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  خدامناهب

 

 یاغی_دختر#

1 

 

 صورتهبهآین از وممید جاهزیرکال موهامویههم

 ...میکنمهنگامگندیخوابالو

 ...میپوشم چرممو کاپشن وممیزن معصومش صورتهبیلبخند

 هدایت اشهمقنع داخلهب طالییشویموها ومبرمیگرد طرفشهب

 ....میکنم

 .. .میکنههخونمدلیرومغ ومزنمی زلهرفتممادرهبهک آبیشیچشماهب

 بریم؟_

 :میده جوابمو خوابالو

 ...اسهمدرس و درسیهرچ توروح سگ_

 ..میکشم لپشو ومباصدامیخند
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 شنکاپ زیپ...میکنیم حرکت حیاط سمتهب ومکفشامونومیپوشی

 ...میگیرم دستشو وممیار باال آخر تا رومگند

 ظاهرممقابل دگیمونزنمشو جغد نحس ریخت در کردن باز محضهب

 ...میشه

 ...میکنم بازهنیم درو وممید هل در پشت رومگند وممیکشمدرهماخ

 باشه؟هبرمکن ردش اینو من تا بمون همینجا_

 ...برمیگردم داریوش طرفهب من وهمید تکون سر

 جغدشوم؟یمیخوایچ_

 :میده جوابموهمیگردمگند دنبال چشماش باهکیدرحال

 ...ندادی اموهدیمسو قسط...دختریکن صحبت خوبمباهاهنفعتهب_

 ...پولتو بگیر بیاهآخرهفت کن درویشمچشات...حاجیمببین اونور برو_

 ...میذاره نمایشهب زردشو نامرتبیدندونا وهمیزنیلبخند

 جمع صورتمو چندش با وهمیخورمههب قیافش و ریخت ازمحال

 ...میکنم

 ...خاصیتیب کچل
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 عقبهدند وهمیشینمنمیدونماسمشهک لوکسش اشینم پشت

 ...میشه خارجهازکوچ

 ...نمیارممخودیروهب وممیبین فضولمویهاههمسای توک و تکهنگا

 اشهمدرس سمتهب در کردن قفل از بعد وممیگیر رومگند دست

 ..میکنیم حرکت

 ..گیسو_

 هن؟_

 ...کرده آسفالت پامو دهنمکفش_

 من تومثل...نزن حرفیوراینجمگفتهبچ_

 ...میخرم کفش براتمگرفت حقوقمومچش...باشمخان...نباش

 تسکو مقصدهب رسیدن تا وهمیبند نقش صورتشیرو لبخندش

 ...میکنه

 ...میده تکونمبرا دستشو اخریهلحظ و... میشههمدرس وارد دو با

 خارجهمدرسیهکوچ از گرد عقب وممیکن نثارشیاهبوس دور از

 ...میشم
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 وممیکن فرومکاپشن جیبیتو دستامو

 ...میسوزه مدارهکینکبتیزندگمخودیبرامدل

 سمتهوبممیزنیپوزخندمبرد کارهبمگندیبراهکیحقوق لفظهب

 ...میکنم حرکت متروهایستگا

 ...باالشهرمیرسمهب تاهمیکش طولییکساعت

 نمووشالگردممیکش پایینمابروهایرو تا کالهمو

 ینکمهکوچیتو ؛همیشهدیدمچشا فقطهکینحوهب....قرارمیدممدهنیرو

 ...میکنم

 تراوالشو وهمیش خارجهآخرکوچ بانک ازهآراست وضع سرو بایمرد

 ...میذاره جیبشیتو وهمیشمار

 ...میمونمهطعم رسیدن منتظر وممیمالمههب دستهامو

 بیرون کیفشو وممیکوب بهشینمایش خودمو رسیدن محضهب

 ...میکشم

 ...رفت گیجمسرهلحظهی آقا ببخشید_

 ...میکنه برنداز سرتاپامو چشماش با وهمیزنیلبخند
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 ..زیبامخانوهندار عیب_

 ستمود زورهب وهمیگیر دستمو....دخترم فهمید ازکجا شانس اینهب تف

 ...میدهمقورتهدار باچشاش...چندش مردک...میکنم جدا ازش

 ...میکنه دستش اسیر دستمو مچهکمبدهاداممراههبممیخوا

 :میگه وهمیخندهکممیزن شونشهبیاهضرب

 پول بهتهمیگذر خوش بهتمبری بیا داریا؟یزورهچ اوهو_

 ...میدممه

 ...میکنم فرار وممیکوب گردنشیتویمشت

 ...یشهم تر نزدیکمبهههرلحظ و میادمدنبال وهمیکنمنثاریرکیک فحش

 تاممیدمرس پشتهب نگاهمو...میفتم نفس نفسهب وممیدو توانمتما با

 وممیکن برخورد سخت و سفتمجسهیهبهکمببین امونوهفاصل

 ...میفتم زمینیرو

 ..میکنم درک موقعیتمو ومپامیشیسر

 بباتعج ایستاده؛ مورتورش کنار وهسرش رو کاسکتهکالهک مردهی

 ...میپرم موتورش ترکیرویسرهکهزد زلمبه
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 ...مادرت جان.... برو_

 ...میگیره گازشو وهمیش سوار میادو خودشهب اماههنگ اولش

  بست؛ بنیهکوچهییتوهباالخر وهمیر هاهکوچ پسهکوچ از

 ...ایستهیم
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 :میکوبم اشهشونهبیدست وممیشهپیاد

 ...خدافظیداد حالمگر دمت_

 ...بینمب وایسا_

 ...برمیگردم سمتشهب وممیکشیپوف صداش شنیدن با

 ...میشههپیاد موتور از 

 حله؟...بیفتمیگیرتویکهکمنکرد فرارییک دست از منیحاج ببین_
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 ...میزنم زل بهش وهبرمیدار کالهشو

 اماهباشهسال 03 یا 03 مردهیممیکرد فکر داشت اینهکیهیکل با

 ...میگیره ارقرممقابل پسرجوونهی

 بود؟ دنبالتیچهواس_

 متدیکرد کمک...توروسننه...تره هیزمش گفتنمجهن بردن فضول_

 ... خدانگهدارییاعل...گرم

 ...دمش خارجهمنطق ازون دو با ومبد گوش حرفاشهبمنکرد صبرهدیگ

 ...ندیدم کیفومگشتیهرچ امامکرد فرومکاپشن جیبیتو دستمو

 ومبرگشت روهاومدهراهباشهافتادمازجیبهاینک فکر با

 ...رسیدمهپسرهبهدوبار

 ...بودممنتظر وانگار بودهدادهتکی موتورشهبهسینهب دست

 :گفت پوزخند با و داد تکونمچشایجلو رو کیفمدیدن محضهب

 میگشتی؟ این دنبال_

 ...شانسیخشکهب

 ..دزدیهمرتیک میخوادیچ تو دست من کیفهآر_
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 ..میرم عقبهبمگاهیهکهبرمیدارمسمتهبماگهی

 دیگس؟ییکیمل کارت توش وهتوع کیف اونوقت_

 ...دزده وسط اینهدیگییکمنظرهب...بود دنبالتهکهاونیهشبیمعکسش

 ...کیفموهبدیباقالهتوچهب_

 ...رومههروب دزدهموشهی االن...نشدهدیگهن_

 ...میپیچونه وهگیرمی دستمو مچمکن فرارممیخوا تا

 ...دستمو ول بابا آااااخ_

 یانه؟یمیزن حرف_

 حسنی؟هتوچیکارهآخهتوچهب_

 بیاد؟مبگ پلیسیمیخوا_

 تنهامگندهبشهکشید وسط پلیسیپاهاگ...میگیره فرا وجودمو ترس

 ...میمونه

 ...میکنم کنترل خودمو اماهمیزن چنگمگلوهب بغض

 ...بگم تا ولکن_

 ...میپیچهمدماغیتو عطرشیبو و میادمگوش لبغ از صداش
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 چی؟یکرد فرارهاگ_

 ...نکنم فرارممید قول_

 :مینالمیدرموندگ با

 ...مردونه قول_

 ...برمیدارم عقبهبمقدهی وهمیکن رها دستمو

 ...میزنم زل چشاشهب تخس

 چی؟هک خب...زدم کیفوهآر_

 با و میادمدهن دور شال سمتهب انگشتش وهچشامهب نگاهش

 :همیگ تعجب با وهمیکش پایین رو شال حرکتهی

 !!!!تودختری؟_

 ...میخندم صدا با

 پسرم؟یکرد فکر_

 ...میدمهادامماهخندهب

 :میگهماخ با
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 .. پسراس مثلهک تیپت_

 ...یمیشد مالیات از معاف تو میگرفتن مالیات عقلهواسهاگیمیدون_

 میکنی؟یدزدیچهواس_

 ...میکشممدرهماخ

 ...گودبای...خودتیارزونمنخواستمکیف این آقا توچه؟هب_

 فرارموانتمتما باهبزن زنگ پلیسهبهاینک ترس از...میدوم بهش پشت

 ...میشینم جدولیهلبهگوشهیممیشهخستیوقت وممیکن

 ... ما شانس توهرید سگ_

 تدش تاممیرهدیگیهمنطقهیهب وممیرسون متروهایستگاهب خودمو

 ..دربیارم امروزمو

 ...سبزنشهمسرراه سرخر، بازمامیدوار
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 ..میندازممگوشی ساعتهبینگاه وممیش کاسبیتومن 033هی ظهر تا

 رسوا امروزیکاسب ازیراض و سرخوش بودمگند دنبال رفتن وقت

 ...برمیگردم شهر پایینهب وممیش مترو

 ...میدم شهر پایینیهاهخونهب نگاهمو

 ...همیکن بیدادیطبقات اختالف

 اسمشوهک شهر پایینیالونکا و کجا باالشهر لوکسیهاهخون

 ...کجا میذارنهخون

 ...میدم آسمونهب نگاهمو وممیشهپیاد ازمترو

 ...چسبیده گلومو بیخیدزد وجدان عذاب باز

 کلیهانداز اشهخون آجرهیهکیداد اونقدر بعضیاهب..خدامگر دمت

 ...قیمتشونه مایهاهخون

 این سپ سرشیباال سقفهی ساختنهواسهمیکنههزین اینقدرهکیکس

 ...خوردشونه پولممیگیر قرض ازشون منهکیتومن 233

 ...میدونی بهترهک خودتهقرضههم اینا



 

 

ROMANZO_O 
1
2 

 

 ...میدم پس همشومپولداربش

 ...عمت ارواحهمیگمدرونیصدایهی

 زک دیواریهگوشهک دیدنش با وممیکن حرکتمگندیهمدرس سمتهب

 ...میکنم زیاد قدمهامو سرعتهکرد

 چیشده؟ فندقم؟_

 ...نمیگهیچیز وهمید قورت بغضشو

 مقابلشمزانوهایرو باشه،هسبزشد سرراهش داریوشهازینکهترسید

 ...بزنه حرفممیکن وادارش وممیشین

 ...المصبهچیشد بگو_

 ...نداره باباهنن میگن میکننماهمسخر بچها_

 ...میکنه پاک اشکهاشو دستش پشت با

 :میکنم بغلش وممیکار پیشونیشیرویاهبوس

 سرویس دهنشوهمدرسممیا فردا...زده زریهرکهخندید گورباباشهب_

 ...میکنم

 :میگیره دستمو و میاد بیرونمبغل از
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 ...آبجیهخونمبری_

 ...میکنیم حرکتهخون سمتهب وممیگیر دستشو

 و کیک چندتا وممیگیر همبرگرهی محلیسوپر ازهسررا

 ...رهمی ازبین ناراحتیش دیدنشون باهکمبرمیدارمگندهواسمتنقالت

 هاههمساییهاهزمزم بازممیذاریهکوچیتو پا وممیزنی بیرونهمغاز از

 ...میره فرومگوشیتو

 ...ممیشهخون وارد وممیگیرمیورهب روههم

 ...میکنه عوض لباسشو وهمیر اتاقشهب دو بامگند

 :میدم جواب ومایستیم حیاطیرو وهمیخور زنگمگوشی

 کردی؟ فقرا فقیر یادیاس آقاهب_

 !اتهدرخونهاومد باز سرخر دیدن بچها...نفلهمببین ببند_

 ...قرارمیدممپایرو دستموهی وممیشین حوضیهلب

 ...نیستیاهتاز خبرهاینک_

 خبرهکافی اومد هروقتمنگفتهمگ_

 نمیفهمی؟ چرا سرش؟مهوارشمبیاهمادرمردهمنیبد
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 توروشمدارمجنمخود من توباشم؟ بار سریتاکیاس بابایبیخ_

 ...وایسم

 ...میدم شرف قول...میکنم جور کارهی واستهتاآخرهفت_

 ..میزنم حمایتشهبیلبخند

 تیاد...بسهمپشت هفت برایکرد جور کارهدفع همون...طال دستت_

 یهوهک بیرون کرد پرتمون بهمونو زدیخراب انگهزنهرفت

 حاجیشون؟هبمنچسبی

 ...میشنوم خط پشت از عصبیشو نفسیصدا وهمیکن سکوت

 کاریشهیمخود منهرسیدیخیل ماهب شما ازیاس داشمگر دمت_

 ...خوش روز...میکنم

 ...میدم حیاطیخال حوضهب مونگاه وممیکن قطع رویگوش
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 خوب دخترهییاهخونوادهی گفتمبهیاس قبلهچندماهیادم

 ...بری نمیخوادهعیب واستهاگ میخوانیخدمتکارهواس

 ...بودنیمذهبیهخونواد...رفتم اما

 ...نمیرفت اشونهکت تو من وضع سرو

 زدویهرزگ انگمبه شوهرش، شدن منحرف ترس ازهزنمآخرسره

 ...بیرون کرد پرت منو

 :میدم آسمونهب نگاهموهدوبار

 ترجیح منهاین بودن صالحیهبندهاگ توان؟ صالحیهاهبند اینا_

 ...باشم کافرممید

 گیسسسسسو_

 بچه؟یمیگیچ_

 ...خوهگشنم من_

 ...میشمهخون وارد ومپامیشمازجا

 المث وارد وممیش ردهتوشهرفت رو و رنگیقالهیهک کوچکمون حال از

 ...میشمهآشپزخون
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 ...توشه فقط یخچالهی و گازهیهکهآشپزخونمکردی اتاقوهی

 ...میشههآشپزخون واردهدستش تو اشهمقنعهکیدرحالمگند

 ...بشوریش بایدهکثیف اینهگفت بهداشتمونممعل گیسو_

 ...ممید جوابشوممیکن خارجهبست از هارو همبرگرهکیدرحال

 ...واستممیشور االنمخود توراهرو بذارش_

 ...میندازم روهسفر وممیکن سرخ همبر دوتا

 نبودی؟هگشنهمگهبچ بیا..گندم_

 :میاد صداش پر دهن با

 ..میام االن_

 دنخور مشغولیلپ دوهک میبینمش وممیکن باز رو اتاق در مشکوک

 ...کاکائوییه شکالت

 همشو...بودمهخرید اتهمدرسهواس اینارو من خرهکرهعهع_

 خوردی؟

 بودهشدهسیا خوردن کاکائو اثر درهک اشهلوچ و لبهبینگاه

 .دادم تکونیسرهخند با ومانداخت
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 ...ورچید لبشو و کردممظلو چشاشو

 منو ضعفهنقط خوبمتواهتول نکنیاینجور قیافتو حاالهخوب_

 ...ناهاربخور بیا بشور دستاتو پاشو...بلدیا

 ....میکشممخودیبرا رو ناهار اصطالحهب وممیشینهسرسفر

 موادش بگیرن آزمایش ازمونهاگهزیاد همبرگرمون مصرفهک انقدر

 ...شده خونمون ازیجزئ

 ...میشه خوردن مشغول ولع با وهمیشینهسفر سرمهمگند

 میخوره غذا اشتها باههمیش

 دنیارویغذا ینبهترهک انگاریبذار جلوش ابهکاسهی حاال

 ...میخورههدار
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 ...ممیپر خواب ازهمیزنمبالشتهبمگندهکیهای لگد با
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  جوجه؟هچت_

 ...کنم حل ریاضیمومنمیتونمببین پاشو_

 زمینیرو هاشو کتاب باال همون ازمگند وممیشینمسرجا الود خواب

 ...میندازه

 ...واستمبخرمنمیتونهدیگ میشنهپار یواااااش_

 ..میزنم لبخند وممینداز اشهقورباغ خرچنگ خط و دفترشهبینگاه

 ...جغلههرفتمخودهب خطت_

 ...خوبهمخیلی_

 ...میشم بیخیالممن وهمیشهخستممیکن کار باهاشهکمیک

 ...میفتممخودیهمدرس و درس یاد

 ...مبودهگرفت لیسانسموهسالم 20هک االنمبودهدادهادامهاگ

 ...شدن فوت اینا مامان دبیرستان آخر سالییعن...نشدهک حیف

 ...نکنم فکر بهشممیکنیسع وممیکشیآه

 ...بودم فیزیکیریاضمچهار سالهاینکهب
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 توسرایسرهی االن میرفت پیشیعادیادما مثل زندگیمونهاگ

 ...خودمهواسمبود

 لباس رنگ تاهکمنبود BBC پرازیشخمیهمحل تواین حداقلش

 ...دربیارنمزیرادم

 ..پامیشممجا از بیخیال

 ...میخوره مغزمویه وهافتادمجونهبهخور مثلیاسیحرفا

 ...میکنههنگا کودکهبرنامهدارهکهگندمهبمنگاههی

 ...زنیممی پا و دست توشهکیفالکت و فقر وهخون دورتادورهبمنگاههی

 ....میپرممموحیتو وممید تکونیسر بیخیال

 ...گیسویباش دزدیمیخوایک تاممیکن فکرمباخود

 ...میده جوابمومدرونیندا

 ..ابد تا

 ...بشهیکس خودشهواسمگندهکیوقت تا

 گرگ مثل تنها دخترهیهب و نبود خراب امونهجامعهاگ شاید

 ...میگذروندم زندگیمو حاللهرا ازممن نمیکردنهنگا
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 ...نبردم سوال زیر شرافتموهاینمنمیکهکیکار حداقل

 و زتعهموندمواسهکیچیز تنها اما...بشمهصیغهک دادن پیشنهادمکهمگ

 ...بذارم زیرپا اینومنمیتونهغرورم...شرافتمه

 و حالل فکرهب نباید پسهندار امنیتهجامع اینیتو تنها دخترهییوقت

 ...باشه پولش بودنمحرو

 ...نیستمههرز و فروشخود امامهست دزد من

 سریع وممیامخودهبهمیشهریختمسریرو دوش ازهک سرد اب

 ...میشم خارجمازحمو

 ..میخوریممگند با وممیکن املت مرغمتخ دوتا

 ...میخوابونمش زورهب و میبرمش اتاقشهب

 ...میرم فرو خوابهبمدره افکار با وممینداز تشک هالیتومخودم
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 ...میخوابه وهمیش اتاق واردهخمیازهی بامگندهمیشمتموهک ناهار

 ...میشورم رومکردی کثیفهکیظرف دوتاممن

 ...میفته اشهمقنعهبمنگامبزنیچرتممیخوا تا

 ...میرم حیاط سمتهب وممیکشیپوف

 شستنش مشغول ومبرمیدار حیاطیهگوش از رو کوچولو قرمز لگن

 ...میشم

 ...شده سرخ وهافتاد سوزشهبمدستها یخ و سردیها آب این زیر

 رد سمتهب وممیکن خشکمشلوار با دستهامو درمیاد صداهب در زنگ

 ...میرم

 کیه؟_

 ...کن باز گیسوممن_

 ...میبنده درو و توهمینداز خودشویاس وممیکن باز درو

 ...بااازهچت_

 ...یکردنم شلیکمبه چشماشون با فضولتیهاههمسای_
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 آویزون طنابیرو وممیکش اب اشوهمقنع وممیر لگن سمتهب

 ...میکنم

 اینجا؟یمیا ِرهب ِریهیچ واسهدار BBC اینجایمیبینیوقت_

 ...میکردیم حلشمتوچشمچش بایدهک بودیموضوعهی

 ...میادمسر پشتیاس وممیشهخون وارد

 ...میکنهیخودنمای جورابش سوراخ وهمیار در کفشاشو

 ...میکشه گردنش پشتیدست وهمیگیر نگاهمو رد

 ...شد مدماین شایدمگفتیهشد مدهپار لباسهاینهم...یدیدهخداروچ_

 دولیوان وممیرهآشپزخونهب وممیخند گوییشهیاوهب صدا با

 ...میریزمیچا

 چخبره؟مببین بگو خب_

 کجاست؟مگند_

 ...بزن توحرفتوهخواب_

 ...جواهر و پرازپول...ماااهمپیداکردی قگاوصندوهی_
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 ...میکشم هورت چاییمو...میخورم صدا با وممیندازمدهنیتویقندهحب

 خب؟_

 ...کارخودته_

 ...میکنم پرتیسینیرو رو لیوان

 ماهب خوریاهگو این بیخیال مارو سرجدت_

 ...الشی جغِد اون دستهمیفتمگندممگیرمیفتیممیزنی...نیومده

 خدمتکار دنبال یارو! کردیا جفتیزود همینهب بابا نترس_

 ...باالشهرهیکلفتا گردن ازون...میگرده

 من ونش شر برو پاشو...اسی خفنیهاهلقم اینهبهچ مارو بدترهدیگ_

 ...خوشمماهروزان دوهزار قرونهی باهمین

 ...باالهمید نفسهی چایشو لیوان وهمیکش موهاشیتویدستهکالف

 وهسیا سوسک اونهدییبزن جیبهب پولشوهاگیمیدونهخر خب_

 نای شر ازیبخر باال باال همون همونا بغلهخونهییمیتون هیچیمید

BBC بشی راحتمه ها... 
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 ریسکمگندیزندگ سرمنمیش حاضرمباز اماهمیکنمدل دو حرفاش

 ...کنم

 ...نیستم منهن_

 ...پامیشه ازجاش وهمیش ناامید

 ازینممیخواست...برههدیگییکممیسپر...باشه_

 ...زیاد عزت...دربیاییتوشهکیلجنزار

 ...رسیده زیاد ماهب ازشمامگر دمت_

 ...میشه خارجهازخون وهمید تکونیسر

 ...میدم سروسامون ومدرهم افکار

 رومگندهندار ارزشهنهمیگمه حسهی کن قبولهمیگمدرونیحسهی

 ...بدی ازدست

 ..میبرمهآشپزخونهب رویسین

 ....میکشم دراز وسط همون وممینداز هال وسط اتاق ازیبالشت

 ....میرم فرو خوابهب وهمیشمگرمچشاهنمیکشیطول
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 ...ممیپر خواب ازهمیزنمبالشتهبمگندهکیهای لگد با

