییاشنا

 ام یگوش بزنم زنگ ایپو به خواهم یم که نیهم و کشم

 آن یرو کایرون شماره و کند یم خوردنزنگ به شروع

 تهناخواس و دهم یم ام یشانیپ به ینیچ ، نددیب یم نقش

 : کنم یم وصل را تماس شوم یم نگران

 ؟ تو ییکجا یگل -

 ؟؟ شده یچ کایرون رونمیب -

 : زند یم موج یخوشحال و خنده مانند یزیچ شیصدا در

 ! شده داریب داداشم ، داداشم یگل -
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 : مانم یم میجا در حرکت یب و ثابت

 رادمان؟..راد ؟؟ یچ -
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 رفتن نایا مامان دادن خبر زدن زنگ مارستانیب از آره -

 ؟ میبر باهم دنبالم یایم نبردن منو یول

 هک بود دهیچیپ وجودم یتو یخاص شعف و شور یآنقدر

 مبناگوش تا شمین و بودم ستادهیا میجا در ها وانهید مانند
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 چه انجام قصدم و بودم کجا رفت ادمی که یطور بود باز

 . بود یکار

 به و شود یم مزاحم مدام یخط پشت کی نیح نیهم در

 : میگو یم کایرون

 ؟؟ چطوره حالش!!  شهینم باورم -

 دشینیبب نیتونیم خوبه گفته دکتر یول یگل دونمینم -

 : دهم یم تکان یسر تر خوشحال

 ؟ یندار یکار فعال رسونمیم خودمو االن من باشه  -

 مشینیبب میبتون ماهم هست وقت تا ایب یزود نه -

 هک کنم یم قطع را یگوش یخوشحال با و گم یم یا باشه

 یم را ایپو شماره نباریا و خورد یم زنگ یگوش دوباره

 او بزنم یحرف من نکهیا از قبل و دمیم جواب عیسر نمیب

 : دیگو یم
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 کنم فکر سه کوچه ایب یدینم جواب چرا ویگوش خره -

 رو خونه کردم دایپ

 افتند یم هم یرو میها پلک کننده شوک یخبر هم باز

 جایاحت کمکش به من افتد ادشی باالخره خدا کنم فکر

 ونریب میها یخوش نا دل از و ردیبگ را دستم دیبا و دارم

 .  بکشد

 امیم االن سایوا ؟؟ یگیم یجد -

 اهر به عیسر یها قدم با و اندازم یم فمیک یتو را یگوش

 سر هم کنم دایپ را رستار هم چطور بودم مانده ، افتم یم

 ! برسم رادمان به وقت

 ود با مینیب یم خانه کی یرو به رو کوچه وسط را ایپو

 به و ردیگ یم مقابلم را ینقاش رسانم یم او به را خودم

 : کند یم اشاره خانه

 ؟ نهیا -
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 بلند ساختمان کی بود همان قایدق شیها درخت و کوچه

 با یحت گرید کی همانند ییالیو خانه دو طرفش دو که

 مانم یم میجا در جیگ داشت قرار هم به هیشب یها در

 : کند یم پرت را حواسم گرید کی به بودنشان هیشب

 به هیبش یلیخ باشه تونهیم یکی کدوم قایدق دونمینم من -

 گنیهمد

 : چرخاند یم کاسه در را شیها چشم ایپو

 ! یگل کردم یم تعجب یبزن حدس یتونست یم اگر -

 : رود یم ها خانه از یکی در سمت به

 میپرسیم بزن رو یکی اون برو تو زنمیم نویا زنگ من -

 گهید خودشه شیکی باالخره

 یم پاک ها خانه از یکی یجلو ینیماش ها هیثان نیهم در

 یم دهیکش سمتش به نگاهمان دو هر ایپو و من و کند
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 شود یم ادهیپ نیماش از کیش و آراسته یمرد ، شود

 یم را رخش مین فقط و نبود مشخص قیدق صورتش

 خوش و پرپشت یموها یرو را اش یآفتاب نکیع  دمید

 عقب صندوق از ما به توجه یب و دهد یم قرار حالتش

 خانه سمت به و کشد یم رونیب را دشیخر یها سهیک

 رزودت ایپو و میکن یم نگاه هم به هردو ایپو و من رود یم

 : دیگو یم من از

 میبزن رو خونه اون زنگ ستین یازین گهید بنظرم -

 اروئهی نهیهم صاحبش
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 زنگ ایپو و بود دشیخر یها سهیک بردن حال در مرد

 جواب یکس اول زنگ با زند یم را مانیرو به رو خانه

 یزن یصدا بار نیا و زند یم زنگ دوباره ایپو و دهد ینم

 : رسد یم گوش به جوان

 ؟ هیک -

 : پرد یم باال شیها ابرو ایپو و شود یم گرد میها چشم

 ؟ نهیآد یاقا منزل دیببخش سالم -

 : دیگو یم راحت زن

 میندار یلیفام نیچن با یکس نجایا ؟ نهیآد -

 : دیگو یم عیسر ایپو

 ؟ دیشناسیم هست رستار یآقا منظورم -
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 : کند یم مکث یکم زن

 ؟ شما -

 ایوپ از زودتر و ردیگ یم را میپا تا سر یحرص خواسته نا

 : میگو یم

 ؟ کجاست خودش!  زنشم -

 : خورد یم جا انگار زن

 مزاحم محترم خانوم شناسم ینم شونویا من ؟ زنش -

 دینش

 ایپو!  شنوم ینم ییصدا گرید و دیگو یم را جمله نیهم

 : کند یم نگاه من به یحرص

 نیا ؟یزنش یگیم یضیمر ؟ شد راحت التیخ االن -

 خونشه نیهم اگر اصال شناسهیم بود مشخص عیضا

 ! باشه داخل ممکنه
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 یم در به محکم حرص با دیآ یم جوش به خونم انگار

 : زنمیم زنگ و کوبم

 ! در دم ایب یینجایا اگر رستار -

 ایوپ و زنم یم شیصدا تر بلند و ردیگ یم درد میها دست

 : کشد یم تر عقب را من.  کند کنترلم دارد یسع

 میدکر اشتباه دیشا اصال ؟ هیچ کارا نیا باش آروم یگل -

 : کوبم یم ایپو نهیس به

 هک عسیضا ینگفت خودت مگه ؟؟ میکرد اشتباه ویچ -

 ؟ خونشه نیهم مطمئنن ینگفت مگه ؟ شناسهیم رستارو

 در دم ادیب دیبا پس

 یعس همچنان دست کی با ایپو و زنم یم لگد در به پا با

 . دارد کنترلم در

 ؟ خبره چه نجایا  --
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 چند که یمرد سمت به نگاهم و مانم یم میجا در خیم

 اول نگاه همان در ، افتد یم میبود دهید شیپ لحظه

 تنرف فراتر مانع اش یبگیغر اما بود آشنا میبرا بیعج

 شد یم بدل و رد ما نیب نگاهش متعجب ، شد یم افکارم

 : کند جمع را من یزیر آبرو کند یم یسع ایپو که

 هیخونوادگ مسئله هی ، توروخدا دیببخش -

 : کند یم گره هم در را اش دهیکش یها ابرو مرد

 یم حلش مردم نیب کوچه یتو رو یخانوادگ مسئله -

 د؟یکن

 : زند یم یشرمندگ با یساختگ لبخند ایپو

 ساکن شما دیببخش ، دییفرما یم درست شما بله -

 ؟ نیینجایهم
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 جواب تا کشد یم طول یکم و است من به نگاهش مرد

 : بدهد را ایپو

 ؟ هیچ محترم خانوم مشکل ؟ شده یچ بله -

 یجلو که یا خانه به نفرت با و ستمیا یم میجا در صاف

 : کنم یم نگاه میبود درش

 در دم ادیب پاشه خبر یب خدا از ترسوئه هی منتظرم یچیه -

 نیبرس کارتون به نییبفرما شما

 : دیگو یم مرد که کوبم یم در به دوباره هم بعد

 نیکوچکتر با ها هیهمسا نجایا فقط ندارم یکار من -

 . دنیم خبر سیپل و مامور به یمزاحمت

. 

. 
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 : کنم یم نگاه ایپو به و خندم یم یعصب

 ! ترسونه یم مامور از منو ینیبیم -

 نگاهش بار تاسف مرد و دهم یم فشار تر محکم را زنگ

 دبلن من و برود که کند یم را پشتش و ردیگ یم ما از را

 : زنم یم داد تر

 رمیگیم ِگل برم اگر ، گردم یبرنم گهید برم بخدا رستار -

 ینم نگات شه واسطه ادیب هم خدا اونموقع!  ویچ همه در

 ! کنم
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 انینما چهارچوبش در یزن و شده باز در نیح نیهم در

 : کند یم نگاه من به اخم با ، شود یم

 ؟ یهست یچ دنبال ؟؟یگیم یچ ؟؟ خانوم خبرته چه -

 و چرخاند یم را سرش توپد یم من به نطوریا که نیهم

 : اندازد یم ینگاه داشت رفتن قصد که یمرد به

 ؟یینجایا شماهم ِسَپند یآقا وا اِ -

 و چرخد یم سمتمان به آرام بود ما به پشتش که مرد

 : کند یم نگاه من به زن به توجه بدون

 ؟ نیهست یک شما -

 : دیآ یم حرف به دوباره زن ، کنم یم نگاهش متعجب

 ادیب سیپل زدم زنگ من نینباش نگران سپند یآقا -

 : دیگو یم عیسر ایپو
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 شوهرش دنبال داره شونیا محترم خانوم هیکار چه نیا -

 گرده یم

 عجبمت یباحالت و دیآ یم تر جلو سپند ایپو حرف نیباا

 : کند یم نگاهم

 شوهرتون؟ -

 : پرسم یم و کنم یم کیبار را میها چشم

 ؟ نیشناس یم شما بله -

 یجلو که یزن هم بعد و ایپو و من نیب نگاهش دیترد با

 : چرخد یم بود ستادهیا در

 ؟ نیکرد دایپ کجا از رو نجایا -

 : دیگو یم عیسر ایپو

 یجور چه نجارویا که نهیا جواب نیتر تیاهم یب االن -

 نیگب هم ما به نیدار رستار از یخبر اگر لطفا میکرد دایپ
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 میبر سیپل نیماش با تهش و میکن دایپ مینگشت همه نیا

 ! یآگاه

 : کند یم نگاه سپند به هم زن

 شکستن منو خونه در پاشنه رستارن یآقا دنبال نایا -

 و است مردد انگار کشد یم گردنش پشت یدست سپند

 :  دیبگو چه داند ینم

 یم درستش من شده اشتباه ینور خانوم دیببخش شما -

 . اخلد دییبفرما و ادین دیبگ سیپل به دیکن لطف کنم

 ... سپند یآقا اما -

 شما خونه در اومدن یاشتباه نایا محترم خانوم نداره اما -

 کنم یم یعذرخواه من

 : کند یم اشاره خودش خانه و جلو به هم بعد
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 نیا به زیهرچ از قبل اما اشتباه ای درسته کارم دونمینم -

 غلطش و درست حاال ، الزمه کار هی که کنم یم فکر

 . گهید وقت هی واسه بمونه

 ای دارد یمنظور چه دمیفهم ینم ام مانده مات و جیگ

 ؟ بود یکس چه خودش اصال

 یم رستارو ن؟یکن یمعرف خودتونو نیخوا ینم شما -

 ! نیبد بهم درست جواب هی خدا تورو ؟ نیشناس

 چشمانش در که یغم با و اندازد یم ینگاه خانه داخل به

 : دیگو یم داشت را کردنش پنهان قصد

 ادربر َانوشم من نبود کردنتون تیاذ قصدم دیببخش -

 . رستار دوست و دیجاو
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 بودن آشنا نیا فهممیم تازه مانم یم میجا در زده ُبهت

 برادرش با یادیز شباهت است لیدل چه به اش چهره

 یمشک پرپشت یموها با تر بلند قد یکم فقط داشت

 . است

 و سوزد یم شتریب دلم مرگش لحظه و دیجاو یآور ادی از

 : بزنم یحرف چه دانم ینم اصال

 من متاسفم واقعا برادرتون بابت ؟؟ یگیم یجد -

 ! داره برادر دیجاو دونستمینم

 : ستدیا یم در یجلو
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 نتونستم یخاکسپار روز و نبودم رانیا من  ممنونم -

 شما با ییآشنا از حال هر به یول برسونم خودمو

 !؟ درسته ، خانوم گلچهره خوشبختم

 یها آدم مانند ، است نیمت و مودب اریبس لحنش

 کند یم رفتار دارند یخاص ژیپرست که تیباشخص

 نیشناسیم منو شما من برعکس نکهیا مثل درسته بله -

 : زندیم یلبخند

 دش ینم رستارم کهیکوچ داداش یول نبودم رانیا درسته -

 دیشهمسر نیگفت دمیشن االنم نشم دار خبر من و کنه نامزد

 . بشناسم تونستم

 : کنم یم گره هم در را میها دست

 نیا در جلو تاصبح وگرنه نیبود نجایا الاقل خوبه -

 ! شستمیم هیهمسا خانوم
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 خبر سیپل به زود ندارن یباز شلوغ به عادت نجایا -

 دنیم

 : اندازم یم ینگاه خانه به

 ؟ نجاستیا رستار -

 یم زنگ لمیموبا دوباره بدهد یجواب انوش که نیا از قبل

 هم و ایپو هم که است بلند یآنقدر شیصدا و خورد

 اندازم یم ینگاه کایرون شماره به کنند یم نگاهم انوش

 : دهم یم جواب ناچار به

 ! شهیم تموم داره مالقات ساعت پس؟ یشد یچ یگل -

 : آورم یم زبان بر را بود کننده قانع که یجواب تنها

 کردم داشیپ کنم فکر گشتم یم داداشت یکی اون دنبال -

 شمگو از را یگوش عیسر که کشد یم یبلند غیج کایرون

 کنم یم دور
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 شدم کر زهرمار -

 خوبه؟ االن؟؟حالش کجاست ؟؟یچجور -

 کنم یم کاریچ نمیبب کن قطع فعال دمشیند هنوز -

 زور به نایا مامان نهیبب رستارو خواد یم گفته رادمان-

 یتفاقا کنه یم فکر دنشید ادین اگر چوننشیبپ تونستن

 افتاده واسش

 بود آمده هوش به تازه رادمان کنم یم نگاه خانه به کالفه

 دهز بشیغ هاست مدت رستار نکهیا دادن حیتوض او به و

 . است سخت اریبس

 مکن یم کار یچ نمیبب بزار امیب تونم ینم فعال من -

 رادمان؟ دنید برم یجور من پس -

 نگاهم بدهم یجواب چه دانستمینم کنم یم لب ریز ینچ

 : میگو یم فکر بدون و افتد یم ایپو به
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 فعال ترسونتیم مارستانیب تا دنبالت فرستمیم ارویپو -

 برگردم خودم تا نگو یزیچ هم هیبق یجلو

 : کند یم گرد را شیچشمها ایپو

 ! یزاریم هیما من از چرا -

 : کنم یم قطع را یگوش

 ونمتینم که منم نهیبب رادمانو خوادیم ا؟یپو کنم کاریچ -

 ایب و برسونش برو پا توکه هی تو برم

 : دیگو یم عیسر انوش

 ؟ اومده هوش به رادمان -
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 : زنم یم لبخند

 رفتن همه شده داریب شیپ ساعت چند نیهم آره -

 ! نهیبب رستارو خواد یم اونم نکهیا مثل مارستانیب

 حرفش داند ینم انگار و دارد دیترد اش چهره در َانوش

 : بزند چگونه را

 میبزن حرف مورد نیا در کمی دیبا بنظرم -

 و شود یم اضطراب پر قلبم یا لحظه اما چرا دانم ینم

 : کوبد یم شدت به ام قهیشق کنار نبض

 ؟یچ درمورد  -

 وارد دنبالش به دو هر و کند یم ییراهنما داخل به را ما

 طرف به و افتد یم راه به ما از تر جلو میشو یم اطیح
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 قرار بزرگ یدرخت ریز باغچه داخل که یصندل و زیم

 . مینیبنش که خواهد یم و کند یم تعارف ، رود یم داشت

 : کندیم نگاه من به هم بعد

 نیبد گوش خوب زنمیم که ییحرفا به خوام یم ازتون -

 . دیکن فکر رستار به یالعمل عکس هر از قبل و

 یم ام نهیس به وار وانهید هم قلبم نبضم بر عالوه االن

 : شوند یم یگرفتگ دچار میها نفس و کوبد

 تاررس کجاست ؟ افتاده یاتفاق شده یچ بگو خدا رو تو -

 ؟

 با و کرده گره هم در زیم یرو را شیها دست َانوش

 : کند یم نگاه ما به تسلط

 ای نه ای دیدونیم یعصب شوک مورد در یزیچ دونمینم -

 . . . نیشد رستار درد متوجه اصال
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 : میگو یم شیها حرف انیم عیسر

 یوقت هم الیو یتو روز اون یحت دارم خبر دونمیم -

 و دیاوج آمبوالنس بعدم شدن ریدستگ هیبق و اومدن سایپل

 روز اون ، افتاد و شد بد حالش ببره خواست یم رادمانو

 . کرد تحمل رو یادیز یلیخ فشار

 اشک شود یم تنگش شتریوب شتریب دلم و ردیگ یم بغضم

 پر شیبرا ینگران با قلبم و شود یم جمع میها چشم یتو

 . کشد یم

 : دهد یم تکان یسر وار دییتا انوش

 یبچگ از شوک نیا شده بدتر روز اون از یچ همه -

 راهش تنها گفته ها بار دکترش و بوده رستار همراه

 شهیجسمان و یروح تیوضع کنترل  شوک از یریشگیپ

 همه گذرونده سر از آواخر نیا که یاتفاقات متاسفانه اما

 . ختهیر هم به زویچ



 

Romanzo_o 3327 

 حرف از پر دهانم و شود یم شل بدنم کنم یم احساس

 : نبودم گفتنشان به قادر اما

 تمدونسیم اما رمیبگ تماس باهاتون خودم خواستم ها بار -

 ور یکس خواست ینم دلش اس هیقض نیا مخالف رستار

 رفت ینم رونیب خونه از یحت بزنه حرف یکس با ای نهیبب

 دیجاو خاک سر مقصدش تنها رونیب گذاشت پاشو اگرم

 . بود

 همراهان به یبد یها خبر دارن قصد که ییدکترها مانند

 : زند یم حرف بدهند ماریب

 هی و باشه داشته ادامه بخواد مدام اگر یعصب شوک -

 استرس چالش هی با روز هر دچاره شوک نیا به که یآدم

 ای یقلب ستیا جز یزیچ بشه رو به رو شیزندگ یتو زا

 که ییها صحبت تمام یط!  ستین انتظارش در یمغز فلج

 تیوضع دمیفهم داشتم دکترش با وقت چند نیا من
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 هگید و کرده رییتغ یاضطرار به نرمال حالت از  رستار

 . بده ادامه رو یزندگ قبل اوضاع همون با شهینم
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 مهه کردم یم فکر یوقت چرا لرزدیم خواسته نا میها دست

 ؟ شد بدتر باره کی به شود بهتر است قرار زیچ

 رستارم یکارا دنبال فقط رانیا اومدم یوقت از من -

 و وجدان عذاب بخاطر کرده بدتر حالشو نجایا موندنش

 اممد شبا دونهیم شونیبان و باعث خودشو که ییدردسرا
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 ردردس روزا شهیم داریب شدن دماغ خون با و نهیبیم کابوس

 اام نشه متوجه یکس که کنهیم رفتار یطور همشم و داره

 یتو دهیم نشون رو یچ همه قرصا جعبه شدن یخال زود

 راه تنها زیچ همه از شدن دور شیزندگ از مقطع نیا

 کنه سرپاش دوباره تونه یم که هیدرست

 : کند یم نگاه من به ایپو

 ؟ خوبه حالت یگل -

 را انوش یها حرف و بودم نشسته میجا در زده بهت

 تمتوانس ینم ایپو به یجواب و کردم یم یحالج سرم یتو

 : بدهم

 و نیکن درک کامال تا الزمه وقت و نیشد شوکه دونمیم -

 کرشوف که هیزیچ از کمتر رستار فرصت یول دیایب کنار

 یم یناراحت و غم یتو داره که یروز هی هر دیکن یم

 ینم گهید رستار داره رو جونش یبرا سم حکم گذرونه
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 تمام خونوادش دنید بار هر با چون بمونه نجایا تونه

 ودوج یحت ارهیم خاطر به رو گذرونده سر از که یاتفاقات

 اما  مضره و کنه یم تازه زخمشو کنارش در هم شما خود

 . دیکن یم درمونش که نیهست یدرد تنها شما خب

 : است مانده جیگ و مات هم ایپو

 ؟ ادیم بر دستمون از یکار چه ؟ کرد کاریچ دیبا االن -

 : کند یم نگاه ایپو به بعد و من به اول انوش

 شملیدل نهیبب حاضر حال در رو یکس خواد ینم رستار -

 بشه اومدنش در پا از متوجه یکس خواد ینم بدشه حال

 به یول دونمینم گهید زیهرچ ای غروره اسمشه نیا حاال

 از گم یم کردم یزندگ باهاش سالهاست که یکس عنوان

 حال با یکس نکهیا از متنفره خودش به نسبت هیبق ترحم

 ادیم بدش کنه تحملش و رتشیبپذ بخواد بد

 : کند یم نگاه من به
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 هر هست یک هر هست که یچ هر یبفهمون بهش دیبا-

 ادامه یبرا دیبا یبد ادامه باهاش یحاضر باشه که طور

 تو و پوچ کنه یم حس االن چون یکن دلگرمش دادن

 فتهویب واسش یاتفاق چه ستین مهم براش گهید و هیخال

 : دهم یم تکان یسخت به را میها لب

 نمشیبب خوام یم ؟ کجاست االن -

 : دیگو یم ایپو و کنند یم نگاه من به دو هر ایپو و انوش

 ؟؟ زونهیم حالت ؟ یدار طشویشرا یمطمئن -

 بار هر و نبودم زونیم مدتهاست من ؟ بود زونیم حالم

 : دیلنگ یم ام یزندگ از یا گوشه کی

 نمشیبب خوام یم فقط ستین مهم من حال -

 : کند یم نگاه من به تر یجد انوش
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 زار حال با  نیخوا یم اگر مهمه یلیخ شما حال اتفاقا -

 نیبر زنهیم ادیفر رو غصه و ینگران که یا چهره و

 و شما حال!  نیباش نداشته یدارید که بهتر همون جلوش

 نظر رد دیبا االن که هیزیچ نیتر مهم رستار با برخوردتون

 . نیباش داشته
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 یبرا نمینش یم میجا در صاف و دهم یم قورت را بغضم

 باشم دیمف ام یزندگ در خواستم یم شده که هم بار کی
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 تمام کردم تجربه را عشق او با که یکس نیاول یبرا و

 کند دایپ تمیر او با ام یزندگ دوباره بلکه تا کنم را تالشم

 یتو یزندگ نبض یصدا دوباره و شود ساخته دوباره

 .  شود انداز نیطن مانیها گوش

 ششیپ ببر منو فقط باشه -

 : شود یم بلند شیجا از انوش

 زا قبل خوام یم ، هینیب شیپ قابل ریغ یزخم دال نیا  -

 رهیگب شدن بیغ و رفتن به میتصم ییتنها خودش نکهیا

 همراهش خواد یم کجا هر تا یتون یم که یکن قانعش تو

 وطشیشرا و دیکن صحبت خونوادتون با دیبا ، یباش

 عذاب نیا کردن کم یتو بتونن اونام تا نیبد حیتوض

 فاصله شونیهمگ از تینها در و کنن کمک بهش وجدان

 مونهم یبرا رو رستار تونه یم که هیراه تنها نیا نیریبگ

 . داره نگه
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 : کنم یم نگاه او به مات

 یگیم طرف هی از. .  فهمم ینم ؟ میریبگ فاصله -

 فاصله یگیم طرف هی از کنهیم کمک بهش خونواده

 . . میریبگ

 : اندازد یم نییپا را نگاهش

 که وقتش بدم حیتوض تونم ینم من گهید رو ییزایچ هی -

 ینتویم یدونیم اگر االنم گهیم بهتون رستار خود برسه

 یمن اگرم داخل برو یباش باال یلیخ دوز با مسکن واسش

 . کن فراموشش شهیهم یبرا االن نیهم از یتون

. 

. 
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 یقعش پس شدم ینم مسکن رستار یبرا االن اگر مسکن؟

 کردم یم فراموش ؟ خورد یم یدرد چه به بود نمانیب که

 و کنم شیرها یراحت به که بود یباز بچه مگر عشق ؟

 سخت یها روز یتو اگر ؟ فراموش را تو ادمی هم بعد

 چه به راحت و دردسر یب یروزها در بودنم ماندم ینم

 عشق نیا یپا جوره همه االن اگر ؟ خورد یم یدرد

 جز یزیچ نمانم بدش حال و رستار یپا االن اگر نمانم

 ! دهم ینم نشان را گذشته فیضع و عرضه یب یگل
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 میباش زنده که یا لحظه تا رستاره و من نیب که یزیچ -

 به دوزش یمسکن چیه چون مونم یم شهینم فراموش

 . ستین باال اون یبرا من اندازه

 در که یجور کنم یم انیب را کلماتم قدرت با و مطمئن

 ، شوم یم خاطرش یآسودگ متوجه یحد تا انوش نگاه

 : دیگو یم نیمت و موقر

 فتگ یم بهم یحس هی اما ندارم ازتون یشناخت نکهیا با -

 نینکرد دمیناام که ممنون کنم حساب روتون تونم یم

 تالشمو تمام مونیزندگ به خوب حال برگردوندن یبرا -

 کنم یم

 : کند یم اشاره ساختمان طرف به

 ایب دنبالم -

 : زند یم حرف رفتن راه نیح در
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 روش به اصال بمونه ادتونی لطفا گمیم که ییزایچ -

 نینکن رفتار یطور اصال نیدیشن یزیچ من از که دیارین

 یمعمول و یعاد یلیخ نیدار خبر حالش از کنه فکر که

 نیدونستینم هیقض نیا از یچیه که قبل یساعتا مثل

 که یحد در رستارو مطمئنم نیبش رو به رو باهاش

 . دیشناس یم نهیب زیر چقدر دیبدون

 مستیا یم یاصل ساختمان یجلو کشم یم یقیعم نفس

 : کند یم نگاه من به ایپو

 بهت بخوام من که ییحرفا نیا از تر یقو دونمیم -

 کش پس یایم بر پسش از یکن یم فکر اگر بزنم یحرف

 نطورهیهم ندارم

 کمک و ایپو حضور چقدر ، دهم یم قورت را بغضم

 تک تک به دادیم دیام و یدلگرم ام یزندگ در شیها

 : لحظاتم
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 اررست نه دور زیبر استرساتم نباش نگران اصال یگل -

 هک یهست یکس تو نه بشکنه یراحت نیهم به که هیآدم

 کایونر دنبال رمیم منم داخل برو یبکش عقب و یش خسته

 ود هر یبرا تره مناسب کردن صحبت یدونفر کنم فکر

 . نفرتون

 : کنم یم نگاه شیها چشم به یدان قدر با

 ایپو ممنونم ازت یچ همه بابت-

 : زند یم یچشمک لبخند با

 کشم یم دماغت از رو همه یکن یم جبران وقتش به -

 رونیب

 مسخره توانست ینم چوقتیه رومیم غره چشم او به

 کند یم نگاه ما به هم انوش ، بگذارد کنار را شیها یباز

: 



 

Romanzo_o 3339 

 دارم کارا یسر هی رونیب بعدم داخل ارمیم دارویخر منم -

 . بدم انجام که رمیم

 ودب طونیش و شر که دیجاو برادرش برعکس قایدق انوش

 جمع هنوز را جمالتش یحت است نیسنگ  و مودب ،

 : بنددیم

 کنم یم تیموفق یآرزو براتون شماست به دمیام -

 : دهم یم تکان یسر

 ممنون -
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 انوش به کوتاه ینگاه با یگرید حرف چیه بدون هم بعد

 یتند یها ضربان قلبم نکهیا.  شوم یم خانه وارد ایپو و

 دست رود یم باال استخوانم و گوشت از استرس و دارد

 یم کنترل را خودم دیبا انوش گفته طبق اما نبود خودم

 یم دار خبر زیچ همه از رستار و دادمیم گاف دینبا کردم

 اب کنم رفتار او با دیبا شهیهم مانند و یعاد کامال ، شد

 دمیشن ینم را ها حرف نیا اگر کنم یم فکر یکم خودم

 یواکنش چه کردم یم دایپ را رستار نجایا ایپو با همراه و

 دیبا تر نییپا دوز با االن بود که چه هر ؟ دادمیم نشان

 و کم بودم خانه نیا داخل که بار نیآخر دادمیم انجامش

 و تسم کدام اتاق دانستمیم و بودم کرده کنکاشش شیب

 . هستند کجا ها زیچ هیبق و آشپزخانه و سالن
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 قدم یصدا جز خانه سکوت در بود شده خشک میگلو

 یم نگاه اطرافم به مدام دمیشن ینم یزیچ خودم یها

 ینم هنوز نکهیا با کنم دایپ رستار از یاثر بلکه تا کردم

 . باشم داشته یواکنش چه برابرش در است قرار دانستم

 ، روم یم بود هم کنار شانیها در که یاتاق دو سمت به

 میاج در صاف و فرستم یم رونیب قیعم را نمیسنگ نفس

 نشد وارد از قبل کاش زنمیم در به تقه چند و ستمیا یم

 ؟ است اتاق کدام یتو قایدق رستار دمیپرس یم انوش از

 و دهم یم فشار را رهیدستگ آرام شنوم ینم یجواب یوقت

 یم اتاق یتو را نگاهم اطیاحت با کنم یم باز را در

 نرویب را ام شده حبس نفس نکردنش دایپ با و چرخانم

 . فرستم یم

 با و روم یم دوم در سراغ به اضطرابم از پر یها قدم با

 ندچ گذشت با و زنمیم در به تقه چند دوباره دیترد یکم



 

Romanzo_o 3342 

 و بندم یم را میها چشم!  رمیگ ینم یجواب هم باز هیثان

 ازب را در بالفاصله و دهمیم قورت یسخت به را دهانم آب

 متوجه نباریا و چرخد یم فضا یتو نگاهم کنم یم

 . شوم یم مقابلم ییدستشو

 و دمیم جرات خودم به نبود یخبر رستار از هم باز

 : زنمیم شیصدا باشد پنهان میصدا لرزش که یطور

 ؟ ییکجا ؟ رستار -

 یب جز یخبر و چدیپ یم گوشم یتو دار زینو یسکوت

 کار اتاق به که یا کوتاه پله چهار از دیآ ینم ییصدا

 نجایا بار نیاول یبرا که یروز رومیم باال شد یم وصل

 هم هنوز شدم دارد قرار نجایا که یکار اتاق وارد بودم

 نفس که یطور دهدیم را قبل دفعه خوب یبو همان خانه

 و بود باز مهین اتاق در ، شود یم تر راحت میبرا دنیکش

 بدون نباریا.  نبود هم یراحت کار دنید را داخل در یال از
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 در که کشم یم سرک داخل به در یال از آرام زدن در

 ردبرخو پشتش وارید به و شود یم باز کامال خود به خود

 ار میها پلک محکم دهد یم یبد نسبتا یصدا و کند یم

 را خودم افتد ینم اتفاق نیا اگر دهم یم فشار هم به

 ! دانستمیم نوبل زهیجا برنده

 وارد بود نشسته کمرم یرو که یسرد عرق و دیترد با

 شکستن و افتادن یصدا یزیچ هر از قبل و شومیم اتاق

 جمع حواس شودیم باعث خودم یکینزد در قایدق یزیچ

 .کنم بلند را سرم
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 یها تپش با ام نهیس و بود کرده عرق میها دست کف

 یم داص سمت به شد یم نییپا و باال قلبم دیشد و نامنظم

 شمچ دو با بار کانتر پشت دورتر یکم فاصله با و چرخم

 و تادهاف کانتر پشت که یوانیل و بود من به رهیخ که نافذ

 .شوم یم رو به رو بودند نیزم پخش شیها شهیش خرده

 :زنمیم لب ناباور

 !رستار-

 دنشید از یقدر به من اما کند یم نگاهم فقط حرف یب

 یفکر بخواهم که آن از زودتر میپاها که بودم زده جانیه

 یم چه بفهمم نکهیا از قبل و دیآ یم در حرکت به کنم

 .کشم یم بو را تنش عطر و کشم یم آغوش به را او کنم

 چقدر است زیانگ خاطره و پرمعنا میبرا آغوش نیا چقدر
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 تشیامن احساس چقدر و بود شده خالصه آن در یدلتنگ

 انیم که گذردیم هیثان چند دانمینم اما داشتم دوست را

 ییها دست مثل است کم یزیچ فهممیم ها حس نیا همه

 و گرما مثل کند بغلم متقابلن و شود حلقه دورم که

 نیا تا! نبود یخبر االن و داشت شهیهم که یتیمیصم

 از را من رستار رندیبگ جان ذهنم در درست فکرها

 یم چشم من به یجد یا چهره با و کند یم جدا خودش

 :دوزد

 ؟یکن یم کاریچ نجایا-

 مانند که نگاه طرز نیا! رود یم باال میابروها تعجب از

 :کرد ینم القا را یندیخوشا حس اصال بود ها بهیغر

 کنم؟ یم کاریچ ستین ه؟معلومیسوال چه نیا-

 :ردیگ یم من از را نگاهش و رود یم تر عقب

 ؟یکرد دایپ یچجور نجارویا-
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 برعکس شیموها و دارد تن به یمشک جذب شرتیت

 در اوقات اکثر که یخونسرد و بود ختهیر هم به شهیهم

 نشیگزیجا تیجد و اخم و ندارد وجود بود اش چهره

 .است شده

 ن؟منیهم!کنمیم کارینجاچیکردم،ا دایپ یچجور نجارویا-

 منیبب بودم نگرانت وجودم و گوشتم و پوست همه با

 تنگا کردم داتیپ که االن ستین یخبر ازت چرا ییکجا

 رستار هنوز کنم یم حس که یطور اس بهیغر هی نهیع

 !نکردم دایپ خودمو

 را میسع تمام کنم یم نگاه شیرفتارها و خودش به قیعم

 دست بدش حال دانستمیم نباشم یعصبان که کنم یم

 :کردم یم یکار شیبرا دیبا و ستین خودش

 توش میزندگ مهم آدم که ییجا کردم؟من دایپ یچجور-

 رهینم ادمی رو باشه
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 و حرص دینبا رومیم جلوتر را بود رفته عقب که یقدم

 ستمیس به و شود ناراحت بود ممکن خوردم یم جوشش

 :شود وارد فشار اش یعصب

 که یرخب هی یحت نه داشتم خودتو نه یستین اس دوهفته-

 یفهمیکشن؟میم یچ خونوادت یکنه،نگفت دوارمیام بتونه

 فکر به ای بگردن تو دنبال دوننیخبره؟نم چه خونه اون تو

 باشن رادمان

 :دیگو یم من به یجد نگاه باهمان و زندیم یپوزخند

 خبره؟ چه نجایا یفهم یکشم؟م یم یچ من یدونیم تو-

 آشفته نگاهش،حال عمق یتو وغصه اش چهره یتو غم

. بود ساخته گرید یرستار یواقع یمعنا به درهمش و

 سوال یلیخ دینبا آورم یم خاطر به را انوش یها حرف

 کنم چشیپ
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 یزیچ اگر اما دانستمیم را زیچ همه یمخصوصاوقت

 حالش از که بفهمد و کند شک بود ممکن گفتمینمهم

 :دارم خبر

 یدیکش یچ دونمینم یرفت خبر یب و ینموند چون نه-

 دارم زور به که میشاک یاونقدر هم دلخورم ازت هم

 .زنمیم حرف باهات

 حوصله من نه چون برگرد یاومد که یدر همون از پس-

 یایکنارب بامن یتونیم تو نه دارم رو یکس
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 یسع کهنیباا شود یم باعث من به نسبت تفاوتش یب لحن

 هدوهفت از بعد ردیبگ حرصم یول داشتم خودم کنترل در

 مانند او یول بودم آمده دنشید به یاطالع چیه بدون

 !تمسین شیب یمزاحم شیبرا انگار و زندیم حرف ها بهیغر

 ام؟یکنارب باهات تونمینم من-

 شیجلو باال را بود آن در مانینامزد حلقه که یانگشت

 :رمیگیم

 باتو تهوق یلیخ ؟منیکنینم اشتباه ه؟بنظرتیچ نیا پس-

 از دلخوره یکی که مواقع نیا در!نهیآد یآقا اومدم کنار

 کنن یم شیشاک شتریب نه ارنیم در دلش

 و زدیریم خی درونش و داردیم بر دیجد یوانیل تیاهم یب

 یول کند یم یخال آن در را یرنگ زرد یدنینوشهم بعد

 هب و زارمیم وانیل یرو را دستم بردارد را آن نکهیا از قبل

 :کنم یم نگاه اش کالفه صورت
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 !یکن دلخورم شتریب نکهیا نه یاریب در دلم از اومدم-

 یم کانتربار یرو من طرف دو را دستش و کند یم یاخم

 مگرفتیم قرار مقابلش قایدق و وسط من که یطور گذارد

 :دیگو یم آرام و برد یم جلو گوشم کنار تا را سرش

 که یاره؟منیم در دلم از یک میشاک ایدن هی از که یمن-

 و ایدلخور بلده یک دادم دست از مویزندگ آدم نیزتریعز

 هم از رو نهیآد خونواده که یببره؟رستار نیب از دردامو

 یک رو ستین خوشحال اما دیرس آرزوش به و دیپاش

 کنه؟یم درک

 کشم یم صدا یب یقیعم نفس و بندمیم را میها چشم

 :داشت ازین من به االن درد پر رستار

 !من-

 :کند یم نگاه صورتم به تمسخر با
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 هنوز که ییست؟توین نیسنگ واست یادیز خورده هیتو؟-

 ؟یایب کنار یچ همه با تا کنن کمک بهت دیبا هیبق

 رود یم فرواعصابم یتو شین مانند و است تلخش زبانش

 هم باز اما دهد یم حرصم زشیآم تمسخر نگاه و

 بندازم راه دعوا بودم امدهین کنم یم حفظ را ام یخونسرد

 :بزنم دامن زیچ همه به و

 یکس ای بشم دهیدزد نکهیا از تر نیسنگ نه یول نهیسنگ-

 به من راحت التیخ پس!بخوره ریت چشمام یجلو

 که نمونده یزیچ گهید و دارم عادت نیسنگ یبارها

 ودستم بخاطرش بخواد یوکس باشم ومدهین کنار باهاش

 !رهیبگ

 هب یا عالقه من چون کن تویزندگ برو خوشبحالت پس-

 ندارم یکس دوش یرو شدن بار

 :باشم آرام دیبا کنم یم کنترل یسخت به را حرصم
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 یکس محتاج یبگ یخوا ی؟میکن یم لج یدار یک با-

 هشب غمتو ینزن حرف یکس با اگر اما نباش ؟خبیستین

 !یترک یم یکنیم باد غم ینش سبک و ینگ

 :ردیگیم فاصله و رود یم عقب
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 شم سبک و بزنم حرف باهاش نبوده یکس عمر هی من-

 نباش من نگران تو نامحدوده تمیظرف گهید
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 یوقت برم کنم ولت ینباشم؟چجور نگرانت یچطور-

 خودت به نگاه هی نهیآ ست؟توین خوش حالت دونمیم

 یبش درمون بگو دردتو یکرد فرق آسمون تا نیزم بنداز

 کنه دایپ شدنشو خوب راه سکوت با تونسته یک

 :کند یم فرو شیموها یتو را دستش کالفه

 گهید برگردم خونه اون به تونم ینم گهید فقط خوبم من-

 وسط بزرگ حفره هی چون باشم قبل آدم اون تونم ینم

 روب بره یم نیب از خودشو تو کشهیم رو همه که مهیزندگ

 !برو یش خالص ازم یدار وقت تا یگل

 بهم مگه! یکرد خودتوفراموش و من کل به تو رستار-

 یچهر آخرش ینگفت تو؟مگه و مونم یم من تهش ینگفت

 برم؟ کجا پس یکنارم بازم بشه

 االن بود وفتادهین اتفاقا نیا که بود یوقت مال حرفا اون-

 نم شیآت که ییجا نباشم من که ییجا برو ، برو فقط
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 مهه باشم من اگر نباشه من از یاثر که ییجا رهینگ دامنتو

 فرار راه گهید و باتالق تو یکن یم ریگ سوزه یم یچ

 !یندار

 یم میلبها رو را اش اشاره انگشت بزنم یحرف بخواهم تا

 :کند یم نگاهم عاجزانه و گذارد

 ینم چون یبر کهخوام یم یباارزش برام چون یگل برو-

 روب ،یبر که خوامیم یکن ریگ من منجالب تو دوباره خوام

 نشو من سوز پا یخودیب

 نیچند دارد را کردنم خفه قصد میگلو در یزیچ ینیسنگ

 :کند یم میرها باالخره تا دهم یم قورت را دهانم آب بار

 سرم از نمتینب دوهفته ؟کهیکرد فرض یچ منو تو-

 برم؟جواب کنم ول منم و یبزن بهم حرفارو نیا ؟کهیبپر

 یم بازم یبود دور ازشون سال همه بدم؟اون یچ رو هیبق

 تو ریتقص اصال افتاده که یاتفاق نی؟ایبر یکن ول یخوا
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 یسزا به گناهکاراشم و اومده شیپ که هیزیچ ستین

 !دنیرس اعمالشون

 هب است سخت نرفتن در کوره از یبرا لحنم کنترل چقدر

 :زند یم زل میچشمها

 آدم نیزتریعز دادن دست از با منم یاصل گناهکار-

 که یاون رستار داره ادامه هنوز اما شدم مجازات ممیزندگ

 گرا پس خوبم بودن بد تو فقط من ستین یکنیم فکر

 خودمو شما از بهتر چون نیباش من از دور دیبا گمیم

 شناسمیم

 حیتوض هرچقدر که ییها بچه مانند کنم یم اخم لجوجانه

 :کنند ینم قبول و فهمند ینم بازهم بشنوند

 یم سخت تو بدون ینیب یم چون یبد یگ یم راست-

 ههم اول بار هی نیبب یکن ترش سخت یخوایم یه گذره

 دمیبخش یول یشکست دلمو یکرد ناراحتم ماجراها نیا
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 کراتوف خوب پس یندار یبرگشت راه گهید نباریا کن باور

 !برو بگو بعد کن

 لشیدل ایبمانم؟ دور او از خواست یم بدش حال بخاطر

 ودب ناخوشش حال لشیدل تنها است؟امامطمئنم گرید زیچ

 هک نشوم نگران که بفهمم یزیچ هیقض نیا از خواهد ینم

 نکند ناراحت را هیبق شتریب
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 من کشد یم سر نفس کی و دارد یم بر را کنارم وانیل

 مین هب و ستادهیا گرمید سمت او و ام زده کانتربار به هیتک

 :کند یم نگاه رخم

 آره؟ دستت کف گذاشته ویچ همه انوش-

 که بودم نکرده رفتار یطور که من مانم یم میجا در مات

 یم فکر نطوریا خودم فقط دیشا ای!شود متوجه را یزیچ

 :کردم

 رو؟ یچ-

 :زندیم یکج پوزخند

 یول یباش دنیترک حال در شده باعث که یزیچ همون-

 رصح و یند بروز تتویعصبان تا یکن یم کنترل خودتو

 یلیخ تو که نبودن یعاد یزایچ من ینم،حرفاینب خوردنتو

 و یکن کنترل لحنتو یکن برخورد خونسردباهاشون

 !ینکن جمع لباتو باحرص
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 ارب هی یگل کنن سرت تو بودم؟خاک عیضا نیا در یعنی

 لو و زد زار افتیق یول یکن پنهون رو یزیچ هی یاومد

 !رو یچ همه داد

 رنزا من دهن تو حرف یخودیب دونمینم یزیچ من نیبب-

 داد چشات و یکن یم گم پاتو و دست یگ یم که دروغ-

 منو واسه تو یدونیم رو یچ همه که دهیم لوت و زنهیم

 .یراه اول هنوز زدن گول

 یبرا یزیچ و شده رو دستم دانمیم و دزدمیم را نگاهم

 :نمانده کردنش پنهان

 برخ منو یول یبرس بد حال از درجه نیا به یگذاشت چرا-

 ؟ینکن

 دارم که یدرد کرده بزرگش یادیز انوش ستین میزیچ-

 یترس ازش شهیپ سال یلیخ مال روزید نه و امروزه مال نه

 ندارم
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 :اش یالیخ یب نیا از ردیگ یم حرصم

 بزرگ یکاف اندازه به مسئله نیا نکرده بزرگش انوش-

 پس از ییتنها یدار یسع شهیهم نکهیا از متنفرم هست

 خودت یکن درست ویچ همه تنه هی یایب بر یچ همه

 ممهم واست یگیم یکن یم هیبق تن و یدوزیم و یبریم

 اما باارزشم واست یگیم یدینم انتخاب حق بهم یول

 گهیم یچ من دل یبفهم یخواینم

 ظربن فیضع دوباره خواهدینمدلم کنم هیگر خواهدینم دلم

 ار دستم است سخت میبرا بغضم بردن فرو اما برسم

 و افتد یم کشد،شالم یم خودش طرف به و ردیگیم

 :شود یم دهیکش میموها سمت به نگاهش

 وامخینم یکن تحملم خوامینم بده حالم گفته انوش چون-

 وت یکن کمکم که یبدون موظف خودتو و یکن یدلسوز

 تیزندگ یپ برو َزردک یندار من به ینید چیه
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 انگار و شود یم دهیکش میموها یرو سرانگشتانش

 :است مشخص نگاهش در خاص یحسرت

 هوی یاهیس نداره درمون من درد یبش درمون نکن یسع-

 رستار رهینم نیب از یخوب با یبد شهینم شسته یدیسف با

 و هشیم درد شهیم غم  شهیم شه،بالینم درست یگل با هم

 .خوام ینم گلم واسه نارویا من

 یبرا نمیبب را بود نگاهش در که یزیچ خواهد ینم انگار

 بود پر که یذهن با من و شود یم رد عیسر کنار از نیهم

 دنبالش به جیگ قدم چند آخرش جمله به کردن فکر از

 نوک یش رفتن فرو با شود یم همراه آخرم قدم اما رومیم

 . کشم یم درد با یبلند غیج و میپا کف در زیت

. 

. 
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 میاهاپ و افتدیم شکسته وانیل یها خورده شهیش به نگاهم

 را میها دندان افتم، یم میجا در درد با و شود یم سست

 .شود کمتر دردش تا دهم یم فشار هم یرو

 او از را نگاهم حرص با دیآ یم طرفم به شوکه رستار

 اما کنم خارج میپا از را شهیش کنم یم یسع و رمیگیم

 همد انجام را کار نیا توانستم ینم و نداشتم را دلش انگار

 :کند یم نگاه میپا از شده یجار خون به ،

 !خودت با تو یکرد کاریچ-
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 :دهم ینم یتیاهم میپا کف سوزش به

 واست؟ شدم مهم االن توچهبه-

 از را شهیش خواهدیم و کند یم اخم حرفم به تیاهم یب

 :کشمیم کنار را خودم که کند جدا میپا

 نزن دست من به-

 :کند یم نگاهم متعجب

 بزار پات شده زخم یکشیم درد ی؟داریشد خل-

 !کنم کمکت

 :خندم یم یعصب

 یآقا مهمه واست من دنیکش کشم؟درد یم درد-

 مقابل در دردش ینیبیم رونیب از که یزخم نینه؟ایآد

 ستین یچیه دلمه رو یزخم

 :دهم یم جواب تر عیسر خودم که بزند یخواهدحرف یم
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 یزن هم به حال و زونیآو دختر اون حکم االن دونمیم-

 کن باور رهیگ یم عقم ازش خودمم یحت که دارم رو

 وجهت با برو یگفتیم بهم و بودم میزندگ از گهید هرنقطه

 رفتم یم کردم یم ول لحظه همون درخشانت سابقه به

 رونیب هب یشتریب خون و شود یم شتریب میپا کف سوزش

 :دهم یم ادامه را حرفم اما کند یم دایپ راه

 یبگ خواستم ینم بود بدت حال بخاطر موندم که االنم-

 ردک ولم ستمین یقبل آدم اون و ستین خوب حالم دید تا

 هی تا دارم یغرور خودم واسه منم بگم بهتره االن اما رفت

 بهت خودم بعد به ییجا هی از یول امیم دنبالت ییجا

 !میزندگ از یبر یکن جمع تر عیسر هرچه کنمیم کمک

 در دهش حبس ینفس با  و کنم یم نگاه میپا کف شهیش به

 یوت یقیعم درد کنم یم خارج میپا از را شهیش هیثان کی

 :شومیم راحت باالخره اما چدیپ یم میپا
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 یول داره درد یکل  هینجوریهم دلمونم از آدما کندن-

 یبکن یمجبور کنن زخم دلتو یتو شهیش مثل یوقت

! رستار نداره دیجد زخم واسه جا دلم من  دور شونیبنداز

 زا کنه یم یزیخونر داره و کرده باز سر یقبل زخم فقط

 !متاسفم خودم واسه دادم رات دلم به نکهیا

 :کنم یم نگاهش شهیهم از تر یجد

 یفهموند بهم تو یول کنم ظلم خودم به دارم عادت من -

 و ستین بهتر و تر مهم خودم از چکسیه و زیچ چیه

 خواستم وجودم تمام با که یکس به ندم بها یخودیب

 رغرو بعد به نیا از ندونست قدرمو اون یول باشم کنارش

 !ستین یچیه من غرور یجلو تو

 چشم یجلو و کنم یم جور و جمع را خودم بعدهم

 یم بلند میجا از یسخت به بود شده رهیخ من به که ییها
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 ای امدهین بند میپا یزیر خون نبود مهم میبرا انگار شوم

 است قیعم زخمش و سوزد یم شدت به میپا کف
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 هماند ته و نشوم کوچک آن از شتریب خواستم یم فقط

 .دارم نگه خودم یبرا را غرورم یها

 یم رفتنم مانع و ستدیا یم میرو به رو من از جلوتر عیسر

 :شود
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 نمک زشیتم برات سای؟وایبر یخوا یم کجا وضع نیباا-

 .کن من بار یخواست یهرچ بعد ببندمش

 :کند یم خوش جا میها لب یرو یقیعم پوزخند

 یدار یمشکل هر افتاده یهراتفاق بگم بهت نجایا اومدم-

 امخویم نه االنم برو یگفت یول میکن یم درستش باهم

 ونمت یم وضعم نیباا که یباش نگران نه یکن واسم یکار

 .برم خوام یم کنم یم گوش حرفت به دارم نه ای برم

 ونا ارمیب چسب نیبش یگل نکن یلجباز ها بچه نهیع -

 کنهیم یزیخونر داره ببندم زخمو

 :زنمیم اش نهیس تخت

 یآدم یباش نگرانم خوام ینم یکن یکار برام خوام ینم-

 بشه رانمنگ دینبا گهید یعنی باشم شیزندگ تو خوادینم که

 هباش مهم واسش من یزیخونر دینبا ببنده زخممو دینبا

 !برم برو،بزاره گفته که اش خواسته طبق دیبا فقط
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 :زنمیم اش نهیس تخت دوباره

 شینیب ینم و دلمه رو که یزخم نباش زخمه نیا نگران-

 یم نمک یه که یزخم کنهیم درد نیا از شتریب یلیخ

 خمز نیا و رمیم سوزهیم نیا از شتریب یلیخ روش یپاش

 یشیم راحت کامال گهید کشت منو شدو یچرک که تهش

 اتوییاتنه شه دردسرت باشه زونتیآو که ستین یگل گهید

 !کنه خراب

 قلبم انگار شد ینم یخال جوره چیه انگار و بود پر دلم

 زیچ چیه انگار کند خاموشش که نبود یآب و سوخت یم

 .ردیبگ را دلم زخم یزیخونر یجلو توانست ینم

 که یا خونواده اون از هم شه خالص رهیبم یگل-

 کم اونا از یچیه که ییتو از هم نخواستنش چوقتیه

 ...همتون از شه خالصه رهیبم یندار

 نده ادامه بسه!یگل بسه-



 

Romanzo_o 3368 

 لال رسما که زندیم را حرف نیا بلند و تحکم با یقدر به

 :کند یم نگاهم رهیخ اش شده قرمز یها چشم با شومیم

 ؟خداسرم رو بشه آوار شتریب ایدن شه؟که یچ که یریبم-

 وحر به شه کم یکی تو سر از مو تار هی که روزو اون ارهین

 نفس یراستم قسم اون بعد که خودت جون به دیجاو

 با ونکاریا نکن حرفارو نیا نزن!منه هیزندگ حکم دنتیکش

 !من دل

 :کنم یم جمع را میها لب بغض با

 حال تا! کردم خوب کردم یبادلت؟هرکار کردم کاریچ -

 اچر مهمم واست نقدریا یراست یراست اگر!یکن درک منو

 مرده گهید نباشم تیزندگ باشم؟تو تیزندگ تو دینبا یگیم

 برات؟؟ داره یفرق چه من زنده و

 شکنجه مردنت از حرف با یه که مهمم واست ؟یچ تو-

 هک دادم دست از ویکس کم اومده سرم ییبال منو؟کم یدیم
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 مقس یچ به ی؟گلیزنیم مردن از حرف ینطوریا جلوم باز

 یزندگ نیا بار کشم ینم گهید من که بخورم

 رادمان یجا اصال کاش بودم دیجاو یجا کاش!نویسنگ

 راحت ذره هی دلم موقع اون دیشا بودم تخت اون یرو

 .شد یم
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 پرحرفش نگاه و عاجزانه لحن اندازم یم نییپا را نگاهم

 کنم را حالش مراعات و شوم تر آرام یکم شود یم باعث

 .شود فراموشم اش یضیمر دینبا باشد چه هر

 وت رو یفرصت هی یستین چکدومشونیه یجا االن یول-

 یدار یدونینم قدرشو اما نداشتن گهید نفر دو که یدار

 هی ینر اگر ینامرد یول رمیم برو یگیم!یکن یم حرومش

 تاآخر یبزار اگر ینامرد بشه خوب حالت که ییجا

 یبمون بدت حال یتو عمرت

 هداشت آرامش تو یبخند تو یباش خوب تو درک به من-

 یب بدونم باشه راحت ازت المیخ هیکاف من واسه یباش

 بسه واسم نیهم یکن یم تویزندگ یدار دردسر

 نییپا یاشک تا کشم یم میچشمها یرو دست پشت با

 :وفتدین
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 هم یآرامش رونیب برم در نیا از من یکنیم فکر-

 برم امخویم کنار برو باشه یکنیم فکر نطوریا مونه؟اگریم

 خودم به بخواهم تا که شوم رد کنارش از کنم یم یسع

 ستشد کند یم بلندم نیزم یرو از هیثان از یکسر در میایب

 :کند یم نگاه صورتم به و گذاردیم یزانوها ریز را

 !مونهینم یآرامش نجاهمیا یبر در نیا از نه-

 :شوم یم یحرص بعد و کنم یم نگاهش جیگ و مات

 برم خوامیم بزار ؟یکنیم کاریچ نیزم بزار منو-

 و دکن یم یط گرید یاتاق تا را یریمس و دهد ینم یتیاهم

 نآمد نییپا در یسع تقال با و کنان غیج غیج همچنان من

 :داشتم

 که یراحت یزندگ اون نمیبب برم خوامیم منو نییپا بزار-

 هیچجور باشم داشته قرار یکنیم فکر
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 یواکنش چیه میها زدن غیج و ها خوردن تکان مقابل در

 از بعد.بودم گرفته قرار آغوشش در سفت و دادینم نشان

 رارق بود تخت کنم فکر که ینرم یجا یرو آرام هیثان چند

 یرو ار دستش بخورم یتکان بخواهم نکهیا از قبل رمیگیم

 یم مهار را میدستها گرشید دست با و گذاردیم دهانم

 ودب صورتم کینزد یقدر به شود یم خم طرفم به و کند

 کردم یم احساس را پوستم یرو شیها دم باز و دم که

 یم آرام که مانم یم شیها چشم به رهیخ منفعل و تقال یب

 :دیگو

 تو و من فقط بعدش و بگذره نایا همه یخوا یم اگر-

 خترد هی نهیع کلبه هی و آفتابگردون مزرعه هی و میبمون

 ببندم زخمو من تا بمون نجایا خوب

 :کند یم زمزمه گوشم کنار

 قبوله؟-
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 یول نبودم زدن حرف به قادر دهنم یرو دستش وجود با

 یفمن را سرم نداشتم کردن قبول قصد هم یراحت نیهم به

 :چسبد یم تر سفت را میها دست که دهم یم تکان وار

 ببندمت تخت به مجبورم پس-

 دهمیم تکان شتریب را خودم و شود یم گرد میها چشم

 مخوردن تکان با و رفتیم اعصابم یرو میپا کف سوزش

 :کند یم نگاهم الیخ یب شد، یم هم بدتر

 ونریب یرینم نجایا از نخوام من تا نخور تکون یخودیب-

 دوم؟ ای اول راه دم،یم بهت گهید فرصت هی

 تاررس بودم افتاده نفس نفس به میها کردن تقال بخاطر

 است دوخته من به یجد را نگاهش
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 قصد کردمینم قبول را اول راه اگر یجد یجد انگار

 !دارد را دوم راه یاجرا

 کم بود دهیچیپ آن در که یدرد و میپا کف یسیخ حس

 ما شده آرام فهمد یم انگار م،یایب کوتاه کند یم وادارم کم

 دکن یم نگاهم منتظر و داردیبرم دهانم یجلو از را دستش

 یم جمع را میها لب حرص با و کشم یم یقیعم نفس

 :مکن یم نگاه گرید طرف به و گردانمیبرم رو او از و کنم

 .کنمیم کم زحمتو اد،بعدشیب بند پام خون یوقت تا فقط-
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 اما کنم یم حس را خودم یرو اش رهیخ نگاه ینیسنگ

 کنم یم نگاه گرید طرف به همچنان و دمینم یتیاهم

 یم لیمتما تخت کنار زیم کشو طرف به و زندینم یحرف

 دنینش یم کنارم و کشد یم رونیب آن از یا جعبه و شود

 یم ینگاه مین زخمم یجا به و کنم یم تر جمع را میپاها

 که یقیعم برش و دورش شده انباشه یها خون از اندازم

 شهیهم کنم یم جمع را صورتم و شود یم چندشم داشت

 .زدیم رقم میبرا را یاتفاقات نیچن بودنم هوا به سر

 نترس ستین یجد اونقدراهم ظاهرش برخالف -

 :کنم ینم نگاهش اصال و کنم یم جمع را میها اخم

 تسین کشمیکوچ انگشت نیا که اومده سرم بال نقدریا-

 قچال هی منان زدیا لطف به فوقش بترسم ازش بخوام که

 شهیم اضافه اتمیخصوص به بودنم

 کنهینم چالقت هیسطح-
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 بیعج یدرد و سوزش میپا به برخوردش و پنبه یسیخ

 :کند یم نگاه عیسر شود یم بلند آخم که دارد

 ؟یشد یچ -

 یچیه-

 خورده هی یبش تیاذ کمی ممکنه اولش یول متاسفم-

 .شهیم یاوک یکن تحمل

 دل کنم یم اطراف بند را نگاهم و کشم یم قیعم نفس

 مین هیثان چند از بعد نداشتم گرید را زخمم به کردن نگاه

 :اندازم یم رستار به ینگاه

 وقت؟ هی دکتر؟نُکشتم یآقا هیسطح یمطمئن-

 ماریب خانوم شهینم تیزیچ ینکش منو تا تو-

 یجد کامال لحنش ردیگیم ام خنده دردم و حرص انیم

 :بود
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 عهن؟مزریکنیم تیزیو دیوع وعده با ماراتونویب همه شما-

 ...حرفا نیا و کلبه و

 شهیم سرم دیوع وعده نه دکترم نه چون نه،-

 من که نجایشه؟تاایم سرت یچ یهست یچ پس-

 ....دمیفهم

 اهشنگ دنیکش باال بدون و کشد یم کار از دست یا هیثان

 : پرد یم حرفم وسط

 بهتره واست یندون تو که میکس هی-

 :دیگو یم همزمان و دهدیم انجام را کارش دوباره

 یاونقدر که نهیا اونم شهیم سرم یزیچ هی فقط من -

 مغرورو آدم انگ دارم نگهت کنارم که نباشم خودخواه

 ...ماا نکنم رفتار خودخواهانه تا میشونیپ رو چسبونمیم
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 تک و کند یم نگاه من به ندفعهیا و بنددیم کامل را زخم

 :گذراندیم نظر از را صورتم یاجزا تک به

 ارهیم در اصول و ادا دلم یجور هی نمتیبیم دفعه هر اما-

 چرا گمیم طرف هی کنم؟از کاریچ دیبا مونمیم خودم که

 و خودم ریاس دخترو نیا که باشم خودخواه نقدریا دیبا

 کنم سوزمیم توش دارم که یجهنم
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 که باشم ابله اونقدر دیبا چرا گمیم هم گهید طرف از

 تو که زنهیم زار و وارید و در به کوبهیم خودشو دلم یوقت

 ؟یبر کنم ولت خوادیم رو

 :ندینش یم من به کینزد و دیآ یم جلوتر

 یونبد یستین جام خبره چه دلم تو یبدون یستین جام-

 مجا دهیم عذابم چقدر یشیم یک گل من بعد نکهیا فکر

 ته از یلو برو بگم بهت آسونه واسم یکنیم فکر و یستین

 !برام یبمون که بخوام دلم

 کند یم منتقل من به یا تازه حال و حس شیها حرف

 نیریش کم کم را دلم ته یها یتلخ که یبیعج یها حرف

 :کندیم

 و بدوئم میزندگ یآدما دنبال یه که خستم گهید منم-

 کردم یبچگ یهرچ بسه دارم نگهشون زور به بخوام یه
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 خودش خوادیم منو یک هر رفت چشمم تو کارام دود و

 .کنم یکوتاه حقش در اگر نامردم منم بمونه و ادیب دیبا

 :دهدیم تکان یسر رستار

 مستین مطمئن خودم از مطمئنم تو نکردن یکوتاه از من-

 :میگویم ام یباطن لیم برخالف

 تظاران بکشه طول اگر یول ایب یشد مطمئن یوقت پس -

 نستین آدماکتاب چون باشم اول همون مثل باش نداشته

 ونوادامش یایب یخواست وقت هر بعد یبر یکن ولشون که

 یبخون

 شصت انگشت با و گذاردیم ام گونه یرو آرام را دستش

 :کند یم نوازش

 و بشن خراب ها پل که بشه رید که ترسمیم نیهم از منم-

 .برگردم دوباره نشه چوقتیه
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 یباش درد بسازن،تو هم یدردا با و بمونن توننیم آدما-

 گهید اما یشیم مرهم تو باشم درد من شمیم مرهم من

 نه رونایب یباش افتاده قلبم از شبه هی نکهیا نه کنمینم اصرار

 گوشه هی خوادیم دلم خستم دنییدو از گهید یول اصال

 نگه اابدت و کنم بغل همونارو کنارم انیم ایک نمیبب نمیبش

 .دارم

 :دیگویم گوشم کنار و اندازد یم صورتم به قیعم ینگاه

 باشه ادتی نویا یشد من مال و یموند و موندم اگر پس-

 ساساح اما بشه عوض تو حس دیشا وفتهیب که یهراتفاق

 یارک هر و ستین یشدن عوض که هیزیچ تو به نسبت من

 .باشم تو با یزندگ قیال که کنمیم

 هب بود نمانیب که یکم فاصله از و برمیم عقب را سرم

 یمعناها چقدر شیها حرف نکهیا کنمیم نگاه شیچشمها

 مهه به کردن فکر وقت یعنی دانمینم را داشتند مختلف
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 نیا از هم آن چشمها نیا انگار اما نداشتم را شیجا

 :دهدیم لو را قلبش یحرفها کینزد فاصله

 یعنی بشه عوض راحت که ستین یزیچ منم احساس-

 بره نیب از راحت که ومدهین وجود به یالک یالک

 اما دارد غم نکهیباا زندیم اش شهیهم مانند یکج لبخند

 سالها انگار که یطور شومیم زده جانیه دنشید با بازهم

 .بود گذشته متفاوتش لبخند نیا دنید از

 :کشمیم لبخندش رد یرو و برمیم باال را دستم

 نگت یکجک لبخند هی واسه دلم کردمینم فکر چوقتیه-

 !شه

 رهیخ میلبها یرو و بود چرخش در صورتم یتو نگاهش

 :ماند یم

 !شه تنگ زونیآو زردک هی واسه دلم کردمینم فکر منم-
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 لبخندم محو نگاهش ردیگیم ام خنده هم دارم بغض هم

 :دیگو یم و شود یم

 هگید یکن عوض که جاشو بامبو اهیگ خوندم ییجا هی-

 چرا؟ یدونیکنه،مینم رشد

 :کنم یم نگاهش منتظر

 چرا؟-

 زارهیم جا همونجا رو اش شهیر چون-

 دکنیم باز را میموها رهیگ رودویم میموها طرف به دستش

 :افتند یم اطرافم موها همه آن کی در و
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 شهیر ییوقتا هی! ستین اهیگ هی از کمتر که زادیآدم دل-

 هی یتو ییموها هی خم و چی،پیدل یتو مونهیم جا اش

 ...یا بوسه

 چند کند یم کمتر لحظه به لحظه را نمانیب فاصله

 :دیگو یم میلبها یمتریلیم

 رشد تو بدون و توئه کنار ام شهیر برم هرجا من انگار-

 .کنمینم

 حرارت پر و نرم یا بوسه با شود یم همراه حرفش انیپا

 مدل در یزیچ انگار و شود یم بسته میچشمها ناخواسته

 اهدبخو تا و دیآ یم باال یسخت به نفسم خورد،یم تکان

 و کشم یم عقب را سرم یا لحظه یبرا ردیبگ عمق بوسه

 دیکش یم ادیفر را خواستن مانند یزیچ که شیها چشم به

 انمدینم و است یخال بودن پر نیع در فکرم کنم یم نگاه

 درست شوم دهیکش سمت کدام به یزندگ از نقطه نیا در
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 دب هم آنقدرها نمانیب یها فاصله کردن پر دیشا است تر

 دیاب که ییآنجا را ها شهیر و نباشد اشتباه دیشا نباشد

 که االن مخصوصا بود یسخت میتصم دارد نگه تر سفت

 لمد ته یها حس و بود گرفته فرا را وجودم بیعج یتنش

 .شوند یم شتریب وار قلقلک

 دوباره که کند یم یبرداشت چه نگاهم از رستار دانمینم

 فکر یب کند یم شتریب را وجودم تالطم و شود یم کینزد

 کشم یم باالتر را خودم و رودیم فرو شیموها یال دستم

 آن کی در من از تر طاقت یب بروم جلوتر بخواهم تا و

 دشو یم چه دانمینم و کند یم دنمیبوس به شروع دوباره

 هبوس ندفعهیا و کنم یم اش یهمراه میایب خودم به تا که

 از چکدامیه یبرا ذهنم و شود یم قیعم کم کم

 دیترد و خواستن حس گذاردینم وقت مغزم یهشدارها
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 خواستن شود یم برنده که یحس آخر در و کندیم مرددم

 .است

 مهادا ردیبگ قرار تخت یرو هم رستار که یزمان تا بوسه

 را شرتشیت و شود یم جدا من از یا لحظه یبرا و دارد

 و تنش به نگاهم دوباره من و کشد یم رونیب سرش از

 رت کوتاه یلیخ نباریاماا افتد یم اش نهیس ریز زخم یجا

 و دیآ یم سمتم به دوباره تاب یب چون بود شهیهم از

 و دزنیم کنار را نمانیب یلباسها گرید یا بوسه با همزمان

 دنیکنارکش از تر مصمم یهمراه یبرا ممیتصم من

 دنینکش کنار نیا آخر دیشا داندیم چه یکس شود،یم

 را زیچ همه اول از و بسازد نو از و نباشد بد هم آنقدرها

 .کند آغاز

 "خوامینم تنهاشم تو یب قرار که یوقت ارویدن

 "خوامینم باشم عاشقت بتونم نکهیا جز به یزیچ"
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 "خوبه باشه خوابم یتو یحت اگه تو با من دارید"

 "خوامینم بلندشم خوش خواب نیا از صبح قراره اگر اما"
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*** 

 "رستار"

 شیبازو تا برهنه شانه یرو از وار نوازش سرانگشت با

 یوت کندیم جمع را خودش بغلم یتو شتریب که کشمیم

 کنم،انگاریم نگاه صورتش به و کشمیم دست شیموها
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 بود هرفت شیپ ماتمیتصم برخالف زیچ همه شدینم باورم

 سپرده یفراموش به دیبا بعد به لحظه نیا از که یماتیتصم

 .کردمیم یزندگ گرید یطور را ریتقد و شدندیم

 بوسه اش ینیب نوک به آن از بعد و بوسمیم را اش یشانیپ

 :ندینشیم لبخندش کنج سوم بوسه و زندیم لبخند زنمیم

 ؟یشدیم یچ یبود گل اگر یدونیم-

 :خنددیم

 تن تو رفتمیم شدمیم گل خار دیشا یول دونمینم نه-

 !کردن تمیاذ که ییکسا

 من؟ یحت-

 ومدینم دلم ادهیز زخمات نه تو-
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 چقدر ها آدم یشوم،گاهیم حرفش مات یا لحظه

 یرو یگرید بوسه شوند نیدلنش و یخواستن توانستنیم

 :زنمیم شیموها

 هک کردم یخوب کار چه ایدن تو بده آدمه منه بدونم کاش-

 !خوب کار اون پاداش یشد تو

 بدما بهت تونمینم یقول یکن تمیاذ یبخوا ادیز اگر یول-

 زنمیم یکج چسباند،لبخندیم ام نهیس به را سرش بعدهم

 :کشمیم باالتر را پتو و کنمیم حلقه دورش را ودستم

 نوع از اونم یشیم گل ،یشیخارنم یکس واسه تو-

 آفتابگردونش

 :میگویم بدهد یجواب نکهیا از قبل

 شدم؟یم یچ من یشدیم آفتابگردون اگر یدونیحاالم-

 :زندیم زل من به کنجکاو کندویم بلند را سرش
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 ؟یشدیم یچ-

 :فرستمیم گوشش پشت را شیموها

 که نکنن دورت هرز یعلفا باشم مراقب که! باغبونت-

 رتس شهیهم که ینش خشک که نکنن پرپرت که ننتینچ

 !باشه باال

 :بنددیم نقشمیچشمها یجلو نشیریش لبخند

 باش گلت مراقب کوچولو شازده نهیع پس-

 :کنمیم نگاهش مطمئن

 !شممراقب قبل از شتریب نخوامم اگر یحت بعد به نیا از-

 :کنمیم نوازش را اش چانه

 ؟یشدیم یچ یبود بدن عضو اگه بنظرت بگو بهم حاال-

 شدم؟یم یچ-

 :زنمیم اش ینیب یرو اشاره انگشت با
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 یشدیم قلب-

 قلب؟-

 شدم؟یم یچ من یشدیم قلب اگر بگو حاال اره-

 نگاهم و دهدیم هیتک دستش به را سرش یخاص ذوق با

 :کندیم

 ؟یشدیم یچ بگو خودت-

 :کنمیم نگاهش نداشتم چکسیه به حال به تا که یعشق با

 !شدمیم یدیتپ یم توش که یا نهیس-

 :ندکیم اشاره قلبم طرف به و کشدیم دست ام نهیس یرو

 نجامیا من بعد به نیا از پس-

 :گذارمیم دستش یرو را دستم

 نبود میحال فقط یینجایا وقته یلیخ تو-
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 شد خوب چقدر فهممیم تازه انگار و خنددیم شیچشمها

 و نرفت از قبل دمشید میها میتصم انجام از قبل و دوباره

 یالخ ام نهیس انیم یزیچ تاابد وگرنه دمشید برنگشتن

 .شدینم کردنش پر به قادر چکسیه و زیچ چیه ماندویم

 :کنمیم نوازش را شیپلکها یرو سرانگشت با

 ؟یشدیم یچ یبود دال شکار اگر بنظرت بگو بهم-

 :کشدیم دندان ریز را لبش ناز با

 شدم؟یم یچ بگو تو یدال تو! که دونمینم-

 

 

۴۴۴ 

. 

. 



 

Romanzo_o 3393 

 

 :کنمیم کیبار را میچشمها

 !یشدیم آهو پس نمیبیم آهو چشمات یتو-

 :کشدیم صورتم یرو را دستش و زندیم برق شیچشمها

 ییتو دالش که ییآهو-

 :رمیگیم انگشتانم نیب را شیموها از یا طره

 ییتو آهوش که یدال-

 :میکنیم تکرار باهم هردو ناخواسته طور به

-! 

 :کندیم نگاهم خوشحال و متعجب

 ...!شد قشنگ چقدر-

 د،ش انتخاب بچه نیاول اسم یدار دوسش نقدریا که حاال-

! 
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 :پردیم باال شیابروها

 باشه؟ چندتا قراره بچه؟مگه نیاول-

 :شومیم زیخ مین شیرو حرکت کی با

 ییتا شیش پنج دارن یفعال شیپ پدر که ییاونجا از-

 !شنیم

 یصدا بوسمیم زیر و کنمیم فرو گردنش یتو را سرم

 گرا فهممیم حاال و کندیم پر را میگوشها نشیدلنش خنده

 یقیموس نیبهتر او یها خنده تمیر قطعا داشت صدا عشق

 .شدیم اش

* * * 

 گلن یکم که ییپا با گلچهره و شوندیم ادهیپ نیماش از

 :ستدیا یم رستار کنار زندیم
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 از نممطمئ نکن سرزنش خودتو افتاده که ییاتفاقا بخاطر-

 سراغتو مدام روزید از شهیم خوشحال یلیخ دنتید

 .گرفته

 هک است نیا سرش در فکر تنها و کندیم سکوت رستار

 کند،یم را فکرش که ستیزیچ از تر سخت رادمان دنید

 االن روز و حال اما نبرده خاطر از را گذشته زیچ چیه

 نیا پس است خودش بخاطر که دانستیم هم رادمان

 ورمجب و بود آمده یگل اصرار به کند فراموش تواندینمهم

 هب رو کشدیم که یعذاب با و کند تحمل را زیچ همه است

 مارستانیب وارد هردو و ردیگیم را یگل دست شود رو

 ندرسیم که در مقابل تا و رندیگیم را اتاق آدرس شوندیم

 به و فرستندیم رونیب را شانیشد حبس یها نفس دو هر

 اررست شدن مانیپش از قبل و اندازند یم ینگاه گریکدی

  .شوندیم داخل و کندیم باز را در یگل
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 و نندیبیم مقابلشان را ماهدخت شوندیم وارد نکهیهم

 رد پرستار و زده هیتک تخت به رمق یب کهرادمان بعدهم

 .بود تشیوضع کردن چک حال

 به حرکت یب و بردیم ماتش یا لحظه یبرا ماهدخت

 باورش دیدیم که را یزیچ انگار شودیم رهیخ رستار

 :شودیم کینزد رستار به و رودیم جلو ناباور شدینم
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 ؟؟یخودت بگرده دورت رستار؟مادر-

 یکم با بعدهم و اندازد یم یگل به ینگاه مین رستار

 :رودیم ماهدخت سمت به دیترد

 سالم-

 رادمان دنید از نه دارد یخوب حال ماهدخت دنید با نه

 چند تلخ خاطرات اندازد یم آنها به که یهرنگاه با انگار

 شود،یم شتریب هم خودش درد و شده یتداع گذشته روز

 شکسته روزها نیا غصه و غم از یآنقدر ماهدخت چهره

 ناراحت شیبرا و نسوزد دلش تواندینم که بود شده تر

 که دنبو یزیچ اش تلنبارشده یها نهیک است درست نشود

 مادر نیا دهدیم حیترج االن اما برود ادشی از راحت

 یراب را کرده رشیپ روزها نیا غم که یا آشفته و شکسته

 .ردیبگ بغل شده که هم کوتاه یا لحظه

 یعمرکرد نصف منو که تو زدلمیزم،عزیعز پسر-
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 از ارانگ شودینم ریس و ردیگیم بغل و بوسدیم را پسرش

 بازکرده شیرو به را معجزه یدرها خدا االن به تا روزید

 بود

 یهرچ کرده دایپ رستارو یگل گفت کایرون روزید-

 نینداد جواب میزد زنگ یهرچ نیومدین میمنتظرموند

 زدلمیعز رفت راه هزار دلم

 یسرد عرق و دهدیم قورت را دهانش آب عیسر گلچهره

 جواب خونسرد رستار یول ندینشیم اش یشانیپ یرو

 :دهدیم

 دیببخش نباش یزیچ نگران گهید میینجایا االن نهیا مهم-

 تنها مدت هی بود الزم یول کنم ناراحتت خواستمینم

 .بمونم

 هب بود آورده رادمان یبرا که یگل دسته با همراه گلچهره

 یسوالها از هم تا رودیم سمتش به پرستار رفتن محض
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 کند دارید رادمان با زودتر هرچه هم و برود در ماهدخت

 رادمان کنار را گل و نشاندیم شیلبها یرو یلبخند

 :کندیم سالم و گذاردیم

 واست خوشحالم چقدر یبدون خوبه؟اگر حالت سالم-

 یبش داریب زودتر میبود منتظر هممون

 گلچهره که االن شدیم مگر کند،یم نگاهش رهیخ رادمان

 توانستیم نباشد؟مگر خوب بود نشسته مقابلش اش

 او از یخوب حس دلش ته از و ندیبب را خندانش یچشمها

 انتظار روزید از و بود نگران چقدر داندیخدام رد؟ینگ

 چهره از را خوب حال که االن و است دهیکش را دنشید

 راندازب دقت با را شیشد،سرتاپایم راحت قلبش دیدیم اش

 :شود مطمئن بودنش خوب از خواهدیم انگار کندیم

 خوبم منم یباش خوب تو-
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 و حال و نگاه ینیسنگ نیا و خبردارد رادمان دل از یگل

 چپ یعل کوچه به را خودش دیبا اما شناسدیم را شیهوا

 در ینگران نکند،رادمان سخت را نشانیب تیوضع و بزند

 رستار دنید انتظار در مدام روزید از و دوانده شهیر دلش

 :بود مانده یگل و
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 رستارو و تو یوقت کایرون یحت دمید رو همه روزید-

 خوانینم من به و افتاده واستون یاتفاق کردم فکر دمیند

 بگن

 گهید میبود سالم که ما یموند زنده و یرخوردیت تو-

 میندار ینگران یجا

 به نگاهشان رستار حرف نیا با هردو رادمان و گلچهره

 ود،شیم دهیبودکش آمده سمتشان به مقدمه یب که او سمت

 .ستدیا یم گرشید طرف رستار و تخت طرف کی یگل

 ار یشگیهم برادر ظاهرش کندیم برانداز را رستار رادمان

 شهیهم مانند اش چهره و چشمها در یزیچ اما دادیم نشان

 یراحت به توانستیم دقت یکم با و داشت نبود،فرق

 سخت شانیخانواد یاعضا تک تک به دهد صشیتشخ

 نیا هب نسبت تواندینم رستار است مطمئن و بود گذشته

 ستد به رخوردنشیت باشد تفاوت یب قبل مثل موضوع
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 اشدب برابر نشانیب زیچ همه دارد انتظار حاال و بود رستار