  جوجه؟هچت_

 ...کنم حل ریاضیمومنمیتونمببین پاشو_

 زمینیرو هاشو کتاب باال همون ازمگند وممیشینمسرجا لودا خواب

 ...میندازه

 ...واستمبخرمنمیتونهدیگ میشنهپار یواااااش_

 ..میزنم لبخند وممینداز اشهقورباغ خرچنگ خط و دفترشهبینگاه

 ...جغلههرفتمخودهب خطت_

 ...خوبهمخیلی_

 ...میشم خیالبیممن وهمیشهخستممیکن کار باهاشهکمیک

 ...میفتممخودیهمدرس و درس یاد
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 ...بودمهگرفت لیسانسموهسالم 20هک االنمبودهدادهادامهاگ

 ...شدن فوت اینا مامان دبیرستان آخر سالییعن...نشدهک حیف

 ...نکنم فکر بهشممیکنیسع وممیکشیآه

 ...بودم فیزیکیریاضمچهار سالهاینکهب

 توسرایسرهی االن میرفت پیشیعادیادما مثل زندگیمونهاگ

 ...خودمهواسمبود

 لباس رنگ تاهکمنبود BBC پرازیشخمیهمحل تواین حداقلش

 ...دربیارنمزیرادم

 ..پامیشممجا از بیخیال

 ...میخوره مغزمویه وهافتادمجونهبهخور مثلیاسیحرفا

 ...همیکنهنگا کودکهبرنامهدارهکهگندمهبمنگاههی

 ...زنیممی پا و دست توشهکیفالکت و فقر وهخون دورتادورهبمنگاههی

 ....میپرممحمویتو وممید تکونیسر بیخیال

 ...گیسویباش دزدیمیخوایک تاممیکن فکرمباخود
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 ...میده جوابمومدرونیندا

 ..ابد تا

 ...بشهیکس خودشهواسمگندهکیوقت تا

 گرگ مثل تنها دخترهیهب و نبود بخرا امونهجامعهاگ شاید

 ...میگذروندم زندگیمو حاللهرا ازممن نمیکردنهنگا

 ...نبردم سوال زیر شرافتموهاینممیکنهکیکار حداقل

 و زتعهموندمواسهکیچیز تنها اما...بشمهصیغهک دادن پیشنهادمکهمگ

 ...بذارم زیرپا اینومنمیتونهغرورم...شرافتمه

 و حالل فکرهب نباید پسهندار امنیتهجامع اینیتو تنها ختردهییوقت

 ...باشه پولش بودنمحرو

 ...نیستمههرز و خودفروش امامهست دزد من

 سریع وممیامخودهبهمیشهریختمسریرو دوش ازهک سرد اب

 ...میشم خارجمازحمو

 ..میخوریممگند با وممیکن املت مرغمتخ دوتا

 ...میخوابونمش زورهب و میبرمش اتاقشهب
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 ...میرم فرو خوابهبمدره افکار با وممینداز تشک هالیتومخودم
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 ...ببره منو نذار....آبجی....آبجی_

 ..اسهفایدیبمبگیر دستشومبتونممیکن تقالیهرچ

 ...خواهرممم...گندممم_

 هیچ من وهمیش دورترمازههرلحظمگند وهمیپوشون صورتموماشکها

 دمووجو ترس...ندارههفایدممیزن پا و دستیهرچ...بکنممنمیتونیکار

 :میزنم فریاد دلهت از وهمیگیر

 ...گندمممم_

 

 ...میان فرودماهشقیقیرومپیشونی از عرقیهاهدون...میپرم ازخواب
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 ...میکنمهنگا برمو دورو

 ...گرفته اطرافمویتاریک

 ...میدوممگند اتاق سمتهب وممیزن رو المپ ترس با

 بغض اب وممیکشیاهآسود نفسهخوابید سرجاشمآرو میبینمشیوقت

 ...میرم سمتشهب

 ...نمیدونمهبردارمسر از دست میخوادیک وهبامن هرشب کابوس این

 هیچ وممیبینماهسال 9 خواهریرو رو الشخور اون هیزیهاهنگا من

 ...بکنممنمیتونیغلط

 هقیصدا تاممید قرارمدهنیجلو دستمو وممیشین شسریباال

 ...نشه پخشمهق

 ..شد پیدا اشهکل سروماومدیهخون اینهبهکیروز از درس

 آوار رومبودیهساخت خودمونیبرا پدرومادر نبودن باهتازهکیدنیا

 ...کرد

 ..ِفرهادش شدنهکشت از و گفتهدی از

 ...شد خرابمروسر دنیا
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 ...اومد ندبمنفس کرد بیانمگندیرو اشهدرندهنگا با ومشوش نیتیوقت

 ...میبینم کابوسهشب ازون

 ...باشههبرد باخودش رومگندم اون ومبیدارش روزهیممیترس

 ...میزنممخواهرکیهگونیرویاهبوس وممیکن پاک هامو اشک

 ...میزنه لبخند خوابیتو

 ...میدم قول بهتهش خراب اتهبچگونیدنیامنمیذار_

 ...میگیرم رویاسیهشمار ساعتهب اهمیتیب وممیزن بیرون اتاق از

 :میاد خط ازپشت نگرانشیصدا

 شده؟یخوبی؟چیز گیسو_

 ...سراغشمبری بیا فردا...قبوله_

 ...نمیدم بهشهاضاف حرف زدنیهاجاز وممیکن قطع رویگوش

 حوضیهلب هوایسردهب اهمیتیب وممیش خارج ساختمون از

 ...میشینم

 ...میدم اسمونیابرهاهب نگاهمو
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 از ستر بامهرروزمنمیتون کنار؟منیمیبر منویزندگیابرهایک خدایا_

 من...گرم دمت نکن بامن کارو این...بگذرونممگند دادن دست

 ...هستمممخلصتمخود
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 (امیرسام)

 

 ...میشم خارجهنخو ازممادر باههرروزیها بحث ازهخست

 کرد؟ ازدواج باید حتماهاوردهآییکمنمیفهم

 اینهاهکیمیاورد پسر یکیشویاورد دختر دوتامگر دمت من پدر

 ...نکنن صاف منو دهن پادشاهیتون تخت و تاج بخاطر

 ...میشینممجگوار پشت وممیشیسوار موتور بیخیال

 ...زنممیمرحی مشیبرایبوق وممیکن زیاد رو ضبطیصدا
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 :میارم پایین روهشیشهمید تکون سر

 ..شده خراب ریموتش میکنی؟ باز درو زحمتتمرحی مشهشرمند_

 ...پسرمهنهک چرا_

 ..میکنه باز هردوشو وهمیر در سمتهب دو با

 ..ایستمیم نزدیکش

 ...شرمندهیآقاییخیل_

 ..پنهات و خداپشت...باباجان دشمنت_

 ...میزنممچشایرو عینکمو وممید سرتکون

 پوزخند وممیکن حسمماشینیرو هارو عابر توک و تکهنگا

 ...دخترن اکثرشونهکممیزن

 منهنندو کن پیدا یکیو تومبگرد دورتهآخهبگ من مادرهب نیسییک

 ...میرممقربونشمخود منمخونوادتون پسر تک

 ..میخوان منویهپل پولههمیمیکنیمعرف توهکیاینای

 سمتهب اهمیتیب وممیکن بیشتر خارجیمو نگآه صدا

 ...میرونمهباشگا
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 ...میزنمیلبخند وهمیفت مخالف سمت رستورانیروهناخوداگامنگاه

 ...توبودیهباش من زن میتونستهکیکس تنها_

 ...میکنمیخوشبختیآرزو براش وممیزن پس افکارمو

 ...مینشینم میز پشت وممیشهباشگا وارد

 ...میکنم اپدیت برنامشو وهمیش یکنزدمپدرا

 ...خورهبمگوشهب کمتر صداشون سرو تاممیندازهرا روهباشگامسیست

 ...میشههباشگا واردیپسر وهمیش باز در

 ...سالم_

 یتراهنمای میاد مربیمون االن اومدین؟ینویسمناهواس بفرماییدمسال_

 ...میکنه

 :میگهمبزن صدا رو شاهرخهازینک قبل

 خونتون واس خدمتکار دنبال شما گفتمبهییکهن_

 میارنتیاس بگینمشهر پایینهبچ از من... اسِی منماس...میگردین

 احتیاج کار اینهبهکمدار سراغ نفروهی راستش...خونمونمد صاف

 ...داره
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 ..بشینهممیکنهاشار بهش وممیذار کنار خودکارو

 ام؟یک منیمیدون_

 ...میده تکون سر

 قبلش دبای...امونهخونمببرمبگیر رویهرکس دستمنمیتونهکیمیدون_

 ...بگیرم ازش اعتماد تست

 ...بگین شمایهرچ اقاهحل_

 ...یزنمم زنگ بهت...بنویسمخودتیهشمار بنویسمبرا مشخصاتشو_

 روهشمار وماسیافتضاح خط باممید دستش رو خودکار و کاغذ

 ...یرهم وهمیکنیخدافظ وهمینویس
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 :کنممی تکرار زیرلب اسمشو وممیندازهنوشتهکیادرس وماسهبینگاه
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 ...رادمان گیسو_

 ...ممیرسمکارایهبقیهب وممیکن کشوپرتیتو تفاوتیب رو کاغذ

 ...میزنم زل بهشماخ باهکهمیار تشریفشوهباالخر آرش

 ...اومد پیشیکار داداشهشرمند_

 من...بدی تغییر باید چندتاروهبرنام بشین بیا..هندار عیب_

 ....سرتمرینممیر

 ...میرسممکاراهب ومپامیش

 ازهمهمکمک وهمیشمتمو آقایون سانسهکممیکنمسرگر خودمو ظهر تا

 ...میشن خارجهباشگا

 ...میکنم قفل دروهمیرمه آرشیوقت

 :یشهم نمایانهصفحیرو مادرمپیا وممیشین ماشینیتو

 ...داریم مهمون ناهارهواس باشهظهرخون_

 ...میکنمهزمزمیلعنت وممیبند ومچشایعصب

 ...بچرخم دستش عروسک باید عصر تا من وهکشیدهنقش باز
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 ساعتمنی از بعدهباالخر وممیرون ممکن سرعت کمترین با

 ...میرسمهخونهب

 ...ممیش وارد وهمیش باز در

 وهمیخورمگوشهبیمانند جیغیصدا خونه،هب ورود محضهب

 ...طرفمیباچممیفهم

 ...میرم سمتشونهب وممیشونمصورتیرو همیشگیموماخ

 اومدین؟ امیر آقامسال واهع_

 :توپممی بهشماخ همون با پسممتنفر کنن، صدا اسمموهی فقطهازینک

 ...بشه ذهنتیهملک کن تکرار....امیرسام_

 درو وممیرماتاق سمتهب مادریاومدنا وابر ومچشهبهتوجیب

 ...میکوبمممحک

 ...آرزومههخانواد اینیتو آرامشهلحظهی
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 (گیسو)

 

 زورهب رومگندهکیدرحال زود صبح

 ...بیرونمزد شدنهآماد از بعدمخودمهمدرسمفرستادیاسههمرا

 ...بودهشد سردمدستا ومداشت استرس

 وممیکرد مالقاتهخون اون صاحب با دبای امروز

 خشک ویجدمآدهی بود،هکرد تعریفیاسهکیاینجور

 ...بودهسبزشدمسرراه

 ...گرفتم دربست ومشد قائل استثناءمخودهواس امروزوهی ذوق با

 ...ایستاد بودهگفتهکیآدرس مقابل تا گذشتیساعتمنی

 ...میندازمهخونینماهبینگاه وممیشهپیاد

 ...میسابممهیرو دستهامومعادت طبق وممیزنیسوت

 ...برمممیخوا کن حساب روهکرایمخان_

 ...ترکشیدم پایین کالهمو ومبرگشت طرفشهب
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 میشه؟ چند...سرتیرویگذاشتیکندهکمنرفت در حاالهخوب_

 :گرفتم سمتشهب ومکرد جدامپوال بین ازیهزار پنج دوتا

 ...ببر حالشو برو تخود واسماشهبقی_

 ...میشههپیاد ازماشین وهمیکشمدره اخمهاشو

 رد خودت؟هواسماشهبقییمیگیمید قرون چس منو؟یکردهمسخر_

 ...میشه اتهکرای تومن 03 ندیدی؟ بنزینو قیمتمببین بیا کن

 :میتوپم بهشیعصبهک میادمسمتهبماخ با

 شدی؟ اخشیدید تنها دختر اسهگردن سرهمگهچخبر_

 ...الشی شاختوممیشکون

 منو وهمیشهپیچیدمدور مردهییدستهامببرمهجو سمتشهبممیخواهتاک

 ...میکشه عقب

 بدی؟ میاد زورت پولشویکنیهرزگ اینجا اوردمت شهر پایین از_

 :میکشم فریاد سرش وهمیکش تیرمسر فرق

 حالیش نکمول.... ناموس شل مردکهجدت هفتههرزمببین شوهخف_

 ...یالغوزهطرفیباکمکن
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 سیل اماممیشهکشید عقبهبهشمپشتهک ناشناس مرد توسط

 از زوربازوش باهباالخر وهمیشهروانهرانند سمتهبمفحشها

 ...میکنهمدورهمهلک

 ...میدهمهول سمتهیهب

 ودخ بلندیصدا با ومنمیکن اشهچهرهبهنگاهکمهستیعصب اینقدر

 :میکنمیخور

 سرش میبینین تنها دخترهی تا...همینه المصبتون جنس....دیگهههمین_

 ...میبندین بهشیهرزگ انگمآخرش میشین هوار

 ...دیگههبس_

 صورتهبمنگاه وممیگیر باال سرموهمیخورمگوشهبهکیآشناییصدا با

 ...میفته اشهشد سرخ

 ...میگیره لکنتمزبون ومایستیممسرجا سیخ

 ...اینجا...شما...یعنی...تو_

 ...میکشه موهاشیتویدستهکالف

 گیسویی؟ تو_
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 ...میشم متعجبهمیدون اسمموهازینک

 بدی؟ پلیس تحویل منویمیخوا میکنی؟متعقیب_

 ..میادمسمتهب بلندمگا دو با وهمیزنیپوزخند

 ...نشدم پشیمون تا برگردیاومدهکیراه از_

 کار توش قراربودهکیاهخون سمتهب وهمیکنمبه پشتشو

 ...برمیگردهمکن

 ...بشه خرابیچههممبدهاجازمنمیتون

 :میرم سمتشهب سرعت با

 ...اومدم کارهواس...توروجدت صبرکن_

 چشمهاش مردمکهمیدوزمبه خشکشوهنگا وهبرمیگرد

 :میگه درآخر وهمیچرخمصورتیرو

 ِقِسرممیذارهکهدومهدفع نای...کنم باز خونمونهب رو دزدهییپامنمیتون_

 ...بری در

 ...میکنه حرکتهخون سمتهب وهمیفتهرامبه پشت

 ...میشینم جدولیهلبیعاص وهدرموند
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 ...میزنمهتکیمآرنجهب وممیذارمصورت دوطرف دستهامو

 ...کنم حفظ رومگندهکمبزن دو سگ باید باز

 ره؟میخو بست بنهبهمیش سبزمجلورویراههیممیکن حس هربار چرا

 تراح شبهی و میشنمتمو کابوسات شدمتموهدیگممیگ هربار چرا

 میریزه؟مبهمتصورات بازیمیخواب

 سر مچموهکیهمون درستمآدههم این بین باید چرا

 بشه؟ سبزمسرراههگرفتیدزد

 

 ییاغ_دختر#

11 

 

 ...برسمیاصل خیابونهب تاممیکن حرکتهکوچیتو هدفیب وممیش پا

 ...ندارممه گرفتنیتاکسهواسیذوقهدیگ شدو ناامیدمامیدیههم

 بهشمداغون و دربیکتونیا باهکهمیفتیریز سنگهب زمینیرومنگاه

 ...میکوبم
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 تپش ازیماشین بوقیصداهکممیارمخود با خیابون سر تا رو سنگ

 ...میکشه بیرونمهوا و حال از منو سرم،

 ...نداره رو شدن بیخیال خیال اون اماممیدهاداممراههب بهشهتوجیب

 روهرانند صورت بودیدود هاهشیش چون ومبرگشت سمتشهب

 ...ندادم تشخیص

 ...برو بکش راتومنیست ازوناش من یابو؟هچتهچی_

 حرفهپسر اون دیدن با وهمیکش پایین ماشینشوهشیش

 ...میماسهمدهنیتو

 ...شو سوار_

 ...میشم سوار وممیکن باز رو ماشین در و میکننیشروپیمقدمها

 ...میفتههرا وهمید روهروبهب نگاهشو

 آدرس؟_

 ...دارهنگ متروهایستگاهی نزدیک مشهر پایین واس من_

 رو آدرسهآهست وممیشهخف رسماهکهمیدوزمبه خشمگینشوهنگا

 ...میکنمهزمزم
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 امونهونخیروهروب وهمیکنیط مسیررو سنگینش سکوت با ساعتمنی

 ...میکنه توقف

 تاهمییب وممیکن حس رو خیلیاهنگایسنگینمشدنهپیاد محضهب

 ...میدمهپسرهب نگاهمو بهشون

 ...نمیرهمیادیکردهکیلطفای_

 ...میشه خارجهکوچ از وهمیذار گازیرو پاشویخدافظ بدون

 ...میشمهخون وارد وممیکن باز رو در

 ...نکردمهکیبافیای لخیاهچ

 دیدن با وهمیخور زنگمگوشی ، ساختمونهب ورود محضهب

 :میکنم وصل رو تماس وممیذارمهیرو چشمهاموهکالفیاسیهشمار

 خودت زبون ازممیخوا امایشیرممیدون دختر؟ چیشد_

 روباه؟ یایشیر....بشنفم

 ...خرررر....اسی داشمخر_

 ...مگه چیشد...خر بالنسبِت_
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 قرمز خط روهخون اون دور فقطممیگ دیدمت...مفصله اشهقضی_

 ...حاجی بکش

 آب لیوانهدوس...میرم اب شیر سمتهب وممیکن قطع رویگوش

 ...میشینم سینک بغل همونجا وممیخور

 ...افتادم امروز خودمم،یروز ازهمون

 ...میذارممهیرو چشامو و کابینتهبممیدهتکی سرمو
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 (امیرسام)

 

 ...میشمهپیاد وممیکن توقف رو ماشین اشونهازکوچ خروج محضهب
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 نشونهک نیستیچیز دختر اینهمیگمبهیحسهی

 اما نکن دخالتهندار ربط بهتممیفهمونمخودهبیهرچ..میده

 ...بگیرم قدمهامویپیشرویجلومنمیتونمبازه

 ...میرم نشستنهخرابیهخونهی مقابلهک زنهس سمتهب

 ...خانوما ببخشید_

 :میکنههنگا منهب سپس وهمید دوتا اونهب اول نگاهشو یکیشون

 بله؟_

 ...انرادم گیسو...بپرسم سوال چندتا اتونههمسایهدربارممیخواست_

 ...میشه نمایان پوزخندهاشونماس شنیدن با

 سرو ،پنهونهچ ازشما نیست پنهونهازخداک کرده؟مخامتوروههچی_

 پسرهی...عصرمیادهمیر صبحهمیکن چکارمنمیفهمیهماک...میجنبه گوشش

 مردهی هیچ؛همیکن آمد و رفت توخونشیه جوون

 باخواهرش...میرههمید بهشهبستهی سراغش میادیهمههسالخورد

 ...سالشه 9هکهمیکنیزندگ

 ..میگیرمهفاصل ازشون وممید تکونیسر
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 ...نکردم اعتماد بهشهک شد خوب...میلنگه کارشیجاهیممیدونست

 وناشهسرکوچ سوپرمارکتهبمنگاه آخرهلحظ اماممیرمماشین سمتهب

 ...بپرسم دربارشمه ازونجاممیگیرمتصمی... میفته

 ...میشم واردش وممیکن حرکت سمتشهب

 کردنمسالیابر وهمیزن لبخندمبههدستشیتو تسبیحهیهکیمیانسال مرد

 ...میشممقد شپی

 بفرما؟ جان بابامسال_

 ...داشتم سوال چندتا رادمان گیسوهدربار...پدرجان نباشیدهخست_

 کنارمیزشیهچهارپایهب وهمیش غمگین نگاهش اسمش شنیدن با

 ...همیکنهاشار

 ومونگیس نشون خوش روزهییزندگهک واالمبگیچ...باباجان بشین_

 ...نمیده

 ...نمیگفتنیجالبیچیزا هاشهسایهمهآخ مگه؟ چطور_

 :میده جواب وهمیکشیآه
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 خواهرکوچیکش بجز رویکس کردن تصادف پدرش و مادر_

 پدرشهمردهکمهیکس اون میشن مقصر ازقضا تصادفیتو...نداره

 کار کجامنمیدون عصر تا ازصبحمههدختر...کردههدی طلب

 چشمشیگندگ اونهب مردمشنیدهنگذر خداازش...دیه پولهواسهمیکن

 خودش بودن مرد ازهمیشنوماد چیزارو این...اسهسال 9 دخترهب

 ...میکشه خجالت

 ...میکنم تشکر وممید تکونیسر مردیحرفا از متأثر

 ...کنم باور رو کدومشون حرفمنمیدون...میشم خارجهمغاز از

 بیداد وداد شنیدن اماممیرمماشین سمتهب ومباالمیندازیاهشون بیخیال

 ...میشهمرفتن مانعیآشنای
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 (گیسو)
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 سمتهب حالیب ومبرمیدار کابینت از اموهتکی و میاد صداهب در زنگ

 ...میرم در

  کیه؟_

 اهرظممقابل داریوش قامتمه بازهکممیکن باز درو ومنمیشنویصدای

 ...میشه

 ...یذارهم نمایشهب زردشویدندونا وهمیزنیلبخند

 جور قسطتوهدیگ روزهدوسمگفت میخوای؟یچ باز_

 اینور؟یمیکن کج سرخرتویهیچهواسممیکن

 تایمیتوننیمیدونمخودتیکنمردمبیا هربارمنیست بیکار من دخترجون_

 ...بدی منهب میلیون 6هدیگ روزهدوس

 حال بااین اماهمیکوبمصورتیتویسیل مثل رو محض حقیقت

 :میگم نفسهب اعتماد با ومنمیاهکوتا

 ازینهداشت هوامویباالی اون تاحاال...نمیتونمیازکجامیدون_

 ...دارهمبعدشهب
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 در زا نگاهشو وهمیکن کج در سمتهب سرشو وهمید دیوارهب اشوهتکی

 :میدههخون حیاطهب

 کجاست؟مگند_

 شجلو وار تهدید انگشتمو...میلرزهمبدن حرص از وممیشیعصب

 ...میگیرم

 ...نیار کثیفت دهن اونیتو خواهرمنوماس_

 ...میکنه نزدیک خودشهب منو وهمیپیچ دستمو مچ

 ...ینمببب کنمول...مغز ُشل مردکیطرفیک بامبد نشونت تا کنمول_

 و مات وهدمیهفاصل ازمن اونویدستمبکوب زانوشهبهکممیکن بلند پامو

 ...میکنمهنگامناجییهچهرهب مبهوت

 چی؟هکیشد شاخممرد ناموسهواس..بکش دستتو_

 پسر اون منو بینیمعنادارهنگا وهبرمیدار عقبهبمقدهی داریوش

 ..میندازه

 ای؟هپهپهبقیهواسیاه و تخ ماهواس! خانم گیسو باباهن_

 ...همیش مانع وهمیگیرممقابل دستشوهپسر ؛مبر سمتشهبممیگیر گارد تا
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  بیاد؟ پلیسمبزن زنگ یایمیر خوش بونز با_