 آن از تر نیسنگ رستار یها نهیک زندیم حدس نکهیباا

 .شوند سبک یزود نیا به که باشند

 یول رمیبم بودم حاضر بودم شماها نگران خودم از شتریب-

 .وفتهین خونوادم یبرا یاتفاق

 را دستش و ندینشیم رادمان کنار یصندل یرو ماهدخت

 :ردیگیم

 داتوروخ ادیب شماها سر ییبال که خدانکنه رهیبم مادرت-

 نینسوزون منو دل حرفا نیباا نقدریا

 :بوسدیم آرام را ماهدخت دست رادمان

 ونهتینم یزیچ گهید و میکنارهم بعد به نیا از خدابخواد-

 که؟یکوچ داداش نه مگه کنه، جدامون هم از
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 دیگوب تواندینم اما بزند یحرف که چرخدینم زبانش رستار

 ستین راحت الشیخ آمدنش هوش به و رادمان دنید از

 ماا رفتیم شمار به اش ساله نیچند دشمن نکهیباا رادمان

 یکس مرگ به یراض چوقتیه نبود، مرگش به یراض

 شوندیم راحت مردن با انسانها کندیم حس چون شدینم

 کنجهش شانیکارها بخاطر توانندیم شتریب یزندگ در یول

 یآنقدر روزها نیا در رادمان یها شکجه هرچند نند،یبب

 دش که هم گلچهره بخاطر حاال و باشد بسش که بود شده

 :باشد تلخ زبانش دینبا

 یرخب بعدش هیثان کی از آدم یول باشه نطوریا تونهیم-

 !نداره

 :رودیم رستار به یا غره چشم گلچهره

 یحرفا با سالمونو و میفکرکن خوب یزایچ به دهیع دم-

 شد بمونینص یناراحت یهرچ بسه میکن شروع خوب
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 :ندینشیم تخت کنار و دهدیم تکان یسر رستار

 مینکیم که ییفکرا و میزنیم که یحرفا یراحت به یچیه-

 نشدم قاتلت خوشحالم نایا همه با یول ستین

 :ندینشیم شیجا در تر صاف یکم رادمان

 با یکتاب حساب هی تو باالخره نبود یحرف هم یشدیم-

 !یداشت من

 از یسر هی واسه نبود، مرگت واسه من کتاب حساب-

 شدنه برنده نهیع و هیخوشبخت مردن آدما

 م؟یحساب یب باهم االن پس-

 یا زنده تو میبود حساب یب یبود مرده اگر نه-

 :کندیم نگاه رستار به حرص با گلچهره

 میبزن خوب یحرفا گفتم شیپ قهیدق چند نیهم -

 کتابو حساب نیا نیکن تمومش توروخدا
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 اب است قرار اگر اندازد، یم یگل به یقیعم نگاه رستار

 :کردندیم رییتغ دیبا زهایچ یسر کی شود خوشبخت یگل

 افتاده که یاتفاقات یتو چون خوشحالم نمردنت از من-

 سابح یب باش نداشته انتظار یول نبودم رکاریتقص کم

 میباش

 حرفش خودش ندیبگو یزیچ یگل ای ماهدخت بخواهد تا

 :کندیم تر کامل را
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 یزیچ ندارم باهات یکار گهید اما میستین حساب یب-

 تو هب که یریت نه دمویکش که ییدردا نه شهینم فراموشم

 ادشیبن چون شهینم درست چوقتیه رابطه نیا زدمو

 یومدین چون کردنش درست واسه یرکردید چون خرابه

 کردم دفن خونه همون تو ییجا هی مویبچگ من و سراغمو

 هزند خوامیم خودت از شتریب باش مطمئن یول! برو یما

 نهیع ما مثل ییآدما واسه مرگ چون یبمون

 .هنوز زوده جهنم نیا از رفتن واسه ه،پسیخوشبخت

 حس اش نهیس قفسه یتو اندک اندک که یدرد رادمان

 دلش وفرستدیم رونیب صدا یب و قیعم ینفس با را کندیم

 ار دنشانیشن انتظار که ییحرفها نیا از ردیگیم بیعج

 :نداشت

 دامم که بود سرم یتو ییصدا هی انگار دارشدنیب قبل-

 خواستیم ازم بشم داریب خواستیم ازم زدیم صدام
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 هک آشنا یلیخ پسربچه هی یصدا نزارم تنهاش و برگردم

 ودمب برنگشته من و بود زده صدام هم شیپ ساله نیچند

 :ردیگیم را اش یعسل یچشمها یرو یسیخ صفحه

 دمیترسیم انگار برگشتن یبرا شد ام زهیانگ صدا همون-

 ما یبرا مرگ یگیم بگذره کار از کار و ربرسمید بازم

 نهیک دنش فراموش یخوشبخت یکنیم اشتباه اما هیخوشبخت

 !خونوادته بخشش و تو

 :شودیم پر شیچشمها ماهدخت

 زیرب حرفارو نیا نزن شده داریب تازه برادرت مادر رستار-

 نیا با خودتم تو بگردم دورت رو ییکذا گذشته نیا دور

 یدیم عذاب گذشته

 جومه تواندینم آن از شتریب شودیم بلند شیجا از رستار

 گذشته از کند،حرف تحمل سرش یتو یدردها کبارهی

 :دیگویم رادمان به زد،رویریم هم به را حالش شهیهم
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 رو یشد بزرگ باهاش که یا خونواده یتونیم تو-

 ؟یکن فراموش

 :فهمدینم را رستار منظور و کندیم یاخم رادمان

 ؟یچ یعنی-

 شدم بزرگ نهیک بااون منم یتونینم نه -

 :زندیم یپوزخند

 !سخته کردنش فراموش که خونوادمه مثل دیشا-

 :ندارد را ستادنیا آنجا تحمل رودیم تر عقب

 لمخوشحا یبرگشت ندفعهیا نکهیا از برو یما هرحال به -

 خوش روز خوره،ینم دردم به گهید االن برگشتنت یول

 :اندازد یم یگل به ینگاه مین

 .منتظرتم رونیب-
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 تظاران اصال کندیم نگاه رستار رفتن به حرص با گلچهره

 اهنگ رادمان به یشرمندگ با نداشت او از را یرفتار نیچن

 :کندیم

 راننگ شهیم درست باالخره ببخشش تو تلخه زبونش -

 نباش

 خودش فقط و بود مانده رهیخ رستار رفتن و در به رادمان

 .دشوینم درست یزیچ برادرش و او نیب چوقتیه داندیم
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 دنبال به تیعصبان و حرص با و کندیم یخدافظ یگل

 هب دنشید محض به و شودیم خارج اتاق از رودیم رستار

 :توپدیم او

 بود ؟کمیزد حرفارو اون یدینکش خجالت واقعا-

 تخت اون یرو خورده تو از که یریت بخاطر شیبکش

 ه؟یباق متین و قورت دو حاال افتاده

 اما بدهد ادامه را بحث نیا خواهدینم دلش رستار

 :دهدینم را شدنش تمام اجازه گلچهره تیعصبان

 االن اون یکارا بخاطر منم چون دمینکش خجالت نه-

 !اوضاعم و حال نیا یتو

 رادمان حال که االن یول درسته یگیم تو یهرچ اصال-

 !یکن ناراحتش حرفات با یندار حق شهیم خوب داره تازه

 :کندیم اخم رستار
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 اشهب بد حال بحث یباش اون نگران نکرده الزم یکی تو-

 خرج ینگران یخوایم یلیخ تره خراب حالم همه از من

 !اعصابم یرو نرو حرفا نیباا و کن من خرج یکن

 رادمان از یوقت یگل یها حرف دنیشن به عالقه اصال

 یگل دست خودخواهانه ندارد است نگرانش و کندیم دفاع

 هب یتوجه و بردیم خودش دنبال ها بچه مانند و ردیگیم را

 و شوندیم نیماش سوار هردو کندینم یگل یتقالها

 و حرص از بلکه تا کشدیم یقیعم نفس گلچهره

 یمک و پا کف سوزش شیجا به یول شود کم تشیعصبان

 .شودیم بشینص ضعف

 تخس یها بچه مانند اخم با یگل و کندیم حرکت نیماش

 از شیهوا و حال زیچ چیه انگار یول زندیم زل جلو به

 :ماندینم دور رستار چشم

 خوبه؟ حالت-
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 :ندهد بروز یزیچ دارد تالش یگل

 ضمونیمر ادتیع میرفت یحساب آدم دوتا نهیع چون اره-

 میبرگشت و میداد گل بهش و

 تیضعو کندیم یسع و کشدیم گردنش پشت یدست رستار

 :کند بهتر را انشانیم

 من و خودت به نباش، رادمان و من نیب رابطه نگران تو-

 ای میبخور معجون ببرمت بگو بهم االن مثال! الو کن فکر

 ؟یگرکیج ببرمت

 :کندیم نگاهش کالفه یگل

 خستم خونه میبر فقط! خوامینم یچیه-

 !یریم ضعف یدار یداد دست از یادیز یانرژ چون-

 :کندیم نگاهش ظیغ با یگل
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 یانرژ یهرچ حرفات و تو سر مارستانیب تو گهید آره-

 رفت فنا به داشتم

 :زندیم یثیخب لبخند رستار

 یرفاح بخاطر یول درسته من، سر یگفت که اولش کهیت-

 !شبهید یکارا بخاطر ستین امروزم

 دفهمیم را رستار حرف یمعن تا و رودیم وا یا هیثان یگل

 یحساب رستار ییپروا یب نیا ردیگیم گر شیها گونه

 و جمع را خودش یشود،کمیم دنشیکش خجالت باعث

 :شدکیم را لپش و ردیگیم اش خنده رستار که کندیم جور

 ور من نظر م؟یبر کجا بگو ینرفت دست از تا حاال خب-

 !معجونه

 :گزدیم را لبش گوشه یگل

 منو خونه ببر خوامینم یچیه-
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 شچ گفتن یافتاد یکرد ضعف که بعد فقط الو یاوک-

 ؟خصوصایعنی کنم فیتعر شبویبگم؟د یچ من شده؟

 کنجکاوت مادرشوهر واسه

 :دزنیم رستار یبازو به یمشت و ردیگیم حرصش یگل

 من به گهید یدار جرات اصال رستار یشعوریب یلیخ-

 !شو کینزد
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 رستار یجلو اما بود گرفته اش خنده هم خودش

 .کندیم یخوددار

 ایدن با را اش گلچهره خوردن حرص زندیم لبخند رستار

 :کردینم عوض

 ،یحقم یزنم ییخدا بنده هی قول به خوادینم جرات-

 !شم کینزد بهت فمهیوظ

 اهنگ یگل به طنتیش با و ستدیا یم قرمز چراغ پشت

 :شودیم تر کینزد او به و کندیم

 کینزد یلیخ یلیخ ک،ینزد یلیخ مثال-

 که کندیم کمتر را یگل با اش فاصله شیحرفها با همزمان

 ندک کنترل را اش خنده تواندینم نکهیا بر عالوه گلچهره

 :شودیم میتسل و کشدیم عقب را خودش عیسر
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 میبر یبگ تو یهرچ اصال باشه ننیبیم مردم رستار بسه-

 !میبخور یزیچ هی

 به چراغ شدن سبز با و کندیم نگاهش روزمندانهیپ رستار

 :افتد یم راه

 معجون؟ میبر پس! یزیچ هی شد نیا-

 :اندازد یم باال را شیابروها یگل

 االح معجون؟ یگیم که نخوره بر ژتیپرست به یخوایم-

 یگرکیج میبر کرده گریج هوس دلم من نطورهیا که

 :کندیم لب ریز ینچ رستار

 ها تره خوشمزه معجون-

 :کندیم ینچ هم یگل

 فقط زم،یعز شوهر کنهینم جبران معجون منو ضعف-

 !یگرکیج
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 :شودیم ژیپرست الیخیب و کشدیم یپوف رستار

 !زمیهمسرعز یبگ تو یهرچ -

 یابر رستار و زندیم یا روزمندانهیپ لبخند یگل نباریا

 یبرا یگل و کشدیم محکم را لپش دوباره دادن حرصش

 رد،یگیم شگونشین و رودیم باال کولش و سر از یتالف

 کردند،ینم فکر اتفاقاتش و ندهیآ یروزها به چکدامیه

 .خواستندینم را بودن لحظه نیا یتو جز به یزیچ انگار

. 
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 "رستار"

 شدندیم جمع دورش کم کم همه که یزغذاخوریم به

 که ییها حرف اگر و نداشتم ییاشتها اندازم، یم ینگاه

 .نشستم ینم زیم آن سر نبودند مهم بزنم بود قرار

 نکهیا از تادقبل کنمیم نگاه زیم سر یخال یجاها به

 خودم نمیبنش کنارش که بخواهد و شود متوجه ماهدخت

 از نمینش یم و رسانمیم گلچهره کنار یخال یصندل به را

 هم هیبق رودیم غره چشم یواشکی و خوردیم جا کارم نیا

 به یزیچ دارند قصد انگار و اندازند یم کوتاه ینگاه

 :بماند الیخیب تواندینم ماهدخت اما اورندین خودشان یرو
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 نم کنار ایب ینشست اونجا چرا برم باالت و قد قربون-

 یریبگ جون کمی یبخور بکشم غذا واست

 :زنمیم هیتک یصندل به خونسرد

 نباش نگران دارمیبرم بخوام یزیچ راحتم-

 :کندیم اشاره غذاها به

 غذاهارو نیا تک تک نیبب بود یخال جات چقدر که آخ -

 که یبخور دیبا همشون از مادر پختم خودت عشق به

  بشه راحت المیخ

 :ندینشیم ماهدخت کنار کایرون

 داداشم عشق به رو گه؟همهید میچغندر برگ ما مامان-

 ؟یپخت

 :زندیم بوسه شیموها یرو ماهدخت
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 شده زیم نیهم دور جمع نیا دنید دونمی جونت از دور-

 .واسم ایرو بود

 :کندیم نگاه یخال یها یصندل از یکی به بغض با

 کنج هنوز بچم یکی اون و میستین کامل هنوزم هرچند -

 نفس و هستش نکهیهم شکرش بازم اما! مارستانهیب اون

 .هشیم کم دلم غم و ادیم اونم باالخره  راحته المیخ کشهیم

 :زنمیم یکج لبخند

 ات دارن جون هفت قشنگ دخترت و پسرات نخور غصه-

 !گردنیبرم باز یول رنیم غیت لبه

 :زندیم رخندهیز کایرون

 نیهم اصال میبرد بهره ارث نیا از یخونوادگ یگفت آخ-

 خانجون زندس اومده؟بازم سرش بال تاحاال کم یگل

 !زندس هنوزم ها هیقض نیا سر بدشد حالش چقدر



 

Romanzo_o 3421 

 رشتیب کایرون اما زندیاوم به یا سقلمه باآرنج ماهدخت

 :ردیگیم اش خنده

 گم؟یم یالک خب هیچ-

 :کندیم عوض را بحث ماهدخت

 گهید روز سه دو دیبا بود گفته دکترش رادمان بچم-

 فردا خوادیم و خوبه حالش کرده اصرار خودش اما بمونه

 .باشه آصالنم پناه و پشت خداخودش بشه مرخص

 :اندازد یم یجد ینگاه همه به عباس حاج

 ارهیب خوب یقربون چندتا گفتم میرح مش به دهیع فردا-

 و قضا بالو یب دویجد سال خدابخواد و میبزن نیزم

 ونهخ نیا یتو خوامینم گهید بعد به نیا از میکن قدرشروع

 باشه ناله و آه و جنگ و یناراحت از یخبر

 :زندیم هیتک اش یصندل به
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 و میشد تیاذ سال نیا یتو یکاف اندازه به هممون-

 نفر هی م،همیگذروند سر از میکردینم فکرشو که ییاتفاقا

 ییکسا هی هم کرد خوشحالمون شدو اضافه جمعممون به

 ناراحته کاراشون از قلبمون که شدن کم زیم نیا سر از

 نه هک نکنه یاشتباه یکس گهید دیجد سال یتو دوارمیام

 زیم سر از تنها
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 ارتکر ارویناراحت و غصه و بشه کم باما یزندگ از بلکه

 .کنه

 :نوشدیم آب وانیل از یکم خانجون

 ازمون یسال و سن گهید ماها گهیم درست آقاجونتون-

 میا خونواده هی میندار دیجد درد و بتیمص طاقت گذشته

 و میایب کنار باهم دیبا یهرچ ای بد و خوب گهید که

 میکن یزندگ

 :دهدیم تکان یسر هم اضیف

 اتفاق ها بچه یشاد جز و شهیم نطوریهم که انشااهلل-

 .وفتهینم یا گهید

 مامت یتو یخاص اندازم،استرس یم گلچهره به ینگاه مین

 نیسرا قراراست امروز دانستیم بود مشخص حاالتش

 هیبق یواکنشها از نیهم یبرا شود زده ییحرفها چه زیم

 تغفل از و برمیم شیپا ران یرو را دستم آرام بود، نگران



 

Romanzo_o 3424 

 شگوش کنار آرام و کنمیم استفاده شیزدنها حرف و هیبق

 :زنمیم لب

 ده؟یپر رنگت ینطوریا که یدار ضعف هنوز نکنه-

 شودن جلب هیبق نظر که یطور و ندینشیم شیجا در خیس

 :زندیم غر لب ریز و کندیم نگاهم ظیغ با

 !نهیبیم یکی االن اونور برو وونهید یکنیم کاریچ-

 یاه صحبت انیم و کشمیم شیپا یرو را دستم لکسیر

 :میگویم آرام هیبق

 !الو ننیبب خدامه از من-

 را اش خنده و حرص تا بردیم دندان ریز را لبش گوشه

 دهانش یجلو را دستش و زندیم کنار را دستم ندهد بروز

 :نشود زدنش حرف متوجه یکس تا ردیگیم

 جلوشون؟ یِبَکن منو گور یخوایم-
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 دراز اش یصندل پشت صاف را دستم عمد از ندفعهیا

 :ام زده هیتک مثال که یطور کنمیم

 !جلوشون کنم تنت عروس لباس خوامیم نه-

 یباز به انگشتم دو نیب را اش یاسب دم یموها نییپا

 دستم از شیموها تا کشدیم جلو را سرش که رمیگیم

 :شود خارج

 ستین وقتش االن رستار نکن-

 نشود متوجه یکس تا است اطیاحت با و آرام کلماتش

 و دیآ یم زیم سر به گرید یغذا سید دو با خانم عصمت

 :بدهم را جوابش تا کنمیم استفاده فرصت نیا از

 دوازده از بعد شب الو ی؟اوکیدار مشکل وقتش با-

 !نمتیبیم
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 حرص با گزدویم را لبش گوشه شودویم گرد شیچشمها

 :دیگویم

 !رستار-

 رستار؟ جون-

 کایرون یصدا با که کندیم ام روانه یا عاجزانه نگاهه

 :میشویم ساکت مانیهردو

 میوبشن ماهم نیبگ بلند هست یحرف اگر رستار و یگل-

 !خب

 ودشیم دهیکش ما سمت به هم هیبق نگاه و رودیم وا یگل

 :دهمیم جواب خونسرد

 نومخا میزدینم حرف آروم اولش میبگ بلند بود قرار اگر-

 !مارپل
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 اجح بعدهم و ماهدخت به بزنند یحرف هیبق نکهیا از قبل

 :کنمیم نگاه عباس

 که هست یمهم زیچ هی خوردن غذا شروع از قبل-

 نیبدون دیبا دیجد سال درمورد

 :شودیم حرفم ادامه باعث منتظرشان نگاه و جمع سکوت

 از ادینم خوشم اصل در و ستمین ینیچ مقدمه اهل من-

 نم،بز حرفمو اصل زودتر دمیم حیترج نیهم یبرا کار نیا

 باهم رو شیپ سال یتو میدار میتصم گلچهره و من

 .میکن ازدواج
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 یدب یصدا بشقابش به کایرون چنگال و قاشق برخورد

 :شودیم گرد شیچشمها و ماندیم باز دهانش کند،یم جادیا

 ؟؟؟یگل و تو توروخدا؟؟؟ -

 حرکاتش نیا و نداشت حضور ینامزد اعالم شب کایرون

 .نبود انتظار از دور

 یحت ای ناراحت ازم دمیشا هیچ شما نظر دونمینم-

 نیا دارم مشورتتون ای اجازه بدون چرا که نیباش یعصبان

 عمره هی من نیبد حق بهم دوارمیام یول زنمیم حرفارو

 عقلم هرجا و شدم بزرگ خونواده هی با مشورت بدون

 کردم حرکت جلو، برو درسته گفت

 :کندیم نگاهم یجد عباس حاج
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 !یگفتیم ما به دیبا عقلت از قبل یکرد اشتباه ندفعهیا اما-

 :کنمیم نگاهش خودش مانند

 زرگب شما دست ریز که ستمین رادمان من یول دیببخش-

 من وزهر بگم روزه نیبگ شبه بگم شبه نیبگ باشم شده

 .دمیم انجام بخوامو خودم که یکار

 :کندیم نگاهم اخم با

 اب قبلش دیبا گمیم نیهم بخاطر من و یگیم درست تو-

 بدونم دیبا من منه، ی نوه دختر اون چون یزدیم حرف ما

 تخود عقل با عمر هی و ینشد بزرگ دستم ریز که ییتو

 نه؟ ای یدار دخترو اون اقتیل یرفت جلو

 :خورمیم جا شیحرفها از

 یزیچ و کردم ادیز اشتباه حقش در منه نوه دختر اون-

 قبلمو یها اشتباه ازدواجش یبرا اما کنهینم جبرانشون
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 شباها قراره یگیم یخواستگارش یگیم کنم،ینم تکرار

 و یکنیم یاحترام یب یدار یکار اول از یول یکن ازدواج

 دختر یکس نیچن به ما یریگیم دیند عروسو خونواده

 !میدینم

 :کنمیم نگاه اضیف و ماهدخت به و زنمیم یپوزخند

 که شما کردن مخالفت عروس خونواده که نجایتاا خب-

 ن؟یدار یحرف چه نیداماد خونواده

 :کنمیم نگاه اضیف به

 همن و برادرزادتونه گلچهره افتاده ادتونی االن شماهم ای-

 ستم؟ین قشیال بهیغر

 :میگویم عیسر بزنند یحرف بخواهند تا

 !منه زِن االنش نیهم گلچهره-

 :کنمیم نگاه عباس حاج به
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 نیبود بهیغر واسش شماها که شد من زن یزمان درست-

 !من نه

. 

. 
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 :کندیم نگاهم یظیغل یها اخم با عباس حاج

 ؟؟یکنیم کاریچ یدار هست پسر؟معلوم یگیم یچ تو-

 :دهمیم جواب لکسیر
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 ینامزد هی منظورم میشد نامزد گلچهره و من گفتم یوقت-

 اوناهم که خانوم طال و صالح آقا بااجازه نبود ساده

 .دش خونده نمونیب تیمحرم غهیص هستن گلچهره خانواده

 از همه نیزم یرو بر یا شهیش یش افتادن یصدا با

 نخانجو و ندیآ یم رونیب بودند رفته فرو آن در که یوهم

 چند اب بود، افتاده دستش از وانیل حرفم دنیباشن انگار که

 سمتش به خانم عصمت بنددیم را شیچشمها قیعم نفس

 خانجون اما پرسدیم را حالش نگران ماهدخت و رودیم

 :کندیم نگاه ماهدخت و اضیف به بعد یکم

 یکی به دست همشون بکشن منو خوانیم ها بچه نیا-

 !کننیم تر سفت گردنمو دور طناب و کردن

 :رودیم سمتش به عیسر ماهدخت

 باش آروم روزو اون ارهین خدا برم قربونت خدانکنه-

 .بکش قیعم نفس
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 نشسته شیجا در خشک و بود دهیپر رنگش گلچهره

 تمامش را هیقض نیا امروز بود شده که اوهم بخاطر است

 اشکش خانواده نیا بخاطر دوباره دهمینم اجازه کردمیم

 .شود ریسراز

 نباریا خوامیم من و نمونده غهیص وقت انیپا تا یزیچ-

 !بشه یدائم یچ همه

 :کندیم نگاه عباس حاج به اضیف

 دونمیم منه پسر رستار ارین فشار خودت به آقاجون-

 یاونقدر اما نبوده درست اصال کارش و کرده اشتباه

 میبنداز راه یبحث زایچ نیا سر مینخوا که مشیشناسیم

 :دهدیم ماساژ را خانجون یدستها ماهدخت

 از بهتر رو یک هیراض خودشم اون زدم حرف یگل با من-

 داکنه؟یپ خوادیم پسرعموش
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 یگل با یک رودیم باال میابرو یتا کی ماهدخت حرف از

 نداشتم؟ خبر من که بود زده حرف

 نیردک بزرگش خودتون یبچگ از که شرف یب نیمت اون-

 هی؟زد سرتون به یگل چه نیدونستیم زشویچ همه مثال و

 لهحام زن هی و یکثافتکار تا چهل بغلش از که کرد یکار

 !رونیب زد

 :کنمیم دییتا را ماهدخت حرف و دهمیم تکان یسر

 عباس حاج ادینم در حامله زن من بغل از الاقل-

 تا نوه یبرا یخاندان نیا بزرگ که ییتو بگو بهم!نهیآد

 خودت قول به ؟یکن جبران یتونیم ویچ گلچهره

 و فکر به پدربزرگ یتونینم هم حرفا نیباا االن!ویچیه

 زایچ نیا به یازین گهید گلچهره چون یکن جلوه مهربون

 .نداره

 :رودیم غره چشم من به اضیف
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 آقاجونه؟؟ با زدن حرف طرز چه نیا!رستار کن بس-

 :زنمیم یپوزخند

 همه زنهیم موج یکتاتورید خونه نیا یتو اما متاسفم-

 یزیچ برعکس دیبا کنن پنهون دلشونو یتو یحرفا دیبا

 نچرا؟چو کنن عمل زیچ هی تابع دیبا همه باشن هستن که

 !خوادیم ینطوریا خاندان بزرگ

 وسط را خودش گلچهره عباس حاج یجا به ندفعهیا

 :کشدیم
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 از خستم گهید من بابام روح به نیکن بس همتون لطفا-

 من بخاطر و خونه نیا یتو که ییجدال و بحث نیا همه

 مربوط من به که یزیهرچ بخاطر هربار ادیم وجود به

 یلگ گهینم یچکیه زهیریم هم به خونه نیا جو تمام شهیم

 منن نگران ظاهر به همه نجایا هیچ یگل نظر خوادیم یچ

 !بنشونن یکرس به خودشونو حرف خوانیم اصل در اما

 :کندیم نگاه خانجون به و کشدیم باال را اش ینیب

 بره خونوادم یپا به خار هی ستمین حاضر من خانجون-

 یسرراه بچه چشم به نیکرد تا بد باهام همتون نکهیباا

 وقت چند نیهم چون دور ختمیر رو همه اما نیکرد نگام

 لحظه هی یتو تونهیم آدم راحت چه دمید چشم به شیپ

 !نمونه واسش یچیه و بده دست از دورشو یآدما همه

 :اندازد یم نییپا را سرش اضیف
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 از میفرامرز شرمنده تو از شتریب مییتو شرمنده هممون-

 دمآ که رهید یاونقدر االن مینکرد مراقبت درست شیامانت

 .بزنه جبران از حرف بخواد کشهیم خجالت

 که یکس مانند اندازد یم من به یکوتاه نگاهه ماهدخت

 :وردایب زبان بر و بقبوالند خودش به را یزیچ دارد یسع

 انجام باشه درست یهرکار پسرم یخوشبخت یبرا من-

 االن بچم دونمیم من اما نیدونینم چکدومتونیه دمیم

 مترک گذشته بلکه رهیبگ سروسامون خوامیم خوادیم آرامش

 .بده آرامشو نیا بهش تونهیم یگل بده عذابش

 بعد و ماهدخت به ینگاه مین و زندیم یپوزخند گلچهره

 :اندازد یم عباس حاج به

 حال اگر عمو زن که ندارم یکار نیا به من آقاجون-

 به شدیم ازدواج نیا به یراض اگر عمرا دیدینم رستارو

 بدون که بدم دختر همون بازم که ندارم یکار نمیا
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 وت بار هی واسه اگر بگم خوامیم اما کردم یکار هی اجازتون

 نیبد اجازه مهمه من ندهیآ مهمم، براتون من تونیزندگ

 .وفتهیب واسم اتفاق نیا

 هب توانستمیم االن کنمیم نگاه مسممش و یجد صورت به

 باال توانستینم هم را دماغش شیپ ماه چند که یشاگرد

 بود دهش آن از تریقو یگل! شدیم کنم؟بنظرم افتخار بکشد

 .کنم درست را زیچ همه من بماند منتظر که

 به اضیف ماند،یم یگل به رهیخ نگاهش عباس حاج

 :دیگویم بعدهم و اندازد یم ینگاه خانجون و ماهدخت

 یشاد نیا به هممون دیجد سال یتو بنظرم آقاجون-

 برادرزادم خوامیم رستار پدر عنوان به من میدار اجیاحت

 .کنم یخواستگار ازتون رو گلچهره

 یبرا ماهدخت و اضیف که ییها قدم زنمیم یکج لبخند

 !رمیبگ دیند توانستمینم را داشتندیبرم من
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 یکم شیاخمها از کردن کم یا ذره بدون عباس حاج

 میانداز یم ینگاه مین هم به گلچهره و کند،منیم سکوت

 !بسازد مارا ندهیآ بود قرار عباس حاج حرف انگار

 نتس برخالف نیبخوا روز هی یتو سخته براتون دونمیم-

 بد هم اونقدرا اتفاق نیا دمیم قول اما نیبر شیپ گذشتتون

 نباشه
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 و کنن انتخاب خودشون آدما نیبزار دیبا ییوقتا هی

 .نیبزاراحترام انتخاب اون به شماهم

 هنگا همه به بود نشسته شیجا در اقتدار با که همانطور

 :کندیم

 یکی به دست قبل از انگار نیزنیم حرف طور هی همه-

 هخواست و نظر گذشت تو دوره عباس حاج نیبگ نیکرد

 !نداره تیاهم یزیپش تو

 :دیگویم عیسر اضیف

 االن که نبود مهم اگر هیحرف چه نیا آقاجون خدانکنه-

 !مینبود جوابتون منتظر هممون

 :کندیم اشاره من به اخم با عباس حاج
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 ارهد انتظار االن کرده غهیص رو دختره گهیم داره پسر نیا-

 اب یفرق چه کرده که ینکاریا بشنوه؟؟ من از یجواب چه

 داره؟؟ ونیکتا پسر

 :دهمیم جواب اضیف یجا به خودم

 !نکردم حاملش تیمحرم بدون!داره فرق یلیخ-

 خوامیم رو دختره گمیم و گفتم رو یچ همه اومدم خودم

 ونیاکت پسر و من فرق!گهید یکی دنبال برم نکردم ولش

 !الشخوره و عقاب فرق

 تا نیزم رادمان و تو فرق که همونطور درسته آره -

 !آسمونه

 :زنمیم یکج لبخند

 مونهیم نه واسش شما نه! گوشه به حلقه غالمه اون چون-

 ستین ینطوریا من واسه اما باشه ضررش به اگر یحت
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 گهیم ستین ینطوریا قانونش رونهیب اون که یجهنم چون

 قتوح و یبشنو بله تا کن مقاومت یاونقدر یدیشن نه اگر

 !یریبگ

 اشهب داده ادی تو به گهید یزایچ یلیخ ممکنه رونیب اون-

 ستین رونیب اون مثل یچیه خونواده و خونه نیا یتو اما

 !پسر

 :شودیم قیعم پوزخندم

 یکی اون زن یکی زنهیم موج احترام مشخصه قشنگ آره-

 هی برادرشو یکی کنهیم حامله مردمو دختر یکی کشهیم رو

 رونیب اون سگ یول خوامیم عذر یلیخ کنهیم آواره عمر

 !ییجا نیچن به ارزه یم

 :دیگویم بلند خانجون عباس حاج جواب از قبل

 !بسه نیکن تمومش-
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 :دیگویم که شودیم روانه سمتش به ها نگاه

 زنش ما تیرضا یب چه ما تیرضا با چه زنشه که حاال-

 یپا کرده انتخاب خودش یگل که نباریا میبزار مونهیم

 نیبد انجام زودتر هرچه عقدشونو یکارا بمونه انتخابش

 .شونیزندگ خونه سر برن دهینفهم یکس تا

 :کندیم نگاه من به ها اخم باهمان عباس حاج

 احترامو دیبا یبمون خونواده نیا یتو یخوایم اگر-

 هبلک دنینم بهت زن تنها نه ینطوریا! پسر یریادبگی

 !یکنینم دایپ هم رو یباش قشیال که ییجا

 :دهمیم تکان یسر

 م،بگ بهتون دیبا که هست هم گهید مورد هی االن اتفاقا-

 .میریم رانیا از عقد از بعد یگل و من
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 اب که شودیم شوکه هم یگل خود هیبق بر عالوه ندفعهیا

 را اش یخونسرد تا کنمیم اش روانه ینگاه مین نانیاطم

 :کند حفظ

 یجا میزندگ و کار تمام من نیدونیم که همونطور-

 نیتاهم که دارم کار یکل و شدم بزرگ اونجا گستید

 که میبر عقد از بعد دیبا موندم، عقب ازشون االنشم

 میدبرگر شهیهم یبرا اگرشد و کنم نیسنگ سبک کارامو

 .نجایا

 :شودیم گرد شیچشمها ماهدخت

 

 

۴۴۴ 

. 



 

Romanzo_o 3445 

. 

 

 باز یچطور کردم دایپ تورو تازه رستار؟من یچ یعنی-

 ؟؟یبر کنم ولت

 :میگویم که کندیم نگاهم آنها از تر متعجب هم یگل

 ارک شما، هم میایم ما هم! که میبرنگرد میبر ستین قرار-

 بدم انتقالش نجایا به بشه یسادگ به که ستین یطور من

 من هم بده ادامه درسشو تونهیم اون هم میریم یگل و من

 .کنمیم فیرد کارامو

 :رودیم وا انگار ماهدخت

 ...آخه اما-
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 روزا نیا اتفاقات بزنم حرف اونجا دکترم با دیبا نکهیهم-

 ارهدوب بشم بهتر برم مدت هی نبوده خوب برام هم اونقدرا

 .میگردیبرم

 :کندیم کیبار را شیچشمها اضیف

 ؟یچ یدکتر؟برا-

 جواب بود گرفته اش هیگر که ماهدخت من از زودتر

 :دهدیم

 ستین خوب حالش بچم-

 :کندیم نگاه عباس حاج به

 نهنمو دلم یتو رمیبگ یعروس براش نیبد اجازه آقاجون-

 راشب نتونستم بود دلم یتو که گهید یزایچ یلیخ مثل

 نمونه گهید نیا بدم انجام

 :ردیگیم یصندل را اش هیتک عباس حاج
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 گه؟یم یچ مادرت پسر هیچ دردت-

 ستین یفیتعر منم درد عباس حاج دارن یدرد هی همه-

 :کنمیم نگاه جمع به

 و یینها یحرفا تا نجایا انیم خانوم طال و صالح آقا فردا-

 ن،یبش آشنا شتریب اونا با شما نکهیا هم میبزار رو قرارا

 مدار یکم میتا من چون بهتره بره شیپ کارا زودتر هرچه

 .میبرگرد دیبا زودتر و

 شودیم بلند زیم سر از و شده یجار شیاشکها ماهدخت

 .رودیم دنبالش به کردنش آرام یبرا هم کایرون و

 :کندیم نگاه آقاجون به اضیف

 کنمیم درست فردارو یکارا من-

 :دیگویم آرام حرص با یگل
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 برگشتنت انیدرجر من ؟چرایگفت یچ هست معلوم-

 ستم؟؟ین

 :زنمیم یکج لبخند

 !برگشتنمون نه برگشتنم-

 به تا کندیم کمکش خانجون درخواست به خانم عصمت

 امروز شوک در همه و بود دهیپر همه یاشتها برود اتاقش

 .بودند مانده

. 