 ..میبرن کیومببین تا بیاد بزن زنگ_

 ...پسرمیکنم اون نثار اموهدرموندهنگاهکهمید منهب نگاهشو

 ..درازترمیکردی گلیمت از پاتویداشتمدار زیاد شاهد_

 وهمیپر داریوش رخ از رنگ وهمیبر هاههمسای سمتهب دستشو

 ...رهبرمیدا عقبهبیقدم

 ...میگیرم ازت رومگند آخرش بدون اماممیر_

 :میزنم دادیعصب

 ...بتهیبیمیخورهتوگو_

 :میزنم فریاد وممینداز شدن جمع دورمونهکیهایههمسایهب نگاهمو

 یکنین؟م تماشا روهبقییبدبخت نشستین ندارینیزندگهخون چیه؟_

 ..بابایهر

 سردویچشمها باهکهسرپ سمتهب نگاهمو میشن متفرقهکهبقی

 ...میدم بود،هزد زلمبه خشکش

 ...پسر شیکممیش مدیون بهتمدارهدیگ_
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 خارجهکوچ از وهمیکن گرد عقبیحرف هیچ بدون وهنمید جوابمو

 ...میشه

 ...عجیبیمآدهچ

 چکارداشت؟ اینجا اصال

 ...برمیگردمهخونهبماخ با وممید تکونیسر بیخیال
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 ...داریوشم میلیوِن 0 کردن جور فکرهب وممیر رومقدهتوخون تاعصر

 ...نیستممقابلیراه هیچ اما

 ارتونشوک وهنشستهگوشهی ساکتهکهمیبین آشفتگیمومهمگند انگار

 ...میبینه

 ....میگیرممدندون با ناخونهامویعصب
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 ...تلویزیونهب نگاهشهیهمنهب نگاهشهیمگند

 منتقل بهش مزخرفمو حالهاینکیبرا وممیزن شبهیلبخند

 ...میرم حیاطهبمنکن

 ...میکنمیطمقدمها با رو حیاط طول

 ..."بیکاربشینمهنمیشیاینجورهن"

 ...میپوشم لباس ومبرمیگرد داخلهب

 :میگممگندهروبمکاله پوشیدن حین

 رجخامساختمون ازممیکن قفل درو سرکارمبر باید من...من فسقِل_

  باشه؟ نشو

 ...میشم خارجهخون ازهمید سرتکون

 ...کیهممیدونهبستمچش...میخوره زنگمگوشیهنرسیدهسرکوچ

 بدون... نمیگیره تماس بامنیکسیاس جزهب چون

 ...میزنم رو اتصالهدکمهصفحهبهنگا
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 کار االن...نشدنیه کار این...شو بیخیالمگفت مادرت جونیاس_

 بیشتر 2 من... میخواد میلیونشو 6 بودهاومد امروزهالشخور اینمدار

 ...کنم جور پولمبر بایدمندار

 دیدن با وممیدهصفحهب ومنگاه وممیشنویعصب نفسیصدا

 ...میپره باالمابروها جفت ناشناسیهشمار

 دزدی؟یبریمیخوا البد_

 ...میدم نآسموهب اخمالودموهنگا وممیکشمصورت پایین تا باال ازیدست

 "آره؟ههمیشهبگیر منو مچهپسر اینیکرد نازلهآی"

 اسرار کلید یاد منویدارمکمک آوردی؟ ازکجا منویهشمار_

 ...یشیم سبزمسررا ستون مثلمبذار کج پاموممیخوا هروقتهکیمینداز

 ..باش اونجاهدیگ ربعهیممیفرست واست آدرسهی_

 لزیگوشهصفحهب ناباور وهمیش پخشمگوش تو آزاد بوقیصدا

 ...میزنم

 ...کنممیهتوبههمیشهواس منهبش سبز منهسررامسالمآدهی بارهیییعن

 ...میکنه پیامک رو آدرسهکهنمیکشیطول
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 رومگندیهواهکممیکن ارسالیاسیبرایپیام

 ..میکنم حرکت متروهایستگا سمتهبمخودم...باشههداشت

 ...اومدمهساعت ربع تااونجا رزخب ازین من عمت ارواح

 ...کنم عوض متروهایستگاهس باید مقصدهب رسیدنیبرا

 ...میخوره زنگمگوشیممیشمدوهایستگا وارد

 بود؟منامفهو باش اینجاهساعت ربعمگفتهکماهجملیکجا_

 ...نمیومد زمینهب آسمونیمیداد بشر اینهب عقلهذرهی خدایا

 توهکیآدرس تااون شهر پایین ازمندار سلیمانهقالیچ من...شازده_

 دنیاست سر اونیفرستاد شماهکمهیآدرس... کنم پروازیفرستاد

 ...پایینممیفتی زمینیهکر طرف ازونمبرداریهدیگمدوقد

 ...میکنم نثارشیبیشعور وهمیکن قطعمرو رویگوش

 ...سوخت ماتحتتیندار جواب حق حرفهواس... دیگههبل

 ...میشم وارد وممیکن باز روهکاف در وممیرسهدقیق 05 از بعدهباالخر

 ...یچرخهممسمتهب سر چندتاهکممیزنیسوتهناخودآگاهکافینما دیدن با
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 سمتهب وممیکش پایین کالهمو اشونهخیرهنگاهبهتوج بدون

 ...میرمممقابلیبرزخیهچهر

 هاهنگایسنگینمه بازهکممیکش عقب صدا با رویصندل

 ...میشههروونمسمتهب

 ...میشهما مانع صداشمبنداز اشونهخیرهنگاهبهتیکهیممیخوا تا

 ...بشینیکنیریز ابرو بیشترهازینک قبل_

 ...ازممیندماهدیگیپایرو پامو وممیشین مقابلشهرفت باالیابرو با

 ..برامهبد سفارشیچا_

 مثل...نمببی توشون رو عصبانیتمونمیت وهشد سرخ چشماشیسفید

 سرخوش حالتش این بادیدن چرامنمیدون وهزد زلمبهیوحش گاوهی

 ...میشم

 ...هاهمید حالمه دردیبیهاهمرف این حال گرفتن

 نگارسویوقت وهمیخور وول بیشتر کردنشیعصبهواسمدرونمکر

 ...میکشم هورتش میذاره،ممقابل رویچا استکان
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 ترشیعصب ماستیرو نگاهشونهکیدرحال اطراف، افرادیهزمزم

 ...میکنه

 ..پامیشه ازجاش وهمیکشمدره اخمهاشو

 ...میشینممسرجا ومنمیدمخودهبیتکون من اما

 ...میاممبخور چایمو_

 از منهبهتوجیب وهمیکش صورتش پایین تا باال ازیدستهکالف

 ...میشه خارجهکاف

 میزیرو استکانموهموندهت وممیزن حرصش از سرخ صورتهبیلبخند

 ...میشم خارجهکاف از وممیذار

 ...میکنههاشارمبه دست با وهنشست ماشینشیتو

 ...میندازههرا رو ماشین اف تیکهی باهکممیگیریجا جلویصندلیرو

 هستی؟یاینجورههمیش_
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 ..میدم باال ابرومویتاهی

 چجوری؟_

 ...اعصابیرو_

 ....باشهیکمطرفهداریبستگ_

 ...نمیشمهمتوجهکهمیکنهزمزمیچیزهآهست

 بطض سمت دستمومتمایپرروی با وهندار سکوتشو شکستن قصد

 میشه؛ روشنیچجورمنمیدونهکیازونجای وممیبر ماشینش

 ...میزنم کلیداشویههم

 وهمیذار ترمزیرو پاشوهپسرهکهمیش روشنیخراش گوشیصدا با

 ...میکنه برخورد داشبوردهبمپیشونی

 ...کردی داغون سرموهکینمیرون خر هووو_

 کوتسممید ترجیحهکهمیکنماهحوالیترسناکهنگاهشد سرخیچشا با

 ...کنم

 ...میدم ماساژ رومپیشونییکم

 ..همید جلو نگاهشو وهمیکن هدایت خیابون بغلهب رو ماشین
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 ...بدم بهت فرصتهیمحاضر من_

 :میگم باالیصدا تن باهزد هیجان

 من؟ مرِگ_

 خواهرتیکن خطا پا از دستهاگ...کوچیکت خواهر بخاطر فقط_

 ...میده پس تاوانشو

 ...میخورنهگرمهیتومابروها بجاش وهمیش پودرمخوشحالی

 ...میذارنمگندمیرو کثیفشونو دستههم چرا

 میکنن؟هاستفاد سوء ازشهمن فضعهنقطمگند میفهمن تا چرا

 ...برمیگردم در سمتهب

 ...نمیکنم ریسکمخواهریزندگ رو منهنکردمالز_

 ...میکنهممتوقف صداش شدنهپیاد از قبل اماممیکن باز درو

 ...داری شک خودتهب پس_

 ...میپرسممازخود رو سوال این وهمیریزمبه فکرمو

 !!"بودی؟ دزد توازاولش گیسو"



 

 

ROMANZO_O 
5
9 

 

 ...میدم بهت پیش پول عنوانهب رو مرد اونهما این طقس_ 

 ...میکنهمدودلمگوش بیخ انگیزشهوسوسیحرفا

 ...حالل درآمد با شغلهی سمتهی از ویاس پیشنهاد طرفهی از

 ...میزنم دریاهب رو دلهباالخر

 چیه؟مکار_

 لبجماعتماد تایمیدمانجامگفت هرکار ویمیا منیپاهپاب اولهچندما_

 ...بشه

 ...باشیمچشایجلو بایدمباش هرجامن

 ...گرگ پرازمههجامع تنها دخترهی...کنم اعتماد بهتیچجور من_

 ...میکنه برنداز سرتاپامو وهمیش مغرور نگاهش

 ...نیستی منیهسلیق باب_

 ...میکشه پایینمبینییرو تا وهمیبرمکاله سمت دستشو

 ...خرفمزهکال این وجود با مخصوصا_

 :میتوپم بهش وممیکن درست کالهمو
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 ...کن قالف دستتو_

 ...میده باال ابروشوهی وهمیذار اشهچون زیر دستشو

 تومکان باهاشمبتونهکهباشمزندگی تویزنممید ترجیح_

 ...ظاهربشمیعموم

 ...میشه دون دونمپوست ازحرص وهمیکن تحقیر سرتاپامو

 ...میزنم زل چشاشیتو خست ومفشارمیدمهیرو دندونامو

 رواله؟...عملیهیعنترمنترا همون شما لیاقت_

 ...میکنه دراز دستشو و میشن کج سمتهیهب لبهاش

 ...بزنیمصدا افشاریآقا باید...افشارمامیرسا_

 وممیذار دستشیتو دستمو وممیکش پایینمانگشتها سر تا آستینمو

 ...میکنم وارد بهشیفشار

 ...میکارمملبیرویورهی لبخندهکهمیش عجبمتمحرکت ازین

 ....خوشبختم...حالیمونهمنامحرممحرمماههباالخر_

 ...میدمهادام مکث با
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 ...پسر شیک_

 ...میرن فرومهیتو اخمهاش وهمیش جمع خندش پوز

 ...میشمهپیاد ازماشینیفور وممیکنیخدافظ

 :میارمدر اداشویکج دهنهب وممیکن حرکت مخالفش سمت

 ...افشاریاقایبگ باید_

 ...سرجدتهار

 ...بگم تا بشین

 فرومکاپشن جیبیتو هامو دست وممیکن رها باصدا اموهخند

 ...میکنم

 ...میکنمهنگا بهشمگوشی لرزش با

 حساب؟هشمار...میفرستم لوکیشن 7 ساعت فردا_

 ...همیکن واریزمبرا پولوهدقیق 5 از کمتر وممیفرست حسابموهشمار

 "کرد؟ اعتمادیچجور"

 چی؟مکن فرار ومبردار رو پول االنهاگ
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 ...میشه اکومسریتو حرفاش

 ..."میده پس خواهرت تاوانشو"

 ...میذارم سرپوشمدزدی تفکراِتیرو وممیکشیپوفهکالف

 ...برمیگردمهخون سمتهب سرخوش و خوشحال
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 امیرسام

 

 سردردموماچش بستن باممیکنیسع وممیدهیتکمصندلی پشتهب سرمو

 ...کنممآرو

 ...میپیچهمپیشونییرویخط درِد وهمیزن نبضماهشقیق

 ...کنممهض رومکردهکیحماقتمنمیتون هنوز



 

 

ROMANZO_O 
6
3 

 

 ...میکنم اعتماد بهش وممیکن بازمخود پیش رو دزدمآدهییپامدار

  باشه؟ درستمکارمازکجامعلو

 نشه؟ رشمواسمازکجامعلو

 ساله؟ 9 دختریرو مرد اون هیزهنگاهبمباش تفاوتیبممیتونهمگ اما

 ومبشینمنمیتون اماهنباشممهمبرا مزخرفشیکاراها دخترو اون شاید

 ...ببینممچشهب روهسال 9یهغنچهی شدن پرپر

 مقصر خودموهبیفت واسشیاتفاق اگر

  دم؟ندا ومبدمانجایکارممیتونستهکمنمیدون

 ادمید دختر اینهب فرصتهیییکهاگ شاید...نبودن دزد اول ازهکههم

 ...نمیشدهکشیدیدزدهب کارش

 ...میشه تشدیدمدرد سر حرکاتشییاداور باهدوبار

 وگردنش ابروریزیاش، بخاطرهکمگرفت خودمویجلویچجورمنمیفهم

 ...نشکستم

 ...میشه ظاهر بچارچویتوممادر وهمیش باز ضرب باماتاق در

 کردی؟ منو جون قصد تومپسر_
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 ...میدوزم بهش سرخمویچشمها وممیکشیپوف

 بازچیشده؟_

 و لاص با دختریهرچ دختر این بخاطر...نذاشتیمواس ابرو چیشده؟_

 میکردی؟ رد میکردم؛یمعرف بهت رو نصب

 وجودمومخشهثانی ازیکسر با وهمیفتممقابل تبلتیهصفحهبمنگاه

 ...گیرهمی

 ...خوردکنش اعصابیرفتارهامتما با دختر اون و منمفیل

 ؟ماستهخانواد درشأن این...پسراس مثل کنهنگا تیپشو این؟هآخ_

 بسیکردمیخ رو سنگیخاستگارماومد باهاتمداد دلتهب دل بارهی

 ...ببری روهخانوادیابرومنمیذارهدیگ بود

 ...میکوبهممحک درو وهمیر بیرون عصبانیت با

 با نفسمو ارغوان؛یتصویر تماس دیدن با وهمیخور زنگمگوشی

 ...میدم بیرون شدت

 ...میده پخش اتاقیتو اشهخندیصدا وممیزن رو اتصالهدکم
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 فیلمویه ازصبح کردی؟ چکاریواااایسامیوا_

 ... مشکوک بادختِر افشارمامیرسا هشتک...میخندمممیبن

 ...میتوپم بهش وهمیکن متشنج وماعصاب اشهخندیصدا

 ...بودهکاراومدهواسهدختر...تفاهمه سوء...ارغوان نباشهمسخر_

 ..میکنه نزدیکیگوش دوربینهب خودشو وهمیش جمع اشهخند

 ...بهتره مامانیانتخابا از حداقل...خوشگلیه دخترمنگذری حق از اما_

 فکریهرچ اام کنم؛ تأیید حرفشوهکممیخوا وممیزنیلبخند

 بهش دقت با اصال... کنممتجس رو دختر اونیهچهرمنمیتونممیکن

 ...که امروز جز ومنکردهنگا

 ارغوان بایسرسر وممیشیعصب باز کاراش و امروزییادآور با

 ...میکنمیخدافظ

 ...میکنم خاموش رو المپ ریموت با وممیندازمتختیرو خودمو

 "شد شروع نازاال دردسرات امیرسام؛ خب"
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* 

 ...کهیمیشناس بهتر رو مامان توخودتمنگرانت امیرمن_

 ...میکنممتنظی رومکراوات وممیذار میزیرو رویگوش

 پدرمنو ازدیشبهکمهیفیلم این...خواهرمن نیسینگرانیجا اصال_

 ...بشنومیچیزمنمیخواهدیگهتفاهم سوء درآوردین، باهاش

 ...میزنم زل نگرانشیهامچشهبیگوش ازقاب وهمیکن سکوت

 ...میپاشم صورتشهبیلبخند

 بخاطرمحرفاههم...ندهمتحویل دخترکش لبخندیاینجور خب خیل_

 ...نگرانیمه

 ...میزنممخودهب ازش چندپاف ومبرمیدار رومادکلن

 ...منیستهبچ نباش نگرانمتوهمبر باید من...میدونم_

 ...میشم خارج ازاتاق ومقرارمیدمجیبیتو رویگوش وهمیکنیخدافظ
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 ...میگیره روشومدیدن با مادر وممیر پایین هاهازپل

 ...میکارم اشهگون رویاهبوس وممیر سمتشهب

 ...نباش نگران_

 ...میشم خارجهازخونیخداحافظ بدون وهنمیزن حرفمباها

 بوق تک دنز با وممیفرست گیسویبرایپیام ماشینیتو نشستن حین

 ...میکنمیخدافظمرحی مش از

 نفرمویرومدست با وهمیکنماهکالف شلوغیها خیابون و صبح سر

 ...میگیرم ضرب

 ...میشمهکوچ وارد وممیرس اشونهمحلهب یکساعت از بعدهباالخر

 ....یشمم متعجبهمیکنیباز فوتبال پسربچها باهک دیدنش باهسرکوچ

 ...میگیره جشن گلشو از بعدیخوشحالهدار وهیفهمنمهکممیزن بوق

 قطعشهنیفتاد منهب نگاهشهکیوقت تا وممیذار بوقیرو دستمو

 ...نمیکنم

 ...میشه سوار و میاد ماشین سمتهب دو بامدیدن با

 ...میدم سرتکون فقطهکهمیکنمسال زنان نفس
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 ...میکنم فوتیعاص نفسمو وممینداز تیپشهبینگاه

 ...بپوشیرسم لباس فردا زا_

 ...میفتمهرا وممیکنیتلق رضایتیمعناهب سکوتشو ومنمیگیریجواب

 ...میدم دستش رو تبلت و دفتر داشبوردیتو از

 ...کن یادداشتممیگیهرچ بردار همونجاستمه خودکار_

 ...میشم خارج اشونهکوچ از عقبهدند وهمید تکون سر

 ازون سرعت با وهمیکنمعصبی ماشینیور هاشههمساییهخیرهنگا

 ...میشم دور محل

 بود؟یقحط جایزندگیبرا محل وهخونهاینهم_

 :میگههرفت باالیابرویتاهی با وهمیگیر باال سرشو

 ...بود قحطهآر منهواس_

 :میکنم تکرار نوشتنیبرا رو امروزیکارا ومنمیگیچیز

 

 ...ونهکارخهب سرزدن...باشگاههب زدن سر_
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 ...صنعتهب شرکت قراردادبا

 و تردمیل خرید... دستگاه گرفتنیبرایکاظمیآقا باهجلس

 ...ثابتهدوچرخ
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 (گیسو)

 

 ...میکنم یادداشت سرعت با میگفت رویهرمورد

 وممیشهفکال آخرسر...مقابلشه تایپ ماشینهی انگارهکهمیگ تند اینقدر

 :میتوپم بهش تقریبا

 ...کهمنیست تایپ ماشین...یوااااششش_

 :میگه باپوزخند وهنمیکنمخرجمهینگاهمنی
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 ...باشیتر سریعمه تایپ ماشین از بایدیمیکن کار افشارهباییوقت_

 اعتمادهاینهمهبمدلیتو وممیچرخونهحدقیتو چشامو مردمک

 ...میدم نشون بیالخمدلهازت نفسشهب

 ...بنازییمیخواست چیتهبینبود اافشار پسرهاگمنمیدون

 ...میکنه وصل رو تماس وهمیخور زنگ گوشیش

 ...رسیدم_

 خودش زا دفاعیبرایخط پشت بدبخِتهبیفرصت هیچ وهمیکن قطعش

 ...نمیده

 ...میشههپیاد وهمیکن توقفهباشگاهی مقابل

 ...ممیشهباشگا واردمآرویقدمها با وممیفتهرا بیخیال سرش، پشت

 :میشه بلندهنشست میز پشتهکیپسریصدا ورود محضهب

 ....قطع زرت تلفن پشت کن ترک مزخرفتو عادت اینمامیرسا_

 ...میمونههنصف حرفش وهمیفت منهب نگاهش

 ...عصره بانوان سانس ببخشیدمخان_
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 ...کنم ورزش االنمدار خوش من_

 ومذارمیملبیروینمایش دستموهکهمیشماهروونمامیرسا خشمگینهنگا

 ...میکنم سکوت

 بخاطرمداریکارهجلس من امروز...منه دستیار رادمانمخان_

 ...باشه اینجاهب حواستهکارخون

 ...یشهم خارجهباشگا ازمامیرسا وهمید تکونیسر فقط تعجب با پسر

 ...زیاد عزت_

 ...ممیذار تنها ناباورشهنگا با رو پسر اون وممیش خارج سرش پشت

 ...میفتمهرا دنبالشهجوج مثلممن وهمیش ماشین سوارهدوبار

 

*** 

 :میگم وممیزنیسوت...میشمهپیاد ازماشین وممیشیهکارخون وارد

 ...ماستیهمحلهانداز اینجا کل...اووووه_

 ...میکنه حرکت دفترش سمتهب وهنمیکنمبهیتوجه
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 ...برسم بهش تاممیبخش سرعتمقدمهاهب ومدرمیار براش زبونمو

 نفس نفس با درآخر وهمیکن حرکتهزراف مثل درازشیلنگا اون با

 ...ایستمیم آسانسور مقابل زدن

 ...میشه سوار وهمیزن روهدکم

 ...میندازممسرووضعهبینگاههآیین دیدن با وممیش وارد

 معج چندش ازمصورت وممیکن تصورهمقنع ویرسمیمانتو با خودمو

 ...میشه

 "عتیقهمبپوشیرسم لباس من تا بشین"

 ...میشیم خارج وهایستیم آسانسور

 ...میشن متعجب ما دیدن با قراردارن سالنیتوهکیکم جمعت

 ورمامیرسا...میکنم حرکت نفسهب اعتماد با وممیگیر باال سرمو

 :میگههکوچولویی وهساد دخترهک منشیشهب

 ...بیار هاروهپروندهخجستمخان_

 اب تقریبامامیرسایوقت اماهنمیشهمتوجهمن میخ نگاهشهک خترد

 ...میکنههزمزمیچشم میادو خودشهب" االن"همیگ بلندیصدا
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 ...اتاقم بیا رادمان_

 ...روِچَشم_

 

 ...میشه اتاقشیاهقهو دکوراسیون محومنگاه وممیش اتاقش وارد

 ...شهکار اتاقیهانداز بذاری،مهیرو مارویهخون کل

 ..آقامچشیبگ بایدممیزن صداتیوقت...کن کار ادبیاتتیرو_

 ...میگذرونم نظر زیر از رو جاههم ومنمیگیچیز

 ..نشنیدم_

 چیو؟_

 ...قربانتومچش_

 ...ایستمیمهسینهب دست

 بگم؟ بایدهع_

 ...میده سرتکونماخ با

 ...میزنم زل چشاشیتو
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 ...سیاهمغال نوکربابات_

 وهمیش پشیمونیمنش دختِر ورود با بیادمسمتهبهربرمیدا خیز

 ...میکنه فرار وهمیذار میزیرو روهدوپروندهدختر

 بر لعنت...میخونم اموهفاتح زیرلب وممید درودیوارهب نگاهمو

 ...بازشود موقعیبهکیدهان
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 ...میادمسمتهب وهبرمیدار خیز در شدنهبست محضهب

 قرار لشمقاب آمیز تهدید انگشتمو وممیگیریجا اتاقشیتو بلم پشت

 ...میدم

 ...روسرت بکشن خشتکتو بریزنممیزن زنگیبزن منهب دست_

 نشون پیشونیش؛یهشدممتوریها رگ و سرخیچشمها

 ...میخورهمعم دردهبمتهدیدهمید
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 چیه؟یمیدون کارفرما کارگروهرابط_

 ...میندازم باال ابروهامو

 ...تومیدونی فقطهن_

 ...بدونههبعید دزدهی ازیندونیدار حق_

 مور مورمبدنمتما وممیکن حس رومصورتیتو خونمهجو

 ...میگیره وجودمو حرص...میشه

 بهش ومبریزمچشایتو نفرتمومتماممیکنیسع...بگممنمیتونیچیز اما

 ...میزنم زل

 :میگه پوزخند با وهمیبر جیبشیتو دستهاشو

 ...اخراج_

 ...ایستمیممسرجا صاف ومنمیباز خودمو

 ...بده خیرت خدا_

 ...میکنم حرکت در سمتهب

 ...بده پس پولمو قبلش_
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 ...مبرمیگرد ومبودهبرداشتهکیقدم

 ...میزنم زل بهشهواررفت

 ...ودهنبهک ابروت و چش عاشق کنه؟ کمک بهتیداشت توقع پسهچی

 ...میگیرم سمتشهبهداخلش پولهکیکارت 

 ...میکشم دستمو دستش،یتومبذارهازینک قبل اما

 ریدخیبرا عصرمگفت بهشیوقتهمیگیر جونمچشایجلومگندهنگا

 ...میبرمت کفش

 ...راغمونس بیادهدیگهنمیتونیمیترس ازنگاشهکهآقاه اونمگفتیوقت

 رنگمچشا مقابل خوشحالش و امیدوارهنگایوقت

 ...همچی زیرمبزنمنمیتونهمیگیر

 ...غرورمه ترازممهمگند

 :میکنمهزمزمهآهست وممیکن مشتمدستیتو رو کارت

 ...میخوام معذرت_

 ..منکنهتوج مزخرفش پوزخند اون و پیروزیچشماهبممیکنیسع
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 ...بگو تر بلندیگفتیچمنشنید_

 ...آقا....میخوام معذرت_

 ...همیفتهرا میزش سمتهب وهمید تکون سر

 ازش اتاق از خروجیبرا وممیکن جمع غرورمویهاهموندهت

 ...میگیرمهاجاز

 ...میده تکون سرشو باز

 ...میکنمیتالف کاراتوهبش رد پل ازمخرهکیروزهی

 ...میکنم حرکتیمنش میز سمتهوبممیش خارج اتاق از گرد عقب

 ...میشینمیصندلیرو کنارش

 ...گیسوام من_

 دراز دستشو وهمیزنیلبخندمبهیعروسکیهچهر با بانمکهدختر

 ...میکنه

 ...هستم تاراممن_

 ...میکنمهنگامدستیتو کارتهب وممیزن بهشیلبخند
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 ...دارهمکار افشارهمیگمگوش بیخ ازهدختر وممیکشیآه

 ...میشم وارد وممیکن باز درو

 :میتوپهماخ با وهمیگیر باال سرشو

 ...تویبیامدادنهاجاز بهت من_

 :میدههادامهکممیکن حرکت میزش سمتهب

 ...بیاهدوبار بزن در بیرون برو_

 ...میبندم حرص از چشامو

 ..میخواره تنش خودش ببین خدایا

 نرم؟هاگ_

 :میگه پیروزشهنگا با وهمیشینهسینهب دست

 ...داشتیاهنتیجهچ قبلمون بحثهکیدید_

 ...روتهب تف

 ...میزنم در وممیکن خارج نحسش اتاق از عصبیمو وممحکیقدمها

 ...نمیده ورودیهاجازممیزن دریهرچ
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 خودش مخاطب منوهمیکن قطعیوقت وهمیخور زنگ تارا میز تلفن

 :قرارمیده

 ...ببیننت نمیخوان االن بیاهدیگ وقتهی گفتن افشاریآقا_

 ...میشینم سالنیتو مبلیرو وممیکوب اتاقش درهبیلگد

 ..."ببرن کاراتو وقتتو خودتو مردشور"
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 ...میپرونم مگس وممیشین همونجایساعت یک

 ...میخندم ریزریز ومقرارمیدهسوژهمیش ردیهرک

 اصرار وهشکمشیرو کمربندشهکیکوتاه قد کچلیآقا این مثل

 ...برداره رو میزیرو سنگینیهبستهمیتون خودشهدار

 ...نمیکنمهتوج خونیاشیکرهب وممید قورت وامهخند
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 ...میرم سمتشونهب

 اون اماهکن بلند روهجعبهدار اصرار اسهکاو اسمشمفهمیدهکیپسر

 ...نمیذاره مرد

 ...زوردارم...نیستم چالقمخود_

 ...کنم کنترل زبونمومنمیتون

 ...پهلوون نکشیمون_

 ...میزنه زلمبهماخ با مرد وهمیش بلند افرادیهخندیصدا

 هستی؟یکهتودیگ_

 رکتح دفترش سمتهب وهمیکنماحضار افشارمبد جوابشوممیخوا تا

 ...میکنم

 ...میشم واردهاجاز صدور محضهب وممیزن درهبهچندتق

 ...بیار رو جارو ویِت برو_

 ...میپره باالمابروها

 !کنم؟ صدا رویابدارچ_
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 ...بیار ردارب خودتمگفت گفتم؟یچینفهمید_

 ...میبینه گیجموهنگا

 ...میکنه رهاش وهمید قرار هوایرو اشوهقهو فنجون

 ...میکنمهنگا رفتارشهب متعجب وهمیشکنیبدیصدا با فنجون

 ...کن تمیزش_

 ...میفهمم خوب هدفشو وهکن تحقیر منو میخواد

 ...دمربرمیگ اتاقشهب جارو ویِت با وممیکن سکوتمگند بخاطرمه باز

 ...میشممکار مشغول حرفیب

 ...ببینههک نیست جزخودشیکسهاین خوبیش حداقل

 ...میدمیدار دل خودمو

 "نکن کرفیهیچهب و کن تصور کوچولوتویآبج فقط گیسو باشمآرو"

 ...فرامیخونه اتاقشهب رو تارا وهبرمیدار میزشو تلفن

 ...شانسیخشکهب

 ... میکنهماذیت منیرو متعجبشهنگا وهمیش وارد تارا
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 ...بیارمبرا رو صنعت افشاریهپروند_

 قطف...بگییمیتونستمه تلفن پشت اینو بشر توروحت سگ

 ...اینجا کشوند روهدختر من کردن تحقیریبرا

 :میگم نفرت با وهمیش مشتیِتیهدست دوِرمدست

 برم؟ممیتون_

 ...بیای باید خودت فردا از_

 ...رسرشه ازون من اما_

 ...مرخصی_

 ..میبرم فرو ومخشم وممیکن سکوت

 ...میرسهممن نوبتهباالخر...پسر شیک بتازون
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. ..میکنم حرکتیاصل خیابون سمتهب وممیزن بیرونهکارخون از

 وممیبرمجیبیتو دستهامو... میکنه بارشهب شروع آسمون از برفمنمن

 ... میکنم حرکتهآهستیباقدمها

... میرسم متروهایستگاهبیکمنفهمید ومبودمخودیهوا و حال تو

 ...گندمه روز امروز... برمیگردمهخون سمتهب ومسوارمیش

 ...بگردیممروباه جاههم عصرمداد قول بهش

 ومدرمیچرخونیتو رو کلید...میرسمهخونهب ساعت یک بعدازهباالخر

 وممیزنیلبخند... میشه جمعمتوبغلهگلول مثلیچهی

 ینب ازمغمها ویخستگیههمیراحت همینهب... میشههفشردمآغوشیتو

 ...میره

 ..بگردم دورت منیاله...من فندقمجووون_

 ...میزنه زلمبه آبیشیچشا با وهمیگیر باال سرشو

 دیگه؟ممیری امروزیآبج_

 ...میریمهکهبل_
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 ... میزنم زل شبه بالبخند وهمیشهخون وارد زنان جیغ

 خوشحالمگذاشت پا زیر غرورموهاینک از شادش، صورت دیدن با

 ...شدم

 ...شادنمیکرد منو لبخندا اینهانداز تودنیا چیز هیچ

 ...میخوریم ناهار وممیزنیهسروکلمگند با عصر تا

 ...ایستهیدرمیجلو من منتظرهاماد حاضروهمیشهک عصر

 ...دیگه زودباش_

 ...میام االن نزن غر ینقدرا حاالهخوب_

 ...میندازمینگاههآیینیتو بار آخرینیبرا وممیذارمسر کالهمو

 ...میشیم خارجهازخونمباه وممیگیر دستشو وممیرمگند سمتهب

 یکانپیآشنا بوقیصدا با کنم، پیدایتاکس تامایستیمهسرکوچ

 ...برمیگردم سمتشهبیاس

 ...برسونمتون خانوما_

 :میگههعشو با وهمیکشمدره ابرومگندمبگیچیزهازینک قبل
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 ...نشوممزاحمنمیا تو پیکان با تیپ بااین من_

 ...میخندیم بلندیصدا با حرفشهب جفتمون

 ...میکنه بازمگندیبرا رو عقب در وهمیشهپیادیاس

 ...اسی مرگهبد افتخار روهایندفع_

 سمتهب سرشو وهمیندازیاسیاسرتاپهبینگاه مغرورشهنگا با مگند

 :میزنه پچهآهست وهمیار من

 باشه؟ جنتلمنهمیتون نظرتهب_

 وهمیکن حرکتیاس سمتهبهکممید تکون تردید بایسر

 ...میگیرهیجا عقبیصندلیرو

 ...میشینم ماشینشیتو وممیزنیاسهبیلبخند

 بریم؟ کجا خب_

 ...کنم خرید فندقهواسممیخوا خرید مرکز برو_

 ....میکنه حرکت وهمیزن جا رو ماشینیهدند وهمید تکون سر
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 جا بینمونیصندل دو ازبینمگند وهمیکن روشن ماشینو ضبطیاس

 ...میزنه بشکن وهمیگیر

 ...میدهمگندهب نگاشوهآین از وهمیکنیهمخونهخوانند بایاس

 

 ...واالیخوشگلهلبهاتیرو آتیش گل

 ...واالیداریلبهای عجب

 ...واالیخوشگلهچشمات عاشق من دل

 ...واالیداریچشمهای عجب

 ...مارا دلیلرزوند نگات ناز توبااون

 ...هزارماشااهللیلعبت
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 ...میره هواهب جفتمونیهخندهکهمیگیر رو ازش ناز بامگند

 خرید مرکزهبهخند ویشوخیکل بعدازمگند ویاسیگریاهلود با

 ...ممیرسی

 ...میشیم واردمباه وهمیشههمرا باهامونمهیاس

 ...ممیفتیهمرکزرا کافیشاپ سمتهب وممیکن خریدمگندیهواسیکل

 پیشنهادهب وممیزنی سوت قیمتهاش دیدن با

 ...تومعدهمجگربزنیممیرییاس

 ...میرونه کثیف ساندویچ سمتهب وهمیش عوض نظرشهرا وسط اما

 تا ور هامون ساندویچ ؛ممیبینی رو سرویس سلف وممیشی واردیوقت

 ...میکنیم پر حلق

 نماشی عقبیصندلیرو گرفته، خوابشهکمگند وهمیش تاریک هوا

 ... میره ازحال وهمیکش دراز

 :میزنه پچهآهست وهمینداز بهشینگاهیاس

 ...گیسو_

 ...خوند ازشونهمیش راحت رو تردیدهکممینداز چشمهاشهبینگاه
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 باز؟هچت_

 ...میده جلوهب وهمیگیرمازهنگا

 یادته؟ محل تواینیاومدیاولیروزا_

 ...بودیمدنبال خرمگس مثل...یادمه_

 ...بفهمیینمیخوا چرا گیسو_

 :میتوپم بهش اماممیار پایین صدامو تن

 منهنهکیمیدون... ما بین اسهشدمتمو بحث اینیاس_

 بخاطر رومگندمنمیتون...بودنیزندگ مردماد توهنمازدواجماد

 داداشمبعدشهب ازین تاامروزمبرایکردیبرادر تو... بدم عذابمخود

 ...هستممنوکرتمخود بمون؛

 ...میزنهیغمگین لبخند وهمیکن سکوت

 ...داری حق_

 ...میکشمیپوف

 ...حاجیهخون برگرد...زادهمحرو شیطون بر لعنت_
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 ونبینمیحرف هیچهخونهب رسیدن تا وهمیندازهرا رو ماشین حرفیب

 ...نمیشه ردوبدل

 

 ییاغ_دختر#

20 

 

 (امیرسام)

 

 ...برمیگردمماتاق سمتهب وممیریزمرنگیمشک ماگیتو روهقهو

 ...میکنم مرور فردامویهاهبرنام

 " صنعتگران شرکت باهجلس"

 ...میکشمیپوفهکالف

 :میکنه برقرار رو تماس بوق چند بعدازهکممیگیر روهکاویهشمار

 امیر؟مجان_
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 ...نزنمصداماس تکمصدبارگفت_

 ...شدهیچهپکر چرا صدات...حاال خب_

 زیرقیمتشونمنکرد پیدایراه هنوز...داریمهجلسیجبار با فردا_

 ...گرفتن باال دستشونوهلنگ کارمون میدونن...بزنم

 دنبال... داشت مشکل امیهکارخون باماولش از شرکت این_

 ...بزنه زمین مارو تاهمیگردیهرراه

 قطع وممیکنییادآور بهش روهکاویکارا وممینوشماهازقهویاهجرع

 ...میکنم

 نمایشهصفحیرو گیسو ازیپیاممبذار کنار رویگوشممیخوا تا

 ..میشههداد

 خونتون؟مدمبیا فردا_

 حبتشص طرز از...کنهمسالهنهبزن فحرماحترا باهبلدهن گستاخیهدختر

 ...کنم تنبیهشممیگیرمتصمی وممیشیعصب

 ...کارخونه بیاممستقی_

 ...میکشم دراز تختیرو وممیذار کنار رویگوش
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 ابخو زیادیخستگ ازفرط ومبودهکارکشیدمازخود حد از بیش امروز

 ...برنمیگیرفت در چشامو

 ...میکنم برقراریتصویر ستما ارغوان با ومبرمیدار رو تبلت

 زل هشبیدلتنگ با وهمیبند نقشهصفحیرو اشهچهرهکهنمیکشیطول

 ..میزنم

 داداشمسال_

 :میگم دلخور

 ...دارین دنیا سر این داداشهی هست یادتونهخوب_

 ...میدونی شرایطوهک خودت بابایا_

 ...چخبر...خب خیل_

 ...نداشتههسابق بیداری؟ توچرا بیخیال منو_

 ...بودمهخست_

 ...میکشم باال تختیرو رومخود

 ...میشینههآشپزخون میز پشت ارغوان
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 ...تو دوش روهافتادهخانواد فشاریههم_

 ...دیگههسخت بودن پسر تک_

 قطعهینمیب رومسرهم پشتیهاهخمیازیوقت وممیکنی صحبتهدیگمیک

 ...میکنه
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** 

 ...داشتم درپیش وریسخت روز امروز

 ...روندمهکارخون سمتهب ومسپرد آرشهب روهباشگایکارایتلفن

 ...کردم حرکت آسانسور سمتهب ومکرد پارکهمحوطیتو رو ماشین

 در دو بینیکتونهی بشه؛هبستیکشوی درهازینک قبل اما ومزد رو کلید

 ...کیه صاحبشمکن فکر نبودینیاز دیدنش باهک گرفت قرار
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 ..برداشت کفششو و اومدهبازشد مجدد دِر سمتهب دو با

 ...بودم عالیشیگیرهنشون فکرهب من و زد خشکش من دیدن با

 ...دادم جوابشومسر دادن تکون باهک کردمسال کنان هن هن

 ...بود عجیب دختر این چیزههم

 رختدهی سمت ازمبودهندید حالهب تا اصالهک میزد سر ازشیرفتارای

 ...بشهمانجا

 ...رفت فرومهیتوماخمها ومانداخت تیپشهبینگاه

 ...شقهکلیهدختر

 ...تمرف کنفرانس اتاقهبممستقی ومشدیهپیاد و ایستاد آسانسور

 ...داد قرار میزیرو هاروهپروندیمنش

 یداپ بهشون گیردادنیبرایدلیلممیکرد زیروروشون وممیخوندیهرچ

 ...میکرد ترهکالف منو این ومنمیکرد

 ...کردم درخواستهقهو ومبرداشت رویگوش

 ...دش اتاق وارد جارو ویِت با بعدهچندلحظ و رفت در سمتهب گیسو
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 ریختیش؟_

 حتما...میگشتهقهویهلک دنبال زمینیروهکمزد زل بهش متعجب

 هربارهکهکرد تصور پست اینقدر منو واقعا یاهگرفت شوخیش

 رو شدم، پشیمون  انجامش از بعدیحتهکیبالی اونمبخوا

 ...بیارم سرشهدوبار

 ...سرجاش بذار برو_

 ...زدمهاشار دستشیتو وسایلهبهک زد زلمبههشد گردیباچشا

 رو ردخت این با زدنهسروکل پرونده،هدرباریفکریدرگیرهاینهم وسط

 ...داشتممک

 ...شدن اتاق واردهکاو و قراردادیطرفاهباالخر و گذشت ساعتمنی

 ...بشه جلبمسمتهب ها حواسیههمهکمزدیاهسرف
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 (گیسو)

 

 بغل مردهبیزیرچشم نگاهمو حرفاشون ازمسردرنیاوردن ازهکالف

 ...دادممدستی

 ...بودیچهجلس اینیتو من نقشمنمیدون

 ...بودهوردآ فشارمبهیکالفگ نشستنم؛ هویج مثل اینطور با اما

 و اعداد نوشتن درحال بود شرکتشون حسابدارهکمدستی بغل

 ...قرارداد بودهشدهنوشت باالشهک بودیکاغذیرویارقام

 حسابیهرچ اما کرد آنالیزمذهن ومداد اعدادیرو نگاهمو

 ...نمیومد در جورمههب خرج و دخلممیکرد

 میلیارد 1ینهای کاریبرا اما بود میلیون 133هشد مصرف مواد مبلغ

 ...کنن دریافت قراربود

 هیچ ومکردهمطالع روهپروند من...اومدین خوشیخیل_

 833هکیازونجای... نیست رومون پیش داد قراریامضایبرایمشکل
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 اجناس تحویلیبرا میلیارد 1 ما پس شده؛ مصرف مواد میلیون

 ...میکنیم پرداخت

 ...دادم اعدادهب نگاموهدیگ یبارمامیرسا حرف با

 داشت حسابدار؛ شخیص شخصیازونجای و میلنگید کارییجا

 ...شد تبدیل یقینهبمشک میکرد تصحیح رویاعداد

 من یاشاید زدیخبیث لبخند بودیمسن مردهک شرکت رئیسیجبار

 ...کردم حسیاینجور

 منیصدا زدن؛ امضا از قبل اما داد قرارمامیرسا مقابل رو داد قرار

 ...شکست رو سالن وتسک

 ...نکن امضا_

 ...بشمهدستپاچ شد باعثمامیرسا خشمگینهنگا

 ...کشیدم حسابدارشونیجلو از رو کاغذ ومکرد جمع جرئتمومتما

 !خانم؟یمیکن چکار_

 ...اینجاهچخبرمببین بذارهدقیق دو_

 ...رادمانمخان_
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 ومبرنداشتهمحاسب از دستمهمامیرسایعصبیصدا شنیدن با

 :گفتم اطمینان بامشد مطمئن کامالیوقت

 ...میذارنیگشادهکال سرت دارن اینا اما معذرت_

 جلوشو ؛ بود اسمشهکاوهکیمرد اما برداشت خیزمسمتهبمامیرسا

 ...قاپیدمدست از رو کاغذ و گرفت

 :گفت و دادیجبارهب نگاشومبااخ و متعجبهمطالع از بعد

 در میلیون 133هشدهاستفاد موادهتنوش اینجا..میگه راست_

 ...کردین حساب میلیون 833 مایبرا شماهکیصورت

 ...شد پخش سالنیتوههمهم و گرفت رو کاغذمامیرسا

 و جل صنعتگران شرکت شدو بلندمامیرسا هوار و دادیصدا

 ...شدن خارجهکارخون از و کردن جمع پالسشونو
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 سمتهآب،ب لیوانهی با ومرفتهونآشپزخهب سرعت با

 ور اتاق طول و بود سرخ عصبانیت از اشهچهرهکمبرگشتمامیرسا

 ...میرفت رومقد

 ...امیرسام باشمآرو_

 :بپریم جامونیتوهکاو منو شد باعث باال تن با صداش

 دوهزار قرونهی بحث کاوه؟یمیگیچیمیفهم باشم؟مآرو_

 سرمونیبالیهچیمیفهم بودهنفهمید گیسوهاگ...میلیارده یک...نیست

 میومد؟

 سمموا بود بار اولین...کرد قفلماسمیرومذهن ومنفهمید حرفاشوهبقی

 ...بودمهزد زل بهش باتعجب و میکرد خطاب

 ...خیرگذشتهبهک خداروشکر_

 ...من پیش بیار رویرجب...تو نظر ازهآر_

 ...امیر_

 ...گفتمهک همین_

 ... شد خارج اتاق ازهکاو...نشست و رفت میزش سمتهب
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 رو لیوان ومرفت سمتشهب تردید با و افتادمدستیتو آب لیوانهبمنگاه