. 
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 ندستا کشدیم بو و ردیگیم آغوش در را کانین عشق با

 عشق شتریب شودویم حلقه گردنش دور کانین کوچک

 !اش دوردانه با کندیم

 کوچک دستان حلقه در که یآرامش نیا دلتنگ چقدر

 رنگ خوش یچشمها کنار بود، شده داشت وجود کانین

 :زندیم لبخند شیرو به کانین بوسدویم را پسرکش

 !ییبابا-

 ذوق از پر صورت و بچگانه لحن یبرا رودیم دلش رادمان

 :او

 شد؟ تنگ دلت نبودم بابا؟من جون-
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 کشدیم رادمان شیر ته و صورت یرو را دستانش کانین

 و زندیم لبخند شیرو به دهد،رادمانیم تکان را سرش و

 :بوسدیم را دستش کف

 !یفسقل شد تنگ واست شتریب برابر هزار من دل-

 :زندیم یینما دندان لبخند کانین

 تاب تاب-

 :زندیم هیتک تخت به رادمان

 انصافه؟ نیشده؟ا تنگ واسم دلت تاب تاب بخاطر-

 :رودیم باال کولش و سر از کانین

 شوتوالت آبنبات-

 :ردیگیم اش خنده رادمان

 وروجک؟ یخوایم نایا بخاطر فقط ؟بابارویچ گهید-
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 و رادمان نهیس یرو را دستش بداند نکهیا بدون کانین

 رادمان برود باال او از تر راحت تا گذاردیم زخمش یجا

 کانین یرو به یزیچ اما شودیم هم در شیاخمها درد با

 نیتسک یکم دردش تا کشدیم یقیعم نفس و آورد ینم

 .ابدی

 :زندیم زل رادمان صورت به کانین

 ؟یشد اوف-

 کانین کرد ینم هم را فکرش رودیم باال شیابروها رادمان

 :باشد شده متوجه

 باباجون ستین یزیچ نه نه-

 تخت یرو را او شود فراموشش کانین نکهیا یبرا

 انکین که یکار کندیم دادنش قلقلک به شروع و گذاردیم

 یم خوشش شهیهم
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 .کردیم پر را اتاق شیها خنده یصدا و دیآ

 رادمان دنید از شودیم اتاق وارد ماهدخت نیح نیهم در

 به لبخند هم و شودیم نگران هم تیوضع آن در کانین و

 :ندینشیم شیلبها

 هم بعد نشو خم مادر ادیم فشار بهت زمیعز رادمان-

 :کندیم زانیآو را رادمان شده اتو یها لباس

 تا رشتیب ساعت چند نجانیا آماده و حاضر دتمیع یلباسا-

 رماد زیعز بپوش پاشو میدار مهمونم نمونده لیتحو سال

 :کندیم کیبار را شیچشمها رادمان

 اد؟یب قراره یمهمون؟ک-

 :کشدیم یقیعم نفس ماهدخت

 ناآش باهم شتریب که انیم یگل پدربزرگ و مادربزرگ-

 میبش
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 :کندیم تعجب یکم رادمان

 ؟یجد-

 :دهدیم تکان یسر ماهدخت

 مثل هرحال به بشن آشنا ما با اونا هم ما هم وقتشه آره-

 !میلیفام نکهیا

 قول به ندیبب را آنها آمد ینم بدش هم خودش رادمان

 :بودند لیفام باشد هرچه ماهدخت

 امیم بشم آماده منم باشه-

 را یاصل هیقض و بزند یگرید حرف بخواهد ماهدخت تا

 هاآن و شده اتاق وارد لباس دست دو با کایرون دیبگو هم

 :ردیگیم ماهدخت و رادمان یجلو را

 زرده سال بپوشم؟امسال کدومو بنظرتون-

 :دهدیم تکان مقابلشان را دستش یتو رنگ زرد لباس
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 ادیم امروز مجلس به بنظرم گرفتم یگل از نویا-
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 :ردیگیم باال هم را بود تر یمجلس که یرنگ بنفش راهنیپ

 من حال هر به ادیم امروز مراسم به شتریب انگار نیا اما-

 !باشم چشم تو دیبا دامادم خواهر

 یمعن ماندیم ثابت کایرون یرو نگاهش رادمان یا لحظه

 :کندینم درک را حرفش

 ؟یچ-



 

Romanzo_o 3455 

 :ردیگیم رادمان مقابل را بنفشش لباس کایرون

 ظرن شما بازم یول ادیم امروز مراسم به شتریب نیا گمیم-

 نیبد

 :کندیم نگاهش جیگ رادمان

 مگه؟ خبره چه-

 :کندیم نگاه مادرش به کایرون

 مگه؟ دونهینم!مامان-

 :رودیم غره چشم او به ماهدخت

 یانداخت خودتو بگم خواستمی؟میدیم اجازه تو مگه-

 !اتاق وسط

 :زندیم شور دلش بیعج رادمان

 خبره؟ چه بگه منم به یکی-

 :ندینشیم رادمان تخت کنار ماهدخت
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 اجازه آقاجون از و کرد صحبت هممون با رستار روزید-

 بزارن رو یگل با ازدواجش یمدارا قرار امروز گرفت

 انیم دارن نیهم بخاطر طالخانومم و آقاصالح خونواده

 مخالفت نداره یخوب حال برادرتم و خوانیم همو که حاال

 .کردینم درست رو یزیچ هیقض نیا دادن کش و کردن

 رد انگار شنوندیم اشتباه شیگوشها کندیم حس رادمان

 اش گلچهره ماندیم رانیح و مات و رودیم فرو یوهم

 داشت؟ یخواستگار قرار امروز

 کنهیم خوب بچمو حال که یهرچ گفتم منم که خالصه-

 الاقل که خوبه یبزرگش برادر هم تو واسش بشه همون

 با هم پررو یتیگ اون یحت ،یهست مراسم یتو امروز

 انیم شوهرشم و یکت عمه!ادیب خوادیم دوباره تمام وقاحت

 .باشن همه خواسته آقاجون
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 کندیم حس و دهندیم اکو سرش یتو صداها رادمان

 دست دنیتپ از یا لحظه قلبش و شودیم نیسنگ شینفسها

 :زندیم لب ناباور کشدیم

 ؟یچ-

 وضوح به انگار دهدیم باال را شیابرو یتا کی ماهدخت

 را اش دهیپر رنگ و رادمان چهره حالت شدن عوض

 :ندیبیم

 مادر یشد یطور هیرادمان؟ خوبه حالت-

 نیچن به کردن فکر از مغزش کند درک تواندینم اصال

 چطور یگل زدیریم فرو قلبش و ردیگیم درد ییزهایچ

 عذاب از دست رستار کرد؟چرایم او با را یکار نیچن

 داشت؟یبرنم او به دادن

 :دهدیم تکان رادمان یجلو را دستش نگران ماهدخت
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 گم؟یم یچ یشنویم-

 نایابن نشنود را یزیچ نیچن و باشد ناشنوا واقعا بود حاضر

 یباز چه نیا ندینب را یگل و رستار بودن باهم و باشد

 یتمام بود؟چرا انداخته راه به او با روزگار که ستیتلخ

 نداشت؟

 :گفت بود آمده رونیب چاه ته انگار که ییصدا با

 ؟نیریبگ میتصم بعد امیب منم نینموند منتظر چرا-

 :است بیعج شیبرا رادمان رفتار و ها حرف ماهدخت

 هم تو گرفت اجازشو آقاجون و بابات از رستار بگم یچ-

 یهست امروز گهید که

 به وجودش یتو تیعصبان و حرص مانند یزیچ رادمان

 اش شده دیکل هم به یدندانها نیب از شودیم ختهیآم هم

 :گفت
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 نیریبگ میتصم بعد امیب منم نیذاشتیم دیبا-
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 ماهدخت از که دیرسیم گوش به نییپا از خانجون یصدا

 داردیمبر را شیلباسها کایرون د،یایب کمکش به خواستیم

 :کندیم نگاه هردو به و

 بشم آماده رمیم من-

 :کندیم بغلش و رودیم کانین سمت به

 شدهن رید تا نیپاش شماهم کنمیم آماده رو کانین بعدشم-
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 :گذراندیم نظر از را رادمان شده زیر یچشمها با ماهدخت

 هنوز رستار دست از نکنه مادر نشده یزیچ که حاال-

 ؟یدلخور

 را دردش و بود شده ریدرگ روانش و روح رادمان

 :کند انیب توانستینم

 بودم؟ چکارهیه یلعنت خونه نیا تو من-

 قدرنیا دونستمینم خودت جون به آصالنم هیحرف چه نیا-

 دیبا کاریچ من یباش حتما یخواستیم و مهمه برات

 مردش متیغن وقتو رستارم بودن بابات و کردم؟آقاجونیم

 کرد تموم کارو

 صدا یب یقیعم نفس و بنددیم را شیچشمها رادمان

 الاص بشنود یحیتوض نیا از شتریب خواهدینم کشدیم

 .بداند را میتصم نیا درمورد یزیچ چیه خواهدینم
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 اما رادمان رفتار مقابل در بود مانده جیگ هنوز ماهدخت

 :بود رشدهید یهرکار یبرا االن و نداشت یا چاره

 نکن تنگ خودتو خلق برادرته یبرا یمهم روز امروز-

 تهوفیب خواستیم اتفاق نیهم بازم یبود توهم باالخره

 کنه؟یم یفرق چه گهید

 مقابل تا زدیریم خودش یتو را تشیعصبان رادمان

 :باشد نداشته یبد واکنش ماهدخت

 کنم استراحت دیبا من برو باشه-

 :شودیم نگرانش ماهدخت

 ارم؟یب واست یخواینم یزیخوبه؟چ حالت یمطمئن-

 تکان را سرش تنها زندینم حرف یا کلمه یحت رادمان

 برود،در زودتر هرچه ماهدخت خواهدیم دلش و دهدیم

 به شدنشان ما به کردیم فکر یگل و رستار به تنها ذهنش
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 داده دست از را قبلش ینفوذ دختر راحت چقدر نکهیا

 کند؟ یزندگ نیا از بعد توانستیم چطور بود

 بشقل و ردیگیم را شیگلو راه یسنگ یوارید مانند یزیچ

 .شودیم دهیکش آتش به

 ات بماند منتظر و شود بند شیجا در توانستینم انگار

 بود دلش شهیهم ترس که اتفاق نیا شیچشمها یجلو

 .وفتدیب

 نهیس یتو شده جمع درد به یتیاهم و زدیخیبرم شیجا از

 یراحت به را اش گلچهره بماند نجایا اگر دهدینم اش

 .خندندیم اش یعرضگ یب به و رندیگیم

 وارد زدن در بدون و ستدیا یم یگل اتاق در یجلو

 .شودیم

. 
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 یقرمز رژ دنیکش مشغول که گلچهره ورودش محض به

 تداف یم دستش از رژ و پردیم شیجا در بود شیلبها یرو

 در متعجب و شودیم گرد شیچشمها رادمان دنید با و

 .ماندیم شیجا

 و زرد زیشوم اندازد یم ینگاه شیپا تا سر به رادمان

 بود هبست یاسب دم را شیموها و داشت تن به دیسف شلوار
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 دستش و داشت قرار مقابلش بایز ییایرو مانند درست

 .بود کوتاه او به دنیرس یبرا

 تهگرف ییصدا با و دهدیم فرو را دارد که ینیسنگ بغض

 :پرسدیم

 ن؟یکرد کاریچ من خبراز یب روزیخبره؟د چه رونیب اون-

 و زدیم شور رادمان حال نیهم یبرا دلش ته گلچهره

 جواب و ردیبگ قرار مقابلش او نکهیا امکان هرلحظه

 و باشد آرام کندیم یسع نیهم یبرا دادیم را بخواهد

 :کند روشن رادمان یبرا یمنطق طور به را هیقض

 من یول سخته هم یلیخ سخته برات دونمیم رادمان نیبب-

 !کردم انتخابمو

 :زندیم پوزخند یعصب رادمان
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 دلتو هوی و اومده ماهه چند همش که هیآدم انتخابت-

 راحت نقدریا یتونیم یکارم؟چجوریچ وسط نیا برده؟من

 ؟یبش رد

 چه چاره یول سوزدیم رادمان یبرا دلش قایعم گلچهره

 دتوانینم چوقتیه بفهماند او به نکهیا از ریغ یبود؟راه

 بودن یحام و برادر از ریغ یچشم به و گرید یطور

 رادمان دیبا شهیهم یبرا امروز نداشت وجود کند نگاهش

 توانستینم نباشد چه باشد رستار چه کردیم متقاعد را

 .باشد داشته یگرید حس رادمان به که کند قانع را دلش

 من شهینم یخوایم تو که یزیچ گفتم بهت اولشم از من-

 قبال مثل اما دارم دوست و قائلم احترام واست دلم ته از

 همه وجودش یرو قایعم که یآدم مثل بزرگم برادر مثل

 یانتظار بشه عوض یزیچ نخواه ازم اما کردم حساب جا
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 وهمت کنمیم فراموش رو یگفت یهرچ من باش نداشته ازم

 .کن فراموش

 با نگارا شودیم شتریب بود دهیچیپ اش نهیس یتو که یدرد

 یآب و سوختیم شتریب و شتریب قلبش گلچهره حرف هر

 :کند خنکش که کند خاموشش که نبود

 قلبتو یبگ مونهیم نیا نهی؟عیخوایم یچ ازم یفهمیم-

 یزیهرچ با دلتو یبگ که مونهیم نیا نهیع دور بنداز بَکن

 کجاست شه فراموشت که ییجا هی کن چال توشه که

 کنم؟؟ نکارویا یچجور

 هی رو آدما شهینم دونمیم چون خوامینم ازت نویا من نه-

 دلت از یراحت به بعد روز یباش داشته دوست روز

 رونیب شیبنداز

 :ستدیا یم رادمان مقابل و رودیم جلوتر
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 هواس تو قلب که یمدل اون من قلب یکن قبول دیبا اما-

 باهم ماه و دیخورش ستین داره دوست منو و زنهیم من

 یگل و رادمان بشن یکی باهم آسمون و نیزم باال، انیب

 رسنینم ییجا به گهیباهمد

 عمق از و بود سخت شیبرا ها حرف نیا زدن چقدر

 یراحت به و دارد یحس چه رادمان االن دانستیم وجودش

 :کند درکش توانستیم
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 فرن هی روز هی وییحرفا نیچن هی چون فهممیم االنتو حال-

 مامچش تو نداشتم انتظار تو االن نهیع که نفر هی زد بهم

 بهم ودب کرده تصور برعکسشو دلم که ییزایچ و کنه نگاه

 چون میبشنو حرفارو نیا میمجبور ییوقتا هی اما بگه

 بگم خوامیم ستین ینشدن یچیه گنیم که هیبق برعکس

 هینشدن میلیخ زایچ یسر هی اتفاقا

 :کندیم نگاه رهیخ رادمان یچشمها به

 شیآت و آب نکهیا مثل باشن باهم روز و شب نکهیا مثل-

 ...رادمان و یگل نکهیا مثل باشن باهم

 یمعنا به را دستش و شودیم پر شیچشمها رادمان

 :بردیم باال سکوت

 نسوزون نیا از شتریب دلمو یگل نگو نگو،-

 شده که هم رادمان خود بخاطر و فهمدیم را دردش یگل

 :ختیریم دستش یرو را یپاک آب دیبا بود
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 هبهتر بهتره، خودت یبرا بخدا یبش راحت بگم بذار-

 ننوشتن شدنو ما رشونیتقد تو رادمان و یگل یبدون

 که بره شیپ یطور یچ همه بذار نکن سخت رو اوضاع

 شهیمه مثل شد یزیچ اگر بتونم کنم نگاه روت تو بتونم

 .تره بهتره،درست ینطوریا کن باور بگم تو به اول

 دلش اند زده ریت قلبش به دوباره کندیم حس رادمان

 دوباره تا خواهدیم را ششیپ روز دو کما همان دوباره

 خترد فکر به دوباره تا شود یخال ذهنش دوباره تا بخوابد

 :وفتدین قلبش یتو

 بهتره؟؟ برام نیا یگیم و یزنیم شهیر از دلمو یدار-

 !زنهیم شیآت ینطوریا منو دل که بودن بهتر نیا پدر بسوزه

 خراب امروز خواهدینم اما بود گرفته بغضش هم یگل

 ار اش کطرفهی عشق نیا از شتریب رادمان خواهدینم شود

 :بکشد دوش به
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 من یدار دوست منو هرطور تو دارم دوست رستارو من-

 هب دنیرس نرسم رستار به اگر ؟یفهمیم دارم دوست اونو

 عقد سفره سر اون با اگر! خوامینم رو یبشر یبن چیه

 و هاون دل کنار من دل نمیشینم یا گهید آدم چیه با نمینش

 !کنه عوض تونهینم یچیه نویا

 نیا با رستار کندیم نگاه یگل یجد صورت به رادمان

 و ستادهیا شیپا مسمم نقدریا که بود کرده چه دختر

 آورد؟ ینم کم شیجلو

 هک یاونطور یچیه ؟اگریچ باشه کرده اشتباه دلت اگر-

 یدار راحت نقدریا یچطور ؟یچ نرفت شیپ یخواستیم

 کنار کردمو تصور خودم کنار رو تو سال همه نیا که یمن

 ؟یبزن

 :دهدیم جواب یفکر چیه یب یگل
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 !داره ارزششو دارم بهش که یحس باشه هم اشتباه اگر-

 برادر هی نهیع ای شهینم عوض یچیه حرفا نیباا االنم

 کنار لتد با اگر ای یکنیم یبرادر واسم نییپا یایم بزرگتر

 .یایب کنار تا یمونیم باال نیهم یومدین

 منتظر نکهیا بدون داردیبرم را دشیسف چادر هم بعد

 اتاق از و شودیم رد باشد رادمان از یگرید حرف دنیشن

 ربخاط و دهدیم قورت یسخت به را بغضش رودیم رونیب

 ابد تا را خودش رادمان به رحمش یب یها حرف

 .کرد خواهد سرزنش
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 ار یریگید حرف ای برود یگل دنبال نکهیا توان رادمان

 کنار از بود آمده باال جانش که یکس مانند ندارد بزند

 یها نفس ندوینشیم نیزم یرو و خوردیم سر وارید

 شرتیت یرو بسته نقش خون به نگاهش و کشدیم یقیعم

 کاش آمد ینم هوش به چوقتیه کاش افتد یم دشیسف

 یلحظات نیچن به و بود زده رستار را رخالصشیت

 .دیرسینم

* * * 

 "گلچهره"

 نسرشا پشت و طال مامان و صالح بابا اول شودیم باز در

 به اقیاشت و یدلتنگ با شوند،یم اطیح وارد رستار و الیش

 رمیگیم آغوش در را طال مامان اول و رومیم سمتشان
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 هم او بودم حالش و حس و آغوش نیا محتاج بیعج

 را میموها یرو نبود من از کمتر اش یدلتنگ انگار

 :بوسدیم

 طال مامان بشه فدات نگاه منو قشنگ دختر آخ آخ-

 :زنمیم لبخند

 نیاومد خوش یلیخ نکنه خدا-

 هفته دو از اندازد یم بغلم یتو را خودش یفور هم الیش

 ردهک را شیهوا دلم یحساب االن به تا بود رفته که شیپ

 .بود

 آره؟ ااایخوش ینیبینم مارو-

 :خندمیم

 داشتم که یسکوت و آرامش حداقل یول نه که خوش-

 بود بخش لذت
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 :کندیم جمع را صورتش

 یندار منو مثل دخترخاله اقتیل تو ادیب روت تو تف-

 و نمکیم سالم هم صالح بابا به و دهمینم یتیاهم الیش به

 به ییآمدگو خوش یبرا هم عمارت اهل هیبق کم کم

 نجایا به تا را آنها خودش که رستار و ندیآ یم استقبالشان

 به میرح مش کمک به را شانیها چمدان بود رسانده

 .آورند یم داخل

 یخوشحال برعکس و شودیم پا به صدا و سر عمارت یتو

 نکهیهم بود شده رادمان ریگ در فکرم تمام ظاهرم در

 قبع به دستم شوم خانه وارد خواستمیم هیبق سر پشت

 افتم، یم رستار بغل یتو میایب خودم به تا و شودیم دهیکش

 من به را صورتش و شودیم حلقه کمرم دور را دستش دو

 :کندیم کینزد

 ریبگ لیتحو جنازه بده اسم-
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 :شومیم هول و دهمیم قورت یسخت به را دهانم آب

 بد ننیبیم منو کن ول یکرد شروع باز وونهید یگیم یچ-

 شهیم

 :کندیم نگاه صورتم به خونسرد

 ردهک ناراحتت که یاون اما یمن زن دوننیم همشون ننیبب-

 !دونستهینم انگار

 عدب ندیبب را ما یکس مبادا که اندازم یم اطراف به ینگاه

 را خودم دهم بروز یزیچ خواستمینم اصال که یطور هم

 :زنمیم یالیخیب به

 کنه ناراحت منو یروز نیهمچ تو داره جرات یک-

 تلخ من به تونهیم یکس امروزو یخوش مگه آخه؟اصال

 کنه؟

. 
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 :کندیم کیبار را رنگش خوش یها چشم

 ارهند باورشون چشات که زنهیم رو ییحرفا هی داره لبات-

 کنم؟ قبولشون من یخوایم اونوقت

 حس بود برده یپ حالم به راحت نقدریا نکهیا از

 را ررستا ریتصو و ردیگیم شکل قلبم یتو یندیخوشا

 عنوان چیه به اما کندیم تر یداشتن دوست میبرا
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 نیهم یبرا شود خبر با رادمان و من انیجر از خواستمینم

 :کردمیم عوض را بحث دیبا که هرطور

 غم هم ننیهم شونیخواستگار روز یتو دخترا همه-

 میگرام نامزد هوی که من مخصوصا خوشحالن هم دارن

 کشورم از بلکه خونواده از تنها نه منو قراره کرد اعالم

 !کنه جدا

 :زندیم دماغم نوک یرو اشاره انگشت با

 شه دراز دماغت که االن-

 را دستانش حلقه که چرخانمیم کاسه در را میها چشم

 :کندیم تر تنگ دورم

 !ویوکنیپ انویجر فهممیم تهش که من یول چونیبپ باشه-

 میلبها به و آورد یم جلوتر را سرش حرف نیا از بعد

 :گذارمیم شیلبها یرو را دستم عیسر شودیم رهیخ
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 داره به نه باره به نه هنوز یخواستگار روز تو یه یه-

 ؟یکنیم کاریچ یدار

 :شودیم متعجب یکم و دهدیم باال را شیابرو یتا کی

 رم؟بنظیزنینم حرفو نیا رید کمی داره؟ به نه باره به نه-

 !میدار الزم شیپ شب سه به چک ویدیو هی

 :زنمیم اش نهیس به یآرام مشت

 تا نارک برو!یکنیم عالممون یرسوا باشه تو به اگر یعنی-

 ادیب طال مامان دمینکش غیج

 المع یرسوا یگیم خودت خوبه!دمیترس یلیخ مثال االن-

 دارم دوس شدنو

 یصدا با نیهم در که شودیم خم صورتم سمت به دوباره

 :پرمیم میجا از کایرون

 ...هیخواستگار مثال گهید نیایب بابا-
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 هدستپاچ کشدیم یبلند نیه ما دنید با را حرفش یباق

 شومیم داخل یفور و کنمیم جدا رستار از را خودم

 به لیتبد اش خنده که بود گرفته را خودش زور به کایرون

 بل ریز و رمیگیم رستار از را نگاهم ظیغ با نشود قهقهه

 اکیرون به خونسرد رستار کنم،یم کایرون نثار یزهرمار

 :گفت

 ندازب خودتو زارت ایب بعد بکنم کارمو من بذار بعد دفعه-

 !وسط

 نگاهمان خجالت یب و زندیم کمرش به را دستش کایرون

 :کندیم

 بخار یب یگل کردم فکر یول ها هیخبر هی گفتم اولش یا-

 هنگا یواشکی ستادمیمیوا وگرنه باشه حرفا نیا از تر

 واقعا شد فیح کردمیم
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 دستش و دهدیم تکان یسر رستار! شودیم گرد میچشمها

 سالن سمت به باهم و اندازد یم کایرون گردن دور را

 :روندیم

 نیا از بخارتر یب یلیخ الو یکرد فکر درست االنم-

 !حرفاست

 :اندازد یم ینگاه سمتم به بار افسوس کایرون

 یگل نیا از دونستمیم من یداداش خودتو یکرد فیح-

 !شهینم گرم یآب

 :دهدیم تکان یسر تر بار افسوس رستار

 !مشد لیم و فیح یخودیب ،یگفتیم بهم زودتر دیبا-

 تنه رستار به حرص با و رومیم غره چشم جفتشان به

 شومیم رد و زنمیم
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 نفس اما ردیگیم حرصم شنومیم که را هردو خنده یصدا

 هب ورود با و شود ختهیر دور زیچ همه تا کشمیم یقیعم

 مامان و الیش کنار که یخال یجا نیاول در ییرایپذ سالن

 رکنا رستار هم من از بعد و نمینشیم داشت قرار یتیگ

 .ندینشیم ماهدخت کنار کایرون و اضیف

 حضور هم خانجون و آقاجون و همسرش و یکت عمه

 راچ دانمینم زدیم ذوق یتو نفر کی نبود تنها و داشتند

 دیایب نییپا و کند فراموش را زیچ همه واقعا داشتم انتظار



 

Romanzo_o 3482 

 کند یبزرگتر میبرا شهیهم مانند و ندیبنش آقاجون کنار و

 مبود شکسته را دلش که یکس از یادیز و جایب انتظار

 .نبود یکم زیچ من از هم او انتظار اما داشتم

 بزند صدا را رادمان و برود خواهدیم کایرون از ماهدخت

 .بزنند را شانیحرفها و شود لیتکم جمع باالخره تا

 آقاجون و زندیم حرف اضیف عمو و رستار با صالح بابا

 صالح بابا با هنوز انگار دهدیم یجواب یگدار گاه هم

 .است امدهین کنار درست

 اختالط حال در یتیگ مامان و خانجون با هم طال مامان

 یم دلم یتو گردباد مانند یآشوب وسط نیا من و بود

 .چدیپ

 :زندیم من به آرنجش با الیش

 گشنمه ن؟منیدار یچ شام-
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 نگاهش متاسف الیش حرف نیا از میها استرس انیم

 :کنمیم

 یبرس راه از بذار شکمت اون تو بخوره کارد-

 :گفت نشنود یکس که یطور آرام

 شکمم به زارهینم دیع روز یماه با پلو یسبز وسوسه-

 نکنم فکر

 به و دیآ یم نییپا ها پله از که افتد یم کایرون به چشمم

 و دیگویم او به یزیچ آرام رودیم ماهدخت سمت

 .ندینشیم

 ندنک شودیم شتریب ام دلشوره و اضطراب اما چرا دانمینم

 شده بد حالش بودم زده او به که ییها حرف بخاطر

 آرنج با دوباره الیش نکردم؟ را اش مالحظه چرا من باشد؟

 :زندیم من به
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 شده؟ مرخص یک رادمانتون نیا یگل یه-

 :دهمیم را جوابش رمیدرگ افکار انیم

 شده مرخص امروز-

 طفل اون واسه دلش کرده رحم بهش خدا چارهیب-

 شدیم پدرم یب بود مادر یب سوخته معصوم

 از اام سوزدیم رادمان حال به شتریب دلم الیش حرف نیباا

 دیفهمیم دیبا رادمان دادمیم حق خودم به بازهم یطرف

 .آمد ینم وجود به ما نیب یزیچ چوقتیه

 :اندازد یم جمع به ینگاه آقاجون

 مناسبت دو به امروز ن،یاومد خوش یلیخ یهمگ-

 میشد جمع هم دوره مختلف

 ورود متوجه یهمگ دهد ادامه را حرفش بخواهد تا اما

 و رادمان دنید با و چرخانمیم را سرم شوندیم یگرید فرد
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 همه مانم،بهیم متعجب یا لحظه اش شهیهم یپوش خوش

 یا هینثا یبرا یحت اما دینشنیم آقاجون کنار و کندیم سالم

 .افتد ینم من به نگاهش هم

 ن؟ریبگ زن خوانینم نیا واسه گمیم اومد که آصالنتونم-

 ینکن یمعرف منو تو و رنیبگ بخوان اگر ادیب توروت تف

 نباریا و شودیم پرت حواسم گوشم کنار الیش حرف نیا با

 :زنمیم شیپهلو به آرنج با من

 نمیبب بذار الیش ببند تو دهن قهیدق دو فقط قهیدق دو_

 .کنمیم فکر هم تو به شهیم یچ خودم مراسم

 گشت،یم رادمان یپ دلم اما زدمیم حرف الیش با ظاهر به

 بود؟ آمده کنار دلش با یعنی
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 :دهدیم ادامه را حرفش جمع شدن لیتکم با آقاجون

 نمونده سال لیتحو به هم یزیچ و هستن همه که االن-

 میکن تموم سالمونو نیا تموم مهین یکارا بهتره

 :کندیم دییتا صالح بابا

 یه خوانیم همو که دونفر ادینم خوش خدارو درسته-

 .وفتهیب وقفه کارشون نیب

 دلشوره با همراه یبیعج حس اندازم یم نییپا را نگاهم

 را یا لحظه نیچن بود انداخته تپش به را قلبم نیریش یا

 :زندیم لبخند اضیف عمو دم،یدیم میاهایرو یتو فقط
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 دهیچینپ توش یعروس یصدا و سر وقته یلیخ خونه نیا-

 و رستار یعروس با ها مدت بعد که بهتر نیا از یچ

 .وفتهیب اتفاق نیا گلچهره

 مخود فقط که یطور آرام و ردیگیم را دستم یتیگ مامان

 :گفت بشنوم

 برات یلیخ یریگیم سامون و سر یدار نکهیا از-

 دوست که یزیچ به گالره برعکس نکهیا از خوشحالم

 دیشا و دارم یخوب احساس دلم ته از یدیرس یداشت

 یادش و یخوشبخت تو یبرا میقلب یآرزو اما نشه باورت

 .لحظاته نیا یتو

 سرشبنم ییبال کاش یا ردیگیم دلم گالره یآور ادی با

 خواهرکوچکترش یخواستگار یتو االن و بود اوردهین

 .داشت حضور

 :گذارمیم دستش یرو را گرمید دست و زنمیم لبخند
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 ینذاشت تنهام امروز که یمرس مامان ممنونم-

 :دارد بغض بود مشخص نگاهش از

 که یکار تنها نایا گذاشتم کم واست جاها یلیخ من-

 نیخوب یآدما دتیجد خونواده بکنم، واست االن تونمیم

 .باشن تیزندگ یتو که ننیا قیال

 :دهمیم فرو را بغضم

 خوب دیبا هممون واسه دیجد سال یمن خونواده توهم-

 .باشه

 ساعتش به رستار زند،یم لبخند و دهدیم تکان یسر

 :اندازد یم ینگاه

 روند خورده هی نمونده دیع تا شتریب ساعت مین-

 میکن تر عیسر رو یخواستگار

 :خنددیم مهربان صالح بابا
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 بود تند ششیآت اولش از ما دوماد نیا-

 :گفت بود نشسته شیجا در صاف که همانطور آقاجون

 تهدوخ و دهیبر خودش ما از خبر یب که تند یاونقدر بله-

 نیکرد دییتا شماهم و

 :دهدیم جواب یواکنش چیه یب صالح بابا

 دورمون یآدما یخوشبخت شهیهم طالخانوم و من چون-

 گرگوشمونیج آدم اون نکهیا به برسه چه مهمه واسمون

 باشه

 کردن بزرگ گهید یکسا عمر هی رو گرگوشهیج نیا-

 نیودب گرفته دستشو روزه دو که ییشما درسته بنظرتون

 ن؟یبد یزیچ نیهمچ به تیرضا

 به را یحرف نیچن چطور خورمیم جا رادمان حرف نیباا

 :دهدیم تکان یسر صالح بابا زد؟یم صالح بابا
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 خونواده ها سال نیا تمام یتو جوون یگیم درست تو-

 من شهینم باعث نیا اما دنیکش مارو نوه زحمت شما

 بزرگترش خودمو ندونم دختر نیا پدربزرگ خودمو

 لیدل نیا اما بود گذشته دنشید از سال یلیخ ندونم

 به دینبا ای ندارم یتیمسئول قبالش در کنم فکر شدینم

 .بزارم احترام هاش خواسته

 :اندازد یم من به ینگاه مین رستار
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 میتصم که ستنین خونواده نیا مسائل از یسر هی یتو -

 یچ دلش نهیبب و رهیبگ میتصم دیبا آدم خود رنیگیم

 !خوادیم

 :دهدیم جواب یخاص حرکت چیه بدون رادمان

 شیخوشبخت اما بخواد زارویچ یلیخ دلش ممکنه آدم-

 نباشه اونا یتو

 :کشدیم وسط را خودش عیسر اضیف عمو

 یا هیحاش یبحثا نیا بهتره هست وقت تا بنظرم خب-

 میبزن یتر مهم یحرفا و میبذار کنار رو

 :کندیم دییتا هم ماهدخت

 التوس قرار هی بهتره ستین مهم حرفا نیا گهید االن آره-

 یعروس و عقد واسه میبزار دیجد

 :گفت آقاجون
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 یحرف منم نیهست وصلت نیا به یراض همه که حاال-

 نیکن انتخاب مناسبه نیکنیم فکر که رو یهرروز ندارم

 دهیپرس یزیچ من از یریگ میتصم موقع ادینم ادمی -

 نیباش

 دهیکش طرفش به همه نگاه و زندیم را حرف نیا رادمان

 چوقتیه رادمان دهمیم فشار هم یرو را میپلکها شودیم

 زامرو داشتم انتظار او از یخودیب و آمد ینم کنار دلش با

 !نکند خراب را

 :کندیم دییتا آقاجون

 اما یهست یگل بزرگتر برادر مثل تو هرحال به درسته-

 یدار یحرف اگر االن  میبزن یحرف قبل از تو با نشد وقت

 پسرم بگو

 :گفت رادمان از قبل رستار
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 یخوشبخت یآرزو از ریغ تونهیم یحرف چه من برادر-

 باشه؟ داشته ما یبرا

 و رستار به اول اش یجد نگاه و هم در یها اخم رادمان

 که بیعج یشد،نگاه دهیکش من سمت به باالخره بعد

 :شود ثبت بود قرار ام یزندگ خیتار در انگار

 هست گهید یزایچ یلیخ -

 من از را نگاهش مکث یکم با شدم رهیخ او به التماس با

 :دوزدیم رستار به و ردیگیم

 بپرسم تو از دیبا که-

 یقدر به من و ماندیم حرفش منتظر تفاوت یب رستار

 را میگوشها یتو ام قهیشق کنار نبض یصدا که مضطربم

 :کندیم پر

 ؟یکنیم خوشبختش-
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 انگار هم رستار و مانمیم مات اش منتظره ریغ حرف نیباا

 و چرخدیم من سمت به نگاهش ندارد من از یکم دست

 جوابش با دیبا بود شده حاکم فضا در که یسکوت

 .کشستیم

 ومدمینم کار ینجایا تا بود نیا ریغ یزیچ قصدم اگر-

 :بود رستار یرو رادمان رهیخ نگاه

 هی باشه نیا ریغ یزیچ هم عمرت کل یتو قصدت اگر-

 هشیهم سال همه نیا که یمن یکن فکر یتونینم هم لحظه

 !بکنم تونمیم کاریچ بودم پشتش

 یبرادر واسش داره رو یکی اون حداقل خوشبحالش-

 کنه

 :کندیم شتریب را رادمان یها اخم رستار زیآم طعنه لحن

 یکن قبولش یخواینم یول یدار هم تو-
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 :پرسدیم دوباره رادمان بزند یحرف رستار تا

 ؟یکن یهرکار تشیرضا و شیخوشحال واسه یدیم قول-

 گسیهمد از تیرضا و ی،خوشحالیخوشبخت یها هیپا-

 جزوشه ناهمیا قطعا کنم خوشبختش قراره اگر پس

 :دهدیم تکان یسر رادمان

 ؟ینشکن دلشو چوقتیه یدیم قول -

 رادمان یها سوال به همه زدینم یحرف چیه چکسیه

 ماندند،یم رستار جواب منتظر و کردندیم گوش
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 یها جواب اما دانستمینم را رادمان سواالت نیا لیدل

 و کشدیم دست میها استرس و دلشوره یرو رستار

 .کردیم کمترشان

 ردنک فکر و مکث یکم با اش ندفعهیا جواب انگار رستار

 :داد جواب بود من به رهیخ که ینگاه با اما بود همراه

 نهیا میسع تمام اما فهممینم رو سواال نیا لیدل نکهیباا-

 یتو و نمیبب تشویرضا چشماش از کنم خوشبختش

 مهمه برام نایا اگر قطعا کنم حس رو شیخوشحال کاراش

 .کنمینم نکارویا و سخته واسم دلش شکستن

 که حاال منه یبرا دختر اون بودن مهم سواال نیا لیدل-

 بدون فقط کنمینم یکار زنمینم یحرف توئه دل شیپ دلش

 رتشصو تو نهیبش اخم هستم من دراد اشکش ست،ین تنها

 هستم من
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 یم زبان به را شیها حرف یسخت به انگار که یلحن با

 :انداخت من به ینگاه مین آورد

 مراقبش پس بودم و خواسته که یا گهید موقع هر مثل-

 قعمو اون چون نهینب بیآس نشکنه رهینگ دلش که باش

 ...نمیبیم رو یکرد که یکار فقط یداداشم گمینم گهید

 حس را بود شیچشمها یتو که یدرد وجودم عمق از

 هنکیا جز اما کردمیم حس را شیگلو یتو بغض کردم،یم

 .آمد یبرنم دستم از یکار کنم نیتحس را بودنش مرد

 نشود حالم متوجه یکس تا اندازم یم نییپا را نگاهم

 مپشت باز هم بودم شکسته را دلش که امروز یحت رادمان

 دبو سوخته که یقلب وجود با نگذاشت میتنها و آمد در

 که یزیچ به و باشد خوب من حال داد حیترج بازهم

 شدینم فراموشم کارش نیا چوقتیه برسم خواهمیم

 .بود معناکرده میبرا یواقع طور به را بودن مرد رادمان
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 :اندازد یم ینگاه آقاجون به رادمان

 ییچا عروس وقتشه باشه یقیال آدم داده قول که حاال-

 .ارهیب

 :کندیم دییتا آقاجون

 آصالنم درسته-

 :شوم بلند تا کندیم اشاره من به

 میکن نیریش دهنمونو وقتشه اریب ییچا برو-

 رادمان از یحساب و درست یتشکر خواستیم دلم چقدر

 !دانستمینم را ییرو چه با اما کنم

 من دنش بلند از قبل و گفتند کیتبر همه آقاجون حرف با

 :زدیخیبرم شیجا از رادمان

 کنم استراحت کم هی ستین خوب هنوز حالم من-

 مبارک شیشاپیپ هم نو سال د،یببخش



 

Romanzo_o 3499 

 را خودش دارد یسع که پرسندیم را حالش نگران هیبق

 من فقط اما ستین یمهم زیچ دیبگو و دهد نشان خوب

 نمیبد و نامبارک او یبرا حد چه تا دیجد سال دانستمیم

 .رودیم شمار به

 خارج سالن از یگرید حرف ای من به کردن نگاه بدون

 دنبالش به آوردن ییچا بهانه به عیسر هم من و شودیم

 دمز ایدر به را دلم برود باال ها پله از نکهیا از قبل رومیم

 :کردم شیصدا

 رادمان-

 سکوت و چرخدینم طرفم به اما ستدیا یم شیجا در

 :گفتم یشرمندگ و دیترد با که کندیم

 ممنونم ازت یچ همه بخاطر-

 :داد جواب حالت همان در و کندینم یحرکت
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 ای کن یبرادر واسم نییپا ایب و ایب کنار دلت با ای یگفت-

 نارک دلم با قتشیحق ،یایب کنار تا بمون یومدین اگرم

 شبه هی خوادیم زویچ هی ساِل یلیخ که یدل ومدمین

 باشه سوخته بد اگر یحت کنار ذارتشینم

 :چرخدیم سمتم به رخش مین

 نهات نیا چون باشم پشتت که اومدم ام،ین نتونستم اما -

 المویخ حداقل هم کنهیم کهیت کهیت دلمو هم که هیکار



 

Romanzo_o 3501 

 انجام واست یخواست ازم که رو یکار که کنهیم راحت

 .ادیبرنم چون نخواه ازم نیا از شتریب دادم

 کی شدیم چطور دیاین باال بغضم تا گزمیم را لبم گوشه

 کند؟ تمام یکس حق در را یخوب بتواند نقدریا نفر

 مخواستیم که یکار و بود بفکرم او بودم بد من هرچقدر

 .دادیم انجام را

 با ای نماند شتریب توان انگار رودیم و ماندینم یحرف منتظر

 .نداشت را زدن حرف من

 نیا همه شوم مسلط خودم به تا کشمیم یقیعم نفس

 .دیآ یم کنار دلش با باالخره رادمان و گذردیم روزها

 رد که ردیگیم میپهلو از یشگونین الیش نیح نیهم در

 :پرمیم میجا

 گهید اریب ییجا برو هنوز یینجایا چرا تو عروس یه-

 شد خشک حلقمون
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 :رومیم غره چشم او به و رمیگیم میپهلو به را دستم

 گرفت دردم کنه لعنتت خدا-

 :دهدیم هلم آرام جلو به

 یریگیم شگونین مارو یه در اون به نیا بابا وفتیب راه-

 اد؟ینم دردمون میسنگ ما یکنیم فکر

 :رومیم آشپزخانه طرف به

 هیچ درد یفهمیم ختمیر هالهل زهر که تییچا تو-

 کاریچ رو مادرمرده منه زیبر دوماد ییچا تو یکرد غلط-

 یدار

 کانین به دادن غذا مشغول آشپزخونه یتو خانم عصمت

 :زندیم لبخند ما دنید با بود

 قشنگم دختر باشه ؟مبارکتییچا واسه یاومد-
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 رهاشا آماده و حاضر ییچا ینیس به و بوسدیم را صورتم

 :کندیم

 حاضر رو ییچا مبارکه گفتنیم یه دمیشن اونجاست-

 یببر کردم

 :رودیم ها ییچا طرف به الیش

 توش زمیبر یچ هی خوامیم بگو دوماده مال هرکدوم-

 :کنمیم نگاهش متعجب

 ؟یچ-

 زهرهالهل-

 :خنددیم که کنمیم اخم

 خره خب زمیریم نمک-

 :دارمیبرم را ینیس تیاهم یب
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 ریخ به ختم ارین در ارویباز مزهیب نیا توروخدا اونور برو-

 بره امروز شه

 چهاردونه با نترس کنن شوهرت یگدا سر تو خاک-

 شهینم مونیپش نمک

 :چرخانمیم کاسه در را میچشمها

 ؟یکنیم دایپ شوهر واسم تو شد اگر-

 داره هواتو خوبم چه یدیند رادمان نشد رستار بابا آره-

 :زنمیم الیش به یلگد و مانمیم میجا در

 ریبم برو-

 ییچا قیعم ینفس با و شومیم خارج آشپزخانه از هم بعد

 لیوسا هم هیبق و کایرون کنم،یم پخش هیبق نیب را ها

 مهه تا نندیچیم سالن وسط زیم یرو را نیس هفت سفره

 .میباش کنارش
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 کیت یصدا و میشویم کینزد آخرسال لحظات به کم کم

 هم دور همه رسد،یم گوش به ونیتلوز از ساعت کیت

 یآرزو رستار و من یبرا خوانندیم دعا بزرگترها و جمع

 .کنندیم یخوشبخت

 :گفت گوشم کنار بود ستادهیا کنارم که رستار

 .الو شد شروع  سال_

 کل که یدهل و ساز با شودیم همراه حرفش نیا انیپا

 .کرد پر را عمارت
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**** 

 "رستار"

 یرو یخستگ با انداختم یا گوشه و آوردم در شرتمویت

 یکارها طرف کی از کشمیم دراز اتاق یتو کاناپه

 رفتن یکارها انجام و انوش گرید طرف از و یعروس

 یکم باالخره ها ساعت بعد بودندو کرده رمیدرگ یحساب

 .کنم استراحت یکم شب موقع نیا بود شده وقت

 ینگاه بود شده زانیآو کمد در به که یشلوار و کت به

 افتم یم عمارت نیا به ورودم روز نیاول ادی و اندازم یم

 به ماجراها نیا آخر کردمینم هم را فکرش یحت چوقتیه

 !برسم یعروس شلوار و کت دست کی

 قلبم یتو یدختر کردمینم فکر نیا به اصال شتریب همه از

 کردیم فرق من یایدن با آسمان تا نیزم شیایدن که ندیبنش
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 شیپ شدینم وقت چیه و بود بیعج عشق قصه چقدر