 ...گذاشتم مقابلش

 ...بخورینسوزوند روهکارخون کل تاهتند آتیشت_

 اماهکنماهروان خشمگینشویهاهنگا ازییکمبازمداشت انتظارهلحظ اون

 ...کشید باال رو لیوان نفسهی و کرد تشکر لب زیر

 ...گرفتمهفاصل میز از من و شد اتاق واردیجوان مردههمراهبهکاو

 دش نزدیکممیزامیرساهب شد خطابیرجبمامیرسا توسطهک جوان مرد

 ...شد روهروبمامیرسایعصبیصدا باهبگیچیز خواستههمینک و

 رشتتهمگ نیستی؟ حسابدارهمگ هان؟ ای؟هچکار تواینجا_

 اونهاگیمیدون هیچ بسنجی؟ ویبفهم هارو قراردادهک نیستیاینجور

 میومد؟ سرمونیبالیهچمبودیهبست رو قرارداد

 ...کردم مرور چندبار هاروهبرگ اون من آقا اما_

 ...اخراجی_

 :شد بلندهکاو اعتراضیصدا

 ...رویهزیاد امیر_
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 ...بیرونمقازاتا برین...کنهتصوی برویرجبیاخراج_

 ...رفت دنبالشمههکاو و شد خارج اتاق ازهافتادیسر بایرجب

 ...کردممتوقفمامیرسایصداهکمکرد حرکت در سمتهبهاینکمه من

 ...توبمون_

 ...خوندم اموهفاتحمدلیتو ومداد قورت صدا با دهنمو آب

 ...اظهارنظرهبهچ تورو گیسو برسرت خاک

 اروج ویِت االن آیا...میشی بوکسشهکیس االنهخلوت دورشهک حاال

 !الزمه؟

 ...بشین_

... نداشتم زدن حرف جرئت درواقع... نشستم حرف بدون

 مرور رو بدم، باید زدناش دادهبهکیهای جوابههممذهنیتو

 ...میکردم

 ...ممنون_

 ...زدم زل بهشهشد گردمچش دو با و شد پودرمذهنیتیههم
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  کرد؟ کرتش ازمن االن این

 ..یستن اتاق تو دوتا ما جزیکسمبش مطمئن تامانداختماطرافهبینگاه

 ...میکردم ضرر میلیارد یک میشد امضا قرارداد اونهاگ_

 ...جوابش درمبگیچمنمیدونست درواقع و نمیچرخیدمزبون

 کردم؟یفضولهکممیکن خواهش

 جلسه؟هبمریدهکمگرمدم

 ...پاشدممازجا ومداد تکونیسر جوابش در
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 ...رفتم تارا میز سمتهب ومشد خارج اتاق از

 :زد پچهآهست و انداخت اطرافشهبینگاه

 عصبیه؟یخیل_
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 ...تر اونوریخیل از_

 ...درمیاره پدرهممونوههفتهی تامشدی بخت بد_

 با... باشه تند آتیششمه اینقدرمنکن فکر... کردم سکوت درجوابش

 ...یهیچهدیگهکهبقی کرد رفتاریاینجورمبود خونیش دشمنهکینم

 

***** 

 

 (امیرسام)

 

 ...کردم پرت میزیرو رویگوش

 ...کنم پیدا ازکجا روهاولی مواد حاال

 ...زدم چنگ موهاموهکالف چندبار

 ...کنه کمکمبه میتونست نفرهی فقط مواقع اینطور

 ...شدم خارج اتاق از ومتبرداش هاروهپروند و سوئیچهعجل با



 

 

ROMANZO_O 

1
0
3 

 

 ...خونهیبریمیتون رادمانمخان...کن کنسل هاموهجلس_

 ...روندم کرج سمتهب ومشد خارجهکارخون ازهعجل با

 

** 

 هن...کرد باز درو قربون مشهباالخر تا ومفشرد چندبار رو در زنگ

 ..داد تکون سر کنان هن

 کنن ستدر رو آیفون این بگومگفت چندبار قربون مش_

 ...نیای پات بااینهراهاینهمهک

 ...کردمدعوت داخلهب و زدیلبخند

 مهربونشوهنگا سکوت در وهکن صحبت نمیتونست قربون مش

 ...دوختمبه

 ...شدم وارد ومکرد پاتند ساختمون سمتهب

 ...سالم_

 ...دز برق چشاشونمدیدن با و برگشتنمسمتهب جفتشونمصدا با
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 ...پسرم گل جلو بیا ست؟اینجایک ببین_

 جا توش خودمو ومرفتممادربزرگ آغوش سمتهب

 ...کاشتم پیشونیشهبیاهبوس...دادم

 قرمزیکرس کنار همونجا ومبوسیدمه رو پدربزرگ دست

 ...نشستم بودهشومین نزدیکهکیرنگ

 پسر؟هچیشد_

 ...دارم نیاز کمکتونهبهخراب وضع...آقاجونمبگیچ_

 ...برم دنبالش کردهاشارمبه و برداشت وعصاش آقاجون

 ...نشست میزش پشت ومشدی کارش اتاق واردمباه

 ومکرد تعریف براش رویچههم ومنشست میزش مقابلیصندلیرو

 ...دادم دستشهب هاروهپروند

 شنیدن باهک گذاشتمرو پیشیراه آخر در و کرد فکرهلحظ چند

 ...زدم زل بهش تعجب با پیشنهادش

 ...میکشه منومه مامان ییعن...نمیتونم من...آقاجون میگینیچ_
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 باهاشمخود من...پاشوهنمیزن حرف من حرف رو چیه؟ کشتن_

 ...میگیرم تماس

 ذهنشهب فکر اینیچجور... شد نااامید آقاجون کمک ازمامیدیههم

 ...رسید

 دراز در طرفهب دستشو و نکردهتوجهکمدوخت بهش عاصیموهنگا

 ...کرد

 ...برنمیگرده حرفش ازممیدونست

 ...شدم خارجهخون از مادرجون ازیخدافظ با ومپاشد ناامید

 ...زدم زل روهروبهب ومنشست فرمون پشتهچنددقیق

 ...منیهآیند طرفهیهکارخون طرفهی

 آوردنش بدستیتوهکیمیراث بخاطرمکن فدا خودموممجبورمبازه

 ...نداشتمینقش کمترین

 

 ییاغ_دختر#
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 ...برمیگردمهخون سمتهب درگیر فگر با

 ..میگیره آغوشهب منو مامان ورود محضهب

 ...نمیگمیچیز وممیکشیپوف

 ...زد زنگ آقاجونت_

 ..میدونم_

 ازش دیدی؟ روهدختر...میشی عاقلیدارهکمشد خوشحالیخیل_

 اومده؟ خوشت

 ...هنشناخت منو هنوزممادر...میزنمیپوزخند

 ...میشه جمع لبخندشهکهمیخونمازچشا حرفمو انگار

 ...یدمم ماساژ اموهشقیق شصت، وهاشار انگشت با وممیشین مبلیرو

 ...میدوزهمبه نگرانشوهنگا وهمیشینمکنارممادر

 کردی؟ قبول چرا پس_
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 ...بده نجاتمونهمیتون باباش...کرده افتهکارخونمسها_

 ...میشه ناباور نگاهش

 ..بکنی اینکارومنمیذار_

 ...  مادرممجبور_

 ...میکنی نابود رو دختر اون و خودتویزندگ_

 ...پامیشممازجاهکالف

 ...بزنم وجدانمو قید باید کارخونه، و وجدان بین...میارممک نفس

 ...میخورهمگوشهب عصبیشیصدا وممیکن حرکتماتاق سمتهب

 ...کنههسیا زندگیتو پول بخاطر آقاجونتمنمیدهاجاز من_

 ...نرسهمگوشهبیصدای تاممیبند رو اتاق در

 

********** 

 (گیسو)
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 ...موندم همونجا ومبرنگشتهخونهب امامبرگرد دادهاجازمبههاینک با

 ...کردم حرکتهکاو اتاق سمتهب و ندادهاجازمکنجکاوی

 ...پاشیدمصورتهبیلبخند ومشد وارد درهبهتق چند با

 ...قهرمان بیا_

 اس؟هترسیدههمهنگا اینجا؟چراهمیگذریچ_

 ...بشین_

 ...میدوزممچش بهش منتظر وممیشین مقابلش

 ضررمونهب نشدهبستهکمه قرارداد... کرده افتمسها...خرابه اوضاع_

 ...شده

 ...نمیشهمحالییهیچ میزنه، حرف اوضاعهدربارهکمیک

 ...میفته حسابدار اتاقهبمنگاه وممیزن بیرون اتاقش از

 ...میکنم قفل داخل از درو وممیش اتاق واردییواشک
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 نبودن از تاممینداز اطرافهب نگاهمو وممیر میز سمتهب پاورچین

 ...بشم مطمئن دوربین

 ...میکنم رو زیرو هارو کشویههممنمیبینیچیزیوقت

 ...همیکن جلب اموهتوج دیواریرو کمد

 ...نمیشه باز اماممیکش کشوییشو در وممیر سمتشهب

 اق،اتیهگوش کوچیکیهمیل دیدن با وممیچرخمخود دور دورهیهکالف

 ...میدارم برش وممیر سمتشهب سرعت با

 ...میزنم زور وممید قرار در بین روهمیل

 ...میلرزهمدستها وممیکن عرق استرس شدت از

 ...میشه بازهباالخرهکممیکن تکرار کارمو چندبار

 ...میشم بررسیشون مشغول وممیار بیرون هاروهپوش

 ....میزنههجرقمسریتویفکر وممیکنیبررس رومارقا و اعدادیههم
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 ...برمیدارم هاروهپروند وممیگیر گاز لبمو خوشحال

 اردوهکاو ومامیرسا وهمیش باز شکستنیصدا با درممیرس درهب تا

 ...میشن وارد ها پلیس سرشون، پشت و شنمی

 کمد در شدن باز دیدن بامامیرسا وممیدوز بهشون ماتموهنگا

 ...میزنهمبهیپوزخند حسابداری،

 ...میزنم زل چشاشهب

 ..میکنیهاشتبایدار_

 ...کردم اینجا وارد تورومکردهاشتبا_

 ...میپیچهمدست دور رو بند دست و میادمسمتهب زن یمامورها ازییک

 ...میجوشهماشکیهچشم وهمیفتمدستهبمنگاه

 ...میزنم زل بهش بغض با

 ...نیستم دزد من_

 ...میشه خارج در از وهمیکن پشتمبه

 ...کنن بامن اینکارو...تنهاستمگندم...نیستم دزد من...صبرررکنننن_
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 تنجا مامور دست از بازوموممیکنیسع وهمیچکمهاهگونیروماشکها

 ...بدم

 ومن نذارهندار رویکسمگند...بهم کن گوش المصبمنیست دزد من_

 ...ببرن

 ...میشه خارج وهمید تکون افسوسیهنشانهبیسرهکاو

 هدایت بیرون سمتهبههمیچشمها مقابل وممیکن تقالهکیمن مامور

 ...میکنه

 ...نیستم دزد من...عتیقهمببین وایسا...نکردمیکار من_

 خدالعنتت...راهمههبمچشمخواهرکوچیک...فندقمیبرا میاد دردهبمدل

 ...کردنیخوبهبهچ تورو گیسوهکن
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 خشمگینموهنگا آخرین ام،هفایدیبیتقالها از ناامید

 ...میزنمیپوزخند وممیندازمامیرساهب

 ...میگیرمیجا پلیس ماشین عقبیصندلیرو ومبرمیگردون رو

 ...میفتههرا ماشین نمیکشه، طول وهمیشینمکنارمه مامور زِن

 ...میبندم چشامو وممیچسبونهشیشهب سرمو

 ...بگیرم تماسیاس با فرصت تواولین باید

 ...میکشونه خودش دنبال منو مامور وممیرسییآگاههب

 ...شکستی دستمو یوااااش_

 ..بیفتهرا کنهکوتا زبونتو_

 ...میسوزهمدستیرو دستبندیجاهکهیکشم دستمو باخشونت

 ...کنهمی پرتهبازداشتگاهبمباخش منو وهنمیکنیتوجهمها اعتراضهب

 ...بزنم زنگ باید_

 ...نمیتونی_

 ...پیششهبرییکمبگ باید تنهاسمخواهر_
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 ...میذاره تنها منو وهمیبند درو وهنمید اهمیت

 ...میگیرم بغل نوهاموزا وممیزنهتکیهگرفتمن دیواریهگوش

 ...شنب سرازیرمآرامشیبرا اشکهام،ممیدهاجاز وهپرمیکشمگندیبرامدل

 ...میکنمهگری وممیذارمدستهایرو سرمو

 دادی،منجاتهبشهگرفت میتونستممچهک جاهاینهم خدایا

 !انداختی؟مگیرمبیگناههکیجای

 بدی؟ نشونمبه قدرتتویمیخوا

 میکنی؟مککممکرد غلطمبگ

 میدی؟منجاتمکنهتوب 

 ...میشهیسیمان اتاقک وارد نور کهمیش باز در

 ...دارییمالقات_

 ...میفتمهرا دنبالش ومپامیشمازجا

 دیدنش با وممیش اتاق وارد مشغولیفکر وهافتادیباسر

 ..دربرمیگیره سراسروجودمومخش
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 میخوری؟یگوههچ تواینجا_

 ...میزنه زلمبهیخنث

 بخاطر رو لطف این..خونمون ببرن خواهرتومسپرد_

 ...میکنمیکردمبههکیلطف

 ...میشه پا ازجاش

 ...نمیخوابه من بدونمگند_

 :میاد صداش وهمنهب پشتش

 ...مسافرتیرفتمگفت بهش_

 ...کوبممی پشتش دستمو وممیر سمتشهب وهمیزن چنگمگلوهب بغض

 ذابع خواهرمو شرفتهب تف...نمیکنه باور لعنتی؟ بهشیگفتیچ_

 ...کوچیکهیخیل هنوز اون... هند

 دادنم، هلهبا ومنوهمید من گریونیچشاهب اشوهزد بهتهنگا

 ...میدههفاصل ازخودش

 بدم؟ عذاب روهسال 9یهبچهییچهواس...تویمیگیچ_
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 ...میکشم باال دماغمو وممیزنهتکی دیوارهب

 اشونهباجناز مسافرتن بابا امانممگفت بهشهکیبار آخرین_

 ...روشدهروب

 ...میکنه خروج قصد گرد عقب وهمیش غمگین نگاهش

 ...مینالم عجز با بار آخرینیبرا

 ...بیگناهم من_

 ...میشه خارج اتاق از وهنمیکنیتوجه

 ...میکنه پر رو اتاقیفضامهق هق وممینشینمزانوهایرو

 

 ییاغ_دختر#

01 

 

 (امیرسام)
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 ...میرونمهخون سمتهب خرابیاعصاب با

 ...بودمهکرد تهدیدشهاینک با کرد خیانتماعتمادهبیراحت همینهب

 ...بشممگند نگران بودهشد باعث حرفاش

 ...کوبیدم رو درماشین ومشدهپیاد

 ...کرد جلب توجهمویاهبچگونیهگرییصدا ورود محضهب

 زانوهاشوهکمدید رومگند ومرفت حیاطیهگوشیافرا درخت سمتهب

 ...بودهزد بغل

 گندم؟_

 ...میکنه پاک اشکهاشو وهمیندازمبهینگاه

 ...دادم بود، آلود اشکهک آبیشیچشمهاهب نگاهمو ومزد زانو کنارش

 میکنی؟هگری چرا_

 ...گفتی...دروغ...بهم...شما...چون_

 ...میکردهسکسکهگری ازشدت

 ...نگفتم دروغ من_
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 رفک مسافرت؟هرفت گیسو.... خرم؟ من.... یکرد فکر.... جیحا برو_

 فتنر بابات مامان گفتنمبه بار آخرین نمیفهمم؟...ماهبچ چون...کردی

 اونا؟ پیشهرفتمه گیسو...برنگشتنهدیگ اونا... مسافرت

 کودکانه،ممعصومچش جفتهی آلودشو بغضیصدا دیدن با

 ...فرستادم لعنتمردآو براشهکیاهبهون بابتمخودهب

 بهتهدار مردهی...خوبه حالش گیسوممید قول بهت من...نکنهگری_

 ...میده قول

 ...میزنه زلمچشاهب تخس وهمیکش باال دماغشو

 باور رو...بزرگامادیمردایقوال... بعضیهمیگیاس داداش_

 مرده؟ گیسو...ازوناییمتوه...نکن

 ...میگیره اوج هقش هقهدوبار

 ...پامیشممازجامکن آرومشمنمیتونهازینک ارناچ

 ...میفرستم سراغش خدمتکارارو ازییک وممیرهخون سمتهب

 ...میشه ساختمون وارد گریونمگند با خدمتکار
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 بیحالهباالخر وهمیذار روسرش هاش،هگری با روهخون کل شب تا

 ...میبره خوابش وهمیش

 ..ینممیب سرشیباال گریونیچشما با رو مامان وممیکن باز اتاقشو در

 خواهرشه؟ گیسو_

 :میدههادام وممید تکونیسر

 ...میگه هذیونهدارمتوخواب_

 ...میکشممصورت تاپایین ازباالیدست

 ...میزنه کنار ازصورتش رومگندیموها

 کجاست؟ خواهرش...خوشگله چقد_

 ...باشین مراقبش فعال...مفصله اشهقضی_

 ...میرم بالکن سمتهب وممیزن بیرون ازاتاق

 تماداع بهش بازمنمیتون اماهباگیسوع حقهمیگمدرونیتویصدایهی

 ...کنم

 ...خاستگاریممراسیبراهگذاشتمفشار تحت آقاجونمهیازطرف
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 من...نمیشه اما...پابندازه از منو تاهدادمه دستهب دست چیزههم

 ...کنن تالشمزدن نزمییبرا حاالهاباید حاال...افشارممامیرسا

 

 ییاغ_دختر#

02 

 

 

 (گیسو)

 

 ...بودمهزد زلماهنخورد دستیغذاهب ومبودهکرد کز دیواریهگوش

 ...نمیرفت پایینمگلو ازیوچیز بودمگند پیشمذکر فکرویههم

 ...ندادنمبه هم؛ رو زدن زنگهییهاجاز ومخبریب ازشهروز 13

 ...هدادگاهم امروز

 ...میبرنمحکمبراهگنایب دارن ومافتادهگوشهی تنها و کسیب
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 ...میگیرم دندونهب لبمو وممیکن بغضمهزار باریبرا

 اونو اینویکلفتهشد گندم، سریباالمبرگرد ازینجا من خدایا"

 .."نمیکنمیدزدهدیگمکن

 ...میکنم حس رو خونیشورهکممید فشار لبمویحدهب

 ...میبندم چشامو وممیزنهتکیمرس پشت دیوارهب سرمو

 ...میکنهماعال رو رفتن زمان مامور

 ...پامیشممجا ازیحالیب با

 ...میفتمهرا سرش پشت جونم،یبیقدنها با

 ...میدم فشارمهیرو چشمهاموهدادگاهب رسیدن تا

 دستبند شدنهکشید وهمیشهکشیدمدست رسیدن محضهب

 ...بدم فشارمهیرو موچشاهمیش باعث دستم،مزخیرو

 ...میکنم تند هامومقد ومنمیدیاهمیت

 فکریهرچ وهدار دردمدست بیشترازمدلیرومزخ

 ...نمیکنم پیدا بهبودیشیبرایراهممیکن
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 ونهاشهخانوادهکیهایممته وممیکنهنگا اطرافهب وممیشین سالنیتو

 ...میگذرونم نظر از رو میدنیدار دل بهشون

 وارد دناامی میکنن،ماعال رومورود زمانیوقت وهمیگیرمکسییبیرابمدل

 ...میشمهشعب

 ...ایستمیممجایگاهیتو

 ...میبندهمریشهب هاشو تهمت وهپامیش ازجاشمامیرسا وکیل

 ...میندازهمبهینگاه زیرعینکش ازیقاض

 دارید؟ ازخودت دفاعیبرایحرف رادمان گیسوممته_

 ...میزنم زلیقاضهب ومپامیشمازجا

 ...بیگناهم من_

 داری؟ گناهیتیبیبرایشاهد_

 ...میکنمهزمزمیآرومیهن وممینداز پایین سرمو

 دارین؟ شاهد.. بگید بلندترمخانمنشنید_

 ...نهمبگهکممیدهفاصلمه از لبهامو
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 :میگهیآشناییصدا من از قبل

 ...میگیرم پس شکایتمو من_

 ...میشه واردمامیرسا ومگردبرمی صدا طرفهب

 ...کنیدیمعرف رو خودتون_

 ...میگیره قرارهجایگایتومامیرسا

 موشکایت...خانم اینیشاک...افشاریهکارخون صاحب...افشارمامیرسا_

 ....میگیرم پس

 ...نهمیک صادر رویآزادمحک وهمیکنیبررس روهپروندهدیگمیکیقاض

 ...میبرم باال صدامو همه، خروج از قبل اما

 ...نمیرمیجایهنشماتها رفعماز تا ومگناهیب من_

 ...میدممامیرساهب خشمگینموهنگا وممیشینیصندلیرو

 ...میزنه زلمامیرساهب وهمیار باال سرشویقاض

 چیه؟ شما رضایت دلیل افشاریآقا_
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 پول قصدشونمشدهمتوج ومکرد چک رو اتاقیها دوربین_

 ...سرجاشه ها پول وهنبود وصندوقگایتویها

 ...میزنم زل بهش متعجب وممیگیر باال سرمو

 !!!!!گاوصندوق؟

 ...تواتاقمندیدیصندوق گاو من اما_

 ...نمیکنههتوجمحرفهبیکس

 ...میشن خارج  سالن ازههم وهمیکن صادر حکمشویقاض

 

 ییاغ_دختر#

00 

 

 ...میشم جخارهدادگا از وممیفتهرامامیرسا دنبال

 اشهنشوهبیاهضرب وممیرس بهش وممیکن پاتند وممیرسیهمحوطهب

 ...میکوبم



 

 

ROMANZO_O 

1
2
4 

 

 شد؟هاشتبا ببخشید بعدیبزن تهمت...یابومببینهواس_

 هاااان؟ روز؟ 13مکشیدیچیمیدون

 ...شد جلب ماهب اشونهتوج عابران توک و تکمبلندیصدا با

 ...نندازهرایریز ابرو_

 مهمه؟ ابروت ؟ابرو...هه_

 ...گرفتم مقابلش اشارمو انگشت

 ...کردمهنگا سرمو پشت سرعتهبمگندیصدا با اما

 گیسو؟_

 ...کردم بغلش کمدوید سمتشهب دیدنش با

 ...عمرگیسو...گیسو جان_

 ...سرازیرشدمدلهبمعالیغمها و گرفت اوج اشهگرییصدا

 ای؟هتوزند گیسو_

 ...نفسم...آره...عزیزم...آره_
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 اب اطرافمون جمعیت اندک و بودهرفت باال جفتمونیهگرییصدا

 ...بودنهزد زل بهمونمترح

 ...زدم گوشش پشت موهاشو ومداد اشهفاصلمازخود شد،مآروهکمیک

 ...زدم زل چشماشهب

 ...میدم قول...کنن جدامونمنمیذار...دیگه شدمتمو_

 آقاهه؟ این قوِل مثل_

 ...رسیدممسا امیرهب ومکرد الدنب اشوهاشار انگشت

 ...ترازین قولیحتهن_

 ...خونمونمبری_

 ...ادمافتهرا خیابون کناریخطیهایتاکس سمتهب ومگرفت دستشو

 ..میرسونمت_

 :توپیدم بهش،ینگاهمنی انداختن بدون

 ...نکردهمالز_

 ...ندارم پول افتادمیاد ومنشست ماشینیتو
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 و کرد حساب روهکرایمامیرسامشهپیادمخواستهک تا