 .ردیگیم قرار راهت سر چگونه و کجا و یک کرد ینیب

 گلچهره یبرا ممکن شکل نیبهتر به روزها نیا زیچ همه

 را یکسر و کم چیه خواستمینم بود خوردن رقم حال در

 انرستور یتو یعروس داد شنهادیپ یوقت یحت کند حس

 چیه بدون شود برگزار آفتابگردون مزرعه و صالح و طال

 که یزیهرچ از زودتر روزها نیا کردم قبول یمخالفت

 هن شدینم تکرار گرید و گذشتیم میکردیم را فکرش

 .باشد مربوط آنها به که یزیهرچ نه و آدمها نیا دنید

 و شد باز تقه چند با در که بودم فکرها نیهم یتو

 :گفت آرام و دیکش یسرک داخل به رونیب از گلچهره

 دار؟یب ای یخواب-

 :نمینشیم میجا در

 الو تو ایب-
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 اندازم، یم ینگاه دادیم نشان را شب کی که ساعت به

 تنم یرو را نگاهش من دنید با و شودیم داخل کامل

 :چرخاندیم

 نشه معذب آدم بپوش یچ هی یلخت همش تارزان نهیع-

 خب

 :دهمیم باال را میابرو یتا کی

 انگار نزن حرف یجور هیمن؟ دنید با اونم ؟یمعذب تو-

 ختهینر خجالتت یدیند قبال

 :کندیم نازک یچشم پشت

 کشمینم خجالت گهید یعروس بعد فردا از-

 خجالت از ینشد آب تا رونیب برو پس-

 :دیآ یم جلوتر و کندیم ینچ

 دارم باهات مهم کار هی خواب قبل نه-
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 معمول حد از بازتر را میها چشم و زنمیم یکج لبخند

 :کنمیم

 خواب قبل مهم یکارا واسه رمیمیم من-

 :ستدیا یم مقابلم و زندیم لبخند نیریش

 اومدم االن نیهم بخاطر الو دونمیم-

 ؟یکنیم جفا حقم در و یدونیم پس-

 دور را دستش و ندینشیم میپا یرو یحرف چیه بدون

 :کندیم حلقه گردنم

 و کنه جفا شوهرش حق در ممکنه بخار یب هی باالخره-

 !گهید بشه لیم و فیح بشه باعث

 روز ادی به حرفش با و ام شده متعجب حرکاتش از

 :باشد ادشی هنوز کردمینم فکر افتم یم یخواستگار

 بشه؟ لیم و فیح من مثل یشوهر ادیم دلت-
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 به ار سرش و کندیم نوازش را ام نهیس یرو انگشت سر با

 :بردیم گوشم سمت

 یب من هرحال به یول نه کنمیم فکرشو دارم که حاال-

 که ستمین بلد بخارم
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 شیدستها شدن دهیکش و گوشم کنار شیها نفس یگرما

 :بچسبانمش خودم به شودیم باعث تنم رو

 شمیم تیخصوص استاد نداره یکار-
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 :کندیم نگاهم یخاص یدلبر با و گزدیم را لبش گوشه

 مستردال؟ یآقا نیشیم هم یخصوص استاد پس-

 :ماندیم رهیخ شیلبها یرو نگاهم

 الو آره یباش تو شاگرد اگر-

 تر ابت یب دنشیبوس یبرا آمد کش لبش یرو که لبخند

 انگشت و کشدیم عقب را سرش دنیبوس از قبل اما شدم

 :گذاردیم لبم یرو را اش اشاره

 ؟یببوس منو یشد کیتحر چرا بودم بخار یب منکه-

 ییزهایچ تازه انگار و کنمیم کیبار را میها چشم

 :شودیم رمیدستگ

 نم؟یبب هنرتو یکنیم یدلبر یدار نکنه-

 یها نقشه نیچن که حرفام نیا از بخارتر یب من نه-

 باشم داشته یشوم
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 :کندیم نوازش و بردیم میموها یتو را شیدستها

 اب باشه آخرش بار بگم شوهرم به خواب قبل اومدم فقط-

 !کنهیم یکی به دست من هیعل خواهرش

 :کشمیم اش چانه یرو شصت باانگشت

 زهیاج هیشب شتریب نی؟ایکن دمیتهد یشکل نیا یاومد-

 دیتهد تا است

 و ردبیم فرو گردنم یتو را سرش حرف یب و زندیم لبخند

 :بوسدیم را گوشم کنار تا شانه یرو از شیلبها نباریا

 ستنین بد که اولشون از دایتهد همه-

 :چرخدیم کتفم دو نیب دستش حرف نیا از بعد

 داره کم یزیچ هی کتفت نیب عقاب اون یراست-

 تن دور دستم شودینم جدا حرکاتش و لبها از نگاهم

 :انمچسبیم اش یشانیپ به را ام یشانیپ و چدیپیم داغش
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 ؟یچ-

 :کندیم تر زبان سر با را لبش

 !منو-

 را دورشان کش و رودیم اش بسته یموها طرف به دستم

 :کشمیم نییپا آرام آرام

 رو؟ تو-

 را دلم قبل از شتریب و افتند یم دورش لختش یموها

 :لرزاندیم

 یدار آهو یب دال هی االن آره-

 بشه؟ آهو با یدار دوست-

 زندب حرف شیلبها با نکهیا از قبل و دهدیم تکان را سرش

 و چرخمیم طرفش به حرکت کی با و بوسمشیم محکم

 کند ام یهمراه تا کشدیم طول یکم رمیگیم قرار شیرو
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 هب دستم شودیم تر قیعم بوسه کندیم یهمراه نکهیهم اما

 شودیم متوقف بوسه یا لحظه یبرا و رودیم لباسش سمت

 اورمیب در را لباسش نکهیا از قبل و کشدیم نفس تند تند

 که یکم فاصله از و کندیم حلقه گردنم دور را دستش

 :گفت داشت گریکدی با مانیصورتها

 بخوام؟ ازت یزیچ هی شهیم-

 یکشدار یها نفس با و کنمیم لمس را تنش لباس ریز از

 :چرخدیم صورتش یرو نگاهم

 !بخواه جون تو-

 و ردبیم شلوارش بیج طرف به را دستش و زندیم لبخند

 :ردیگیم مقابلم و کشدیم رونیب یزیچ

 ؟یبزن نویا فردا من بخاطر شهیم-
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 یاخم متعجب و کنمیم نگاه مقابلم رنگ زرد ونیپاپ به

 :کنمیم

 نه؟؟یا وقت االن-

 :کندیم یینما مظلوم و ندیچیبرم را شیلبها

 هک حاال یبپوش ینکرد قبول زرد شلوار و کت که تو-

 نشکنه دلم بزن زرد ونیپاپ یپوشیم دیسف
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 وسهب کشدیم باال سرش و ردیگیم را صورتم دستش دو با

 :زندیم لبم یرو یکوتاه

 شهینم یچیه بخدا ارین نه بزن یگل جون-

 :کشمیم یقیعم نفس و ردیگیم قرار هم یرو میپلکها

 یدز ؟گندیبگ بعدا شدیبود؟نم وقتش االن یگل ییخدا-

 که حسمون تو

 :ندینشیم شیجا در و زندیم یپهن لبخند

 النا بده آخرشون ستین بد اولشون دایتهد همه که گفتم-

 کنمیم یتالف یچجور یکن یتکرار کارتو یدیفهم گهید

 :گذاردیم کنارم را پونیپا و شودیم بلند شیجا از

 یایم یزاریم بتیج تو آفتابگردونم هی یزنیم نویا فردا-

 رمیم آژانس با یاین ینجوریا بخدا دنبالم شگاهیآرا
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 یخوایم االنم یبرگردوند تشنه چشمه لب یبرد منو-

 بزنم؟؟ زرد ونیپاپ

 :اندازد یم باال یا شانه

 ستاین نمیهم یبزن نق هست که نهیهم-

 :فرستدیم هوا در یبوس بعدهم

 الوو نمتیبیم فردا-

 :دهمیم تکان یسر

 !ارمیم در امشبو یتالف که منم نیا فرداشب کن باور-

 دیتاک و دارد اشاره ونیپاپ به همچنان و رودیم در طرف به

 النا شومیم بلند و کشمیم یپوف نشود فراموشم کندیم

 .نبود زیجا سرد آب حمام جز یزیچ

. 

. 
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 یزیم شیجلو که آفتابگردان گل طاق یرو به رو عاقد

 داماد و عروس یها یصندل و داشت قرار بلند نسبتا

 مهمان از بود شده پر رستوران یفضا ند،ینشیم بود پشتش

 .شدندیم اضافه لحظه به لحظه که ییها
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 یها سهیر رونیب طیمح تا داخل از رستوران سرتاسر

 اب ییها گلدان زهایم یتمام یرو و بود شده وصل ییطال

 .داشت قرار آفتابگردان یها گل

 هب الیش و کایرون و زرد کروات و ونیپاپ انوش و ایپو

 دبپوشن زرد یلباسها شدند مجبور عروس ساقدوش عنوان

 اجازه بودنشان ساقدوش و یگل اجبار به چهارنفر هر

 .نداشتند اعتراض

 در رستار با همراه و کشدیم قیعم نفس چند گلچهره

 وجودش یتو دیشد یاسترس نند،ینشیم گاهشانیجا

 برنامه برخالف یزیچ دیترسیم هرلحظه و دادیم جوالن

 که شیها ساقدوش و ناتییتز و فضا از برود شیپ شیها

 هم رستار یحت کشدیم یراحت نفس شودیم مطمئن

 ونیپاپ ناچار به کند عمل حرفش برخالف بود نتوانسته

 و داشت قرار آفتابگردان کتش قهی گوشه و بود زده زرد
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 یلگ بود، مشخص کتش بیج یتو هم یزردرنگ دستمال

 و کت دانستیم یخوب به و دادینم هیبق نظر به یتیاهم

 هب بد اصالهم رنگش زرد یها یکار زیر با دیسف شلوار

 .دیرسینم نظر

 امشب انیپا تا خواستینم دلش عنوان چیه به رستار

 تیوضع به نیهم یبرا کند ناراحت را عروسش یزیچ

 امشب. بود داده تن داشت قرار آن در که یاسفناک و جلف

 یناخوش هم و داشت خودش در یادیز یها یخوش هم

 راگ که ییها حرف شد،یم یعلن دیبا وقتش به که ییها

 یتیجذاب شانیبرا گرید امشب زیچ چیه دندیفهمیم هیبق

 .نداشت

 و سابدیم قند الیش و کندیم یجار را عقد خطبه عاقد

 انوش و ردیگیم را سرشان یباال تور از یا گوشه کایرون

 .شوندیم اضافه شاهد عنوان به اهمیپو و
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 همراه به نهیآد خانواده هیبق و عباس حاج و خانجون

 همه اما نندینشیم ها مهمان اول فیرد طال و صالح

 آمدن از مهم یاتیعمل بهانه به رادمان نبودند کامل خانواده

 اما نددانستینم را لشیدل هیبق بود، زده باز سر یعروس به

 نبودنش و بودند باخبر انیجر از هردو رستار و گلچهره

 .نداشت یدلخور ای اعتراض یبرا ییجا

 عروس یجا به و خواندیم را خطبه اول بار یبرا عاقد

 :گفت الیش

 نهیبچ آفتابگردون مزرعه رفته عروس-

 :کرد زمزمه آرام یگل گوش کنار رستار

 کنمیم بره؟حس شه تموم یبگ بله االن نیهم شهینم-

 دلقکام هیشب وضعم و سر نیباا

 :اندازد یم رستار به ینگاه تور ریز از گلچهره
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 ؟یباش دلقک من بخاطر شب هی شهیم یچ-

 دوباره رستار و کندیم یجار را خطبه دوم بار یبرا عاقد

 :گفت طنتیش با و آرام

 .شهیم تر نیسنگ آخرشبم طلب فقط نداره یمشکل باشه-

 عاقد جمالت انیپا با و رودیم یا غره چشم گلچهره

 :گفت جوابش در کایرون
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 رهیبگ اجازه خونوادش از رفته عروس-
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 ریز و اندازد یم کایرون به یا هیسف اندر عاقل نگاه رستار

 :گفت لب

 ره؟یبگ دیبا االن رو اجازه-

 یحرف اما ردیگیم اش خنده رستار خوردن حرص از یگل

 :گفت دوباره کردن شروع از قبل هم عاقد و زندینم

 شو اجازه و نهیچیم گالشو خانوم عروس تا پس خب-

 هک انشااهلل میخونیم رو خطبه هم گهید بار هی ما رهیگیم

 دارن فیتشر گهید نباریا

 ریز عاقد مانند و چرخاند کاسه در را شیها چشم رستار

 .گفت یا انشااهلل لب

 فرامرز فرزند نهیآد گلچهره سرکارخانم مکرمه زهیدوش-

 دائم نکاح و عقد به معلوم هیمهر با دیحاضر ایآ نهیآد

 د؟ییآ در نهیآد اضیف فرزند نهیآد رستار یآقا جناب
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 یرگید نگاه و بوسدیم و بنددیم را شیجلو قرآن گلچهره

 یتو یحت اندازد، یم بود جوابش منتظر که رستار به

 نبود لشیم طبق و بایز نقدریا زیچ چیه هم شیاهایرو

 کنار نهیآد خاندان یجلو کردینم هم تصورش چوقتیه

 به ها هیثان نیا شود، یجار عقدشان خطبه و ندیبنش رستار

 دشو تمام خواستینم دلش و بود خورده رقم رستار لطف

 لحظه نیهم در تاابد داشت دوست بود خودش دست اگر

 .بماند یباق ها

 الیش بدهد جواب خواست تا و کرد تر سرزبان با را لبش

 :گفت عیسر

 خوادیم یلفظ ریز عروس-

 رستار ردینگ اش خنده تا کرد جمع را شیلبها گلچهره

 کش یخودیب نیا از اصال انداخت ینگاه الیش به کالفه

 :آمد ینم خوشش اش یالک یدردسرها و ها مراسم دادن
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 میکنیم حساب بعدا بگه رو بله بزار-

 هکوتا الیش اما زندیم را حرف نیا دارد که یحرص تمام با

 :دیآ ینم

 میدینم دختر هینس متاسفم-

 هم دبع و کشدیم نشان و خط الیش یبرا نگاهش با رستار

 بازش و آورد یم رونیب رنگ یمشک یا جعبه بشیج از

 .ردیگیم گلچهره مقابل و کندیم

 انجیه رنگ شیچشمها جعبه یتو گردنبند دنید با یگل

 به هک یگردنبند به و زندیم یکج لبخند رستار رندیگیم

 ازب یها بال با یعقاب پشتش یرو و بود آهو کی شکل

 که بود یا هیهد نیتر خاص نیا کندیم نگاه است نشسته

 :بدهد گلچهره به توانستیم

 ام  ستمین تنها دال هی گهید االن-
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 واقعا یبرا بودنشان  یبرا رودیم دلش و زندیم لبخند یگل

 نبود یمانع گرید االن گرفتنشان قرار کنارهم و شدن ما

 باال را سرش د،یبگو بله آسوده و راحت نکهیا یبرا

 :گفت زیهرچ از یخال یذهن با و گرفت

 بله...بزرگترا بااجازه-

 پر را فضا یتمام هلهله و کل یصدا هیثان از یکسر در

 .کندیم

 هم لحظات نیا از باالخره کشدیم یراحت نفس رستار

 یرو تور و چرخدیم یگل طرف به بودند کرده عبور

 گلچهره صورت یرو نگاهش دهدیم باال را صورتش

 گرید وقت هر از امشب عروسش چقدر چرخدیم

 اش یانشیپ یرو یا بوسه درنگ یب بود شده تر یخواستن

 نداشت او از یفرار راه گرید شیآهو زندیم

 



 

Romanzo_o 3527 

 

 ۴۴۴پارت

. 

. 

 

 من و ییتو گهید حاال-

 :زندیم شیرو به ینیریش لبخند گلچهره

 آهوش و دال گهید حاال-

 یگل گردن به آرام و برداشت جعبه از را گردنبند رستار

 و دوباره یزندگ ارزش شیایدن بعد به االن از بست،

 .داشت گرید هروقت از شتریب را دیجد شروع

 ند،یآ یم سمتشان به کیتبر گفتن یبرا یکی یکی همه

 :ندکیم بغلش و رساندیم به را خودش هیبق از بعد الیش
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 یاونقدر خوامیخدام از یخواهر باشه مبارکت-

 تیزندگ یها یناخوش همه جبران که یبش خوشبخت

 رو باهم چپت و راست دست یاله مهمتر همه از و بشه

 من سر

 :زد لبخند یگل

 توهم بخت امشب نیهم خدابخواد اصال خواهر یمرس-

 ازت میش خالص بشه وا

 گلچهره طرف به الیش سر پشت از ایپو نیح نیهم در

 :گفت و آمد

 تو دست از که من بشه یفرج امشب نیهم که شاالیا-

 یبش خالص من دست از هم تو شدم راحت

 قبل ایپو دهدیم ایپو به را شیجا و ستدیا یم یکنار الیش

 حرف مشغول انوش با که رستار به یگرید حرف هر از

 :کرد نگاه بود زدن
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 نداره؟ که یمورد کنم بغل قمویرف خوامیم داماد یآقا-

 :شد دهیکش ایپو سمت به نگاهش رستار

 ردهک درست واست یگل که یاملت زرد افهیق ختیر نیباا-

 یدار رو یزیهرچ اجازه

 :خنددیم ایپو

 بخشمیم شیعروس هیهد یجا به خرخرشو دنییجو-

 بغل را او کند بارش حرف بخواهد یگل تا هم بعد

 :ردیگیم

 کنه ادیپ ادامه ییجا تا رفاقتمون کردمینم فکر چوقتیه-

 تینها یب یخوشبخت خواهرم قم،یرف نمیبب تویعروس که

 باشه ازدواج نیا از سهمت

 :زد حلقه شیچشمها یتو اشک گلچهره
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 داماد هم تو که کنهیم دایپ ادامه یاونقدر رفاقت نیا-

 داداشم یبش دار بچه یحت یبش

 :زد زل یگل به برادرانه و شد جدا او از ایپو

 ندا هی هیکاف فقط افتاد که یاتفاق هر یبر که ایدن یهرجا-

 و اما چیه یب موقعست چه و کجاست نداره یفرق یبد

 .رسونمیم بهت خودمو یاگر

 دکریم تمام یگل حق در را رفاقت و معرفت شهیهم ایپو

 :شدیم گرفته طال دیبا که یرفاقت

 قیرف کردم حساب شهیهم وجودت یرو-

 نآ از و کندیم باز بود دستش یتو که را یا جعبه ایپو

 رونیب بود شیرو آفتابگردون گل سه طرح که یدستبند

 :کشدیم

 رونیب یبکش گل و رنگ نیا از روز هی دوارمیام فقط-
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 و دوفتین تا ردیگیم را اشکش یجلو باانگشت گلچهره

 :زندیم لبخند بغضش انیم

 شمکینم شده که کادوتم نیا بخاطر ایپو قشنگه یلیخ-

 رونیب

. 

. 
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 :بنددیم دستش یرو را دستبند ایپو
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 شوهرت اون خدا بنده ازت میشد خالص که ما-

 :آمد تر کینزد هم الیش

 رستار میشد سیسرو بخاطرت شب هی ما گهیم راست-

 بشه سیسرو عمر هی قراره

 :گفت هردو به ظیغ با و کرد جمع را اش افهیق یگل

 حاتم نیگذاشت من سر رو شما امشب که یمنت یعنی-

 نکنه شما محتاج آدمو خدا نذاشته یکس سر رو ییطا

 :آمد یگل طرف به و زد یا محجوبانه لبخند انوش

 یخودیب هیبق بنظرم داداش زن گمیم کیتبر بهتون-

 من ستین بد هم اونقدرا وضع و سر نیا کردن شلوغش

 اومده خوشم که

 و مهربان تیشخص و انوش از بیعج که یگل

 :شد زده ذوق حرفش نیباا آمد یم خوشش تشیباشخص
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 نیااب امشب یحساب درست آدم تنها بنظرم ممنونم یلیخ-

 یخودت فقط تم

 :داد اش یشانیپ به ینیچ رستار

 نیا گهید من هیحساب درست اون فقط که حاال الو یاوک-

 درارم زردکو یایباز مسخره و پونیپا

 الیش به ایپو و اندازند یم هم به ینگاه هم الیش و ایپو

 :گفت

 پوشمیم رمیم االن دارم اضافه شلوار و کت دست هی من-

 و پررو عروس نیا یرو! یدار لباس هم تو بگو من جان

 میکن کم هاشو یمنت یب

 :فرستاد رونیب را نفسش یحرص یگل

 نشدم تیاذ تا سه شما دست از نقدریا عمرم تو یعنی-

 !ذاشتمیم جاتون بود گهید یتا سه انوش از کاش



 

Romanzo_o 3534 

 :گذاشت رستار شانه یرو را دستش انوش

 شهینم داداشم یچکیه زنداداش نکن اشتباه-

 :زد یزیآم تمسخر لبخند یگل

 خودش دونهی نیهم نشه داداشت یچکیه که شاالیا-

 بسمونه

 هکرد عبور زور به هیبق انیم از که کایرون نیح نیهم در

 آن کی در برساند آنها به را خودش خواستیم و بود

 پشت از انوش وفتدیب بخواهد تا و خوردیم زیل شیپا

 نایم اما کشدیم یا خفه غیج کایرون و ردیگیم را کمرش

 نشد، اش متوجه یکس تیجمع یصدا و سر و اهویه

 انوش به زده خجالت کرد جور و جمع را خودش عیسر

 :کرد نگاه

 نمم کفش یها پاشنه زهیل نجایا دیببخش توروخدا یوا-

 شد ینطوریا هوی بلند
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 :زندیم یلبخند انوش

 خوبه؟ حالتون که نشده یزیچ-

 یخجالت باهمان و داد قورت را دهانش آب عیسر کایرون

 یراب هم بعد داد تکان یسر کند پنهانش توانستینم که

 :کرد نگاه یگل و رستار به آمده شیپ اوضاع کردن جمع

 وسط، اون بدن یقر هی داماد و عروس وقتشه االن-

 نیاریب فیتشر آمادست کیموز

 خوشحال یبرا رستار و کرد نگاه رستار به ذوق با یگل

 متس به و ردیگیم را دستش مخالفت بدون گلچهره شدن

 .بردیم رقص ستیپ

 یاه شانه یرو گلچهره یها دست و ستادندیا هیبق مقابل

 حلقه او کمر دور رستار یها دست و گرفت قرار رستار

 .دیچیپ فضا در کیموز یصدا آنها با زمان هم و شد
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 "بود عاشقم انگار اونم نکردم باور اولش"

 "بود خودم دل یحرفا گفت بهم دلش از یهرچ"
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 :کرد نگاهش بود نگاهش در که یعشق تمام با رستار

 ؟یخوشحال-

 :زندیم یپهن لبخند یگل
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 و اومده بند نفسم شهیم کنده جانیه شدت از داره قلبم-

 عالئم نایا شده پر یخواستن و نیریش حس هی از تنم

 .ان یخوشحال از اونورتر یزیچ هی ستنین یخوشحال

 :زد یکج لبخند رستار

 امشب تو تا بدم موندمو یباق عمر تمام بودم حاضر-

 لیم و دلت باب یچ همه یکن تجربه رو ییحسا نیهمچ

 هیخوشحال نصفش هیبلند شب امشب چون باشه قلبت

 بود من دست اگر ستین من دست گشید نصف

 .بشه ینطوریا خواستمینم چوقتیه

 یرو انتها یب یا دلشوره انگار و کرد یاخم گلچهره

 :شد ریسراز قلبش

 !منظورتو فهممینم ؟یچ یعنی-

 :داد هیتک یگل یشانیپ به را اش یشانیرستارپ
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 نیا یتو بشه که ستین یزیچ الو ستین وقتش االن-

 ودنب بخاطر فقط کنمیم یهرکار من نکهیا جز گفت لحظه

 .جفتمونه یخوشبخت و باتو

 جدا هم از آهنگ تمیر با بزند یحرف یگل نکهیا از قبل

 رستار آغوش به یگل فاصله یکم از بعد و شوندیم

 .گرددیبازم

 "نگاهم تو دید خودشو گرفتم دستاشو یوقت"

 "ادخواهمیز عشق تو من کردینم باور اولش"

 :دوخت چشم رستار به قبل از تر نگران یگل

 دلشوره بگو بهم رو یکنیم پنهون یدار که یزیچ اون-

 !دهیبر امونمو افتاده راه به دلم یتو که یا

 کمر دور دستانش حلقه حرفش به توجه یب رستار

 :کرد تر تنگ را گلچهره
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 شدم ادخواهیز توش شد معنا واسم تو با عشق یوقت از-

 نیا به و خواستم خودم واسه تورو تمام شدم خودخواه

 یخوشبخت یها راه فقط شهیم یچ بعدش نکردم فکر

 یزندگ امیرو و دمیچ نقشه کردم، هموار تورو و خودم

 .هیخوشبخت اون یتو باتو

 "شه یهمشگ باورم شهیهم بمون عاشقم"

 "شه یزندگ و مرگ فرق نبودت و بود فرق"

 و رفط نیا به رستار دستان نیب در باد در یپر مانند یگل

 :بود او یها حرف غرق ذهنش و شدیم دهیکش طرف آن

 ازم یهرچ یبمون عاشقم شد یهرچ یبود داده قول بهم-

 هب رو که یرستار نیا تو چون نباشه مهم برات یدیفهم

 بوده هاش گذشته یتو که یاون نه یخواست رو روته

 هریخ زدندیم حرف بااو پرده یب که یچشمان به گلچهره

 :بود
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 هگید زیچ االنشون که یحال در آدما گذشته گمیم االنم-

 ورد دستاش که یرستار نیهم من ستین مهم اصال هستن

 چشماش به که یرستار نیهم خوامیم رو شده حلقه کمرم

 که یرستار نیهم خوامیم و شمینم ریس ازش و زدم زل

 خوامیم رو کنهینم پر جاشو یچکیه نباشه اگر

 "بهیرق من با شهر کل دیشا که ترسمیم یگاه"

 "بهیعج باشه نیا از ریغ گمیم یچ یدونیم توکه"

 زا چکسیه اما بودند دنیرقص حال در هیبق چشمان مقابل

 یگل یها حرف از نداشت،رستار یخبر آنها یهردو دل

 :شد تر راحت یکم دلش
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 عمق به که تییلبخندا نیهم خوامیم نگاهتو نیهم منم-

 یکارا همه از که خوامیم رو یدختر نیهم کنهیم نفوذ دلم

 روعش صفر از بخاطرش خوامیم و کرده مونمیپش گذشتم

 کنم

 :زد یلبخند و کرد بغض یگل

 یتو گل من بشه که یهرچ دال مستر دلته کنار دلم-

 !مونمیم دلت گلدون

 اشک زد، اش یشانیپ یرو قیعم یا بوسه قرار یب رستار

 .شدیم تمام ها حرف نیهم یسادگ به زیچ همه

 "یگاه یشیم نگرانم اراده یب ای لیدل یب"
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 "یخواه ادهیز خودتم زمیعز باشه عشق یپا"

 "شه یشگیهم باورم شهیهم بمون عاشقم"

 یزندگ و مرگ فرق نبودت و بود فرق"

 ("یشگیهم/شادمهر)شه

* * 

 یآرزو با یگرید از پس یکی ها مهمان همه آخرشب

 .کردند یخدافظ داماد و عروس یبرا یخوشبخت

 و تگرف شیدستها یتو را آفتابگردانش گل دست یگل

 :کند پرتاب را آن تا ستادیا هیبق به پشت

 بخت خونه بره اونه نوبت من از بعد رهیبگ یهرک-

 هیبق و انوش هم یا گوشه در و ایپو و الیش و کایرون

 دهشمر یشمارش با یگل بودند، ستادهیا باش آماده مجردها
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 شسمت به افراد تمام و کرد پرتاب عقب به را گل شمرده

 .ودب افتاده ایپو بغل یتو قایدق گل دست اما بردند هجوم

 :گرفت اش خنده یگل

 از بعد یداریبرنم سرم از دست کردنم ازدواج تو یعنی-

 مرغا یقاط یایب یخوایم من

 انیم گل دست چطور بود متعجب هم خودش که ایپو

 :انداخت ینگاه برش و دور به گرفته قرار شیدستها

 یاشتباه گلت دست نیا ندارم یا عجله من بال واال-

 من رو افتاده

 :گرفت را گل دست الیش سمت به عیسر هم بعد

 بهتره باشه تو مال بنظرم-

 :گرفت را گل دست زده ذوق الیش

 شدمیم خودم نگران داشتم کم کم دردنکنه دستت یوا-
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 :زد لبخند ایپو

 وسعر ایب مینداشت که تر داغون یگل از بابا یچ نگران-

 شد

 :زد ایپو یبازو به یمشت یگل

 رتس بکشم خشتکتو میعروس شب نذار ببندا دهنتو-

 :گفت الیش به و کرد درهم را صورتش تظاهر به ایپو

 بازم حال نیباا یول داره فیتشر هار چقدر نشیبب-

 نباش نگران اصال یخانوم نیا به که شما گرفتنش

 به و آورد رونیب را بشیج یتو گل و ونیپاپ رستار

 که کرد یا اشاره انوش به بعد و انداخت ینگاه ساعتش

 :بزند را انوش به شیحرفها بود پرت حواسش یگل تا

 شد؟ یاوک فرداشب یلتایب-

 :داد تکان را سرش انوش
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 جمع منم رفتنتون از بعد روز کی داداش فهیرد یچ همه-

 طبق رو یچ همه من نباش نجایا یچیه نگران امیم کنمیم

 دمیچ برنامه

 :دیکش دست شیموها یتو کالفه رستار

 نگرانم یگل درمورد-

 :کرد نگاهش مطمئن انوش

 آخرش تا راحت التیخ هیشجاع و دهیفهم دختر یگل-

 مونهیم

 :بود مردد رستار
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 هک ییحرفا یراحت به یچیه انوش، ستین راحت المیخ-

 رهینم شیپ میدار انتظار و میزنیم

 :داشت کردنش دواریام در یسع انوش

 از شناسمیم که یدال همون تو اگر اما سخته دونمیم-

 داداشم یایبرم پسش

 :زندیم یتلخ پوزخند رستار

 قبل دال اون گهید نشدم قبل آدم اون گهید دیجاو بعد-

 آدم نیا گستید طور هی یچ همه دهیجد یچ همه ستمین

 خودمم هنوز رو کشهیم نفس من یتو که یدیجد

 بالق برعکس آدم نیا دونمیم اما بشناسم درست نتونستم

 .داره دادن دست از واسه زایچ یلیخ
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 دست طال ندیآ یم سراغش به طال و صالح نیح نیهم در

 :گذاشت رستار دست یتو را یگل

 ببر عروستو ایب داماد یآقا هیخدافظ وقت گهید-

 :زد رستار شانه یرو آرام بار چند صالح

 پس دارم؟ رو دونهی نیهم فقط ایدن دار از که یدونیم-

 باش مراقبش چشمات نهیع

 :ستادندیا کنارشان هم اضیف و ماهدخت

 نینباش نگران هیخوب امانتدار پسرم-

 :دیکش آغوش به را رستار حرف نیا از بعد ماهدخت

 زمیعز دلتنگتم االن از که آخ-

 :زد یلبخند رمق یب رستار

 مامان شهینم تموم نجایا یچیه -
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 بلق از شتریب ماهدخت دل یتو و شد عشق گفتنش مامان

 :نشست

 خوشبخت یریم که ایدن یهرجا یاله بگردم دورت-

 .باشه خوب حالت و یباش

 :گفت بود شده خسته یحساب امروز که عباس حاج

 صفن برن نیبذار نینکن معطل رو ها بچه نیا از شتریب -

 شده شب

 تدس رستار و کندیم دود اسپند خانم عصمت حرف نیباا

 یتو را اول شب اش خواسته طبق تا ردیگیم را عروسش

 .برسانند صبح به مزرعه کنار کلبه

. 

. 
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 "گلچهره"

 و آوردم رونیب را میها کفش کلبه به ورود محض به

 به و گرفتم دستانم انیم را لباسم دنباله انداختم یکنار

 نگاه متوجه یحرف هر از قبل اما دمیچرخ رستار طرف

 و بود زده هیتک وارید به شدم خودم یرو اش رهیخ

 و رفتم جلوتر قدم چند دیچرخیم من یرو نگاهش

 مانند امشب کردمیم حس چرا کردم زیر را میچشمها
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 بزند یحرف خواستیم هرلحظه ست؟انگارین اش شهیهم

 !شدیم مانیپش اما

 هستا تیزیچ هی امشب-

 بود ام رهیخ که همانطور و برنداشت من از را نگاهش

 :آمد جلوتر

 الو؟ یشد تر قشنگ چقدر امشب بودم گفته بهت-

 :رمیبگ را لبخندم یجلو نتوانستم

 ونیا همش دارم دوست نداره یاشکال هم یباش گفته اگر-

 یبگ

 اما دبکش صورتم یرو تا برد باال را دستش و شد کمینزد

 :شد مانیپش انگار راه نیب در
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 ییحسا و امشب اتفاقات همه بزنم دست بهت ترسمیم-

 شدم داریب یوقت و بشه خواب هی به لیتبد کردم تجربه که

 کنم یزندگ ندارمو دوسش که یکابوس

 :گرفتم قاب را صورتش دستانم با من شیجا به

 تجربه که ییزایچ نیا از چکدومیه یگفت بهم خودت-

 ارویرو نیا میدار باش مطمئن پس ستین خواب میکرد

 میکنیم یزندگ

 :کردم نگاهش زیآم طنتیش

 مونده هنوز بودنش ییایرو یاصل یجاها بنظرم یحت-

 نیا و داشت غم حالت صورتش اما زد یلبخند

 :برود نیب از ام دلشوره گذاشتینم
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 تیزیچ هی تو شهینم اما نگم یچیه خوامیم یه نیبب-

 کنه؟مسکنیم درد تییبده؟جا حالت نکنه هست

 یبش بهتر بخواب بعد ریبگ دوش هی برو ارم؟اصالیب

 :چسباند خودش به و گرفت را کمرم

 نکنه؟م کاریچ ییتنها شیعروس شب عروسمون اونوقت-

 الو خوبه حالم

 :کردم حلقه گردنش دور را میدستها نگران

 نمک پاک شویآرا دیبا قبلش فقط خوابمیم منم یچیه-

 کنم عوض لباسمو کنم باز موهامو

 :کشمیم یپوف

 یخوایم شلوار و کت هی فقط خوشبحالت-

 یدرار

 کنم کمکت تونمیم آوردن در لباس قسمت یتو-
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 :دمیخند بود برگشته که نگاهش یتو طنتیش به

 التح عیسر باشه زایچ نیا حرف رستار یبدجنس یلیخ-

 ادیم جا

 م؟گذریم شبتید کار کردن یتالف از یکرد فکر نکنه-

 دهش صبح کنم کارمو بخوام تا که منم یا خسته که تو-

 یتالف یب یتالف پس

 :دیچرخ میلبها یرو نگاهش

 یش خالص زود کنمیم کمک کارتو-

 بدون و رفت میموها پشت آرام دستش حرف نیا از بعد

 :آورد کترینزد را صورتش کندیم چه بفهمم نکهیا

 نفس که میزندگ یتو ادیب نفر هی بود نشده تاحاال-

 حل و بشه قند خندش که باشه دنمیکش نفس دنشیکش
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 دال کنار نهیبش و بشه آهو چشماش که دلم یتو بشه

 بودنم

 ما شانه یرو و شد باز میموها از یقسمت حرفش انیپا با

 :ستیکار چه انجام حال در دمیفهمیم تازه افتاد

 

 

! ونمدینم رفتو واست دلم بده آدم منه که یداشت یچ تو- 

 دایپ دلبرشونو فقط دارن دل منم مثل ییآدما دمیفهم اما

 .بشه مشخص داشتنشون دل که نکردن

 به سلول که داشت یزیانگ جانیه حس من به نگاهش

 یانرژ چنان شیحرفها انداخت یم لرزه به را تنم سلول

 شدن باز متوجه دوباره و آورد یم بند را نفسم که داشت

 :شدم میموها از یگرید طره
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 وت با دوباره شمیم شروع تو با دوباره بعد به امشب از-

 قبل کابوس که ترسمینم نیا از و رمیگیم ادی کردنو یزندگ

 .کنم یزندگ رو

 فکر چوقتیه شد نمناک میچشمها و کردم بغض

 زا اش دوباره شروع یبرا یکس که برسد یروز کردمینم

 نیا محتاج هم خودم که یمن باشم کنارش بخواهد من

 دآور رونیب میموها یتو از را دستش رستار بودم، شروع

 دورم آزادانه میموها همه و شد تمام کارش باالخره و

 .افتادند

 اش نهیس تخت را میدستها و زدم لبخند شیرو به

 :گذاشتم

 ینش آهو یب دال چوقتیه دمیم قول-

 :کرد لمس را بود گردنم یتو که یگردنبند

 میبمون  تاآخرش بده قول-
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 :دادم تکان یسر میها بغض انیم در

 الو دمیم قول-

 :زد یکج لبخند

 ؟یزنیم حرف من مثل که-

 :بردم گوش پشت را میموها

 گهید حرفا نیا و نیهمنش کمال-

 :شدند حلقه کمرم دور دستانش

 باشه داده ادی بهت دیبا هم گهید یزایچ نیهمنش کمال-

 :زدم چپ یعل کوچه به را خودم

 مثال؟-

 :رفت لباسم پیز کردن باز سمت به پشت از دستش

 تنامون یرو از لباسا زدن کنار به کردن کمک مثال-
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 :دمیکش دندان ریز را لبم گوشه

 یدید شو چشمه هی شبید بلدم خودمم که اون-

 :شد دهیکش کمرم یرو پشت از دستانش

 !همشو نه چشمه هی نم،یبب امشبم خوامیم-

 ناخواسته چشمانم و کرد حرکت تنم یرو سرانگشتانش

 ار دلم لذتش که داشت یآرامش بودن او کنار شد بسته

 .کردیم زده جانیه

 :رفت راهنشیپ یها دکمه طرف به دستم

 ندارم کردن فرار واسه یا بهونه چیه-

 تشک من از گرفتن فاصله بدون و دیبوس را ام ینیب نوک

 :انداخت یا گوشه و دیکش رونیب تنش از را

 !یندار هم یفرار راه بلکه یندار بهونه تنها نه امشب-
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 همراهم تا دمیکش خودم سمت به را اش قهی و رفتم عقب

 :شود

 امیب راه کنمیم یسع بستتم بن یتو که حاال پس-

 اند،نش شیرو یقیعم بوسه بردو فرو گردنم یتو را سرش

 همراه بازکردم که را اش دکمه نیآخر و گرفتم گاز را لبم

 پر و صانهیحر لبم، یرو شیلبها گرفتن قرار با شد

 نیا ای بروم در دستش از دیترسیم انگار دیبوس حرارت

 !باشد بار نیآخر

 داد جا بغلش یتو کامل و فشرد خودش به را من

 با قدم چند  حرکت هر با و زد کنار را لباسم شیدستها

 رد کامل را راهنشیپ م،یدیرس ها پله به تا آمد یم جلو من

 بلندم و گذاشت میزانوها ریز را دستش قرار یب و آورد

 هر میبرو تختخوابمان و باال طبقه اتاقک سمت به تا کرد

 حظهل بود افتاده جانمان به که یعطش و میبود قرار یب دو
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 بودنمان هم با جز یزیچ و شدیم شتریب لحظه به

 .نبود شیجوابگو

 یفهمیم مرا انچان و ییآ یم تو

 خدا از بعد ییگو که

 یگرید یخدا من در تو

 مرا ینیب یم که

 مرا یخوان یم

 مرا یخواه یم
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 مچاله آغوشش یتو را لحاف و زد یغلت شیجا یتو

 تخت یرو کنارش را دستش یداریب و خواب انیم کرد،

 خواب یچشمها نیب از نکرد برخورد یزیچ با اما دیکش

 ارت ینگاه با و کرد باز مهین را شیپلکها زور به آلودش

 به تنش و بود خسته چرخاند اطراف را شیچشمها

 ارهدوب بستن اجازه یکنجکاو اما داشت اجیاحت استراحت

 .دادینم را شیپلکها

 ندیبب را اطرافش بهتر تا مالدیم را شیچشمها دست با

 و گرگ یهوا کلبه کوچک پنجره و نبود رستار از یخبر

 .دادیم نشان را شیم

 اش برهنه بدن یرو گردن تا را پتو و نشست شیدرجا

 با و بود کرده رخنه وجودش یتو ینگران دیکش باال
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 از باشد شده بد رستار حال نکند کردیم فکر خودش

 ییدستشو دیشا که دادیم یدلدار را خودش هم یطرف

 .است داشته الزم یزیچ آشپزخانه در ای باشد

 به نشد یخبر اما برگردد بلکه تا ماند منتظر گرید یکم

 همان جز یزیچ یکیتار آن در و شد بلند شیجا از ناچار

 نیهم یبرا بپوشد که نکرد دایپ را بود دورش که ییپتو

 وانهر نییپا به ها پله از و دیچیپ خودش دور کامل را پتو

 گهن روشن بایتقر آباژورها نور تنها را نییپا طبقه شد

 نسوخت یصدا متوجه دیرس که آخر پله به بودند داشته

 کمال با و دیچرخ طرفش به شد نهیشوم یتو یها چوب

 رتشیت و نشسته نهیشوم کنار که دید را رستار تعجب

 نهیشوم یتو یها چوب سوختن به و داشت تن به یمشک

 .بود مانده رهیخ
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 وترجل شد راحت الشیخ یکم باالخره دیکش یقیعم نفس

 ارقر او به پشت نهیشوم که یطور رستار مقابل و رفت

 :شد نهیشوم به رستار دید مانع و ستادیا گرفتیم

 ؟ینشست نجایا چرا شب نوقتیا وونهید-

 بش تمام افتاد، گلچهره به ندفعهیا اش رهیخ نگاه رستار

 تا گشتیم یراه دنبال به دلش در و بود زده زل او به

 ابکب نه و بسوزد خیس که یطور دیبگو او به را زیچ همه

 .بماند شیبرا نگونهیهم مقابلش گلچهره که یطور

 :زندیم یکمرنگ لبخند

 ؟یشد داریب چرا تو نبرد خوابم-

 :شد نگران اش چهره یگل

 کنه؟یدردنم تییشده؟جا بد حالت نکنه-
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 شیحرفها دنیشن از بعد یعنی کرد نگاهش قیعم رستار

 هیبق ینگران و ترحم شد؟ازیم نگرانش نطوریهم باز هم

 انج به را گلچهره ینگران اما بود زاریب خودش به نسبت

 باشد او بخاطر شیچشمها یتو ینگران نکهیا دیخریم

 انجیا تا و کند خواب یب را او دنشیند لحظه کی نکهیا

 .شدینم عوض و ماندیم نطوریهم زیچ همه کاش بکشاند،

 وادارش و کشاند خودش طرف به و گرفت را یگل دست

 :زد لب گوشش کنار ند،یبنش آغوشش یتو کرد

 ه؟ن ای کنهیم درد تییجا بپرسم ازت من ستین بهتر-
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 وجودش یتو رستار جمله که یشرم احساس با گلچهره

 :شد جمع خودش یتو و دیگز را لبش گوشه کرد قیتزر

 شبید از تهیزیچ هی تو کنم فکر یول ستین میزیچ من-

 را شیدستها و دیبوس قیعم را سرش یرو پشت از رستار

 :دیچیپ یگل کمر دور

 ؟یبشنو داستان هی یا هیپا-

 متعجب یکم و چرخاند رستار طرف به را سرش یگل

 :شد

 ؟یچ داستان-

 وت دونمینم خودم رو انشیپا گمیم االن از که یداستان هی-

 !شیدونیم
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 :برد باال را شیابرو یتا کی یگل

 نم انشویپا اما شیبگ تو قراره که هیداستان چه نیمن؟ا-

 دونم؟یم

 را بود گذاشته نهیشوم کنار قبال را یماگ دو رستار

 :گرفت یگل طرف به را آنها از یکی و برداشت

 تو بود قرار که ینیریش قهوه نیا ایب ،یفهمیم کنم فیتعر-

 یبخور کلبه

 :خنددیم گلچهره

 گه؟ید بپره خوابم کال یخوایم-

 ببره خوابت داستان وسط خوامینم-

 به پشت از بود داستان دنیشن منتظر کنجکاوانه گلچهره

 گرفت، شیدستها انیم را ماگ و زد هیتک رستار نهیس
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 یها شعله به رهیخ کرد حلقه او دور را دستانش هم رستار

 :کرد شروع نهیشوم یتو آتش

 از ادیم بدم چون کنمینم شروعش نبود یکی بود یکی با-

 یلیخ یجا هی یتو روز هی نباشه، یکی و باشه یکی نکهیا

 یشکستا و بود دهید یادیز یها ظلم که یآدم هی دور

 یرقد به بشه قدرتمند گرفت میتصم بود خورده یادیز

 کنه ظلم بهش نتونه یچکیه گهید که بشه قدرتمند

 بودن یالک شدن قدرتمند اما بده شکستش نتونه یچکیه

 تنشداش یبرا دیبا ادیب دست به شبه هی که نبود یزیچ

 .ذاشتیم کنار زارویچ یلیخ

 رو؟ زانشیعز مثال-

 :نشست لبش گوشه یتلخ پوزخند یگل سوال نیباا

 مثل ییزایچ بذاره، کنار بخواد که نداشت یزیعز نه-

 رو همه مروت و رحم عدالت، عشق، محبت، وجدان،
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 بهش که گهید یزایچ هی و دور نداختیم َکندیم دیبا

 ،یرحم یب نفرت، مثل کردیم نیگزیجا رو دادنیم قدرت

 !بده قدرت بد آدم هی به تونهیم که یزیهرچ یسنگدل

 :کرد مزه مزه اش قهوه از یکم یگل

 زشیچ همه از نقدریا دینبا آدم قدرت بخاطر بنظرم یول-

 !بزنه

 گاهن سوختنیم شتریب هرلحظه که ییها چوب به رستار

 :کرد

 زتیچ همه از ای یندار نیا از ریغ یانتخاب ییوقتا هی-

 نیا خور یسر تو عمر تاآخر ای یشیم قدرتمند و یزنیم

 .یمونیم اون
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 شیها هیر اعماق تا گلچهره عطر تا دیکش یقیعم نفس

 :کند نفوذ

 به دیرس باالخره تا داد انجام بد کار یکل آدم اون-

 هک شد قدرت پر و گنده یاونقدر خواست،یم که ییاونجا

 و نشست ییآدما با چرخوندیم انگشتش یرو جماعتو هی

 دمآ اون بودن، نبرده تیانسان از ییبو که کرد برخواست

 تا باشه قدرت پر بود مجبور باشه کنارشون بود مجبور

 دورش خودش از باالتر یکس گهید و کنه یرهبر بتونه

 بگه زور بهش که نباشه
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 یبود،گل مردد شیها حرف ادامه گفتن یبرا کرد سکوت

 :دیچرخ طرفش به

 شد؟ یچ بعدش-

 :داد قورت یسخت به را دهانش آب

 ریز رفت خوب که یروزیپ و برد و قدرت مزه بعدش-

 نکهیا از گهیبکنه،د دل ازش نتونست گهید دندونش

 دب زیهرچ ای بشه مرگشون بندازه،باعث هم جون به آدمارو

 دست بهش یخاص حس نه شدیم ناراحت نه یا گهید

 دادیم

 :دیچیپ خودش دور شتریب را شیپتو یگل

 ود؟ب باارزش نقدریا قدرت یعنی! کرد فراموش تویانسان-

 :گرفت یباز به انگشتانش نیب را یگل یموها نییپا رستار
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 ییزایچ دست از دینبا بهاش اما باارزشه شهیهم قدرت-

 داد دست از آدم اون که باشه

 :دینوش نشیریش قهوه از یگل

 بود؟ یچ اسمش کرد؟ کاریچ آخرش آدم اون خب-

 دشخو واسه که یباتالق یتو آخرش تا ای کرد دایپ نجات

 موند؟ بود ساخته

 :کرد ینگاه یگل یچشمها به رستار

 یکارا ریدرگ کرد قاچاق ریدرگ خودشو که یآدم-

 داد نجاتش شدیم سخت کرد یرقانونیغ

 :کرد درشت را شیچشمها یگل

 رفته فرو گل تو خرخره تا پس قاچاق؟-

 که یکثافت از خودشو خورد بهش که یتلنگر هی با اما آره-

 دیکش باال بود رفته فرو توش گردن تا
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 ده؟ب نجات آدمو نیا که داشته یقدرت نیچن یتلنگر چه-

 :چرخاند گلچهره صورت یتو را نگاهش دور هی رستار

 !عشق-

 :دندیپر باال شیابروها یگل

 از طرشبخا بشه دایپ نفر هی کن فکر گرم دمش واقعا؟بابا-

 یش تیهدا راست راه به کجت راه

 :داد تکان یسر رستار

 هیعوض هی اگر یحت کنهیم عوض آدمارو داشتن دوست-

 یبود یجاطلب دنبال فقط عمر هی که یباش خودخواه

 :زد گوش پشت را شیموها یگل

 یچجور کرده قبال که ییباکارا آدم اون حال نیباا یول-

 کنه؟ یزندگ راحت تونهیم
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 و کنه شیهمراه که داشت عشقش به یبستگ زیچ همه-

 دمآ نه گهید آدم اون و بذاره تنهاش ای بسازن نو یزندگ هی

 خودش از خواستیم که یدیجد آدم نه و بشه سابق

 .مونهیم یباق ایدن گوشه هی یخال تو و پوچ و بسازه

 :زد اش چانه ریز را دستش یگل

 و رفت ای ساخت و کرد؟موند کاریچ عشقش خب-

 کرد؟ رونیو

 :دوخت یگل به را اش یجد نگاه رستار

 شقم؟ع یرفتیم ای و یموندیم یبود تو دونمینم شویبق -

 لمهک کرد،یم هولش رستار رهیخ نگاه کرد مکث یکم یگل

 دیبگو چه ماندیم که یجور بود بیعج حرفش آخر

 

 ؟ نه  ای ماندیم او با بود یآدم نیچن رستار اگر
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 و ستین یخوب آدم بود نگفته او به قبال رستار مگر اصال 

 اام چیه یب دینفهم چوقتیه را حرف نیا یمعن نکهیا با

 دیگوب توانستیم چه االن پس رفتیپذ را بودن او با یاگر

  ؟

 

 شنگاه شده تر یجد افهیق با رستار دادنش جواب از قبل

 ؟ شیدونیم تو دونمینم من رو قصه آخر گفتم ادتهی: کرد

 کرد زیر را شیچشمها یگل 

  یچ یعنی خب آره_ 

  بود یچ آدم اون اسم یدیپرس ازم_

 گفت رستار که کرد نگاهش متعجب یگل 

 وئهت و من قصه گفتم که یداستان اون و رستاره اسمش -
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 هم کنار را جمالت و کلمات ماند شیجا در مات گلچهره

 نیا از تر سخت قضه اما کند شانیحالج درست تا دیچیم

 :بود ها حرف

 !هیا مزه یب یشوخ-

 :دیدیم یگل چهره در را یناباور رستار

 یدونستیم تو ستین هم یا تازه حرف اما ستین یشوخ-

 یکرد انتخابم و ستمین خوب من
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 ابخو شود مطمئن تا کرد بسته و باز را شیچشمها یگل

 :ندیبینم

 ؟یشب نیهمچ یتو ؟اونمیکنیم تمیاذ یدار-

 :شد کشینزد رستار

 من گذشته تلخ قتیحق ته،یواقع یدیشن یهرچ نه-

 وجود یتو یلرز و سرما نهیشوم بودن روشن وجود با

 د؟نبو سیپل مگر زد؟یم حرف چه از رستار د،یچیپ یگل

 داد؟یم یمعن چه بیغر و بیعج یها حرف نیا پس

 یسیپل یگفت خودت تو نداره امکان یکنیم تمیاذ یدار-

 آخه؟؟ شهیم یچطور

 :شد رهیخ ینامعلوم نقطه به رستار

 چون ومدین باهام و موند امیبچگ تو شدن سیپل یآرزو-

 به کردن فکر وقت که رفت شیپ یطور هی میزندگ
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 بخو نقششو اما ستمین و نشدم سیپل نداشتم آرزوهامو

 همهبف نتونست یکس و نبودم یخوب آدم چون کردم یباز

! لهایخ و توهم هی مثل من بودن سیپل و اس نقشه هی نیا

 .بود کرده یباز خوب آرزوشو ویسنار فقط رستار

 اش چهره و گردتر چشمانش لحظه به لحظه گلچهره

 :شدیم ناباورتر

 ینکرد نکارویا تو نه نه-

 از رت سخت یگل یبرا باورش دانستیم وضوح به رستار

 را یزیچ گرید کردن پنهان اما بود خواهد ها حرف نیا

 :نبود ادیز وقتش چون کردینم درست

 یتو گذاشتم پامو یوقت چون کردم نکارویا من! کردم-

 ببره، بد دلمو و ادیب دختره هی کردمینم فکر عمارت

 تونمب که بودم خودم منافع فکر به فقط چون کردم نکارویا

 یچ همه صاحب خودم و بزنم کنار رو کلیما کمیشر
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 وقت التمونیتشک یبرا اون از شتریب من چون بشم

 ودب شده بهتر من دهیا و فکر با یچ همه و بودم گذاشته

 نداشتم کلیما به یازین گهید پس

 یخوب حال هم خودش د،یکش گردنش پشت یدست

 :گفتیم را ماجرا تاآخر دیبا اما نداشت

 راحت یلیخ داد انجام دیجاو که یاسناد جعل طبق-

 رزد یال مو که یمدارک بزنم جا سیپل هی خودمو تونستم

 همدستاش و کلیما قیطر نیا از رفتینم چکدومشونیه

 بشه باز خودم یبرا جا تا دادم لو رو

 نآمد باال و بدنش لرزش دیشنیم شتریب هرچقدر یگل

 اما بود اش متوجه رستار کرد،یم حس بهتر را بغضش

 :کند عوض را قتیحق توانستینم

 مقام و جا اون به یازین گهید دمید اومدم که خودم به اما-

 وت کنار چون باشم قبل آدم خواستمینم گهید چون ندارم
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 مدیجنگ داشتنشون یبرا قبال که ییزایچ همه از موندن

 !مهمتره واسم

 امشب؟ ؟چراینگفت زودتر نارویا چرا-

 یراب یزیچ قتیحق جز رستار و دیپرسیم بغض با یگل

 نداشت گفتن
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 امشب؟ ؟چراینگفت زودتر نارویا چرا-
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 یراب یزیچ قتیحق جز رستار و دیپرسیم بغض با یگل

 :نداشت گفتن

 ستمین یدرست آدم گفتم ینکرد گوش تو اما گفتم بهت-

 تو یول منه زا شتریب اقتتیل گفتم ستمین یخوب آدم گفتم

 یمونیم باهام باشم که یهرجور یگفت

 تک به تک داشت خاطر به را زیچ همه خوب یلیخ یگل

 قشن ذهنش یتو بود گفته او به رستار قبال که یجمالت

 ردهک موافقت آنها باهمه که دارد ادی به یخوب به و بسته

 حیتوض را بودنش بد رستار داشت فرق ماجرا االن اما بود،

 یگل االن و کرد معنا یخوب به را اش گذشته یحرفها داد

 :باهم متضاد یها حس خروارها و بود مانده

 ؟؟ینکرد فیتعر نارویا موقع همون چرا-

 :شد بلندتر شیصدا یکم
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 یحرفا نیا روم به رو یننشست االن مثل موقع همون چرا-

 از ارک که االن ؟؟یگیم بهم یدار االن ؟یبزن بهم تویلعنت

 ؟یکرد باهم نکارویا راحته؟چرا التیخ و گذشته کار

 :گرفت اش هیگر

 با رو داره دوست که یکس آدم ؟یداشت دوسم یگیم-

 هیباز هی نایا همه نکنه دارهینم نگه خودش کنار دروغ

 من؟ کردن بدبخت واسه

 یگل اما کند پاک را شیاشکها تا برد جلو دست رستار

 :دیکش عقب را خودش عیسر

 !نزن دست من به-

 :زد یپوزخند و داد تکان را سرش بار تاسف رستار

 همه شبه هینه؟ شد عوض یچ همه شبه هی ؟یگل هیچ-

 درست ویچ همه باهم نکهیا رفت ادتی یزد که ییحرفا
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 همهم ندهیآ و مونده گذشته تو من گذشته نکهیا میکنیم

 تو؟ یشد یبود؟چ هوا باد همش

 فرق تیوضع االن یول گفته چه دانستیم یخوب به یگل

 :کردیم

 اگر یدونی؟میکرد کاریچ یدونیم تو اما ادمهی همش نه-

 خراب بد یکرد خراب یلعنت شه؟یم یچ بفهمه یکس

 !یکرد

 یعس رستار شد، شیجا از تیعصبان و استرس با هم بعد

 :کند رفتار خونسردتر کرد

 ههم بهت دیبا االن چرا بود کردنت بدبخت قصدم اگر-

 ولت صبحش بودم باهات که یاول شب همون بگم؟ ویچ

 ومن نه بده عذاب خودتو نه حرفها نیباا! رفتمیم کردمیم

 یکس حاضر حال در کننینم درست رو یزیچ چون

 .میرفت نجایا از ما بفهمن بخوان تا و دونهینم یزیچ
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 شد،یم تر راحت شیبرا کردن لیتحل و هیتجز کم کم یگل

 !بود موضوع نیهم رفتن یبرا رستار لیدل تنها

 همه شر از شهیم کجا کجا؟ می؟بریراحت نیهم به-

 م؟یباش راحت وفتهیب تو بخاطر ممکنه که یاتفاقات

 :ستادیا مقابلش رستار

 االن فقط نباش اونجاش نگران کردم جاشو همه فکر من-

 که ییحرفا برعکس یدار چرا کنمیم فکر نیا به دارم

 یدیترس دونمیم یشد شوکه دونمیم!یکنیم عمل یزد

 کنم حس که نکن رفتار یطور اما یهرچ ای یناراحت

 یزیپش االن یزد که یهرحرف و بوده نمونیب یهرچ

 !نداره تیاهم واست
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 :رفت جلوتر

 یدادر با و بمونن توننیم آدما یگفت که ینبود تو نیا-

 تو باشم درد من شمیم مرهم من یباش درد بسازن،تو هم

 رفتار یجور هی یدار چرا دردم االن من ؟یشیم مرهم

 دردم؟؟ رو یبش درد که یکنیم

 :دیکش شیچشمها یرو دست پشت با یگل

 یدرد یداد بهم تو که یدرد! دردم االن منم اما گفتم آره-

 تو از هک یدرد کنه؛یم شیتک کهیت داره قلبمو تو افتاده که
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 ازت چون سوزهیم جاش یزیهرچ از شتریب دهیرس بهم

 اشتمند یبسوزون قلبمو نکهیا انتظار نداشتم انتظارشو

 :کرد اخم رستار

 االن که یلعنت منه باشم خودخواه خوامینم گفتم بهت من-

 نگهت کنارم و باشم خودخواه خوامینم گفتم بهت دردتم

 اما مریبم داشتن دوست تویدلتنگ از حاضرم گفتم دارم

 ینذاشت خودت یول نکنم کارو نکارویا

 :نرود باال شیصدا دارد یسع

 یذاشتن بشه که یخواست یول شهینم گفتم دنبالم یاومد-

 خواستیم که میکوفت دل با ینذاشت امیب کنار بادلم

 تو با یگفت بهم یطلبکار ازم االنم امیب کنار کنه فراموشت

 بودنو وت بست بن یتو باشه داشته هم بست بن اگر بودن

 حرفات ریز داره رفتارات االن اما! کنمینم عوض یچیه با

 زنهیم
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 :زد کنار صورتش از را وارش سمج یاشکها یگل

 تیزندگ بفهمن هیبق بفهمه رادمان! رستار درک به من -

 همه یگیم ه؟یقض نیباا امیب کنار یچجور من شهیم نابود

 ممکنه هرلحظه گذشته اون شهیآت اما اس گذشته مال یچ

 !رهیبگ ندتویآ یزندگ دامن

 قانع را یگل هم باشد آرام خودش هم دارد یسع رستار

 :کند

 میرب که نجایا از دمیم قول بهت نباش زایچ نیا نگران تو-

 دور آدما نیا همه از کنه خراب مونویزندگ تونهینم یچیه

 مونهینم یدیتهد چیه و میشیم

 سپ! ستین راحته یکنیم فکر که یاونطور یچیه بخدا-

 تازه نارویا من صالح بابا طال مامان ؟یچ هامون خونواده

 برم؟؟ کنم ولشون دوباره عمر هی یچجور کردم دایپ
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 شدیم بد واسم ینطوریا که یتیوضع و من به چرا رستار

 ؟ینکرد فکر

 :گرفت دستانش نیب را یگل صورت رستار

 بابا !تو یخوشبخت مخصوصا بودم جفتمون فکر به من-

 خوشبخت که خوانیم واست نویهم طالهم مامان و صالح

 نباشن چه باشن کنارت چه یباش

 کرد رستار به را پشتش و دیکش عقب را خودش یگل

 هر رفتیم فرو ماجرا شوک و وهم یتو شتریب هرلحظه

 رشس یرو شتریب رستار یحرفها گذشتیم که یا قهیدق

 .شدیم آوار

 :شد کینزد او به سر پشت از رستار

 نویا یشد من مال و یموند و موندم اگر گفتم ادتهی -

 بشه عوض تو حس دیشا وفتهیب که یهراتفاق باشه ادتی
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 یشدن عوض که هیزیچ تو به نسبت من احساس اما

 باشم؟ تو با یزندگ قیال که کنمیم یکار هر و ستین

 ات برد دندان ریز را لبش و انداخت نییپا را سرش یگل

 نشود، بلند هقش هق
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 والندبقب او به دیبا یول خواستینم را اش یناراحت رستار

 :است رفتن راه نیبهتر
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 عوض راحت که ستین یزیچ منم احساس یگفت توهم-

 نیب از راحت که ومدهین وجود به یالک یالک یعنی بشه

 دهنش عوض یداشت بهم که یاحساس دونمیم االن پس! بره

 به توهم اما یدار حق خب که یدلخور و یعصبان فقط

 یندار بودن بد جز یراه ییوقتا هی چون بده حق من

 اما بود نایهم بخاطر فقط کردم یدور ازت که یهربار

 نفس واسم هوات که حاال تونهینم تو بدون دلم که حاال

 که باشم ییجا تونمینم بمونم دور ازت تونمینم شده

 !کنهیم وونمید فاصله اون چون یستین

 بود مانده بود مردد و دیترد حس خروارها انیم گلچهره

 زانشیعز با شهیهم یبرا یراحت نیهم به توانستیم چطور

 ودب نشده عوض رستار به حسش برود؟ و کند یخداحافظ

 با چطور دانستینم و بود ناراحت قلبش اعماق از اما

 .دیایب کنار شیدهایترد
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 صورت به و چرخاند خودش سمت به را گلچهره رستار

 :شد رهیخ سشیخ

 تو اام کردم بد و باشم یخوب آدم نتونستم بازم دونمیم -

 شهن که یجور بشه تلخ بشه بد تهش نذار نکن ول دالتو

 کرد فیتعر ییداستانمونوجا

 توانستینم یگل و بود خواهش از پر رستار یها حرف

 :دهد نشان یالعمل عکس

 ول راحت نقدریهم رو یچ همه یخوایم ازم یچجور-

 تو اگر دلمن تو اوناهم یدلم یتو تو اگر برم؟ کنم

 یکنیم نیتضم چطور اصال خونوادمن اوناهم یخونوادم

 ره؟یم شیپ درست یچ همه

 و خوب حال من اندازه یچکیه یبدون کاش یگل-

 بهم و ینبود دل دو نقدریا اونوقت خوادینم تویخوشبخت

 نکهیا واسه یچ همه گرفته تارویبل انوش! یکردیم اعتماد
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 آمادست میکن شروع نو از رو یچ همه و میبر تو و من

 نه؟ ای یایم حرفه هی فقط جوابم

 دبو آمدن باال حاال در که دیخورش از یمیمال نور پنجره از

 بود ابجو کی منتظر تنها رستار و دیتاب یم کلبه داخل به

 را اش ندهیآ و نکرده اشتباه یگل به راجع شود مطمئن تا

 است کرده یگذار هیسرما یدرست آدم یرو

 کانت نیطرف به را سرش رفت عقب عقب تنها گلچهره اما

 :داد

 دلم! بگم تونمینم یچیه که قفله یاونقدر مغزم االن-

 تلخ کابوس هی نایا همه بفهمم بشم داریب و بخوابم خوادیم

 شده تموم و بوده

 :گرفت رستار از را نگاهش و دیچیپ خودش دور را پتو

 خودم به ویچ همه راحت یلیخ باش نداشته انتظار-

 ستین یراحت میتصم اصال نیا بقبولونم
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 ...شهینم جا کلمه هی یتو عمرمه بعد به االن از بحث

 یراب تشیظرف چون ماندینم رستار از یجواب منتظر بعدهم

 دنبال به فقط و رفت ها پله طرف به بود کامل امروز

 باور رقابلیغ یها حرف نیا یفراموش و سکوت ساعتها

 .گشتیم

. 
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 "گلچهره"

 مقابلم نامعلوم نقطه به و بودم نشسته حمام دوش ریز

 و دیچیپ یم سرم یتو رستار یحرفها کردمیم نگاه رهیخ

 چطور کرد،یم پر را ذهنم دیجد افکار لحظه به لحظه

 کند؟ پنهان من از را یمهم نیا به موضوع بود توانسته

 فکر دادیم قبال که ییهشدارها عمق به من چرا اصال

 در یحت چون دادم، را خودم جواب خودم بودم؟ نکرده

 !دیگنج ینم ییزهایچ نیچن هم المیخ

 یلرز شدیم وارد در ریز از که یمیمال سوز و آب یگرم

 معج خودم یتو شتریب شدیم باعث و انداخت یم تنم به

 جانم خوره مانند یزیچ بودم مانده یخال تو و پوچ شوم،

 .کردیم آمد و رفت هدف یب اعصابم یرو و دیمکیم را

 خودم یها تیخر بخاطر ای باشم یعصبان دانستمینم

 یبد یکس چه به یزندگ یکجا دانمینم! بخورم افسوس
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 میاه یبدبخت با را تاوانش فقط عمر تمام که بودم کرده

 .دادمیم پس

 که یلحن و خواهشش از پر یها نگاه کنمیم فکر رستار به

 دیشا شدینم فراموشم داشت را کردنم قانع قصد سخت

 رمیبپذ را زیچ همه یراحت به باشد داشته انتظار دارد حق

 کنارش در ماندن جوره همه قول او به ندانسته من چون

 از یزندگ یجا چیه کردم قبول یراحت به من بودم داده را

 ها اصول و ادا نیا االن پس! نگذارم شیتنها بعد به نیا

 یرو آن که بود؟االن چه

 بدون بودم کرده درک یواقع یمعنا به را رستار کیتار

 یب و شوکه باشد کرده رییتغ درونم یزیچ کنم حس نکهیا

 من با را دشیجد یزندگ رستار بودم، مانده هدف

 یها برنامه بودن او با هرلحظه یبرا که یمن خواستیم

 مانرفتن کشور از خارج کردمیم فکر که یمن داشتم یادیز
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 یبرا دمیفهم شیپ یچند نیهم اما کوتاست یمدت یبرا

 یبرگها مانند میها برنامه تمام که یمن بود عمر تمام

 ادهافت نیزم بر و داده تکانشان سرعت به باد که یدرخت

 .بودند شده دهیپاش هم از اند،

 ودوج تمام با خواستمیم و داشتم دوستش قلبم تمام با

 یکودک مانند االن اما کنم تالش شدنمان خوشبخت یبرا

 به ندداینم و گرفته قرار نامعلوم ییرهایمس یجلو که بودم

 برود؟ سمت کدام

 و ها قول و حرفها تمام کردمیم رها تنها را رستار اگر

 ار ریمس نیا چطور اصال شدیم کشک داشتم که یعشق

 گرما داشت؟ وجود یبرگشت راه مگر برگردم؟ توانستمیم

 چه بود مانده رستار دست که یدل با داشت وجود

 و زیآم ریتحق یها نگاه ریز آوردم؟ یم کردم؟دوامیم
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 هک یماندم؟عشقیم زنده هیبق هیکنا و طعنه از پر یحرفها

 شد؟ینم خالصم ریت بود دوانده شهیر قلبم در

 خواستیم را یکس آغوش دلم چقدر ردیگیم شدت بغضم

 با نفر کی که ییجا شود یخال پرم دل آن در که ییجا

 را زارم حال و دارد نگه گرم را دلم کند آرامم شیحرفها

 داشت، نفر کی تنها را مشخصات نیا اما ابدیدر
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 فهخ بغض و ها یناراحت تمام بود دردم تمام که ینفر کی

 ام دهنده نجات االن توانستیم چطور بود میگلو کننده

 .تاس نابسامانم حال نیا کننده قیتزر خودش یوقت باشد

 بآ بستم را میچشمها و گرفتم باال دوش ریز را صورتم

 شد،یم همراه میاشکها با و ختیریم صورتم یرو گرم

 مامت و شد شروع ممکن شکل نیبدتر به میعروس صبح

 مکن یزندگ را امروز کابوس تا ماند قبل شب در میاهایرو

 به بود ممکن هرآن که داشت را یفرار کی حکم رستار

 گرفتمیم میتصم دیبا اش یقانون همسر من و وفتدیب خطر

 سال نیهم تا که نهیآد خانواده از دور به را عمرم یباق

 الحباباص و طال مامان و بودم یسرراه دختر شانیبرا شیپ

 و الیش و بودند مانده من منتظر سالها نیا تمام که

 هم بود برادر هم بود خانواده هم که ییایپو مخصوصا

 .کردمیم یزندگ ق،یرف
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 یهکوتا مدت یبرا است قرار کردمیم فکر یوقت یحت من

 نگدلت ناخواسته کنم، یزندگ ها بهیغر انیم و هیبق از دور

! رفتگیم یتند تمیر افرادش و نجایا یبرا قلبم و شدمیم

 و مانمب ای کنم ترکشان شهیهم یبرا دیبا ای دمیفهم االن اما

 شهیر دلم یتو قیعم که یکس بخاطر وجودم بازهم

 .شود یمتالش داشت

 نه و کند آرامت رفتنت نه که است سخت چقدر

 درمان رفتن آنجا و شود تیدوا ماندن نجایا نه!ماندنت

 که یهرسمت به و یا مانده هردو نیب شود، تیزیچ همه

 .ماندیم گرید ییجا در قلبت از ییها کهیت یبرو

 در ودب دهیچیپ تنم یتو که یلرز با و بستم را آب ریش

 ام یزندگ یتو بعد به نیا از نبود قرار مگر ماندم، میجا

 ما هیگر نبود قرار مگر نشکنم؟ یراحت به و باشم یقو

 انجام است درست کردمیم فکر که آنچه هر و ردینگ
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 حال نیا شدند؟ فراموشم یزود نیا به چرا پس بدهم؟

 چرا کردند؟ینم میرها چرا ها بغض و اشکها نیا زار

 رستد یمشورت قلبم و عقل و کند فکر مغزم گذاشتندینم

 رم؟یبگ یدرست میتصم و کنند

 داده هم دست به دست غم و شیتشو شدم، بلند میجا از

 ای کنند رمیتحق هیبق دوباره که بزنند نمیزم دوباره که بودند

 حقش دیجد یگل نیا اما ببرند سوال ریز را ماتمیتصم

 دمآور یم کم دینبا پس نبود گذشته یها یتلخ تجربه

 میها غم و ماتمیتصم وارد را هیبق دینبا رفتمیم وا دینبا

 دایپ را راهم و شدم بزرگ یزندگ ینجایا اگر کردمیم

 دتااب شد برعکس اگر اما زدینم نمیزم یزیچ گرید کردم

 قاتا وارد و دمیچیپ خودم دور را حوله.ماندمیم سابق یگل

 و دمیکش یقیعم نفس نبود رستار از یخبر نکهیا از شدم

 را او با شدن رو به رو طاقت فعال نشستم تخت یرو
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 ردهخو ام شکسته اگر کنم، مرتب را افکارم دیبا نداشتم

 .کنم انتخاب را درست راه و کنم جمع را میها
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 مه کنار هردو که یعروس لباس و دیسف شلوار و کت به

 ردز دستمال کت بیج یتو کردم نگاه بودند شده زانیآو

 نفس بود شده وصل آفتابگردان گل اش قهی یرو و

 یدزر ونیپاپ کرد پر را میها هیر عطرش و دمیکش یقیعم

 اش رهیخ و برداشتم را آن بود مشخص کت بیج یتو
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 نگاه و کردم فکر شیروزها نیا یکارها تمام به شدم،

 اندمینم پنهان او از میحالتها از چکدامیه که ینیزبیت یها

 نگاهت از نفر کی شدیم چطور کردم فکر نیا به

 به اما بفهمد و کند درک را حالت و بخواند را تیحرفها

 پا خودش نظر برخالف شدیم چطور ؟یکن شک عشقش

 شیحرفها و دیایب رنگت زرد یهایباز مسخره یپا به

 من! یکن شک عشقش به اما و باشد شدنت یقو قدرت

 را ارنکیهم هم او و بودم گذاشته کنار را ضعفم پر گذشته

 سهیمقا قابل که یادیز یها اختالف با اما بود کرده

 .نبودند

 به ییصداها نییپا از که بودم غرق فکرها نیهم یتو

 هب بود طال مامان و صالح بابا یصدا انگار دیرس گوشم

 نیا داد،یم نشان را صبح ُنه انداختم ینگاه یوارید ساعت

 به ور آنها با دیبا چطور بودند؟ آورده صبحانه صبح وقت
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 را داماد دنید دل و بودم عروس تازه یوقت شدمیم رو

 نداشتم؟

 ها پله از  دو با و عیسر که دمید را الیش نیح نیهم در

 !داشتم کم را او فقط واقعا تیوضع نیا در و االن آمد، باال

. 
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 شیچشمها من دنید با دیرس باال به نکهیا محض به الیش

 :نداشت را دنمید انتظار انگار شد گرد

 !کنم دارتیب دیبا کتک با االن گفتم باش منو ؟یداریب تو-

 میلباسها سمت به و دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 الیش را زارم افهیق و کنم دایپ دنیپوش یبرا یزیچ تا رفتم

 :بودم کرده رید انگار اما ندینب

 دارمیب آره-

 نمتیبب بچرخ-

 :داشتم کم را الیش فقط االن کشمیم دندان ریز را لبم

 خبره؟ چه نییپا ینیبب ویچ-

 .دآم یم رونیب چاه ته از که ییصدا با زدمیم حرف زور به

 ؟یگل خوبه حالت-

 :ندهم بروز یچیه تا دادم قورت را بغضم یسخت به
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 خبره؟ چه نییپا ینگفت باشه؟ خواستیم چم وا-

 کردمیم رو و ریز را لباسها چمدان یخودیب و زدمیم حرف

 کیزدن قبل از تر مشکوک الیش باشد، الیش به پشتم تا

 :شد

 اررست عمارت برگردن خواستنیم و بودن شده داریب همه-

 هیحصب نیآخر نیا و گرفته لتیب امشب واسه گفت اومد

 یتو هم دور میگرفت میتصم نیهم بخاطر میباهم که

 .میبخور صبحونه و میبکش سفره تو بخاطر مزرعه

 نکهیا ونبد رستار فرستادم رونیب صدایب را ام یحرص نفس

 را ها برنامه اش نقشه طبق همچنان باشد جوابم منتظر

 !بردیم شیپ

 :انداخت ینگاه لباسها به الیش

 چرا نجاستیا لباس نهمهیا تو؟ یگردیم یچ دنبال-

 ؟یکنیم رو و ریز یخودیب
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 ههم هیثان هر چرا دمیکشصورتم یرو رامیها دست کالفه

 شد؟یم شتریبدلم یرو فشار و ختیریمهم به شتریب زیچ

 گذشته؟ چطور شبید هست تیزیچ هی تو بخدا-

 به الیش با را نزارم حال و باشم لکسیر کردم یسع

 :نگذارم اشتراک

 دمیخواب گرفتم یخستگ از بگذره خواستیم چطور-

 !خدمتم در االنم و کردم حموم شدم داریب صبحم

 :کرد نازک یچشم پشت الیش

 راقف بخاطر نکنه توام فکر به م توسر خاک ریبم برو-

 ه؟ینجوریا افتیق که حرفاست نیا و ییجدا و یدور

 :زد یا ضربه میبازو به آرنجش با
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 مگه دلت ور امیم اونور یبذار بابااتو راحت التیخ -

 عمو و طال خاله ادیم هم ایپو دوستت من؟ ذارمیم تنهات

 ارمیم هم صالح

 :کردم نگاهش عیسر ایپو یادآوری با

 نجاست؟یا هنوز ایپو-

 :گفت زانیآو لوچه و لب با الیش

 رفت واسش اومد شیپ کار شبید همون نه -

 الیش افهیق به شوم ناراحت نبودنش بخاطر نکهیا از قبل

 :انداختم ینگاه

 اصال آدم اونهمه نیه؟بیشکل نیا صورتت چرا تو حاال-

 سربزنه؟بهم ادیم یبگ که یافتاد ایپو ادی چرا

 که یتیحساس مانند بود شده تریجد یکم لحنم ناخواسته

 :کرد هول یکم الیش شد، ظاهر موقع یب
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 شتریب ماها اومدن کردم فکر مگه گفتم یچ! بخور منو ایب-

 بردم نام نارویهم فقط داره تیاهم هیبق از
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 نیچن عاواق کاش فرستادم رونیب صدایب و غصه پر را نفسم

 یم دنمید به آنها همه رفتنم از بعد و بود ممکن یزیچ

 بود خورده رقم گرید طور زیچ همه صبح امروز اما! آمدند

 .نبود قبل مانند زیچ چیه و
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 هک خواست و زد مانیصدا بلند ها پله نییپا از طال مامان

 نهمچنا الیش اما ن،ییپامیبر صبحونه یبرا زودتر هرچه

 :بود من کردن زیآنال حال در

 رو مهه دل یصبح سر نییپا یاین غمبادت افهیق نیا با -

 یول یناراحت یدور و رفتن بخاطر دونمیم! یکن پرغصه

 یکنیمظلم خودت به ینجوریا رینگ سخت

 دهز نقش شیرو افتابگردان یگلها که یرنگ زرد یماکس

 :گرفت میجلو را بودند

 همه لد رونیب ایب کیش یعروسا تازه مثل و بپوش نویا-

 عشقتم با یکرد ازدواج عشق با کن فکر نیا به شه، وا

 و نییدوتا خودتون فقط مدت هی که ییجا هی یبر قراره

 !ایدن کل یصفا
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 کل یصفا کرد، جاخوش میلبها یرو یا مسخره پوزخند

 دلم یوت االن ایدن کل یتلخ میبگو توانستمیم کاش! ایدن

 .ستین صفا از یخبر و کرده خوش جا

 :گفت و کرد بغلم هم بعد

 کرف نیا به یوقت اما شهیم تنگ واست دلم یلیخ یلیخ-

 یگوربابا گمیم یبش خوشبخت یکل قراره که کنمیم

 !عشقشه کنار میآبج خوب حال مهم یدلتنگ

 چه زدینم هم حدسش یحت چکسیه گرفت بغضم

 به ههم پاشده، به ییبلوا چه دلم یتو و افتاده یاتفاقات

 کرف که یخوشبخت بودند رستار و من یخوشبخت فکر

 زیچ همه انیم االن اما ام آورده دستش به عشق با کردمیم

 .بودم مانده معلق

 الیش گرفت، شدت نییپا یصداها و سر نیح نیهم در

 :کرد نگاه ها پله به متعجب
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 خبره؟ چه-