 ...کردمهزمزم رو آدرسهازخداخواستممن

 

**** 

 

 ...کردیم حرکتهخون سمتهب زنانمقد ومشدیهپیادهسرکوچ

 ؛ بودنهشدهچید دیوار بغلهک وسایلمونو رسیدن، محضهب اما

 ...کرد جلب اموهتوج

 و شد خارجهخون ازهخون صاحب ومکرد پاتند سمتشونهب

 ...بست رو بود،هکرد عوض قفلشوهکیدر

 ...دارم قرارداد منهوضعیهچ این...مسلمونیچکارمیکن_

 ...دزدهبهخون من_

 ...میاییم االنمماه توماشین برومگند_

 :دادزدم سرش و شد فعالمعصبییها شاخک دیدنشهدوبار با
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 ؟مزندگیهبیزد گندیهرچ نیس بس عزرائیل؟یمیخوایچ تواینجا_

 ...اه بروبابا بکش راتو

 :دادمهادامهخون صاحبهروب

 ...بودهمتفاه سوء نکن آوارمون زمستونهچل آقا_

 ...رفت ک کشید راهشومحرفهب اهمیتیب

 وسایل اندک زمستونو ومموند من و رفت

 ...بودهشدهریختهکوچیتوهکیاهکهن

 

 ییاغ_دختر#
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 صاحب رفتن مسیرهب ومنشستمچوبییهکهن کمدیرو

 ...کردمهنگاهخون

 ...پاشدممازجا و کردمعصبی هاههمسای آمیزمترحهنگا
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 ...شدمهمواج خاموشش باخط ومگرفت رویاسیهشمار چندبارهکالف

 ...پسر بزنن گندت_

 ...افتادمهرامامیرسا ماشین سمتهب

 ...افتادهرامدنبالمد مثل

 ...رادمانمخان_

 ...میکنم باز رو درعقب ومنمیکنیتوجه

 ...پایین بیامگند_

 و شدهپیاد ماشین از میمالونه، دستش با چشمشوهکیدرحالمگند

 ..کشیدیاهخمیاز

 ...گیسومدار خواب من_

 ...میفتمهرا وسایل سمتهب وممیگیر دستشو

 ...بخواب اینایاسهخونممیری_

 میداد، شونن قدمهاشیصدا ومکرد حرکتهکوچیخروج سمتهب

 ...افتادههرامدنبال
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 ...فشارمیدم رو در رنگ وممیرسییاسیهخونهب

 ...زد زلمبهمبااخ و بازکرد رو در مادرشهنکشیدکیطول

 میخوای؟یچ_

 هست؟یاس_

 بود تووصلهبهک دمش...گوره ومگهروزهدوس گورشده،هگوربهن_

 کجاست؟ینمیدون

 ...میومدمن تو سراغهکممیدونستهاگ من_

 ...کردین سرچوبیگوههچ باز نیسممعلو بابا برو_

 ...میکوبهمصورتیتو درو

 ...نمیارم تاب رومگند خماریچشما و ناامیدهنگا

 ...مسافرخونهممیری_

 ....کردمهمراهی بیحالمگند ومافتادهراهدوبار

 ...کنم توقفهمیش باعثهک شدهکشید دیگرش دست

 ...دوختم بهش برزخیموهنگا
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 ...دستشو ولکن_

 ...دجداکرمدست از دستشو و کشید خودش سمتهب زورش با رومگند

 ...میکنم درستشمخودمهمن تقصیر.. اتفاق این_

 ...کشیدمیپوفهکالف و برگشت ماشین سمتهب

 :زدم داد ومایستاد سرش پشت

 و تاوان روز 13 همون...کنی درستمنمیخوا هان؟ توروسننه؟_

 ...کافیهمپشت هفتهواسمزخواهرایدور

 ...نمیدید منو انگار و بود کوبیدن هاونیتو آب مثلمحرفا

 وسایل کردن جاهجاب تلفنهی با و نشوند عقبیصندل رومگند

 ...گرفتهعهدهبمروه

 :گفت بازکردنش حین و کرد حرکتهرانند در سمتهب

 بریم؟ مادوتا یایمیا_

 ..آورد بیرونهپنجر از سرشومگند

 ...بیایآبجهدیگ نکن ناز_
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 ...گرفتمیجا جلویصندلیرو ومرفت ماشینش طرفهب ناچار

 انداختهرا رو ماشین وسایل،یهجاکنندهجاب ماشین رسیدن محضهب

... 

 

 ییاغ_دختر#

05 

 

 ...کردمهنگا بهش ومزدیپوزخند کرد توقف اشونهخون مقابلیوقت

 عمارت؟ تواینیبرب رو دزدهییمیخوایمطمئن_

 خوابیهچهرهبهازآیین و کشید صورتش تاپایین باال ازیدستهکالف

 :زد زلمگند

 پاخطااز دستممطمئن...دارم اونهب اما...باشمهنداشت اعتماد توهب شاید_

 ...نمیکنی

 ..میدمهخونیورودهب نگاموهدوبار وممیکشیعصب نفس
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 منزل؟ اهلهبیبگیمیخوایچ_

 ...میشناسنمروهمگند...جدیدی کارخدمت_

 ...شدمهپیاد اشهاشار با و کرد هدایت داخلهب رو ماشین

 ...بودهافتادهرامکمر ازیسرد عرق و بودهکرد پر وجودمو استرس

 ...باالشهرییهاهخون اینهبهچ منو

 دنبالش و زد دور رو ساختمون اصلی، ساختمونهب ورودیبجا

 ...افتادمهرا

 ...کرد باز درشو ومرسیدی کوچیک اتاقکهیهب ساختمون پشت

 ...گذروندم نظر از همجاشو ومشد وارد

 ...شتدایانبارهی و اتاق دوتا و بودیقبلهخون بزرگتراز ساختمونش

 ...نداشتیآنچنان نظافتهبینیاز و تمیزبود

 کارت...بزن زنگمبهیداشت نیازیچیز...میرسه االن وسایلتون_

 ...میارم رومگند شدمتمو

 :زدم دادهک بودهنشد دور زیاد هنوز...کرد حرکتممخالف سمتهب



 

 

ROMANZO_O 

1
3
3 

 

 ...اتهازکارخونمنکردیدزد من_

 ...چرخیدمسمتهب و کرد توقفمصدا شنیدن با

 سرمو چشاشهب زدن زلیبرا ومرسوند بهش بلندخودمومچندگا با

 ..گرفتم باال

 ناحقهب اینبار اما بودمیورهبمبودهکردیدزدهاگ شاید_

 ...میسوزممدارمگرفتارشد

 ..میذارممقلبیرو انگشتمو

 ومناهبیگیوقتهمیسوزهدارماینجا...نمیکنم ریسکمگندیسرزندگ من_

 ...نمیکنه باوریکس

 ...میزنهیپوزخند

 ...دروغگوشدی چوپان چون شاید_

 ...زنممی زل بهش ومبریزمچشایتو اطمینانمومتماممیکنیسع

 ...نکردمیدزد تویحسابدار اتاق از من_

 ...بخونه ازش رو حقیقت تا زد زلمچشاهب
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 کجایی؟مامیرسا_

 و گرفتمازچشا اشوهخیرهنگا و موندهنصف بحثمونیزنیصدا با

 ...رفت و کرد گرد عقب

 :رسوندمگوشهب صداشو رفتنش حین

 ...عمارت بیاهبدمانجا کارتو_

 ومزد بودن پاییزیهموندیباقهک خیسیبرگهاهبیلگد

 ...کردمهزمزمیلعنت

 ...میکردیسنگینمدلیرو چیزهی اما بودمچمنمیدون

 باید کنی، ثابت توبایدهک میکرد جوش و جنبمدرون چیزهی

 ...بودیهگنایبهبفهم

 ...زدم باال هامو آستین ومبرگشتمجدیدیهخون سمتهب

 ...پسر شیک میکنی؛هاشتباممیکنیحال بهت وقتشهب

 

 ییاغ_دختر#
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 شدمموتیوقت و گرفت روموقتیچندساعت وسایل چیدن و کردن تمیز

 ...گذروندم نظر از روهخون ومایستاد کمرهب دست

 تختهیممیکردهتهی بایدهکیچیز اولین و داشتمک چیزایخیل

 ..بودمگندهواس

 ....بیارم رومگند و استهآمادهخونمخبربد تامافتادهرا در سمتهب

 ومسا امیر و چندکارگر دیدن با خروج محضهب

 ...ایستادممسرجا میومدن،مسمتهبهکمگند

 پرتمآغوشیتو خودشو و دویدمسمتهبیخوشحال با کنانیلیلمگند

 ..کرد

 ...ایهدونهتوی گیسویآبجیمرس_

 ..کردمهحلق دورش دستهامو

 چی؟هواس_
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 ...خریدیمبراهکیخوشگل تختهاسو_

 تختیبراممیفهمید حاالهکیهایهتخت و گرا کارهبهزد بهت حرفش با

 ...کردمهنگا بودن،

 ...شدهخون وارد کارگراههمراهب و گرفتهفاصلمازمگند

 ...ایستادمهسینهب دست امیرسام؛یروهروب ومکشیدمدره اخمهامو

 ..نمیخوایمهقماصد ببر کن جمعمگر دمت_

 ...دوختمبه پوچشو سردوهنگا

 بخاطرمه رو لطف این...میکنممک حقوقت از پولشوهماهبهما_

 رویشادهک بود چندروزش اینیههدی کن توحساب...کردممگند

 ...کرد خونمون مهمون

 ...ادافتهرا کارگرها سمتهب و نگذاشت اعتراضیبرایجای حرفاش با

 عمارت سمتهب شد مطمئن میدن،مانجا درست شونوکارهازینکیوقت

 :گفت و کرد حرکت

 ...بیامدنبال_
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 ...افتادمهرا دنبالش شک با ومانداختهخونهبینگاهمنی

 ...بودمهزد زل رفتنشهراهب وممیکرد حرکت سرش پشتهفاصل با

 زدنش زمینیبرا دنیایتو چیز هیچ انگارهک برمیداشتمقدیجور

 ..شتندا وجود

 ...سرباال مغرورو و درجیب دست...صالبت با و غرور با

 ...ربمغ لنگهی میرفت مشرقملنگهی...انداختممخود رفتنهراهبینگاه

 ...گرفتم باال سرمو ومکرد فرومشلوار جیبیتو دستمو

 ...بستم ومچشا وممیورد در اداشومداشت

 ...دمکرهزمزنیآخ و کرد برخورد کمرشهبمپیشونی و ایستادهلحظهی

 :گفتمممیداد ماساژ پیشونیمومدست باهکیحال در

 میزنی؟ ترمز یهویمیکنمهیرانندگ تو...زکی_

 میری؟هراهبستمچش با_

 ...کردم سکوت ومزد زل بهشیچشمهی حرفش با

 ...دادهادام راهشو و زدیپوزخند
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 :اومد صداشهدوبارهکمدرآورد براش زبونمو

 ...دارم دوس ساقیتو_

 ...کردم فکر انداختمبههکیاهتیکهب ومایستاد همونجا

 ...خر بیشعوِر_

 ...میرفتمهرا میکردمو غر غرمخود پیش

 محلیبوگندویفر از نزدیک ازیجنتلمن فقط دور از"

 "تری شخصیتیبمماه

 ...کردم تندتر قدمهامو بهش رسیدنیبرا و شد عمارت وارد

 ...جاگذاشت منو و کردیط سرعتهب رو مسیر درازشیلنگا بااون

 اب خودشهاینک دیدن با امامدربیار کفشهامومخواست ورود محضهب

 ...انداختممکثیفیکتونیاهبینگاه شد، داخل کفش

 زنونه، قرمزیدمپای جفتهی دیدن با ومانداختمدوربرهبینگاه

 وارد گویانیاهلل هایدمپای پوشیدن با ومآورد بیرون کفشاهمو

 ...شدمهخون
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 ...خانم نسرین_

 خشک حین و شد خارجهآشپزخون ازهباعجلیخانممامیرسایصدا با

 :گفت دستهاش کردن

 بله؟_

 نگاهشهچندلحظ و کرد منهبیاهاشارمامیرسا

 ...افتادمقرمزیهایدمپایهب

 حالهبتاماد اینهمحال اما داد قورت اشوهخندمکرد حس

 ...باشههخندید
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 اینجا بعدهب ازین هستن گیسومخان این_

 ...بده یاد بهش روهبدمانجا بایدهکیکارایهخواهرگندم...کارمیکنه

 ...بیفتمهرا دنبالش کردهاشار باز نیش با و داد تکونیسر زن

 

 (سام امیر)

 

 ..کشیدمدره اخمهاشو ومداد تکون گیسویبرا تاسف بایسر

 ...خورد زنگمگوشیهکمافتادهراماتاق سمتهب بهش میتاهیب

 ...زدم رو اتصالیهدکم ومکشیدیآه آقاجون،یهشمار دیدن با

 جانم؟_

 ..قرارگذاشتمهپنجشنبهواس امیر_

 ...باشه_

 ...دادم سرمجیبیتو رویگوش و کرد قطع رو تماس

 ..نمیشد تربیشهچهارجمل از آقاجون و منیحرفا...بود همینههمیش
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 ...مزدهگرمههب ابروهامو بودهنموند بهشیچیزهکهآخرهفتهب فکر با

 ...شد واردممادرمسر پشت ومشدماتاق وارد

 گفتی؟هک اسهدختر همون این_

 ..دادم تکون سر

 ...بازشده پلیسهادارهب پاشهدخترمکنی اعتماد بهشیچجور مادر_

 ..ردمک روشن رو تاب لپ وممیزنشست پشت

 ...دستگیرشده خانوادشیبده بخاطرمگفت..نباش نگران_

 دورادور...کردم سکوتمگند بخاطر فقطهنمید رضامدلمباز_

 ...هستهدختر اینهبمحواس

 ..کردم باز روهکارخونهب مربوط فایل ومنگفتیچیز

 ...روهدختر دیدمش جاهی انگار اما_

 فصا منو دهنهسازهشایع ِردخت همون اینیبدون اگر...کشیدمیپوف

 ...مادریمیکن

 ...میکنی فکرهاشتبا_
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 ...شاید_

 ..شد خارج اتاق از و نگفتیاهدیگ چیز

 ...گذروندم نظر از روههم ومدادیحسابداریها فایلهب نگاهمو

 لب از نگاهمومچشمها تارشدن حس باهکمبود مشغولیچندساعت

 ...گرفتم تاپ

 ...گرفتم روهآشپزخونهشمار ومبرداشت روهخونیگوش

 ...اتاقم بیارینهقهوهی_

 درو اپ با دستهبیسین گیسو و شد باز یهو در و گذشتهدقیق چند

 ...اومدممیز سمتهب و بست

 و گرفت سرش پشت رویسین و گذاشت میزیرو روهقهو

 تاپ لبیهصفحیرو نگاهش آخر در و چرخوندمچشماتاقیتو

 ...موند

 ...بود کردن آنالیز مشغول هاشچشم با

 ...کردم بازهنیم رو تاب لب ومکشیدیعصب نفس
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 ...برییمیتون_

 ...کرد گرد عقب و انداختمبهینگاهمنیمصدا با

 ...نترسمکنیدزدمنمیتونمچشا با_

 ..کوبید درو علنا و شد خارج اتاق از

 ...کرد درگیر رومفکر ومزد زل رفتنش مسیرهب

 میکرد؟ جلب اشوهتوجیحسابدار مسائل چرا

 حلهب فقط و میشد بیخود ازخودمارقا و اعداد دیدن با انگار

 طرب بهش موضوع اینهکنهتوجهاینک بدون میکرد فکر کردنشون

 ...یانههدار

 منیبرا این و میشد آنالیزشون باعث خودهب خود ذهنش انگار

 ..داشت تعجبیجا

 ...دادم تاب لبهب نگاهموهوبارد ومنوشیدماهازقهویاهجرع

 حساب اتاقیتو حضورش علت شایدهک کرد عبورمذهن ازهلحظهی

 !بوده کنجکاویش خاطرهبیدار
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 ....کنم متمرکزمکاریرو فکرمومکردیسع ومزد پس افکارمو

 

 ییاغ_دختر#
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 پشتهبیدست ومگرفت باال رومسر اتاق دریصدا شنیدن با

 ...کشیدممگردن

 ...بودم کار مشغولهوقفیب من و بود 6 نزدیک ساعت

 ...بفرمایید_

 ...پدیدارشدمگندیهمعصومان تصویرمبازهنیمیچشمها بین از

 با و بست رو اتاق درهکمپاشید روشهبیلبخند

 ...اومدمسمتهبمآرویقدمها

 مزاحمم؟_

 ...کردم خاموش رو تاب لب ومکردهزمزمینچ
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 ...بشین بیا_

 وصورتیش دار چین دامن و نشستهکمزدهاشار تخت کناریها مبلهب

 ..کرد مرتب

 کنی؟ ازدواجیمیخوا_

 ومکرد ستونماهچون زیر دستهامو ومچرخوند سمتشهب صندلیمو

 ...دادم تکون سرمو

 شدی؟ عاشق_

 ...زدمیاهخند تک

 ..نه_

 کنی؟ ازدواجیمیخوا چرا پس_

 :دادم جواب ومگرفتمخودهبیمتفکر حالت

 ..بدممانجا اینکارو باید چون_

 ردکیمیباز دامنشیهگوش باهکیدرحال و شد غمگین دریاییشهنگا

 :گفت
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 زورزورکی؟_

 ...نشستم کنارش ومپاشد

 ...دادم روهب روهب نگاهمو

 ...ننک فدا خودشونو چیزایبعضیبرا باید وقتایبعض بزرگامآد_

 ؟فدامیکنی خودتویچهتوواس_

 ...خانوادم آرامش ویراحت بخاطر_

 ...رفت فرو فکرهب و نگفتیچیز

 :خوردمگوشهب آلودش بغضیصداهدوبار بعدهدقیق چند

 فدامیکنه؟ منهواس خودشومگیسوهییعن_

 فداکنه؟ چرا_

 داداشمشنیدمزد خوابهب خودمو روزهی...باشه خودمون بین_

 بخاطر من گفت اون اماهدار دوسش گفت بهشیاس

 ...کنم ازدواجمنمیخوامگند

 ..کشیدمیآه
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 ردشهدبوهبهون دنبالهک کن فکریاینجور...نکن فکر چیزا اینهتوب_

 هوم؟...کنه

 ...پاشد ازجاش و داد تکونیسر

 کنم؟ ازدواجممیخوایفهمید ازکجا_

 ...شد مغرور نگاهش

 ...میکنیم دل دردومماباههآخ...گفت رهاجون_

 رو مامان خونه، اینهب ورودش روز از درست...زدمیلبخند

 ...کرد خودشمسرگر

 ...گندمه ذکرش فکرو وهزد منو ازدواج قیدهکیتاحد

 ...باشم ممنون ازش بابت ازین باید

 روهخون گیسو االن پیشتماومدمزدمجی...برمهدیگ من_

 ..فعال...روسرشهمیذار

 ..شد خارج اتاق از کنانیلیل و داد تکون دستشو

**** 
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 ...شدمیپذیرای وارد ومرفت پایین هاهپل ازمشا صرفیبرا

 ...بودیمممادر منو مهمونش تنها بازم، و بودهشدهچید بزرگ میز

 جمعیتههمیش امامداشت رو شلوغیهخانواد داشتنیآرزویازبچگ

 ...نمیشد نفر 0بیشتراز میز دور

 ...میگشتیچیز دنبالمچش با و شد وارد مادر

 مادر؟یکردمگیچیز_

 کو؟مگند پس_

 ..خونشون رفت... زدمیلبخند

 بیان بزن صداشون برو... پختم الزانیا واسش...خونشونیچیچ_

 ...اینجاست غذاهاینهم بخورنمشا اینجا

 ...شدم خارج عمارت ازمسویشرت پوشیدن با ومداد تکونیسر

 ...فراگرفت وجودمو لرز و میوزیدیزمستون باد

 ...رسیدم ساختمونشونهبهکمکردیط بلندیهامگا با رو مسیر

 ..خوردمگوشهب گیسو بحث جرویصدا و بازهنیم در زدن در از قبل
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 طلبت؟یجایبرمیداشت رویبخار بایدهوسیلهاینهم مومن مرد_

 تف...سرت فرقهبخور تیرهآخمسرکنیچجور زمستونو من المصب_

 ...شرفتهب

 ...کرد قطع رویگوش انگار

 ..واردشدم ومزد درهبهچندتق

 

 ییاغ_دختر#
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 و ددی منو و گرفت باال سرشو و بودمگند دور پتو پیچیدن درحال

 :کردهزمزم

 ...حاالمداشتمک تورو_

 ...پخته الزانیا واست...بخورمشا اونور بیاهمادرمیگ گندم؟_
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 سمتهب و ددراوم پتو زیر از نور سرعت با و زد برق چشمهاش

 ...نکردهتوج گیسویزدنها صداهب و کرد پرواز عمارت

 ندارین؟یبخارینگفت چرا_

 ...زد زلمبه سرخشیچشمها با وهسینهب دست

 خجالت اشوهچهر... بودهانداخت گل هاش لپ و بودهشد سرخ بینیش

 ی،میگرفتهنادید رو آتشینیدوگو اون اگرهکیدرصورت بودهکردهزد

 ...کشید لپشو بانمکیهدختربچهی مثل میشد

 نداریم؟یبخارمبگ چرا_

 ...برداشتم روش از اموهخیرهنگا ومزد پس سرمویتو افکار

 ...اتمهخون صاحب من هرحالهب_

 ...بود ربطیب کامال_

 ...گندم بخاطر_

 ...نداره شماهبیربطمباز_

 ...بگی بهشیندار رویکس چون_
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 ..زد زلمبههزدمغ و دش خاموش چشمهاش آتیش

 ..کردیییادآورهک ممنون_

 ...کشیدمیپوفهکالف ومشد پشیمونماهگفت از

 حلبهی با بعدهدقیق چند و کرد حرکتهخونیانبار سمتهب

 ...برگشتیفلز

 ...زدم زل کارهاشهب متعجب

 ...کرد چوب پراز توشو و برد حیاطهب روهسیا حلب

 ...انداختهرا آتیششو کبریتهی با و کردیالخ روشمه الکلیقوطهی

 انداختی؟هرا آتیش خودتهواسهمیدونهچال اینجاهمگ_

 ...زد زلمبهمچشیهازگوش

 دودیبو اونور برو...میکنیممگر خودمونویاینجور کارا و کسیب ما_

 ...نگیری

 کل میکرد فرو نیششوهک هربار و بود عقرب نیش مثل زبونش

 ...میشدم خشمگین و وزوندمیس وجودمو
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 ...بخورمشا بیا_