 گوش صداها به او از تر متعجب و انداختم باال یا شانه

 اسلب عیسر هم من رفت نییپا و نماند منتظر الیش کردم،

 استهناخو قلبم و ادیز دلم آشوب رفتم، دنبالش و دمیپوش

 از را میپا نکهیا محض به و بودند رونیب همه زدیم تند

 میاج در خشک مقابلم ریتصو با گذاشتم رونیب کلبه

 !ماندم

 سرم یتو صداها فقط و شد حبس نفسم یا لحظه یبرا

 یادسته به که یدستبند و سیپل یها نیماش دند،یچرخ

 .کرد سست را میپاها و پراند سرم از برق بود رستار

. 
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 من به رستار رهیخ نگاه و بودند مانده واج و هاج همه

 کی در کرد،یم ورم غوطه اضطراب و شوک یتو شتریب

 نجایا شبید از که انوش بود؟ افتاده یاتفاق چه لحظه

 و ستا رستار لیوک که گفت و رفت طرفشان به بود مانده

 آنها زا بخورد بدرد که یجواب اما دیپرس را بازداشتش لیدل

 .نگرفت

 که بود افتاده راه به همه انیم ییغوغا و همهمه چنان

 .است وصف رقابلیغ
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 بودند؟ دهیفهم را رستار گذشته درمورد زیچ همه یعنی

 و تادنسیا طاقت دلم و بود رفته باال شدت به قلبم تپش

 نمک اصرار تا رفتم طرفشان به نداشت، را کردن نگاه تنها

 یعاشق قلبم اما باشد قهر او با عقلم هرچقدر کنند شیرها

 .بود وفتادهین سرش از

 را میجلو کرد اشاره انوش به برسم رستار به نکهیا از قبل

 سوار مامورها از یکی  دستور طبق هم خودش و ردیبگ

 رشتیب تیوضع آن در خواستینم هم او انگار شد نیماش

 شیصدا بلند بلند باشد ما همه یچشمها یجلو و بماند

 ینم کوتاه و سوختیم قایعم ام حنجره ته که یطور زدم

 من و شد مانعم انوش اما بروم دنبالشان به خواستم آمدم

 :دیکش خودش طرف به را

 باش آروم سادختریوا-

 :کند میرها تا کردم تقال و گرفت شدت ام هیگر
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 !ببرنش نینذار ستمین آروم-

 اما نداشت من از یکم دست هم خودش حال انوش

 :شوم آزاد مبادا تا چسبدیم را من محکمتر

 هیضق میبفهم تا باش آروم نکارویا نکن نیبب منو یگل-

 هیچ

 رهیخ رستار رفته یجا به نگاهم و افتاد شماره به مینفسها

 :بود مانده

 چرا پس؟انوش بردنش چرا دونهینم یکس نگفت مگه-

 بردنش؟

 :گفت آرام و کرد نگاهم یجد انوش

 نزن حرف یزیچ درمورد یکس با ستین معلوم یچیه-

 !شهیم مشخص اونجا دنبالش میبر دیبا

 :گفتم دهیبر دهیبر میها هیگر انیم و بودم زده بهت
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 هی توروخدا برشگردون بشه ینجوریا خواستمینم من-

 کن یکار

 ار یبزرگ شوک همه ندیآ یم سمتم به طال مامان و الیش

 لیدل انوش و من جز چکدامشانیه و بودند کرده افتیدر

 .دانستندینم را اتفاق نیا

 :کرد نگاهم نانیاطم با انوش

 درستش نباش نگران گذرونده سخترشو نیا از داداشم-

 میکنیم

 در را من طال مامان و شد حلقه میبازو دور دستش الیش

 چرا بود، انوش یحرفها به دمیام تمام من و گرفت آغوش

 اهیس هک دمیرسیم رستار حرف نیا به دیبا شتریب دفعه هر

 یاهیس از خواستیم رستار تا شدن؟چراینم باهم دیسف و

 متشد؟حکیم قبل از بزرگتر سرراهمان مانع دیایب رونیب

 بود؟ چه انیپا یب یماجراها نیا
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 ودب نشسته آن در که یکوچک اتاق رنگ یمشک شهیش به

 دهیرس نجایا به چطور نکهیا یبرا یا دهیا چیه ماند، رهیخ

 !نداشت بود

 نوزه که یوقت نه اما افتد یم اتفاق نیا یبزود دانستیم

 !بود نشده دور همه از یباگل و بود رانیا در
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 هک یدستبند کرد، نگاه دستش دور یفلز دستبند به

 شیاشکها ش،یحرفها و یگل یصدا زدیم ادیفر را اسارتش

 زده گند رفتینم کنار چشمانش یجلو از یا لحظه یبرا

 آن یبرا را زیچ همه و بود زده گند اش یزندگ به بود

 را دلش یجلو کاش بود کرده قبل از تر سخت دختر

 انهم دیشا نشود گلش ریگ دامن اش یاهیس تا گرفتیم

 کاش بود بهتر شانیهردو یبرا یدوست و یدور

 االن که شکست ینم چوقتیه قلبش دور یحصارها

 .نکند نابودش یگل یزندگ یخراب وجدان عذاب

 باال اش نهیس یسخت به که بود نیسنگ یآنقدر اتاق یهوا

 شهیش از نگاهش اتاق در شدن باز یصدا با شدیم نییپا و

 کم یموها و متوسط قد با یمرد شد، دهیکش در سمت به

 لشمقاب یصندل دیرسیم بنظر ساله چهل حدودا که پشت
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 و بود زیآم تمسخر اش افهیق نشست، و دیکش کنار را

 :داشت رستار کردن یحرص در یسع لحنش

 ینظام احترام دیببخش نهیآد رستار یآقا جناب خب-

 چطوره؟ حالتون نذاشتم،

 و زد یپوزخند مرد و کرد نگاهش تنها تفاوت یب رستار

 :کرد باز رستار یجلو را دستش یتو پرونده

 نترپل،یا سیپل بشم، آشنا باهاتون شتریب خورده هی بذار-

 !سرهنگ جناب ،یمخف مامور

 صفحات مرد کرد، نگاهش فقط خونسرد بازهم رستار

 :زد ورق را پرونده

 !،مجرمیمتهم،قاچاقچ دمیشا ای -

 :داد ادامه مرد و نزد یحرف رستار
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 خوب کارت کنم اعتراف هی خوامیم نایا همه از دور یول-

 یتو بتونه حد نیتاا بودم دهیند رو یکس تاحاال! بود

 ییجا هی تا اتیباز زرنگ خب اما! کنه نفوذ ماستمیس

 که نمیبیم رو چارهیب آدم هی من بعد به نجایا از موند پنهون

 نشسته شیخونسرد نقاب پشت

 دح از بازتر را شیچشمها و زد یکج لبخند نباریا رستار

 :کرد معمول

 ای روانشناس،روانکاو یآقا ینیبیم یچ من یتو گهید-

 متخصص؟ دمیشا

 :زد پوزخند متقابال مرد

 هب منو داره یسع و دهینم بروز ترسشو که که مجرم هی -

 من هب دیبا که یاصل جواب که یدرصورت رهیبگ تمسخر

 جعل لیدل بوده؟یچ تشیهو جعل لیدل که نهیا بده
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 اسلحه قاچاق و کلیما پرونده به یربط ه؟چهیچ عنوانش

 داره؟

 :زد هیتک یصندل به تفاوت یب رستار

 !الو ندارم یا دهیا چیه-

 :داد تکان یسر مرد

 خنک آب عمرت تاآخر و زندان یبر اگر دیشا باشه-

 !برسه ذهنت به یخوب یها دهیا یبخور

 یرو رفتیم مرد مخ یرو کم کم که یکج لبخند رستار

 :شد ظاهر دوباره لبش

 ؟یبود یک یراست...جناِب نکن خسته خودتو پس -

 :زد هیتک یصندل به یخاص غرور با مرد

 !یجعل نه ،یواقع سرگرد البته ختهیفره سرگرد-
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 نتکا یسر لکسیر رستار اما بود همراه هیکنا با لحنش

 :داد

 !یواقع هم اس ختهیفره هم که سرگرد هی واو-

 :کرد لیمتما ختهیفره طرف به را خودش زیم یرو از
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 دیبگ! یواقع سرگرد ندارم یحرف تو با من یول -

 و هیعواق تو مثل اونم کنم فکر که یسرگرد ای ادیبلمیوک

 !نشسته شهیش اون پشت
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 :زد زل شهیش به هم بعد

 !برو یما هلو-

 :کرد اخم مرد

 پس نداره نجارویا به ورود اجازه من جز به چکسیه -

 یطرب چه کلیما پرونده به بگو و کنار زیبر مضخرفاتو

 پس؟ یداد لوشون چرا ؟یبود گروه اون عضو ؟یدار

 ؟یکرد تیهو جعل چرا

 :چرخاند کاسه در را شیچشمها رستار

 یحرف من از چون یکن تموم مضخرفاتتو تو بهتره-

 !شهبانجام گفتم که یدومورد از یکی نکهیمگرا یشنوینم

 :گفت یعصب مرد

 جواب االن نیهم ای ؟یهست یک یکرد فکر تو کهیمرت -

 !انداخت ین عرب که ییجا فرستمتیم ای یدیم
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 :کرد نگاهش یواکنش چیه بدون خونسرد رستار

 دیبا که یاون نجای؟ایواقع سرگرد یهست یعصبان چرا-

 !تو نه منم بده دست از تعادلشو

 :کرد جور و جمع را خودش عیسر ختهیفره

 یکن اعتراف زودتر هرچه نده من لیتحو مفت یحرفا-

 ما هم یشیم راحت خودت هم

 تهخیفره به رو و انداخت اتاق وارید و در به ینگاه رستار

 :گفت

 ترافاع رو یزیچ بخوام که نداره سایکل به یشباهت نجایا-

 !کنم

 :کند کنترل را لحنش دارد یسع ختهیفره

 کن خالص خودتو و بده منو یسواال جواب نرو طفره-

 ؟یدار پرونده اون به یربط چه بگو
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 نیفهمب نیتونست منو یباززرنگ و نیباهوش نقدریا شما-

 !خب نیبدون نمیا دیبا

 ؟یبود گروه اون متفکر مغز تو-

 :انداخت باال یا شانه رستار

 !دونمینم -

 جعل تیهو کرده؟جعلکمک بهت نکارایا یتو یکس-

 عنوان؟

 !ادینمادمی یزیچ-

 با و یکرد تیهو جعل چرا پس یبود متفکر مغز تو اگر-

 ؟؟یبد لو رو گروه اون تا یاومد نترپلیا سیپل ظاهر

 یسوال ختهیفره مانند و کرد زیر را چشمانش رستار

 :دیپرس

 !شده؟ چطور یعنی-
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 به داشت بود انداخته دست را او رستار نکهیا از ختهیفره

 و شد بلند شیجا از  شد،یمکینزد بودن یعصب اوج

 :دیکوب زیم یرو محکم

 کهنیا مثل ؟یندازیم دست منو که یهست یکرد فکر تو-

 ها لهیم اون پشت بفرسمت زودتر یهرچ که یزنیم له له

 !یبپوس عمرت تاآخر که

 تموسکو تو یصدا و باشم ها لهیماون پشت دمیم حیترج-

 نشکنه

 به رستار جسورانه یها جواب و یگستاخ  از ختهیفره

 : دیرسیم نظر به یحرص کامال و بود آمده ستوح

 ... که بدم نشونت یسکوت چنان سکوت؟؟-

 شدن وارد با و شد باز اتاق در حرفش شدن کامل از قبل

 یلصند ختهیفره شد، لیمتما طرفش به هردو نگاه یکس



 

Romanzo_o 3624 

 به رستار از ظشیغ از پر نگاه و داد هل عقب به را اش

 :شد دهیکش اتاق دیجد فرد طرف

 !رونیب دیی؟بفرمایخوایم یچ نجایا ییبازجو وسط -

 :گفت الیخیب و زد یکج لبخند رستار

 سرحوصلم داشت گهید برو یما یدیرس یخوب وقت -

 !رفتیم

 

 کرد نگاه  ختهیفره به رستار به تیاهم یب رادمان

 بدم انجام من رو ییبازجو ادامه گفتن سرهنگ جناب -

  رونیب دییبفرما شما

 

 شیجا در متعجب ختهیفره ، کرد اشاره در به هم بعد 

  ماند
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  ؟ ممکنه چطور_

 : گفت اخم با رادمان

 .دیبپرس سرهنگ جناب خود از رونیب دییبفرما-

 

 به و چرخاند رستار یرو را اش یحرص نگاه ختهیفره 

  شد خارج اتاق از و داد تکان یسر اجبار

 

 : گفت تمسخر با رستار 

 یواقع سرگرد جناب دارید دیام به-
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 یرو به رو اش یجد افهیق و درهم یاخمها با رادمان

 :گفت و کرد نگاه او به نشست، ختهیفره یجا رستار

 ؟یینجایا چرا یدونیم-

 :انداخت باال یا شانه رستار

 یبد حیتوض برام تو شمیم خوشحال-

 هب ظشیغ از پر نگاه با حالت رییتغ یا ذره بدون رادمان

 :داد جواب رستار

 یتو مشکوک مورد هی به روزه چند نکهیا مثل-

 و دادن انجام قیدق و کامل یبررس برخوردن مشخصاتت

 مشخصاتت یتو که یزیچ با تو دنیفهم شبید نیهم

 !یستین یکی بوده
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 :داد تکان یسر رستار

 !رید البته و جالب چه -

 :کرد کنترل را محکمش و یجد لحن رادمان

 و نجایا یایب که دنبالت اومدن افتادن راه هم صبح-

 ؟یکرد یغلط چه قایدق یبد حیتوض

 چشمان به و دیکش زیم یرو جلوتر را خودش رستار

 :زد زل رادمان

 برو، یما یبگ کیتبر بهم دیبا همه از اول بنظرم-

 ؟یبد رو یعروس یکادو یخواینم

 اب رستار نکهیا از شدند مشت زیم یرو شیدستها رادمان

 محل در که ییها یزیآبرور تمام با شیها یگندکار تمام

 یباز مسخره حال در هم هنوز بود آورده شیپ شیبرا کار

 :کند ذنفو استخوانش و مغز به تیعصبان شدیم باعث بود
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 ؟یکرد رو نکارایا چرا یبد حیتوض دیبا-

 :زد هیتک یصندل به رستار

 یعروس تیمامور بهونه به دارم گله ازت نکهیا هم دوما-

 ؟یچوندیپ داداشتو

 االن که یا گلچهره و یعروس ادی به که بار هر رادمان

 ادافت یم بزند حدس یخوب به توانستیم را روزش و حال

 رستار به راحت نقدریا چرا که کندیم لعنت را خودش

 را شیهایگندکار هیقض نهایا از زودتر و کرد اعتماد

 .بود دهینفهم

 خودته نفع به یکن کمک پرونده یتو بهمون اگر-

 هداشت ینادرست رفتار ای برود در کوره از خواهدینم رادمان

 یطرف از کند، دیناام اعتمادش از را سرهنگ که باشد

 هب که دیرسیم بنظر حرفها نیا از تر الیخ یب هم رستار

 :ردیبپذ را یهمکار یراحت
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 یفردا صبح چون یباش خوشحال االن کنم فکر سوما و-

 کابوس به ایرو هی از همه و شد خراب یچ همه یعروس

 !شدن منتقل

 تداش او به رستار که ینیبدب از حجم نیا مقابل در رادمان

 هم یوقت باشد خوشحال توانستیم چطور زد، یزهرخند

 ؟بودند نشسته اهیس خاک به نطوریا عشقش هم برادرش

 چطور! مشترکشان یزندگ صبح نیاول قایدق هم آن

 خانواده خون پر دل از یوقت باشد خوشحال توانستیم

 ات گلچهره که کردیم را تصورش یوقت داشت؟ خبر اش

 به را ناخوشش یرو یزندگ دوباره و شکسته حد چه

 مرز تا و گرفتیم وضوح به قلبش چرخانده او سمت

 مباه نفر دو نیا خواستینم چه اگر رفتیم شدن منفجر

 مه به خواهان چوقتیه یگل یخوشبخت یبرا اما باشند
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 یخوشبخت تا دیکش کنار نبود، اش یخوشحال خوردن

 ود،نب مهم شدینم خوشبخت هم خودش ندیبب را زانشیعز

 

 

۴۴۴ 

. 

. 

 

 رپ یزندگ که بود زشیعز گلچهره و نهیک پر رستار مهم

 رقم شانیبرا ینکردن باور یطور لحظه هر خم و چیپ

 .خوردیم

 رید تا االنم شمینم خوشحال دورم یآدما یبدبخت از من-

 کنن تر سخت طتویشرا یکرد کاریچ بگو بهمون نشده
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 :زد یکج لبخند رستار

 خوشحال شهیهم ،یشیم خوشحال من یبدبخت از یول-

 ینجوریا یچیه بگم بهت دیبا اما! یشد نبارمیا یشدیم

 مونهینم

 یزیچ یکن مطرح نجایا ستین یازین رو یشخص مسائل-

 بگو رو یبگ دیبا که

 مسائل یخوایم ازمم تو که ییایزیچ! یشخص مسائل-

 بگم ندارم دوست نیشخص

 رفح پس یزنیم حرف میایب لتیوک ای من ینگفت مگه-

 بزن

 !ادیب لمیوک خوامیم االن شدم مونیپش دیشا-
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 خط حال در یواقع یمعنا به رادمان مغز یرو رستار

 دنشش یحرص به شتریب و شتریب هردفعه و بود انداختن

 :گفت شده کنترل یلحن با بازهم رادمان کرد،یم کمک

 عنوان جعل و تیهو جعل یبرا لتیدل بگو ارین در دبه-

 یلعنت ؟یدار کلیما دسته و دار به یربط چه بوده؟ یچ

 بهش یربط چه تو کردیم نابود داشت خونوادمونو اون

 ؟؟یداشت

 او به تر یعصب رادمان و کرد سکوت یا لحظه رستار

 :شد رهیخ

! برگشت و رفت مردن مرز تا پسرم درک به من خود-

 بدبخت رو یدار دوسش یداشت ادعا که یدختر اون

 یچیه یخواینم االنم یکرد داغون رو همه ،یکرد

 یدرد و انتیاطراف! یهست یخودخواه آدم چه ؟؟تویبگ

 نداره؟؟ تیاهم واست یزیپش یدیم بهشون که
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 :شد رهیخ دستانش دور دستبند به رستار

 ...که خوندم ییجا هی روز هی -

 رونیب یعصب را نفسش رادمان و ماند نصفه حرفش

 ند،ک درک توانستینم را رستار یرفتارها اصال فرستاد

 :گفت ردیبگ دستانش از را نگاهش نکهیا یب رستار

 هیقب که سمیبنو یزیچ هی ییجا هی من بارم هی الیخیب-

 ته برتتیم ای غیت لبه تا برتتیم اشتباه هی ییوقتا هی بخونن،

 یکس یوقت باتالق، هی وسط کنهیم پرتت ای قیعم چاه هی

 یوت یشیم غرق بده نجاتت و بکشه رونتیب که نباشه

 گهید که یا بهیغر یجاها یتو اتیاهیس یتو هاتیبد

 ..یشیم جزوشون و یریگیم انس باهاشون

 رستار یحرفها به و کرد کیبار را شیچشمها رادمان

 :شود دشیعا یزیچ بلکه تا داد گوش
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 جزوشون انتخاب نه بودن اجبار چون یشیم جزوشون-

 ونتهش به دیبا شهیهم ها اشتباه و اشتباهن چون یشیم

 وقعاونم خب اما نادرستن و اشتباه چقدر یبفهم تا یبرس

 و تهش به یدیرس چون یزیهرچ واسه رهید ره،ید گهید

 .ستین برگشت یبرا یا گهید در ته اون از

 :دیکش صدا یب یقیعم نفس

 هی اشتباها ته یها سمبه سوراخ اون از هم ییوقتا هی اما-

 مک مثلشو تاحاال چون رون،یب زنهیم ییروشنا یسو کور

 هلحظ هی یشیم دهیکش سمتش به یشیم جذبش یدید

 روشنه، ده،یسف اون اشتباه و یاهیس تو که رهیم ادتی

 

 

۴۴۹ 



 

Romanzo_o 3635 

. 

. 

 

 ده،یسف اون اشتباه و یاهیس تو که رهیم ادتی لحظه هی

 که ییتضادها سمتشو یبر شهیم یچجور درسته روشنه،

 باعث نشن ینابود باعث نشن؟ دردسر باعث نیدار

 !نشن زیچ همه شدن تر خراب

 :شدیم شکسته رستار جمالت با تنها فضا دار زینو سکوت

 یگرفت ادی رو یخودخواه اشتباهاتت همون ته تو اما-

 توهم یش دیسف توهم نکهیا دیام به جلو یریم الیخیب پس

 پات وجل بزرگ سنگ اشتباهاتت نکهیا دیام به یش درست

 دیام یفهمیم که گذرهینم یزیچ اما! بزنن نتیزم که نشن

 هی نیع هیخال تو حرف هی پوچه حرف هی یزندگ یتو
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 یچ ههم و ستین یزیچ توش چوقتیه که بسته در پسته

 .شهیم خراب

 :شد دهیکش رادمان سمت به نگاهش دفعهیا

 نشده خراب یچ همه خودت واسه فقط ندفعهیا یول -

 وت و شهیم خراب هم یشد وصل بهشون که ییکسا واسه

 ظاهرش فقط خورده کرم داخلشو که بیس هی یشیم

 ستدر رو یزیچ یستین بلد گهید که یآدم یشیم سالمه،

 یزندگ از نقطه نیا شیپ راه و یدار پس راه نه گهید یکن

 دست از واسه یزیچ یدونینم قایدق چون بهیعج یلیخ

 !نه ای یدار

 دبو دنشانیشن حال در که یهرکس یبرا رستار یحرفها

 مهه عمق یخوب به رادمان اما دیرسیم بنظر نامفهوم و مبهم

 به دیبا چطور دانستینم و دیفهمیم د،یفهمیم حرفهارا نیا

 بود، کرده فراموش را شانیکردنها یبرادر که یرستار
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 دلش و ستین خوشحال تیوضع نیا از اوهم بفهماند

 کلیما گروه از یاصل یعضو رستار کند باور خواهدینم

 :است تکاریجنا

 از واسه ییزایچ هنوزم من بنظر یگیم که یآدم نیا-

 قطف بده نجاتشون بتونه دیشا که ییزایچ داره دادن دست

 .شهن میقا اشیکیتار پشت دوباره و سهیوا پاشون دیبا

 کرد سکوت رستار رادمان حرف نیباا

. 
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 :گفت دوباره رادمان

 ممکنه دونمیم یگذروند رو یبد یروزا تو دونمیم من-

 یچ همه االن اما یباش زده یهرکار به دست اجبارن

 هیکاف فقط! کرد یکار واست بشه هنوزم دیشا و گذشته

 یکن فیتعر رو یچ همه و یبگ لتویدال بهم

 :زد یتلخ پوزخند و انداخت نییپا را سرش رستار

 بخاطر مگه بزرگه؟چرا؟ داداش یبد نجاتم یخوایم مثال-

 یتداش که یعشق به من بخاطر ؟مگهینرفت مردن مرز تا من

 یاخویم چرا پس نشدم؟ تیزیآبرور باعث مگه ؟یدینرس

 ؟؟یبد نجات منو

 کنهینم عوض مارو بودن همخون یچیه چون-

 یااشک بازم رونیب اون چون کنهینم انکار برادربودنمونو



 

Romanzo_o 3639 

 دوباره شیزندگ یاینیریش همه و اومده در دختر هی

 ؟یدیفهم حاال!شده زهرمارش

 یکوه مانند و کردیم نابودش درون از گلچهره ادی رستار

 .ختیریم فرو شتریب لحظه به لحظه بود زشیر درحال که

 یرس هی کنه،یم خراب شهیهم نباشه بلد ساختن که یآدم-

 لمث کنهینم درست خوامیم عذر و دیببخش هم ارویخراب

 که االن مثل! دمینبخش من و یگفت من به تو که یدیببخش

 یحسا تمام بار نیاول واسه که یکی یزندگ به زدم گند

 گفتنمو دیببخش اون و داشتم باهاش عالمو خوب

 !بخشهینم

 :کرد نگاهش مسمم رادمان

 اب رو یگل که مسخرس یلیخ یول یدینبخش منو تو -

 ئهتو و من کلیه از بزرگتر اون دل! یکنیم سهیمقا خودت

 چشم به عمر هی که یا خونواده که بزرگ یاونقدر
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 که بزرگ یاونقدر دیبخش کردنو نگاش فرزندخونده

 دیبخش کردو حقش در که یظلم و یتیگ ینکردنا یمادر

 دیبخش یشد کینزد بهش من بخاطر نکهیا باوجود تورو

 هک نبخشه؟االن یدار که یطیشرا نیباا یدار انتظار االن

 خانجون و آقاجون یجلو سادیوا من جلو بخاطرت

 !برسه تو به فقط که سادیوا

 اطرافشان یآدمها باهمه گلچهره گفتیم درست رادمان

 شیبرا نهیک و ماندینم وجودش یتو یبد داشت فرق

 که بود آن از تر شرمنده شیجلو اما نداشت ییمعنا

 .کند دنیبخش یتقاضا

 وارد یسرباز و خورد در به تقه چند ها لحظه نیهم در

 :گفت و گذاشت ینظام احترام شد

 زودتر هرچه خوانیم آوردن فیتشر نهیآد یآقا لیوک-

 باشن داشته مالقات شونیباا
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 :گفت عیسر رادمان

 ارنیب فیتشر توننیم ییبازجو از بعد ستین وقتش فعال-

 :کرد نگاه سرباز به رستار

 ادیب نیبذار نه-

 :دیکش دست شیموها یتو کالفه رادمان

 ؟یبزن حرف من با نشد قرار مگه-

 !تو با بعد بزنم حرف لمیوک با اول دمیم حیترج االن-

 یکم اگر بود شده خسته رستار یرفتارها از گرید رادمان

 یارک و شدیم شانیدعوا قطعا کردیم تا دو یکی او با گرید

 ییبازجو داد حیترج نیهم یبرا داد،یم شانیهردو دست

 هم کند تازه ییهوا خودش هم ندازدیب قیتعو به یکم را

 .ببرند نیب از را رستار آخر بهانه
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 چندقدم رفت رونیب اتاق از یجد و رهیخ نگاه با رادمان

 مقابلش یدختر اشک از پر صورت که بود برنداشته شتریب

 چرا شد منقبض قلبش و ماند خیم شیجا در ظاهرشد،

 ترفیم شیپ دختر نیا خواسته برخالف زیچ همه هردفعه

 ند؟ینب را یزندگ خوش یرو تا

 دندبو آمده گلچهره همراه که هیبق و رفت جلوتر ناخواسته

 یسوال هرکس و رفتند سراغش به یفور دنشید با

 ودب مانده رهیخ او یچشمها به که گلچهره جز به دیپرسیم
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 نیهم بخاطر گشت،یم کننده دواریام یجواب دنبال انگار و

 :کند دشیناام توانستینم بود شده که هم نگاه

 کامل ییبازجو دیبا ستین معلوم یزیچ نیباش آروم-

 خبره چه میفهمیم وقت اون بشه انجام

 که گلچهره زج به نندیبب رستار بتوانند داشتند انتظار هیبق

 .دنبو صورتش یتو هم یاشک گرید یحت و بود ساکت

 اجازه که دیبگو و کند آرامشان داشت یسع رادمان

 فرو شوک یتو انگار که یا گلچهره اما ندارند، را دنشید

 .بستیم نقش ذهنش یتو شتریب هرلحظه بود رفته

 :رساند رستار به را خودش یفور انوش و شد باز اتاق در

 ؟یخوب داداش-

 :داد تکان یسر رستار

 شمینم نیا از بهتر-
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 :نشست مقابلش ینگران با انوش

 !میخوردیم ضدحال ینطوریا دیبا یآخر روز قایدق-

 او به را خودش عیسر دید که را رستار تفاوت یب افهیق

 :گفت و کرد تر کینزد

 رفامح به خوب دیبا وفتهیب واست یاتفاق ذارمینم من اما-

 یبگ هیبق به گفتم بهت که یهرچ و یکن گوش

 :زد یتلخ لبخند رستار

 یبرا میبزن پا و ست؟دستین آخرش گهید نیا مگه-

 ؟یچ

 :کرد نگاهش متعجب انوش

 شه؟یم یچ یگل داداش؟پس یچ یعنی-

 تونمینم خودم ببخشه منو اونم که زدم گند یاونقدر-

 !ببخشم خودمو کردم باهاش که یکار بخاطر
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 بشنود رستار فقط خواستیم که یآرام یباصدا انوش

 :گفت

 چه بدونن خوانیم همه نگرانن واست همه رونیب اون-

 به دیبا کننده دیناام یحرفا نیا یجا به تو افتاده یاتفاق

 خالص نجایا از تا یکن گوش گمیم بهت من که ییزایچ

 یبش

 شم؟یم خالص یچجور درخشان سابقه نیا با-

 آرام لحن باهمان و انداخت اطرافش به ینگاه انوش

 :گفت

 یعنی نترپلیا سیپل تیهو جعل جرم به تورو نایا-

 اب وسط نیا و کردن ریدستگ عنوان جعل و الوند رضایعل

 یباش همدستش تو زدن حدس کلیما دادن لو
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 نانیاطم با انوش و کرد نگاهش فقط ساکت رستار

 نیهم یتو و بود جور منطق و عقل با کامال که ییحرفها

 :داد ادامه کند شانیدایپ توانست کوتاه مدت

 دومت جرم به و کنار میذاریم فعال رو اولت جرم دو -

 ور کلیما با رابطت خوانیم ازت اونا م،یکنیم یدگیرس

 هی و ینبود مغزمتفکر که نیا شهیم جوابت تنها تو و یبگ

 ینداشت خبر یچیه از که یبود یمعمول ردستیز

 :زندیم پوزخند رستار

 !شهیم تموم و کننیم باور اونام-
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 :کرد نگاهش مطمئن و آرامش کمال در انوش

 تو نجات راه تنها نیا داداش کن گوش حرفام به خوب-

 ننک ترش خراب پس یدار دوسش که هیزن یخوشبخت و

 هیانهرث شدیم باعث و کردیم بد را حالش یگل فکر رستار

 هم یبخو به  بشود، متنفر خودش از شتریب گذشتیم که

 اما است درو راه بدون و قیعم حد چه تا ماجرا دانستیم

 متعجب بزند داشت اصرار که ییحرفها و انوش افهیق

 :کردیم

 رونیب کندم خودم که یچاه نیا از من یدونیم خوب تو-

 بذار رو نداره وجود که ینجات راه و یدواریام پس امینم

 کنار
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 :گفت یجد و کرد اخم انوش

 نمبز حرفمو بذار پس بلدم رو در راه من لمیوک من نجایا-

 !بده انجامش فقط تو و

 و کرد ساکت را رستار و بود همراه تحکم با کلماتش

 :داد ادامه خودش

 متفکر مغز اون یگیم د،یجاو گردن یندازیم رو یچ همه-

 داده انجام برات رو تیهو و اسناد جعل اون بوده کلیما

 اول قسمت یبرا نطورهیهم واقعا که حرفت دوم قسمت

 نهیهم انتخابت تنها هم

 :زد زل انوش به یجد آن کی در و زد خنده ریز رستار

 گردن کردنمو که ییغلطا بگم؟ یچ یخوایم من از تو-

 برادرم؟ بندازم؟گردن کوتاس ایدن از دستش که یکی
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 رستار دانستیم خوب کرد نگاه او به خودش مانند انوش

 :کندینم قبول یراحت به

! برادرمه که بود ادمی بزنم حرفارو نیا نکهیا از قبل -

 که خواستیم تویخوشبخت که اومد ادمی نمیا اما! برادرمونه

 اون از ربدت عاقبتت و آخر نکهیا نه یکن یزندگ تو تا رفت

 بشه

 :پوشاند را صورتش دستانش با و زد پوزخند رستار

 میند ادامه بحثو نیا بهتره بنظرم -

 :گفت آرام و یعصب انوش

 بخاطر که سوزهیم برادرم واسه دلم چون دمیم ادامه -

 قش کله با یدار تو و رفت یکن یزندگ خوب تو نکهیا

 دیبا تو و دمیم ادامه یکنیم ناراحت روحشو اتیباز

 به سادهیوا رونیب که یدختر اون چون یبد انجامش
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 شتریب یندار حق تو و شده کهیت کهیت قلبش یکاف اندازه

 !شیبسوزون نیا از

 عیرس و تند و نماند بزند یحرف رستار نکهیا منتظر انوش

 :گفت

 گمیم یچ کن گوش خوب میند هدر بهتره وقتمونو -

 ونا به برد رو تو و بود مغزمتفکر دیجاو یگیم بهشون

 هتونب سال چند کننیم کاریچ اونا ینداشت خبر اصال گروه

 انجام همونجا کیکوچ اتیعمل چند و دادن آموزش

 و نداشت رانیا یتو اتیعمل هی گهیم کلیما نکهیتاا نیداد

 با ات رانیا فرستهیم شما و شدن مشکوک بهشون سایپل

 یچ همه و یکن جادیا اختالل ستمیس یتو سیپل تیهو

 بره شیپ یخوب به اتیعمل و بشه پاک
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 الح در نقص یب کامال بود کرده سرهم انوش که یداستان

 او به ییها دروغ و دیجاو بخاطر رستار اما بود، شرفتیپ

 :نداشت یهمکار قصد شدیم مربوط

 !کنم نکارویا تونمینم من -

 :کرد دیتاک انوش
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 یستین جربزه یب هی تو چون یبکن دیبا! یکنیم نکارویا -

 هنوز تو اما مرد دیجاو! خط ته یبرس یراحت نیهم به که
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 کن، گوش حرفام به پس یدار یزندگ شانس و یا زنده

 و کنه دایپ کامل اعتماد بهت نکهیا یبرا کلیما بگو بهشون

 نه ای یباش داشته گروهش یتو یگاهیجا یتونیم بفهمه

 مه رو دیجاو یعنی متفکرش مغز و رانیا فرستهیم تورو

 کنه نظارت تر راحت کارات به تا کنهیم اعزام همراهت

 کرده تیفعال به شروع سرش تو که ییآشنا سردرد رستار

 :ردیبگ دهیناد کرد یسع را بود

 ؟یچ نداد جواب تیکوفت نقشه اگر -

 فرستاد تورو کلیما! دهیم جواب کن گوش من به تو-

 واست دیجاو که یتیهو جعل و سیپل نقش در تا رانیا

 کلیام به یکس و یکن جادیا اختالل ستمیس یتو داد انجام

 نکاریا از رانیا به اومدنت محض به تو اما نکنه شک

 آدماش و کلیما یبود دهیفهم چون و یشیم مونیپش

 یبرا یبد ادامه تویهمکار ینخواست پستن و رذل چقدر
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 ینک کمک کلیما به نکهیا یجا به سیپل نقش یتو نیهم

 !یکرد کمک سیپل به

 او چون کردینم فکر رستار یآزاد جز زیچ چیه به انوش

 :بود مانده شیبرا دیجاو از بعد که بود یا خانواده تنها

 دست از شمیآخر خوامینم دادم دست از برادرمو هی من -

 هم وت رونیب یایب نجایا از کنمیم تالشمو تمام پس بدم

 خوشحال دویجاو روح که نهیا یبکن دیبا که یکار تنها

 زنتو که ینذار تنها رو یخونوادم تو که یمن که یکن

 !ینکن خوردتر

 ونستنت کمکت با و یکرد یهمکار تو نهیبب یوقت سیپل

 رو کلیباما یهمکار جرم ارنیب در پا از رو کلیما

 که عنوان جعل و تیهو جعل اون مونهیم فقط و بخشهیم

 نداره یادیز حبس

 :کرد نگاهش رمق یب رستار
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 شه؟یم تموم یآسون نیا به یچ همه یکنیم فکر -

 :گفت بود حرفها نیا از تر خبره کارش یتو که انوش

 توکال و بشم لیوک خواستم عمرمو شتریب نصف من -

 و اهر هیقض نیا یتو تونهینم من از بهتر چکسیه خوندم

 ندارن تو هیعل یمدرک چیه اونا بده نشونت رو چاه

 و رانیا اومد تو از انتقام یبرا کلیما که دنید خودشونم

 نتونینم عنوان چیه به پس آورد خونوادت سر ییبال چه

 ارونکیا بده قول بهم فقط بدونن، مجرم ای یقاچاقچ تورو

 یدیم انجام شده که هم یگل و من یبرا

 همهمه از پر داشت کم کم سرش کرد، سکوت رستار

 :شدیم یتکرار یها

 بده یقول هی بهم توهم -

 :گفت عیسر انوش
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 نره ادتی حرفامو تو فقط چشم باشه یهرچ -

 هدیناد بارها و بارها را دشید یتار و سرش یجیگ رستار

 :بزند را حرفش بتواند تا ردیگیم

 منو خوامینم بگو بهش باش، یگل و خودت مراقب -

 خوب چوقتیه من ستمین بخشش قیال چون ببخشه

 نیچن شمیم درست روز هی که داشتم دیام یخودیب نبودم

 بود نشده نوشته من سرنوشت یتو یروز

 کردن تر خراب یبرا متنفرم خودم از چقدر که بگو

 لمث منم ، کنمیم درستش بودم داده قول بهش که یزیهرچ

 ..... دارم یناخوش انیپا ها قصه همه یبدا آدم تموم

 را حرفش لبش یرو ختنیر فرو و رنگ قرمز عیما هجوم

 یکارها تمام تاوان هم یمیقد قیرف نیا دیشا ، کرد قطع

 یکیتار نیا دیشا کردینم شیرها چوقتیه که بود بدش

 را نفسش راه و کردیم پر ذره ذره را چشمانش که
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 دیاش ، بود دالش بدون یآهو دل شکستن تاوان گرفتیم

 ......بود دهیرس  قصه ته واقعا نباریا
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 بغض انداخت، ینگاه اتاق به در یال از دیترد با گلچهره

 سد را نفسش راه یسنگ یا غده یبزرگ به اش دهنده آزار

 .بود کرده
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 بست سرش پشت را در اتاق یجلو مامور و شد داخل

 اتاق زا پرستارها و ردینگ اش هیگر تا دیگز را لبش گوشه

 .نکنند رونشیب

 و مختلف یها حس کرد،ینم درک را خودش حال

 مانده که یآدم بودند ساخته او از یبیعج زیچ درهمش

 سردرگمش احساسات نیب بود مانده یراه دو نیب بود

 او به ات بود زده انوش به رستار که ییحرفها نیب بود مانده

 .دیبگو

 یکند بودند، داده صیتشخ میوخ را رستار حال دکترها

 و اددینم نشان را یخوب عالئم نییپا یاریهوش و نبضش

 ارکن و بشکند شیاشکها سد گلچهره شدیم باعث نیهم

 .ردیبگ قرار رستار

 ییها یسخت همه با و بدهد را عمرش نصف بود حاضر

 مامت که یرستار اما کند سر بودند شده شاملش دوباره که
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 گاهن برق دوباره کند، باز را شیچشمها دوباره بود قلبش

 تواندینم قصه آخر کند ثابت و بشنود را شیگفتنها الو و

 .باشد گلش ماندن تنها و نشدنش داریب یتلخ به

 ار دلش اش دهیپر رنگ صورت و رستار بسته یچشمها

 :آمد ینم بر دستش از یکار و سوزاندیم

 نقدریا شبه هی ؟یداد من به که ییقوال همه بود نیا -

 که یگیم انوش به یگینم خودم به حرفاتو که یشد نامرد

 برسونه؟ بهم

 :ودش تر باز تنفسش راه بلکه تا دیکش یقیعم نفس

 برنامه من با مشورت بدون دوباره اومد دلت یچجور -

 عالم ینامردا! تیخدافظ از نیا فرار نقشه از اون ؟یزیبر

 !بزنن کف واست پاشن دیبا

 هنکیا به اصال و بود پر غصه و درد و حرص از شیحرفها

 :نداشت یتوجه نه ای فهمدیم را شیحرفها رستار
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 هی و رستار هی و مونهیم یگل هی آخرش گفت بود یک-