 ...یممیساز باهمون فرداش تاممیزنی سق نونهلقمهی کارا و کسیب ما_

 ...کردمهزمزمیدرکهب ومفشردمهیرو چشمهامویعصب

 ...رسوندم گوششهب صدامو ومبرداشت عمارتهب سمتهبمچندقد

 اراک و کسیبیندگز درکهواس سنش...میخوابه همونجا امشبمگند_

 ...پایینهیخیل

 قرارهفاصل با دستهاشو وهمیذار آتیش کنار روهچهارپای وهنمیدیجواب

 ...میده

 ...برمیگردم عمارتهب وممیگیر ازش نگاهمو

 وجودمو و کرد برخوردمصورتهب شوفاژهایگرما ومشد عمارت وارد

 ...کرد خوب حس از سرشار

 سمتشونهب و میادیپذیرای ازممادر ومدگن ریز ریزیهاهخندیصدا

 ...میکنم حرکت

 ...میکشممخودیبرا ساالدیمقدار وممیگیریجا مادر کنار
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 کو؟ گیسو پس_

 ...خوردهمشا گفت_

 :گفتهوغمزد کردیبازمیک غذاشیهموندهت با

 ...میگه دروغ_

 ..برداشت بشقابشو و پاشد میز پشت از

 ...میبرم براش غذامو من_

 ...گرفتم جلوشومباصداهپاشهازینک قبل

 ...میبرم براشهتیکهی من بخور تواونو...صبرکن_

 از آب نوشیدن ومغذاماتما از بعد و زد برق آبیشیچشمها

 ...پاشدممجا

 ...بخواب همینجا امشبمگند_

 ...کردمیط رویسنگ مسیرهدوبار ومشد خارج عمارت از

 ...بودهنشست همونجامه هنوز و میشد مشخص آتیشش نور دور از

 ...زدم زل بهش ومایستاد قدمیشهی
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 :میداد فحش زیرلب و ورمیرفت گوشیش با

 روهمرد صاب اینهبد جواب بزنن گندت_

 ...نکبتیهستیگورمکدومببین

 ؟نگرانشی_

 ...زد زلمبه تخس و گرفت باال سرشو

 ...پسر شیکهمیش تنگمواس دلت زودهزودب_

 ...داد هلمسمتهب رویاهچهارپای پاش با

 ...شومگر بشین_

 ..گرفتم سمتشهب رو بشقاب

 ...بیاره برات اینو میخواستمگند_

 :کردهزمزم و زدمبودهدید ازش ندرتهبهکیلبخند

 ...مهربونمیهجوج_

 ...شد خوردن مشغول تعارف بدون و گرفت رو بشقاب
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 حواسمویزیرچشم ومبرد آتش نزدیک شدنمگریبرا دستهامو

 ...دادم گیسوهب

 نگرانشی؟...نگفتی_

 ..میگی کیو_

 ...خاستگارتو_

 ..شد مسلط خودشهبهسرف چند با و پرید گلوشهب غذاش

 ...حاجیهنمیچسب ماهب هاهوصل کجابود؟این خاستگار_

 زل ودبهکرد پنهونشیسخت و سفت نقاب زیرهک دخترونشیهچهرهب

 ...زدم

 رو بشقاب درآورد؛ رو بشقابهتیوقت شدو خوردن مشغولهدوبار

 ...گذاشت کنار

 ...بودهخوشمز...گرم دمت_

 نکردی؟ قبولش چرا_

 ...دوختمچشماهب و گرفت آتش از نگاهشو



 

 

ROMANZO_O 

1
5
6 

 

 میدونستی؟یکنجکاویخیل_

 عجیبی؟ اینقدر چرا_

 

 ییاغ_دختر#

03 

 

 (گیسو)

 

 

 ..زدم زل چشمهاشهب ومکشیدمدره اخمهامو

 چیه؟ نظورتم_

 ...انداخت باالیاهشون

 ...داری خودتهواس جدایدنیاهی انگار...نیستیهبقی مثل...نمیدونم_

 ...زدممه رو حلبیتو آتیش چوب با ومگرفت ازشمچش
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 ...شد پخش هوایرو آتیشیهاهجرق

 ..زدهجرقهدوبار ومداد حرکت ذغالها بین رو چوبهدیگ یبار

 ...بوووممبعدش و شدهجرقهک زد چوب منیزندگ توییک انگار_

 ..نشستهسینهب دست و انداخت دیگشیپایرو پاشو

 ...نکن فکر ارزشیبیها چیزهب_

 ...زدمیپوزخند

 خوابیدی؟هگشن شب ؟تاحاالارزشیب_

 ...انداخت باال ابروهاشو

 تمشکال ازهکیدردیبهمرفهی تو..ندهیفکر روشن تز منهواس پس_

 ...خبرییب کارا و کسیب رزشایب

 خوش مذاقشهبمحرف میداد نشون اخمهاش و پاشد جاش از

 ...نیومده

 ...نیست بینمونیمشترکیهنقط هیچ_

 :کردمهزمزممآرو
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 ...نیست_

 اب شد، خارجمدید ازهکیوقت تا و برداشت عمارت سمتهب قدمهاشو

 ...کردم دنبالشمنگاه

 ...چیییعن نشد بزرگهشبهییمیفهمیتوچ

 5یهبچهییمجبوریخانوادت دادن دست ازمغ اوج تویوقتیمیدونیچ

 اونهبهکوچ ازین شکمش کردن سیرهواس ویبکش دندونهب روهسال

 ...بزنیهپرسهکوچ

 بخری،ههم زودتراز رو امسال مدهاین کوچیکتیهدغدغهکیتوی

 ود سگهدارهنگمرگ زمستون پاتوهک کفشهی خریدهواسیمیدونهچ

 ...چیییعنیبزن

 ...پاشدممازجایعصب ومزد آتیشا حلبهبیلگد

 ...بودهشدممزاح بدموقعمگلو بغض

 ...ایستادم راهرویتویقدیهآین مقابل

 منم؟ این واقعا

 مدرسه؟یریاض مخ رادمان؟ گیسو
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 کنم؟یکلفتمگند آرامشهواس ومبش بزرگهشبهی میکرد فکرشویک

 ود،ب الکش رنگ فکریشیهدغدغ تنهاهکیدختر میکرد فکرشویک

 ..بزنه؟ دو سگ نونهلقمهیهواس حاال

 ذوقمجدید الکهواسهک روزهی میکرد فکرشویک

 خودشهب الک رنگمانگشتهاهکهباری آخرینمنمیدونستممیکرد

 میگیره؟

 نبود توشونیشاد ویخوشحال برقهدیگهکمچشمهاهبینگاه

 ...اختماند

 دختر اینینگفت گرفتی، پدرومادرموهکیروز خدایا

 کنه؟یزندگیچجور

 بکشه؟ دوشهب اشوهسال 5 خواهر مسئولیت باریچجورینگفت

 پرازیهجامع بااینهبتونهک نیست بزرگ اونقدر هنوز خودشهکیکس

 روبشه؟هروب گرگ

 ...گذاشتیمجلو رو امتحان این وممیتونیمیدونستمشاید

 ...سختهیخیلمواس امتحانت اما
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 ...خیلی

 

 ییاغ_دختر#

01 

 

 ...شدم خارجهخون از آتش کردن خاموشیبرا ومکشیدیآه

 ...نشستم همونجاهدیگمیک ومشد پشیمون اما

 ..دیدم رومامیرسا ومگرفت باال سرموینگاهیسنگین حس با

 ...دبوهزد زلمبه اتاقش بالکن از و بودهبرد جیبشیتو دستهاشو

 و لرزوند وجودموهلحظهیهفاصل اون ازهک داشت نگاهشیتویبرق

 ..انداختهرامکمر از رویسرد عرق

 ...پاشدممجا از یهو ومشدهدستپاچ

 ...برگشتمهخون سمتهب ومکرد خاموش رو آتش

 ...کردم پنهان زیرش سرمو ومکرد پهن زمینیرو لحافمویفور
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 ...نبود خواب ازیخبر امامشد پهلو اونهب پهلو ازین چندبار

 ...کردم عوضیراحت لباس با لباسهامو ومپاشد

 زیر ومپوشیدیآب تیشرت با گشادیصورتیگل گل شلوارهی

 ...خزیدمملحاف

 و دشمگرمچشاهک نکشیدیوطول شدهبرداشتمرو ازیسنگین انگار

 ...شدمچشا مهمون خواب

** 

 خواب ازیشخصیقدمها حرکت و خش خشیصدا با شب نصف

 ...پریدم

 تکرارشدهدوبار صدایوقت امامدید خوابمکرد فکر اولش

 ...پاشدممازجایفور

 ومرفتمبودهگذاشتهخونیهگوش احتیاط محضهکیچماق سمتهب

 ...داشتم برش

 ...شدم خارجهخون از پاورچین
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 ور بافت نچپا ومبرگشتهخونهبملرزید و خوردمتنهبیسرد باد

 ...پوشیدممخونگییلباسها همونیرو

 ...شدم خارجهازخونهدوبار ومنداشت کردن عوض لباس وقت

 صدا سمتهبمآرویقدمها با و میومدهخون پشت از خش خشیصدا

 ...کردم حرکت

 همینجاست؟یمطمئن_

 ...آره_

 ...برداشتمهدیگمقد چند

 تا ودب ممکن امامخبرکن رومامیرسا ومبر عمارت سمتهبمگرفتمتصمی

 ...کنن فرارمبرگرد ومبر

 ...وبیدمکهشیشهب سنگ چند ومکرد حرکت بالکنش سمتهب پاورچین

 ...کردم تکرار کارموهدیگ بار چند و نشد ازشیخبر

 ...شد پخش اتاقش ازیجزئ نور
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 رد،ک اصابتمگردن پشتهبهکیهضرب باهکن باز رو درهازینک قبل

 فریادیصدا ومدید آشنامدوچش آخریهلحظ و رفت هواهبمخآیصدا

 ...پیچیدمگوشیتو گفتنش گیسو و

 و رفتیسیاهمچشمها میفته،ماطرافهداریاتفاقهچمکنمهض تا

 ...رفتم فرویخبریبمعالیتو

 

 ییاغ_دختر#

02 

 

 مپ،ال سفید نور ومکرد باز چشمهامومدهنیتویمایعیشیرین باحس

 ...زد وچشم

 ...کنن عادت نورهب تا ومکردهبست بازو چشامو

 ...کردم حسمسریباال رویکسمنامفهویصدا ومزد دید اطرافمو

 ..پیچیدمگردن پشتیدردهکمگرفت باالمیک سرمو



 

 

ROMANZO_O 

1
6
4 

 

 ...شد قطعمنامفهمویصداهکمگفتیآخ اختیاریب

 ومکرد حسمگوش بیخیهای نفسیگرما و گذشتهچندلحظ

 ..فروریختمدلهت

 طرفیپیشونهبمپیشونیهکمشد خیزمنی ومکرد باز سریع چشمهامو

 ...پیچیدمسرمتمایتو درد و کرد برخورد

 چشمهامو بادرد و شد پخش اتاقیتو همزمانمون گفتن آخیصدا

 ...رفت فرومه درمهاماخمامیرسا دیدن با ومکرد باز

 میشی؟یوحش یهوهچت_

 ...زدم زل بهش ازبهنیمیباچشمها

 میکردی؟ وزوزیچ من گوش بیخ مگس تومثل_

 ...باش زدنت حرف مواظب_

 بحثمون من،یرو خودش کردن پرت و اتاقهبمگندیانفجار ورود با

 ...موندهنصف

 ای؟هتوزند گیسو_
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 ...کهیمیبین...امهزندهآر_

 :اومدمسریباال ازمامیرسایصداهدوبار

 ..درازهههمیش مثلمزبونش اسهگند سرومرو_

 :گفت بغض با و گذاشتملپیرو کوچولوشو دستمگند

 ...مردیمکرد فکر دیدمت بیحال جونیسام توبغلیوقت_

 و شدمزدگی خجالت باعث اولیشهک کرد قفلهدوکلمیرومذهن

 ...تعجب باعثیدوم

 میکردم؟ چکارمامیرسا بغل تو منهاینک اول

 خرس اینهکهشدیصمیمهاینهمهبچ اینیک! جون؟یسامهاینکمدو

 !میکنه؟ خطاب جونیسام روهگند

 الچ جفتتونو میخواست رهاجون سالنیتو آوردت توبغلشیوقت_

 ...باغچههتهکن

 ...گرفت گرمبدن ومشد سرخ بیشتر من و خندید ریزریز

 ...بودهموندمهمین
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 ...آخههدید پسرشو منویوضعهچ با

 ...کهملباساتهتاز_

 ...بیاره آبجیتویداروها بگومخان نسرینهب برومگند_

 از نگاهمو من و شد خارج اتاق از کنانهخندمگند

 ...دزدیدممامیرسایهامچش

 آتیشیهکور مثل من بدن یاهشدمگر اتاقممیکرد احساس

 ...میسوخت

 بلدی؟مه کشیدن خحالت_

 :پرسیدم شبجا ومنکردهتوج پرسید تشر باهکیسوالهب

 افتاده؟یاتفاقهچ_

 ...رفت فرومدره بیشتر اخمهاش

 تو شدنهمتوجیوقت...شدههواردخون شما ساختمون پشت از دزد_

 ...توگردنت زدن چوب با دیدیشون

 ...آشنامدوچش و اومدمیادیهمچهتاز
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 ندیدی؟ اشونوهچهر_

 ...نشدهزد بینمونیحرفهدیگ ومکردهزمزمیاهنیهوهولک

 و شدن اتاق وارد سوپ، و دارو و آبیحاویسین بامگند و سرینن

 ...نشستم خیزمنی

 ...خانم نسرینمشرمندت_

 :پاشیدمصورتهبیمهربونیلبخند

 ...کرد پیداتونمامیرسا آقا کردمخدارح االن؟یخوب...دخترم دشمنت_

 ..منویدید توبغلشهکیمیرسوند جورهی بایدمتوا حاال...زکی

 ...کردمهزمزم لب زیریممنون ومگرفت گر باز

 ...شدممداروها و سوپ خوردن مشغول و

 

 ییاغ_دختر#
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 با و کردن ترک رو اتاق نسرین ومگند

 ...شدمکوفت سوپمامیرسامبااخمتوایهخیرهنگا

 بره؟ پایینمازگلویچیزینمیذار زهرمار برج مثلهچت چیه؟_

 بین از ومگذروند نظر از دنشوگریهبرآمد رگ و سرخیچشمها

 :غرید اشهشد قفلیدندونها

 کنی؟ تنتیچهییباز قهرمان از قبلینمیتون_

 ...شد پرتمازدست قاشق و افتادمگشاد لباس باِزیهیقهبمنگاه

 ...اشتمدیوضع سروهچ افتادمیادهتاز ومپیچیدمخود دور رو پتو سریع

 ..نمبزمنتونستیحرف و شد اللمزبون

 ...رفت اتاقیهگوش کمد سمتهب و پیچید موهاشیتویدست

 پرت تختیرو و درآورد کمد از رویآب سرخیهچهارخون پیراهن

 ...کرد

 ...بیصاحابو اون کن عوض_

 ...کوبیدممحک درو  و شد خارج اتاق از
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 ...بشییغیرت من واس زهرمار برجیتو بودهموندمهمین حاالهخوب

 ذوق خر مثلهک درونمویصدامکردیسع ومخورد وپموسیهموندهت

 ...کنمهخف رو شدی،ممهییکهواس میکردهزمزمیه و بودهکرد

 ...میترکونه رگ خدمتکارشهواسمتواینهآخیمیگیچ

 تویمالیم عطریبو ومپوشیدملباسیرو روهچهارخون پیراهن

 ...پیچیدمدماغ

 ...رفتگ آرامشموجود ومکشیدیعمیق نفس

 تشتخیامیرسام،رو اتاقیتومشدهمتوجهتاز ومانداخت اطرافهبینگاه

 ...کشیدم دراز

 

 ...تیرکشیدمگردن ومپاشدمجا ازیفور

 دستمو کف و افتادهکاناپیرو بالشت و پتوهبمنگاه

 ...کوبیدممپیشونییرو

 !کنه؟هنگامرهاخانمتوچشهدار رو حاالیک
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 ...زدمهتکی اتاق درهب و رفتیسیاهممهاچش ومبرداشتمقد دو

 ...کرد برخوردمپیشونیهب و شد باز در

 ..نشستم زمینیرو ومگفتیبلند آخ

 ...هستامههدیگیراها بکشین منو کردین قصد بهتون لعنتیا_

 نشد؟ خوبی؟چیزیت_

 ...کردمهخف روموجدان باز ومنگرفتیجد رومامیرسا نگرانیصدا

 ..میشممه بهتر بیرونمبر اتاق ازینهزندیبذارهاگ_

 ومگرفت دیوارهب دستمو و کشید کنار دریجلو از اشوهگند هیکل

 ...پاشدم

 ..گرفتمجلو دستشو خروج از قبل امامبرداشتمقدهی

 ...ردمیک برخوردمصورتهب گرمشیها نفسهک بودیحدهب امونهفاصل

 ...نرو_

 ...زد بیرونمبدن زا حرارت و شد گشادمچشمها

 زدم پچ لکنت با
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 چرا؟_

 :گفت و براشت دستشو

 ...برو بعد بپوشهمیار برات لباسهدارمخان نسرین_

 چند شخمیش، توهمات درونموینداهب زیرلب و شد خارج اتاق از

 ..کردم نثار آبدار فحش

 ...زدم پس رومافکار ومداد تکون سرمو

 ..بفهمم اومدنشو دلیل ومکن پیدا رومدوچش اون صاحب باید

 رو انجری اینمباز وهکن پیداش وهبش بکار دستمامیرساهازینک قبل

 ...ببنده من نافهب

 ...دادمدست لباسهارو پاکت واردشدو نسرین

 خارج عمارت از ومپوشید کالهمو ومکرد عوض هامو لباسیفور

 ...شدم
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 ...رفتم خونشون سمتهب تسرعهب ومگرفت دربست خیابون سر

 ...کوبیدم درهب لگد و مشت با خشم، با رسیدن محضهب

 ...جواب از دریغ امامگرفتمه رو گوشیشیهشمار همزمان

 ...زدمهتکیمپهلوهاهب دستهامو ومزد درهبیلگد

 ..گذروندم نظر از روماطراف

 ..رفتن اینجا از_

 اشهونخ در از تپلشو هیکل نصف پیرزنی، ومبرگشت صدا سمتهب

 ...بودهزد زلمبه مشکوک و بودهداد بیرون

 رفتن؟ کجا رفتن؟_

 جمع باروبندیل اومد پسرش دیشب...اینا مشکوکن واالمنمیدون_

 ...برد ازینجا روهمادر دعوا و صدا سرو بامه زود صبح کردن

 ..گرم دمتهننیاوک_
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 ....دمکر نثارش فحش زیرلب ومکرد حرکتهکوچ سمتهب

 

**** 

 

 (امیرسام)

 

 ...شدمهمواج گیسویخالیجا با ومبرگشتماتاقهب

 ...رفتههگذاشت کجاهنشد خوب حالش... خرهکلیهدختر

 یداپ حیاط کف جونشو،هنیم بدنیوقت و دیشب سمت برگشتمذهن

 ..کردم

 ...میلرزیدمدستها ومبودهکرد عرق ازاسترس

 ازب وضعش، سرو اون و نازک بافت چپانهی و لباسهاشییادآور با

 ...شدمیعصب

 ...فکریبیهدخترهکن تنش لباسهیهنکرد
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 ...گذروندم نظر از اشونوههم ومکرد حرکتملباسها کمد سمتهب

 :میشد اکومذهنیتو آقاجونیها حرف همچنان

 "میکنه کفایت واسش گذاشتین پاپیشههمینکهگفتهمرد"

 "دخترمنیبرامامیرسا بهترازیک"

 ...زدمیپوزخند

 ...دخترتیبرامسا امیر  از تر پرپولیجیبهچ

 هوم؟..دخترتهنشناختهک منو اخالق اما

 ومزد تن رویسیاهیمعمول شلوار کت ومزدیخبیثیلبخند

 ...کردم مرتب رومموهاهآینیجلو

 ...زدممخودهب ازش چندپافمبرداشت امویاسپر

 ...ظاهرشد چهارچوبیتو گیسو و دش باز ضربهبماتاق در

 ...زدمهگرمهیتو اخمهامو

 داخل؟یمیایاینجور اسهطویلهمگ_

 ...کن جمع اتاقشو نیست آقا تا گفتمخان نسرین اینجایین؟ شماهع_
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 و شد پشیمون آخریهلحظ اماهبش خارج اتاق از خواست 

 ...برداشتمقدمسمتهب

 و ردک فرو دهنشیتو اشوهشارا انگشت ومگرفت نظر زیر حرکاتشو

 ...کرد مرتب رو بودهایستاد سیخهکمازموهایاهطر

 ..شدی داماد حاال_

 ...شد خارج اتاق از و کشید گردنش پشت دستشو و زدیاهخند تک

 ...بودمهموند حرکتش محو

 ...اون اماممیکرد سرویس دهنشو حرکتش بااین بود جاشیهرک

 ..زد فریادمدرونیصدایهی

 !بقیه؟ باهداریفرقهچ اونهمگ

 :دادم خودمو جواب ومدادهآینیتو نگاهمو

 ...همشونه مثلییکماون_

 

 ییاغ_دختر#
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 برخورد باهامونماحترا با وممیشی اشونهخون وارد آقاجون وممادر با

 ...میکنند

 ازب کتمویهدکم وممیگیرییجا پذیراییشونیسلطنتیها مبلیرو

 ردنک برانداز مشغول اشهخیرهنگا باهکهدخترهبممیکنیسع ومیکنم

 ...نکنمهنگا بود، من

 ادمی یادشونهتاز انگار وهبرمیگرد اقتصاد و سیاست از حرفاشون

 ...چخبره اینجا

 ...گرفت کردنمونو صحبتیهاجاز و کرد صاف صداشو آقاجون

 ..افتادمهرا دنبالش و پاشدهدختر

 ...نمیدونمماسمشیحتهکهدارهخند
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 ...میگذرونم نظر از سفیدشو دکوراسیون وممیش اتاقش وارد

 ..میگیرمیجا تختشیرو

 ...مینشینه میزش پشت 

 ...میزنم زل بهشیخنث ومندار گفتنیبرایحرف هیچ

 چیه؟ اسمت_

 :میده جوابیفور وهمیش هول

 ...عسل_

 ...ندارم گفتنیبرایحرف من_

 :میپرسه وهمیش متعجب نگاهش

 نداری؟ اتهآیند همسر ازیانتظار هیچ_

 ...کافیهینرهرژماعصاب روههمینک_

 :پامیشممازجا 

 ...بریم ندارینیحرفهاگ_

 اجباریه؟ بامن ازدواجتون_
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 ..برمیگردم سمتشهب ومایستیم

 ...میشی اذیت...نکن فکر بهشیاینجور_

 ...برمیچینه لب وهمید تکون سر

 ...میفتههرامدنبال وممیش خارج اتاق از تاهمییب

 ...میزنه زل عسلهب منتظر آقاجون ومبرمیگردییپذیرایهب

 :میگهیغمگین ومآرویصدا با

 ...بگهمبابایهرچ_

 رو برلیان نشونیهحلق وهمیکنهزمزمیاهباش مبارکیمیلیب باممادر

 ...میندازه انگشتشیتو

 بابهن ومدار باهاشیشناختهنهکیدختر بایراحت همینهب

 ...میکنم نامزد هستماهسلیق

 دل خودمو وممینداز پایین سرمو وممیکن رد منتظرشویچشمها

 ..میدمیدار

 "خانوادته بخاطر همش"
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 سمتهب وهمیشمتمو اشونهمسخر وهفرمالیتممراسهباالخر