 من واسه که آخرشو آفتابگردونه؟ مزرعه یتو که کلبه

 ه؟شد ینجوریا چرا االن پس یکرد فیتعر قشنگ یلیخ

 :رفت رستار دست سمت به لرزانش یدستها

 ،یدالت یآهو تو یگفت و یگرفت دستمو یوقت کردم فکر-

 راه هیبق من و یکرد ولم راه وسط اما! میمونیم  تاآخرش

 !عقب مبرگرد تونمیم نه برم جلو تونمیم نه! ستمین بلد رو

 :گرفت دستانش انیم را رستار سرد دست

 هک یزیچ از تر پژمرده رو یگل روز هی یکردیم فکرشو -

 اشمه شهیر شکسته گلدونش که گلم هی نهیع ؟یکن بود

 ؟یکنیم کاریچ باهام یدار یفهمیم شهیم خشک داره

 ساکت یفضا هقش هق و شد جمع اش چانه بغض از

 :کرد پر را اتاق
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 ونهنت یکس نشکنم نکنم هیگر باشم یقو بود قرار من -

 ادی بهم نارویا همه که یآدم اون اما کنه، بد حالمو دوباره

 فراموشم یچ همه که سوزونده دلمو یجور هی بود داده

 !شده

 رستار صورت به و زد کنار را شیاشکها دست پشت با

 :ماند رهیخ
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 ینم بگم بهت اومدم بگذرم که حرفا نیا همه از -

 به هک یگند بخاطر نه گذشتت یکارا بخاطر نه! بخشمت

 نکهیا بدون بازم نکهیا بخاطر فقط ،یزد جفتمون یزندگ

 و یدیبر یبپرس نظرمو و یکن حساب رو یلعنت منه

 نیا از یبتون اگر بخشمت ینم! کنم تنم یداد و یدوخت

 !ینکن یتالش اما یبد نجات خودتو مخمصه

 :گذاشت آن یرو را اش گونه و گرفت را رستار دست

 اما فتادا واسم که ییاتفاقا باهمه نبودم بلد دنوینبخش من -

 رمیبگ ادی که نخواستم دنوینبخش

 :نکند هق هق تا برد دندان ریز را لبش و کرد مکث

 از و ینش داریب اگر که یزد قلبمو از ییجا هی تو یول -

 !بخشمینم نفرو هی بار نیاول واسه یارین در دلم

 نبود توانستینم لحظه کی و بود غم از زیلبر وجودش

 :کند تصور خودش کنار را رستار
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 کدورت ازت ینذار کاش ،ینباش تو نفر هی اون کاش -

 ...هشیم تنگ واست دلم چقدر یبفهم کاش بمونه، دلم تو

 :کرد نوازششان و رفت رستار یموها طرف به دستش

 داشتم بهت که یعشق همه شبه هی من یکرد فکر تو -

 جونم یدونینم ؟ینشناخت هنوز منو شه؟یم فراموشم

 ره؟یم واست

 :دیبوس را رستار قهیشق کنار

 یبود داریب اگر یحت بده ناراحتم،دلخورم،حالم ازت -

 هدار دوست یلیخ یگل بازم نایا باهمه اما! زدمیم داد سرت

 بغلش خوادیم دلش بازم یباارزشتر زشیچ همه از بازم

 هیگر دینبا گهید فقط یکنیم درستش ویچ همه یبگ یکن

 ..کنم

 لبق ضربان که یدستگاه کیت کیت یصدا نیح نیهم در

 از انگار که بود یطور صدا شد، بلند دادیم نشان را رستار
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 شکل به توریمان یرو خطوط و شده خارج نرمال حالت

 .آمدند یم در صاف

 به رستار و دستگاه نیب نگاهش مبهوت و مات یگل

 یلرز دستانش انیم رستار سرد دست بود، آمده در گردش

 :انداخت یم جانش به را

 من نترسون منو یلعنت خوبه؟ حالت رستار؟ -

 باهام نکارویا نکن ستین خوب حالم شینجوریهم

 و توریمان دنید با و شدند اتاق وارد عیسر پرستارها

 تخت از را گلچهره زدند، صدا را دکتر رستار تیوضع

 از یکی افتاد راه به یا همهمه دکتر آمدن با و کردند دور

 شده خشک شیجا در که یا گلچهره سمت به پرستارها

 نگارا یگل بفرستد، رونیب را او داشت یسع و رفت بود

 و آمد رونیب بود رفته فرو آن در که یوهم از تازه
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 پرستارها که برگردد رستار تخت طرف به خواست

 :گرفتند را شیجلو

 باشم کنارش دیبا نیکن ولم -

 "فهممیم یپر بغض از یدلخور"

 "فهممیم یدار غصه یناراحت" 

 "یبودن من با یفردا دلواپس"

 "یمن ریدرگ اما من از یریدلگ" 

 :زدیم ادیفر شیها هیگر انیم و کردیم تقال

 تو اهرج باشه باشه، بسه توروخدا بسه بلندشو رستار -

 یجورنیا من پاشو فقط کنمیم یبگ تو یهرکار امیم یبگ

 نمتینب

 کردند آماده را شوک دستگاه پرستارها
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 یرو را دستگاه یها دسته کردن تلف وقت بدون دکتر

 .شد وارد اول شوک و گذاشت رستار نهیس

 بود افتادن اتفاق حال در یگل یچشمها یجلو زیچ همه

 رونیب اتاق از را یگل بود یاجبار و زور هر به پرستارها و

 در تیوضع دنید با بود آمده تازه که رادمان و کردند

 مه را هیبق یگل یها هیگر و زدیریم فرو هیثان از یکسر

 رهیخ داخل به شهیش از همه و کندیم جمع اتاق در یجلو

 .بودند مانده
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 داد و غیج و شدینم جدا اتاق در از که را گلچهره رادمان

 را او پشت از کند کنترلش کرد یسع و دیکش عقب کردیم

 دادیم نشان را اتاق که یا شهیش مقابل و گرفت آغوش در

 حالت به یزیچ بازهم شدو وارد هم دوم شوک ستادند،یا

 یهمگ یزار ونیش شد باعث نیهم و برنگشت هیاول

 .شود بلندتر

 "کم کم تو یکنیم دل یزنیم دل یدار"

 "فهممیم حالتو من دمیم حق بهت من"

 هر نکهیباا کند مهار را گلچهره داشت یسع زور به رادمان

 یگل نداشت، ستادنیا توان هم خودش گذشتیم که لحظه

 :بود گرفته زدن ادیفر بخاطر شیصدا

 هنذار تنهام بگو بهش توروخدا پاشه بگو بهش رادمان -

 ریتصاو تا چرخاند خودش طرف به را یگل رادمان

 چیه بدون صاف یها خط که ندینب ند،ینب را مقابلش
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 هک نشود متوجه و ندینب شوند،یم رد هم سر پشت یموج

 برنگشته بازهم رستار و دهدینم جواب هم سوم شوک

 ههم با رستار بود شده قرمز و سوختیم شیچشمها بود،

 چطور شدیم محسوب برادرش هم باز شیکارها

 او عدب توانستیم چطور ند؟یبب را دادنش جان توانستیم

 کند؟ آرام را یگل

 گذارندب توانستندینم آمدند گلچهره طرف به الیش و صالح

 وکهاش ند،یبب را مقابلش یها صحنه نیا از شتریب یگل

 آن زا دینبا یگل و مانندیم جواب یب یگرید از پس یکی

 .دیدیم را بعد  به لحظه

 را ردکت دنیکش کنار و صاف خطوط و رفتیم جیگ سرش

 که شد آن از تر از حس یب تنش و دیشن را صداها دید

 دلش برساند، رستارش به را خودش و کند ییتقال

 وضوح به شدو یخال وجودش یتو یزیچ و سوختیم
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 ستنش و بماند پا سر نتوانست گرید رادمان یحت که دید

 ...دیلرز مردانه شیها شانه و شد پر شیچشمها

 "ستین خوش حالت و رمیگیم احساستو نبِض"

 "رهیخ من تین دفعه نیا"

 "ستین خوش فالت تو"

 ..."دادیب داد یا بازمتیم دارم"

 ها، نشدن از یکولبار و یمانیم تو قصه آخر یگاه و

 و مانندیم دلت کنج ابد تا که ییحسرتها و ها نداشتن

 هب کنندیم رسوخ و قلبت یترکها انیم دوانندیم شهیر

 که بود یکس ییجا ،یروز نرود ادتی که جانت اعماق

 .شود دایپ تیبرا مانندش است محال

. 

. 
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 و عیرس دستش یتو زیت نوک یزیچ رفتن فرو احساس با

 سرش و کرخت بدنش تمام کرد باز را شیچشمها درد با

 لندب ینا و سوختیم شدت به شیگلو بود، شده نیسنگ

 ار سرمش و بود ستادهیا کنارش یپرستار نداشت شدن

 .کردیم میتنظ

 شیگلو از ییصدا ای بزند یحرف کرد تالش هرچقدر

 دهش فراموشش کلمات تمام انگار توانستینم شود خارج

 یادآوری او به را یزیچ رستار جز اش حافظه و بود

 دانستینم اصال و نداشت زدن غیج توان یحت کردینم

 .بود شده منتقل نجایا به یک و گذشته چقدر
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 شیجا از خواست و کرد جمع را داشت که ییروین تمام

 :گرفت شیجلو یفور پرستار که شود بلند

 تسین خوب حالتون کردم وصل سرمتو زم؟تازهیعز کجا-

 نیکن استراحت دیبا

 ودب گرید یجا حواسش اصال دیشن ینم را پرستار حرف

 :نداشت زیچ چیه به یتوجه و

 منتظرمه رستار برم دیبا من -

 تارپرس و زد شدیم دهیشن زور به که ییصدا با را حرفش

 :شد حرکتش مانع همچنان

 نیش بلند که شهینم دیکن استراحت دیبا گفته دکتر زمیعز-

 نیبر حال از دوباره ممکنه
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 شاعصاب یرو حرکاتش یول دیفهمینم را پرستار یحرفها

 پرخاشگرانه و فشرد هم به را شیدندانها حرص با بود

 :زد کنار را پرستار دست

 شوهرم؟ شیپ برم دیبا گمینم مگه! کنار برو-

 ؟یشنوی؟نمیکر

 حوضو هی و شد گرد شیچشمها گلچهره رفتار از پرستار

 :خورد جا

 !رونیب نیبر شهینم زدم سرم تازه-

 کی با و کرد جمع حرص و بغض با را شیلبها یگل

 بود شده وصل دستش یرو چسب با که یسوزن حرکت

 :کرد پرت پرستار سمت به و دیکش رونیب را

! یش گم یبر یتونیم! ستین کار در یسرم گهید االن -

 منتظرمه رستار برم دیبا
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 یخوب به اما بود شده متعجب گلچهره حالت از پرستار

 به ازین ردیبگ را شیجلو نکهیا یبرا و دیفهمیم را لشیدل

 را همکارش و دییدو در طرف به عیسر داشت، کمک

 .رندیبگ را یگل یجلو باهم بلکه تا زد صدا

 و عفض احساس با که بود نداشته بر شتریب قدم دو یگل

 یرو اتاق کف بود دهیچیپ بدنش تمام در که یروح یب

 و دبشکن بغضش دوباره تا بود یکاف نیهم و افتاد زانو

 :بزند هیگر ریز بلند بلند

 راچ شش؟؟یپ نیبرینم منو چرا نم،یبب رستارو خوامیم -

 ونمیپش دیشا بزنم حرف باهاش دیبا ن؟یکنینم کمکم

 برگرده بشه

 :رفت طرفش به پرستارها از یکی

 دیبا یندار جون یبر راه یتونینم پاهات یرو یحت تو -

 شده وارد بهت یبزرگ شوک یکن استراحت
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 ندک بلندش کرد یسع و رفت طرفش به هم دیجد پرستار

 :دز زجه بلندتر و زد پس را دستش پرخاشگرانه یگل اما

 سیپ برم خوامیم فقط خوامینم یچیه! ستین میچیه من -

 رستار

 :زد شیپاها یرو

 !تونمینم! شم بلند تونمینم یول -

 :زد زار بلند بلند
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 دنامر رستار! رفته ادمی رفتن راه خوردم نیزم یجور هی -

 ...توئه بخاطر همش

 یتدس دیایب خودش به یگل تا و شد باز در نیح نیهم در

 دنید با و کرد بلند را سرش گرفت، قرار اش شانه رو

 قهیشق کنار رگ و بود خون کاسه شیچشمها که رادمان

 و ردک نگاهش مکث یکم با دیرسیم نظر به برجسته اش

 آغوش در را خودش و شد شروع هقش هق دوباره

 :انداخت رادمان

 ستارر شیپ ببر منو پاشو رادمان پاشو اومد یکی باالخره -

 کن کمکم االی

 به را قلبش و سوزاندیم را جانش یگل روز و حال رادمان

 :گفت یا رگه دو یصدا با دیکشیم آتش

 اپ از یپاش جات از یتونینم ینجوریا یگل باش آروم -

 دختر نکارویا نکن یایم در
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 :شد ریسراز شیاشکها یگل

 وبارهد خوامیم کنه باز چشماشو خوامیم ششیپ ببر منو -

 ببر منو توروخدا بشنوم صداشو خوامیم کنه نگام

 شدو رهیخ یگل سیخ و روح یب صورت به رادمان

 :کرد پاک را شیاشکها

 خونوادمو االن و مردمیم زیچ همه یب منه کاش -

 بگن بهم االن نیهم یدیفهمیم کاش! دمیدینم ینطوریا

 شهب اولش نهیع بشه درست یچ همه تا بده تویزندگ کل

 !دادمیم کانین جون به دادمیم یدست دو

 درچق نشود بلند هقش هق تا برد دندان ریز را لبش یگل

 لبشق یها کهیت به شتریب و شتریب رادمان مردانه بغض

 :کردیم اضافه
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! رادمان خوامینم بده دست از جونشو یچکیه خوامینم -

 یچ داشت جون دیکشیم نفس بود چشمام جلو رستار

 هو؟؟ی شد

 نییپا را سرش و گرفت یگل از را نگاهش رادمان

 :شود مسلط خودش به یکم تا انداخت

 یهرکار تو هیخوشبخت بخاطر اما خوام،ینم منم کن باور-

 کنمیم

 :زد زار و شد بلند هقش هق گلچهره

! شد عذا تنم تو میعروس لباس! بختم اهیس من -

 همه..قهره باهام اشمیرو یحت که حرفه هی فقط یخوشبخت

 خوادینم ویگل یچکیه کرد ولم داشتم دوست ویهرک رفتن

 من دونهیم هم خدا انگار سوزهینم من واسه دلش یچکیه

 !میادیز آدماش تو
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 تارورس بود ینطوریا اگر ینبود چوقتیه یستین یادیز-

 !گردوندیبرنم بهت

 و ماند واج و هاج و ساکت یا هیثان شیها زجه انیم یگل

 بیعج یسکوت یتو اتاق تمام کرد، نگاه رادمان به فقط

 .رفت فرو

 :بشنود را رادمان حرف دوباره داشت ازین گلچهره

 ؟یگفت یچ تو -

 آرام یا لحظه که بود گرفته یضربان چنان قلبش

 :شود بلند شیجا از تا کرد کمکش رادمان گرفت،ینم

 رستار آخر شوک با یرفت حال از تو که لحظه همون -

 نجا،یا آوردنت و ینشد متوجه تو اما گفتم بهت برگشت

 ..زندست اما ومدهین هوش به هنوز گذشته ساعت سه
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 پشت و دیرس گوش به ییها قدم یصدا لحظه نیهم در

 ندت تند و عجله با شد، ظاهر مقابلشان انوش قامت بندش

 :گفت

 تو با خوادیم گهیم دکترش! شده داریب رستار رادمان -

 شهب منتقل بخش به و کنن چک دیبا اول اما.. بزنه حرف

 ایب زودتر

 را او آلودش بغض افهیق با و رفت یگل طرف به هم بعد

 :دیکش آغوش به
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 !کنهینم تنهاتر رو تنها توئه و من داداشم دونستمیم -

 هردو که یطور بود مانده هیگر و ذوق و بغض انیم یگل

 او به را یا تازه و بیعج حس از یمخلوط باهم واکنشش

 .بود داده

 نایپا و عطف نقطه ست؟یچ ریتقد دانستیم چه یکس

 هک داشت یبلند و یپست یآنقدر روزگار یباز کجاست؟

 .نبود اش ینیب شیپ به قادر چکسیه

* * * 

 گردنش پشت یدست شد، خارج رستار اتاق از رادمان

 آن زا ییجا اگر یحت کرد فکر رستار یحرفها به و دیکش

 کند باور را زیچ همه خواستیم دلش باز هم دیلنگیم ها

 را سراغش شدن داریب محض به رستار یوقت توانستینم

 ازهمب کند تمام را اش مهین نصف ییبازجو تا بود گرفته
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 تر دهیپاش دارد که یحالت از را زیچ همه و کند یریسختگ

 .کند

 که یبرادر یبرا خودش، یبرا دوباره یفرصت بتواند دیشا

 اش یزندگ که یا گلچهره تر مهم همه از و رفت مرگ تا

 .بدهد بود، یتباه آستانه در

 :برداشت قدم رادمان کنار عیسر انوش

 شد؟ تموم ییگفت؟بازجو یچ بهت -

 مارستانیب یخروج در سمت به که همانطور رادمان

 :گفت رفتیم

 شد تموم بله -

 ه؟یچ اش جهینت-

 اشهب مربوط دیجاو به زیچ همه و درستن بشه ثابت اگر-

 برئهت احتمال میندار رستار هیعل یمدرک نکهیا به توجه با
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 جعل و ستمیس یتو اختالل بخاطر بازم اما ادهیز شدن

 ..رنیگیم نظر در رو یمجازات براش عنوان

 :شد قیتزر وجودش به جانیه سرتاسر یحس انوش

 همون شهیم بذاره سر پشت هم رویمس نیا بتونه اگر -

 آدم هی دیجد یزندگ هی ا،یمتانو درجه به دهیرس که یعقاب

 کنه، شروع اول از خوادیم که دیجد یتفکر با دیجد

 ور یبرادر یول هیادیز خواسته دونمیم رادمان کن کمکش

 ...کننیم ثابت ها نجورموقعیا

 :کرد نگاه انوش به و ستادیا یا لحظه رادمان

 تو از شتریب من کن باور یول ستین من دست زیچ همه -

 ودرست یزندگ هی رستار و بشه تموم یچ همه خوادیم دلم

 .کنه شروع

 :گذاشت رادمان شانه یرو را دستش انوش
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 دوباره فرصت نیا میکنیم تالش واسش هممون پس -

 بره دست از دینبا

 تادفرس رونیب صدا یب را نفسش و داد تکان یسر رادمان

 را آمده شیپ میوخ اوضاع زودتر هرچه بود شیخدا از

 .بدهد سامان و سر

**** 

 "گلچهره"

 جلوتر ار چادرم بود گرفته فرا را میپا تا سر که یاسترس با

 دمیکش قیعم نفس چند نشستم، یصندل یرو و بردم

 دانستمینم و بود آمده وجود به دلم یتو جانیه از یلرز

 .برود شیپ چگونه است قرار بعد لحظه چند تا
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 هک خوشرنگ چشم دو با شهیش پشتش از نیح نیهم در

 !شدم رو به رو بود مانده ام رهیخ

 یابر زبانم نشست، مقابلم شهیش طرف آن و آمد تر جلو

 یطور میبود رهیخ هم به هردو دیچرخ ینم زدن حرف

 ااوب و بردارم را کنارم تلفن یگوش دیبا شد فراموشم که

 !بزنم حرف

 ات کرد اشاره من به و برداشت را تلفن و زد یکج لبخند

 و برداشتم را تلفن عیسر شده هول کنم، را نکاریهم منم

 :گفتم
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 سالم -

 :کردیم تنگترم دل اش یشگیهم جذاب لبخند

 !الو هلو -

 گفتنش، الو ش،یصدا یبرا دلم زدم لبخند بغض با

 :بود شده تنگ ینشدن وصف طور به نگاهش

 خوبه؟ حالت -

 خوبه حالم یلیخ لحظه نیا یتو االن قتشیحق -

 :داشتیبرنم من از شده که هم یا لحظه یبرا را نگاهش

 خبر؟ ؟چهیچطور تو-

 :کنم پنهان را لبخندم توانستمینم

 خوبم منم یباش خوب تو-

 :انداختم نییپا را نگاهم
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 که بگم و برسونم سالم گفتن همه یسالمت هم خبر-

 شده تنگ واست دلشون

 ؟یچ تو دل -

 :دمیکش دندان ریز را لبم

 نداره گفتن به یازین کنم فکر -

 بشنوم دارم ازین من یول-

 مشخص یراحت به شهیش پشت از زشیآم طنتیش نگاه

 :بود

 نبودم نجایا نبود تنگ دلم اگر -

 !بشه تنگ واسم دلت هرروز دوارمیام پس -

 بودم، نزده حرف بااو بود سالها انگار زدم یتلخ لبخند

 :بود گذشته دنشید از سالها انگار

 ؟یچ تو -
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 :شد کترینزد شهیش به

 فکر نیا به همش نبره، خوابت شبا که نهیا یدلتنگ اگر-

 ششه؟یپ یکنه؟کجاست؟کیم کاریچ داره االن یعنی که یکن

 شحرص زنهیم یک واسه قشنگاشو لبخند اون تنشه؟ یچ

 منم آره ه،زنیم یک یبازو به رهیگیم شگونین ویک گرفت که

 ..زردکم واسه تنگه دلم

 :گفت عیسر که گرفت بغضم

 شتیپ که ادیم بدم خودم از شتریب ینجوریا اینکن هیگر -

 کنم پاک اشکاتو ستمین

 :چسباندم گوشم به رو یگوش و دادم قورت بغضمو

 دنتید امیب شد فرصت که تااالن دادگاه بعد روز از -

 گذشته سال ده انگار

 !شهیم تموم کن اضافه بهش گهید سال سه هی -
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 هتبرئ مانند کاش بود، سخت او از یدور و حبس سال سه

 تبرئه هم عنوان و تیهو جعل بخاطر قبل میجرا از شدن

 میکن تحمل را نمانیب شهیش فاصله مینبود مجبور و شدیم

 :گرفت دلم

 سرجاش یچیه انگار تو یب بشه تموم زودتر کاش -

 ستین

 :دیکش گردنش پشت را دستش

 هتوش که ییایسخت پس درسته، امیم دارم که یراه نیا -

 کنم، یزندگ راحت تو کنار عمر آخر تا نکهیا به ارزه یم

 ..یبخوا بودنو من با هنوزم اگر البته

 به را غمش که شیچشمها یخاکستر لهیت دو به زدم زل

 :زدیم جار وضوح
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 شکستم، خوردم، غصه یلیخ شدم، ناراحت یلیخ -

 بدم ازت نکهیا یجا به دمید اومدم خودم به اما دشدمیناام

 یزیهرچ از رشتیب یباش کنارم که خوامیم قبل از شتریب ادیب

 خواست دلم
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 کنارم هک خوامیم قبل از شتریب ادیب بدم ازت نکهیا یجا به

 یها کهیت یاون خواست دلم یزیهرچ از شتریب یباش

 یباش تو کنهیم جمع شکستمو
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 همب حد چه تا و نهیشیم دلم یکجا حرفات یبدون کاش -

 اگر رفمش یب رونیب امیب باشم، سرپا نجایا که دهیم زهیانگ

 نکنم جبران واست

 :کنم ناراحتش دارد که یطیشرا یتو خواستمینم

 تجربه سختو یروزا نیا دیبا دیشا گذرهیم هم نایا همه-

 گهیهمد بدون امونیزندگ یتو چقدر میبفهم که میکردیم

 میلنگیم و میناقص

 که بود نیا اونا از یکی ادهیز حرف نجایا یواراید یرو -

 الزمه قلب دو کردن یزندگ یبرا

 تیکاح! بدارند دوستش که یقلب و بدارد دوست که یقلب

 تو با منه

 :رفت باال میابرو یتا کی

 ؟یخونیم نجارویا یواراید و در کتاب یجا به گهید -
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 :زد یکج لبخند

 در! ودنب نجایا خوبا سندهینو اکثر کنمیم فکر ییوقتا هی -

 .کرد سال کتاب نیتر پرفروش شهیم وارشوید و

 :دمیخند

 حفظ خوباشو یدار شونیآور جمع واسه وقت بنظرم-

 .بگو من واسه کن

 :گفت یخاص ینگاه با و داد تکان یسر

 دماوم نجایا از چندسال بعد یوقت که دارم ویکی که حاال -

 همه االخرهب بگم و کنم بغلش ششیپ برم نفر نیاول رونیب

 فتنگ واسه یقشنگ یحرفا که کنمیم یسع شد، تموم یچ

 باشم داشته بهش

 :انداختم نییپا را نگاهم

 یدار نفرو کی از شتریب یول آره -
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 :زد هیتک اش یصندل به

 !موندمینم رستار منتظر بودم نهیآد خونواده یجا من-

 منتظرتن میلیخ نظرت برخالف که اونا -

 :انداخت باال یا شانه

 کمتر مبود رونیب قتایحق نجاستیا اوقات اکثر که انوشم-

 !دمشیدیم نجایا از

 باشه منتظرت که یدار تیزندگ تو آدم هنوزم بنظرم-

 و زدم لبخند شیرو به کرد، کیبار را شیچشمها رستار

 اب و کردم باز را بود مانده مشتم نیب که یکوچک کاغذ

 :چسباندم مقابلش شهیش به قیعم ینفس

 !کوچولو یلیخ یلیخ موجود نیا مثل -

 دشخو گفتم چه دانستینم قیدق انگار کرد، یاخم رستار

 :گفت مات و جیگ کرد نگاه کاغذ به دویکش جلوتر را
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 ؟یچ -

 :ردآو یم بند را نفسم و دیچیپیم وجودم یتو یاسترس

 میمنتظرت باهم  و من -

 به! زدیم موج نگاهش یتو یناباور و خورد جا وضوح به

 :برد گردنش پشت را دستش و شد رهیخ عکس

 ...تو یعنی؟یگیم یجد یدار -

 یسنوگراف عکس و من نیب نگاهش و ماند نصفه حرفش

 :آمد در گردش به

 ؟یا حامله تو-

 :دادم تکان را سرم و زدم لبخند بغض با

 داد عکسشو بعدم گفت نویا که دکتر -
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 حال در انگار انداخت نییپا را سرش یا لحظه یبرا

 نگاهم منقلب یا چهره با بعد و بود حرفم کردن هضم

 :کرد

 دونمیمن یحت که بود ینیب شیپ رقابلیغ واسم یاونقدر -

 !بدم نشون واکنش یمدل چه دیبا

 :گفتم یآرام لحن با

 مستردال؟ بهیعج نقدریا شدن بابا -
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 مستردال؟ بهیعج نقدریا شدن بابا -

 زردک؟ بود راحت تو واسه شدن مامان -

 ..یول ستین راحت تیوضع نیا یتو قطعا نه -

 اما دادم قورت را حرفم عیسر گفتم چه دمیفهم تازه

 :کرد گاهمن گرفته باشد، دهینفهم که بود آن از زتریت رستار

 باشم کنارت تونمینم اوضاع نیا یتو که متاسفم -

 ومشنیم رو یخبر نیچن که یروز کردمینم فکر چوقتیه

 بغلت نتونم یروم به رو نکهیا با و باشه شهیش هی نمونیب

 ومبشن تلفن هی از فقط صداتو و رمیبگ دستتو کنم

 :شدم کترینزد شهیش به

 ونمدیم که نیهم کنهینم یفرق چیه کینزد ای یباش دور -

 مه فاصله نیهم از و یپشتمون گرمه دلم نکهیهم یهست

 هیکاف واسم هست بهمون حواست
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 :فرستاد رونیب حسرت پر را نفسش

 تو مطمئنم اما شمیم ییبابا چجور فاصله نیا از دونمینم -

 یشیم ایدن مامان نیبهتر

 بلده خوب شناختم من که یمستردال نباش نگران -

 بشه یا نمونه پدر یچجور

 :چرخاند صورتم یتو را نگاهش یدان قدر با

 قول توام ونیمد دارمو که یا دوباره فرصت نیا من -

 بشم یبهتر آدم یدونفر االن که ییتو واسه دمیم

 :کردم نگاهش باعشق

 مزرعه و  هی و تو هی مونمیم من هی آخرش نباریا پس -

 !آفتابگردونمون

 ...روزم اون منتظر صبرانهیب من و -

 !نکن اشتباه
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 تو ِتیمحبوب نه و تو ییبایز نه

 نکرد خود مجذوب مرا

 که هنگام آن تنها

 یدیبوس مرا یزخم روح

 ...شدم عاشقت من

 یلنگرودشمس-

* 

 " بعد سال سه" 

 :زد صدا بلند بلند و کرد باز را لباسها کمد در عجله با

 شده رمونید بپوش لباستو ایب بدو تو؟ ییکجا ؟ -

 ایپو با که همزمان و بود گذاشته گوشش کنار را یگوش

 آمد یم دورتر یلیخ ییجا از که  یصدا به زدیم حرف

 :کرد گوش
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  دمیپوش خودم-

 یباسل نبود متوجه و کرد نگاه لباسها کمد به متعجب یگل

 :شد کند  تن امروز بود قرار که

 نمیبب نجایا ایب بچه؟ یبپوش لباس یبلد تو مگه آخه-

 :گفت کجاست نبود معلوم که ییجا از 

  بلدم آره -

 :دیخند خط پشت از ایپو

 برم نمک قطع من رفته پدرسوختش یبابا به قشنگ یعنی-

 نگرفته دامنمو دعواتون شیآت تا

 یلجباز از حجم نیا داشت قبول را ایپو حرف قایعم یگل

 !بود رفته رستار به قایدق پسرکش بودن سرخود و

 :گفت ایپو به عیسر
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 دورهم فرداشب اومد که رستار برسون سالم الیش به -

 میشیم جمع

 :دیرس گوش به ایپو کنار خط پشت از الیش یصدا

 نخوردم وقته یلیخ کنا درست یسبز قرمه -

 :گفت هم ایپو

 جفتمون کرد درست خودش که بار نیآخر گهیم راست-

 درارم عذا از یدل کن درست تو میشد مارستانیب یراه

 الیش حرص با و غویج غیج یصدا شد تمام که حرفش

 اشدیپو یصدا یقاط
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 :گرفت اش خنده یگل

 یبا فعال پس نمتونیبیم باشه-

 نظر به و بودند کرده ازدواج باهم شیپ دوسال الیش و ایپو

 !بود کرده جور باهم خوب را تخته و در خدا یگل

 از یکی بود افتاده یادیز اتفاقات سال سه نیا یتو

 بود، رستار مستقل خانه به مکان نقل شیها نیمهمتر

 هیقض نیا درمورد امده شیپ اوضاع یتو کردیم حس

 .است گرفته یدرست میتصم

 همه مراقب رادمان ومانند زدیسرم آنها به هرروز انوش

 .نکنند احساس یکسر و کم یا ذره تا بود زیچ
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 به کانین با همراه اتفاقات آن یتمام از بعد هم رادمان

 ترشیب کارش یجا به داشت قصد و بود رفته خودش خانه

 .برسد کانین پسرش به

 :زد صدا را  بلند دوباره و دیکش یقیعم نفس

 هااا شهیم رمونید لباستو یدیپوش یچجور نمتیبب ایب -

 یجلو راه نیب بود  دنبال به گشتن حال در که همانطور

 :برداشت را فشیک و زد یرنگ خوش رژ نهیآ

 منتظره بابات برماینم تورو رمیم نیبب ؟؟یاومد-

 گوش به تر واضح  یصدا ندفعهیا و شد خارج اتاق از

 :دیرس

 یمام امیم االن -
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 هب نشود دهیشن شیها قدم یصدا که یطور آرام آرام یگل

 شیبال و طونیش پسر زدیم حدس رفت آشپزخانه طرف

 !کند دایپ تواندیم کجا را

 چرخاند آنجا دور تا دور را نگاهش و شد آشپزخانه وارد

 هآشپزخان وسط یصندل و زیم طرف به نبود  از یخبر اما

 با و کرد نگاه را زیم ریز و شد خم حرکت هی با و رفت

 امتم و داشت قرار شیجلو نوتال بزرگ شهیش که  دنید

 گرد شیچشمها بود کرده یشکالت را صورتش و انگشتان

 :شد

 در منگفت مگه ؟یبخور شکالت یرفت اجازه یب تو باز -

 داره ضرر دندونات واسه! کباری فقط هفته

 دنید با و دیکش رونیب زیم ریز از را  حرص با هم بعد

 تا یها دکمه و بود کرده انتخاب شیبرا که یدیسف لباس

 ودب ختهیر اش قهی یرو که یشکالت و شده بسته تا به
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 ار آرامشش که هم یا هیثان بتواند تا بست را شیچشمها

 :دبر دهانش یتو لذت با کوچکش انگشتان  کند، حفظ

 قول خورمینم گهید هفته خب -

 با و بود نمانده شانیبرا یوقت کرد نگاه ساعتش به یگل

 !دندیرسیم رید قطعا بود زده  که یگند

 با یکرد کاریچ نیبب ؟یدینم گوش من حرف به تو چرا-

 نتت؟؟یبب ینجوریا بابات یدار دوست لباست

 رخگیتوب لحن با را اش بچگانه مظلوم و تپل صورت 

 :انداخت نییپا مادرش

 لباسم زد گولم طونیش بخورم کوچولو هی خواستمیم-

 شد فیکث

 داشت عادت اش سلمبه قلمبه یحرفها نیا به گلچهره

 رثا به را رستار اتیاخالق شتریب شدیم تر بزرگ هرچه
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 شیاخمها همان با و ردینگ اش خنده کرد یسع برد،یم

 :بدهد را جوابش

 ییتنها خودم نایا آقاجون خونه برمتیم االن خب لهیخ -

 !یخورن طونویش گول گهید یریبگ ادی تا بابا دنبال رمیم
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 لهیت یچشمها و کرد بغض و شد زانیآو اش لوچه و لب 

 :شد پر اش
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 همردون قول خورمینم شوتوالت گهید هفته دو تا اصال -

 منو ببر دمیم

 :برداشت زیم ریز از را نوتال شهیش یگل

 یمحروم شکالت خوردن از ماه کی تا! صدالبته که اون -

 !یکن گوش مامانت حرف به یریبگ ادی تا

 تواندینم دانستیم هم خودش و زدیم را ها حرف نیا

 او از و بشنود  که بود الزم االن یبرا اما بماند سرشان

 :کرد زیتم را صورتش و دست ببرد، حساب

 بپوش کفشاتو بدو االی -

 :ستادیا شیجا در لجوجانه 

 ییبابا دنبال امیب دیبا آخاجون خونه رمینم من -

 روزنیا به لباسشو باباش دنبال بره خوادیم که یکس-

 ندازهینم
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 ایپو ییدا شیپ برم پس-

 :کرد بغل را او یحرص یگل

 اونجا گهید شکالت عالمه هی که ایپو شیپ یبر آره -

 !یکن نوشجان

 نکرد هیگر جز یراه دید بسته را مقابلش یدرها تمام که 

 رهگلچه بزند هیگر ریز خواست نکهیهم د،ینرس ذهنش به

 :گفت

 خورمینم گول اصال که نکن هیگر -

 کرد یزیر اخم آمد، در صدا به خانه زنگ نیح نیهم در

 به هک باشد انوش دیشا داد حتم کرد نگاه ساعتش به باز و

 .بروند رستار استقبال به تا آمده دنبالشان

 فرد دنید با دیایب خودش به تا و کرد باز را در عیسر

 :ماند شیجا در متعجب مقابلش
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 !الو هلو -

 و کیش رستار کرد، نگاهش شده خکوبیم گلچهره

 مقابلش آفتابگردون بزرگ دستگل با یشگیهم جذاب

 !بود ستادهیا

 تو؟ امیب یکنینم تعارف -

 یزیچ خواست تا کرد جور و جمع را خودش عیسر

 :دییدو رستار طرف به جانیه با  دیبگو

 ؟ی؟خودتییبابا -

 انوز یرو و  داد یگل به را دستگل زد یکج لبخند رستار

 د،یکش آغوش در را خودش شده کوچک نسخه و نشست

 یاه سلول تک تک یتو بود بهیغر آن با که بیعج یحس

 از بعد را خالص یآرامش و آمد در گردش به بدنش

 .کرد تجربه دوباره چندسال
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 :کرد نگاه رستار به جانیه و شور با 

 دنبالت امیب که ارهیب منو خواستینم مامان -

 مامان که یکرد یکار هی اجازه یب زنمیم حدس من -

 شده یعصبان

 با یگل شد، بلند شیجا از و کرد بغل را  حرف نیا از بعد

 انهصبریب بود زده حلقه شیچشمها یتو که یشوق اشک

 :دیکش آغوش در را رستار

 ؟یایم خودت که ینداد خبر چرا -

 :نشاند اش یشانیپ یرو یا بوسه رستار

 !الو ندادنه خبر اش الزمه کردن زیسوپرا -

 :گفت عیسر 

 ییبابا یچ یعنی الو -

 :کرد نگاهش لذت با رستار
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 عشق یعنی -

 ه؟یچ عشق-

 !مامانته عشق ،ییتو عشق -

 ار شیچشمها اقیاشت با  و زد ینیریش لبخند گلچهره

 :کرد تر درشت

 ییما الو هم تو پس -

 :کرد نگاه یگل به و زد  دماغ نوک یرو رستار

 رفته باباش به وشیآک ادیم خوشم -

 

 

۴۴۳ 

. 

. 



 

Romanzo_o 3709 

 

 رفته باباش به وشیآک ادیم خوشم -

 :فرستاد رونیب بار تاسف را نفسش یگل

 به اشیچ گهید ینیبیم بگذره کمی اولشه االن سایوا حاال -

 !رفته باباش

 :کرد اشاره اتاقش به 

 بدم نشونت اتاقمو میبر ایب ییبابا -

 :گفت و گذاشت نییپا را او رستار

 امیم االن برو بدو -

 گلچهره د،ییدو اتاقش طرف به و دیخند زده جانیه 

 حس با و گذاشت زیم یرو را آفتابگردونش دستگل

 نیح نیهم در و زد لبخند بود قلبش یتو که یسرخوش

 و دیچرخ طرفش به شد، حلقه دورش رستار یدستها
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 دلتنگ بود مردش دلتنگ قایعم چسباند او به را خودش

 و بودند حلقه دورش که یگرم یدستها و آغوش نیا

 :کردندیم حرکت تنش یرو

 !شد تموم باالخره -

 :داد هیتک یگل یشانیپ به را اش یشانیپ رستار

 !آفتابگردون شده شروع تازه بنظرم -

 :گفت رستار و زد لبخند یگل

 الو یندار من از یخالص راه گهید-

 مگ نشست شیلبها یرو که یگرم بوسه انیم یگل حرف

 تر فرا یزیچ شانیدلتنگ دندیفهم قبل از شتریب هردو و شد

 بیشن و فراز که دیسف و اهیس یدلتنگ بود، تصورشان از

 عطف نقطه به تا بود گذاشته سر پشت را یادیز یها

 یا قصه که دوباره یآغاز جنس از یا نقطه برسند داستان
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 با یا قصه ش،یآهو و دال یبرا زدیم رقم را نیریش

  طراتخا از پر بود قرار سطرش به سطر که دیسف صفحات

 یسالها  اما دیرس انیپا به نجایا چه اگر داستان نیا شود

 .داشت خواهد ادامه سال

 تو آغوش از من

 امرفته بهشت به بارها

 باشد تواندمى كجا مگر بهشت

 نگویى خودت با كه آنجا جز

 بودم؟ دیگرى جاى كاش

 "انیپا"

۴۰۴۴/۴/۴ 

 .چهارصد و هزار مرداد هفت

 .شب قهیدق ۴:۴۴ساعت
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 ۴۴۴۴ هیژوئ ۴۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