 ...برمیگردیمهخون

 :غرمیزنههمیر اتاقش سمتهبهکیحال در مادر وممیشیهخون وارد 

 نکرد...کردم سکوت آقاجونت حرمتهب...نبودمپسند اصالهدختر_

 میخوانیک تامنمیفهم...صفرمه معاشرت آداب...بیارههبرداریچاهی

 ...اموالشون و مالهواس کننیقربان منویهاهبچ

 ...اومد اتاقش در شدنهکوبیدیصدا و شد محو صداشمکمک

 ..کردم شل کراواتمویهگر ومکشیدیپوف

 ...شدم ولو مبلیرو و

 ...بستم چشمامو ومزدهتکی عقبهب سرمو

 ...دومادهشایزد گند انگار_

 ...نبودیکارسختمقدمیهی ازماون گیسویصدا تشخیص

 هنوز؟یاینجای چرا_
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 ومبد لتحوی روهخون بیایینمصبرکرد... برده خوابش اینجا بازمگند_

 ...برم

 ...برییمیتون_

 ...خوش شبتون_

 با  شدنش؛ خارج موقع تا وهمیش خارج عمارت از وهمیکن گرد عقب

 ...میکنم دنبالشمنگاه

 

 ییاغ_دختر#

06 

 

 (گیسو)

 

 کردنش پیدایبرا باز ومزد بیرونهخون از زود صبخ

 ...رفتم اشونهخونینزدیکیاهب
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 ...رسیدنمیمذهنهبیراه هیچ ومبودهشدهکالف

 ...بود اشونهخونهبمنگاه وممیرفتهرژ اشونهسرکوچ

 ...خبرهی از دریغ...بودهفایدیب اما

 ...زدمهتکیمارنجهاهب ومنشستهکوچیتو سنگهتختیرو ناامید

 ...دوختم اشونهخونهب نگاهنو

 با ماشینهیهباالخرهکمبودهنشست همونجاهک بودیساعتمنی

 ...ایستاد اشونهخونیجلو درست و شدهکوچ واردیدودیهاهشیش

 خودشو صورت و بود سرشهکالهک شد خارج ماشین ازیمرد

 ...بودهپوشوند

 و داغون هیکل این اما بود سخت اشهچهر تشخیص شاید

 ..نفربودهیهب متعلق فقطهبرآمدمشک

 ...گذروندم نظر از اطرافمو ومپاشدمازجا

 ...بستم ودرومرفتهخون سمتهب پاورچین
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 چشاشیتو ترس و شد جلبمسمتهب نگاهش دریصدا شنیدن با

 ...نشست

 گیسو؟_

 گرخیدی؟ چرا چیشد؟...گیسوهآر_

 ...برداشتمسمتهبیقدم و کرد باز صورتشو

 ...بدم توضیح بذار_

 انگیاومدماونجایطرفی؟فهمیدهبچ با...زکی_

 یس؟ن اتهتوکل عقل جوهبهم؟ییبچسبونیدزد

 ...کرد دراز دستشومبازو گرفتنیبرا و اومدمسمتهب

 ...کشیدم عقب خودمو

 ..نامردهنخور منهب دستت_

 ...بودم مجبورمنیست نامرد من گیسو_

 ...زدمیپوزخند
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 دمتیکردمدرحقهک بودیخوبیایهچسهی بخاطر فقطمنداد لوتهاگ_

 داداش؟هچییمیدون اما...گرم

 ...وبیدمک اشهشونهبیمشت

 ...نیست طمعیب گرگمسال_

 ...شدهزدمغ نگاهش

 ...میکنیهاشتباواهللهب_

 ...نبیمنتمدوروبرهدیگ_

 ...کرد دستش اسیر بازوموهکمکرد پشت بهش

 ...کشیدم پسمخش با دستمو

 ...دارم دوست هنوز من اما_

 ...زدم زل چشمهاشیتومخشمگینهنگا با

 ..باشی متنفرمازممید رجیحت من داشتنه، دوستهبهاگ_

 :دادمهادام ومکرد حرکت در سمتهب
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 عینمتوهیکرد ثابت..اسی آقا...نیاد من نزدیکماتهسایهدیگ_

 ...ایههم

 فتناشگ گیسوهب ومکرد فرومجیبیتو دستهامو و...زدم بیرونهخون از

 ...نکردمهتوج

 ...دیگهههمین دنیا

 ...باال میرن ازت میکنن نردبون تورو

 ...نه یایمیشهل زیر اون تو کنن فکرهاینک بدون

 ...دنیا اینهب تف

 ...بودمدلیتویسنگینمغ

 ...نیستن بد آدمهایههممبدون میشد باعثیاس وجود انگار

 ...فروریخت باورهامو اما

 طمعیب سالمش...نمیگرفت موش خدایرضا محضمهمامیرسایحت

 ...نبود
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 انتخابیهاجاز وهمیر پیشهداریمواز خطهییگزندهک حاال اما

 ...برقصم سازشهب ومبساز باهاشممجبورممن نمیده؛مبه

 :ادمد جوابهگرفتیباصدای ومآورد درمجیب از گوشیمو زنگیصدا با

 بله؟_

 کجایی؟_

 ...عمارتممیامدار_

 نشات کجا ازمنمیدونهکیسنگین حس و تردید با ومکرد مکث

 :دادمهادام تمیگرف

 ...آقا_

 

 ییاغ_دختر#
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 (امیرسام)
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 ...انداختم بودهشد قطع تماسشهکیاهصفحهبینگاه

 غمگین لحنش انگار و آقا گفتمبه بار اولینیبرا

 میخ همینجور...بودمهزدمتوهمشاید...بود

 ...ناشناسیاهشمار و شد روشن اشهصفحهکمبودمدستیتویگوش

 ...شد پخشیگوش ازیآرومیصدا ومزد رو اتصالیهدکم

 امیرسام؟ آقا_

 ...فشردممهیرو چشمهامو

 امروز ازمزندگییتو دختر، این حضور انگار اما باورش بود سخت

 ...میکردم قبولش بایدهناخواهخوا و بودهشد شروع

 بله؟_

 خوبین؟_

 ...بله_

 شدم؟ممزاح بدموقع_
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 ...دادم ماساژ ومگذاشتمچشمهایرو شصتمو وهاشار انگشت

 داشتی؟یکار...نه_

 :گفتهدستپاچ و شد هولمیک

 خریدمبرمخواست...شماییمیهخون شب ما... خب... راستش...نه_

 ...بزنم زنگ شماهب گفتمبابا

 ...دیگهمداشتمک اینو...فشردممهیرو چشامو

 ...ندارم وقت امروز من اما_

 ...باشه_

 ...کرد بیدارمتنیتو رو انوجد عذاب حس غمگینش لحن

 ...بودهشد مایها سیاستیقربانهک نداشتیگناه دختر اون

 خدافظ_

 :گفتمهکن قطعهاینک از قبل

 ...دنبالتممیاهدیگ یکساعت... صبرکن_

 نباشم؟ مزاحمتون_
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 ...نامزدیم مااالن...عسل کناریبذار رو بستن جمع و تعارفهبهتر_

 ...کنم حسیگوش پشت زاممیتونست لبخندشو انگار

 ...توعه...با حقهبل_

 ...میبینمتیاوک_

 ...پاشدممازجا ومکرد قطع رویگوش

 دبایماهخانوادیبرا و رفت پیشیاینجور منیزندگمنخواهچمبخواهچ

 ...میکردم تحمل

 دادن حالت درحال ومکرد عوضیبیرونیها لباس با لباسهامو

 ...خورددرهبهتق چندهکمبودمموها

 ...بیا_

 متعجب اشهظاهرآشفت دیدن با و ظاهرشد چهارچوبیتو گیسو

 ..نیوردممخودیروهب امامشد

 ازیکمکینیرو...بذارینمتمو سنگممیخوا...داریم مهمون امشب_

 ...باش سرشونیباال خودت...بیادهقراریخدمات شرکت
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 برم؟ممیتون...آقامچش_

 ...رفت ومداد تکون سرمزد زلهشدمرا بربهماد اینهبهآین از مبهوت

 ...میلنگه کاریجاهی

 بودهشدمبهت باعث بودنش غمگین شاید یا آرامشهاینهم

 عمارت و اتاق ازمگوشی و سوئیچ برداشتن با ومنکردیتوجههک

 ...زدم بیرون

 

 ییاغ_دختر#
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 (گیسو)
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 ومتمیزکردی رو بزرگ عمارت این نسرینیپاهب پاهگرفتیحال با

 نثار فحش ثروتش ومامیرسا پرفتوح روحهبههرلحظ

 ..میکردنیزندگیبزرگ اینهبیهخون اینیتو دونفری،هکممیکرد

 ...که نموندمبرا نفس کوچکترمیک المصب خب

 پایین هاهپل از وسایلهبقی و آب سطل با کنان هن هن

 مثل و کرد باز رو عمارت درمگند رسیدم،هآخرکیهپلهوبماومد

 ...شد ردمبغل از فشنگ

 پرتمرهاخان اتاقیتو خودشو معمول طبق ومکرد دنبالشمبانگاه

 ...کنن غیبت عمارت عروسهتاز سر پشت تا کرد

 رفتارخشک از روینارضایت و میرسیدمگوشهبههمیش هاشونهزمزم

 ...بفهممممیتونستمرهاخان

 مثلههمیش اون چون یدکش بیرون نمیشدیچیزمامیرسا از اما

 ...بود خاصیتیب یخهتیکهی

 لبخند بازشدو درمدیدهکیوقت تا اما سوختهدختر حالهبمدل

 !!امیرسامیبازوهب چسبیدنش وهخونهب ورودش ومدید لبهاشویرو
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 ...برگشتم حالهب ومجاداد رو وسایل ومرفتیانبارهبیفور

 ...بوندچسمامیرساهبیشترب خودشو و انداختمبهینگاهمدیدن باهدختر

 ...چسب چندِش

 ...رفتمهآشپزخونهب اهمیتیب ومدادیکوتاهمسال

 شونکردن رصد درحال ومنشست بودیپذیرایهب مشرفهکیصندلیرو

 ...بودم

 طرفهبهچسبید مگس مثل...ببینا روهدختر بیامخان نسرین_

 آقایتوچشا...میکنه وزوز گوششمدیه

 ...میبینمیخاصمخوردهگوهیمساامیر

 :گفت و رسیدمگوشهب نسرینیهخند ریزیصدا

 ششخوهازدختریخیلهکمخان رها واال...بیارپایین صداتو دختر هیس_

 ...اینوبگیرههاصرارداشتمامیرسا انگارمبگیچ نمیاد

 ...گذاشتمماهچون زیر دستهامو ومترکرد دقیق روشون چشمهامو

 نگرفتمورشهیهب روهدختر و اومد پایین هاهرهاازپل االنهمشخصهار_

 بز مثل و پانشد جاش ازمههدختر... بوسید امیرسامو صورت و
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 از...نمیگیرهیمطلوب جواب اماهمیکنمسال وهنشست سرجاش

 چرا؟ نظرتهب اماهناراضیهکهمشخصمهمامیرسا آویزونیهقیاف

 :همیشین وهمیکش کنارمویلصند وهمیکن خشک دستهاشو نسرین

 ه،بد نجات روهکارخونهمیتون پدرشهاینک بخاطرمشنیدمنمیدون_

 ...کنه ازدواج باهاش میخواد

 انگار اما...کنمیخون لبممیکنیسع ومبرنمیدار ازروشون نگاهمو

 ...ضعیفمیخیل

 ونهاشهزمزمیصدا ومترمیشین نزدیک وممید تغییر فضولیمو محل

 ...یخورهممگوشهب

 نامزد عنوانهب میکنینیمعرفیک منوهمیگهدارهدختر_

 بز اینهبهببرگرسنهی انگار...درنمیاد رها خونیبزن کاردهاوهاو...امیرسام

 ...زده زلیکوه

 کنارش و شد نزدیک رهاهبماخ با و اومد پایین هاهپل ازمگند

 ...نشست
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 ور از رو شمشیر و یدنکشهنقشهکهمشخصهدخترهب اخمالودشهنگا

 ...بستن

 چیه؟هدخترماس_

 ..عسل_

 ...میخورهیصبحگاه املت فوقش یاهپنیرروزان بیشتربهش این عسل؟

 ...میکنم برانداز روهدختریهچهر وهمیخند باز نسرین

 ...معمولی صورت وهنداریخاصیزیبای

 ...سرباال دماغ عمل لطفهبهالبت

 

 ییاغ_دختر#
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 ...حیاهذرهی از دریغ ومامیرسایبازوهبهچسبوندهکن مثلمتهاشدس

 ...کنن دوقلوت خاکبرسرچسب

 ..شوهرندیده بدبخت

 ...میخوری حرص توچراهبگ منهب نیسییک

 ول امیرساموهلحظهی انگار توروخدا کن نگاش جون نسرین_

 ...درمیره طرفهکن

 :دادمسرزدوجواب غذاهاشهب نسرین

 حاال؟یمیخور حرص توچرا_

 ...چرامنمیدونمخودم

 ...میکنن صحبتیدرگوشهک وممیکنمگند و رهامزو نگاهمو

 عسل انگار اما...بیاد شیرینیبز دهنهب باید علف واالهآر_

 ...اینبارهکرد پیدایبزبزقندمخان

 ومبرگشت طرفشهبهچندسرف باهکمداشت ریزشویهاهخند انتظار

 ..دیدممسریباال جن مثل ومامیرسا
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 ...پاشدممازجا ومکشیدیهین

 شد؟متمو_

 ...زدم چپیعلیهکوچهب خودمو

 نیستمکهمیومرق 6 فقطمداری امشبهواسیهمچ شده؟متمویچ_

 پرنسس؟ اینهواس

 از هاشو چنگالهکهگرسن گرگ بااین منو و کرد ترک رو محل نسرین

 ..گذاشت تنهاهبست رو

 ...رفتم عقبهبمقدهوی برداشتمسمتهبمقدهی

 چیه؟یبزبزقند_

 ...میزنم زل چشاشهب تخس ومنمیباز ومخود

 میگن وهباشهشد بزرگ نعمت نازویتوهکیبز نمیدونی؟_

 ...بزبزقندی

 سرما شتپ اینجایمیده؟نشست بادهب سرسبزتو سرخت زبانیمیدون_

 میکنی؟ غیبت
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 ...میگه راستمدید ومکرد فکرمیک

 کنم؟ غیبتمبشینهکمکرد پیدا اخالقا ازینیک من

 ...برمیدارهمسمتهبهدیگمقدهی ومنمیدیجواب

 هاش نفس وهمیگیر پایینمچشمهایتو زدن زلیبرا سرشو

 ...میکنه برخوردمصورتهب

 ویگرگرفت این تا ممیبند چشمهامو وهمیکوب زیادماهجنبیب قلب

 ...کنم پنهون ازش وملرزونهنگا

 ...رفتارا اینهبعید ازمن

 امیرسام؟_

 ...دید اونو منیقدمهییتو و اومد علفش...داشتیممک اینویزک

 ..بزیآقاهبرس دادتهخداب

 میزنه؟ زل بهشیخنث وهمیکش عقب سرشو

 بله؟_

 اینجا؟هچخبر_



 

 

ROMANZO_O 

1
9
7 

 

 باشه؟ بایدیخبرهچ_

 ...شما_

 ...نده سروسامون ذهنت پوچ افکارهب_

 ...گذاشت تنها علفش با منو و شد خارجهونآشپزخ از

 اینجا؟یخدمتکار_

 ...دادم سرتکون

 ...حدتوبدون پس_

 ...باومبینی بشین...بدیمالتیماتومتوبه بودهموند فقطیزک

 ...خانمی بچسب خودتوهکال تو اسهدونست من حد_

 ...درمیارم براشمزبون وهمیش خارجهآشپزخون ازهغرمچش با

  باشی،مه علف_

 ...خرزهره مثلیخاصیتیب
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 نیشش اومدن خانوادشیازوقتهدختر وهشدمانجایپذیرای ابعادیههم

 ...بیشترشده چسبندگیشیهدرج و تر شل

 ونا اماهکن رعایت اشوهدادفاصل تذکر بهش دوبارمامیرساهکیحدهب

 ...دادهادام کارشهب قزوینیپا سنگ مثل همچنان

 ...میزچیدیمیرو هاروینوشیدن اول و بودمشا سرو موقع

 ...بردم رو ساالدیها ظرف ومبرگشتهآشپزخونهب

 علف مقابل باید رویبعد ظرف ومگذاشت میز اول رو ظرفهی

 ...قرارمیدادممخان

 ظرفمکرد دراز دستمو گذاشت کنارش و پرکردینوشیدن از جامشو

 رمزق مایع و زد نوشیدنیشهب خودشو دستهردخت قراربدم، رو ساالد

 ..شدهریخت رنگشیشیر لباسیرو رنگ

 :توپید منهب مانندش جیغیباصدا پاشدو ازجاش
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 ...کن جمع حواستویمیکنیغلطهچ_

 بارش درشتیچهیمخواست تا و گرفت فردا وجودمومخش

 :گفتمامیرسامکن

 یننسر...کن عوض لباستو من اتاق برو...کنی شلوغشهنشدیچیز_

 ..میده نشونت راهومخان

 بگی؟ بهشیچیزینمیخوامامیرسا_

 مخاطبشهک اشهکنند توبیخ لحن منتظر ومزد زلمامیرساهب

 ...شدم باشم،مخود

 ...بگمیچیز گیسوهبهنداریدلیل پس...زدی لیوانهب دستتو خودت_

 ...منیهزد بهتهنگا همینطور و موند ثابت روشهدختر ماتهنگا

 تانداخمکرد حس لبخند توشهکینگاهمنی و صورتشیرومشد قفل

 ...شد ساالد خوردن مشغول و

 ...کن عوض لباستو برومدختر_

 با پدرش،یباصدا بودهخورد سنگهب تیرشهک هرز علِف

 ...رفت باال سمتهبیعصبیقدمها
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 ..برگشتمهآشپزخونهب ومکرد جدا زمین ازیسختهب پاهامو

 ...کردم مرور اتفاقاتو ومانداختیصندلیرومخود

 ...ابطنیرو میکرد پهن و میشست منو االن بایدممیشناخت منهکیادم

 !کنهیطرفدار ازمنهنک

 زحدشوا بیش کوبشمکردیسع ومکرد مشتمپرتپش قلبیرو دستمو

 ...بگیرمهنادید

 

*** 

 

 کفیخستگ کارویکل بعداز و شدمتمو مزخرفیمهمون اینهباالخر

 ...نشستم چهارزانوهآشپزخون

 ...پاشممنمیتونهدیگ من_

 ..دادههدیمصورتهبیلبخند نسرین
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 بهشونمخود من هستن خدماتینیروها توبرو_

 ...ازپاافتادی...چکارکننممیگ

 ...حاجیمنمیشهراهنیم رفیق من...نچ_

 کارکردنیهاجاز وممیش پرت بیرونهآشپزخون از نسرین زورهب

 ...نمیدهمبه

 ...نشستم هاهپلیرو هوایسردهبهتوج بدون ومشد خارج عمارت از

 ...میشد مورمور و بودهشد ِسرمپاها

 ...دادم بیرون اموهخست نفس ومداد ماساژ پاهامو مچ

 شبیتاریکیتوهکمگذروند نظر از رو برف ازهپوشید عمارت

 ...میدرخشید
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 نشستی؟ اینجا چرا_

 ...گرفتیجا هاهپلیرومکنار

 ...ببره عمارتهت تا منوماسنپ منتظر_

 سخته؟ عمارتیکارا_

 بدیم، سروسامون رو بزرگ عمارت اینهدونفر نسرین و منهاینک_

 ...سخته

 الزمه؟ خدمتکارمبازیمیگ_

 !بزرگی اینهبهخون و دونفرآدمین شما...کوچکترهیهخون رومنظر_

 ..انداخت پایین سرشو

 ...بیشتربود جمعیتمون قبال_

 ...نگفتمیچیز ومکرد سکوت

 کردنش دردودلهک بودهمسخریکاف حدهب کنارش اینجامنشستن

 ...میکردمترشهمسخر

 ...نمیدادیخوبیهنشون قلبیتندزدنا این
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 ازش امشب حمایت مثل کوچک حرکتهییوقت مخصوصا

 ...میشههدید

 ...گیسو یاب خودتهب

 ...نیستی دادن وامتوآد

 ...بزرگهیخیل دهنتهواسهلقم این

 ...پامیشممازجا

 اینو هربار کشیدمومدورخود ومخدمتکاربودنیهپوستهدوبار

 ...کردمییادآورمخودهب

 ...بخیرآقا شب_

 ...میادمسر ازپشت صداشمدورشدن زیاد از قبل

 چته؟_

 :کردم شنگاهیسوال ومبرمیگشت سمتشهب

 چمه؟یچییعن_
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 آقا آقا ِرهب ِر حاالهن آقایبگمبهممیکرد حالیت باید زورهبهن_

 فحر خدمتکارهی مثل یبار ویمیزن نیش عقرب مثل یبار...میزنی

 ..بگو...میشی کن گوش

 بگم؟ باید چیو_

 ...میکنه سکوتهکهکشید پیش رویاهمسخر بحثهمیفهممخودش

 ...نمیگهمبهیچیزهک گرفت جوابشومشاید

 ...نبمونی توعمارت کننهآماد واستون اتاقهیممیسپارهسردهخون اون_

 ...راحتم اونجا من_

 ...میکنهممتوقف صداش بازهکمبرمیگرد

 ...نداری امنیت اونجا_

 کنه؟ تامین عمارتشو امنیتهنتون افشارمامیرسا نیست زشت_

 مذاقشهبمجوابهمید شونن درهمش؛یاخمها وهمیزن نیش بازمزبون

 ...نیومده خوش

 ...میگممگند بخاطر_
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 !عمارته داخل هرشبهکمگند_

 واردعمارت و گفت بخیر شبمسردرگ اماماخ با و دزدید چشمهاشو

 ...شد

 آف مغزتهکههرزیعلفها با گشتن ازعوارضمه این

 ...ِمسترافشارهشد

 ...یگردمبرممساختمون تسمهبیخستگ نهایت با وممینداز باالیاهشون

 ...داشت اسنپماینجاه کاش

 ...بسازی بغل همین رو ساختمونینمیتونستهآخهبگ نیسییک

 آخر؟ اون میبردیش باید حتما

 ترس باد وزش ویتاریک و ها برفیرومقدمها خش خشیصدا

 ...نیاوردممخودیروهب اما مینداختمدلهب

 ...نیستم گیسوهکمرسبت باد و خش خشیصداهیهبهاگ من

 ...دبو برفیرویشخص دویدن مثلهاینک تا هابیشترشد خش خش

 ...زدممتوهیآخرشب انگار
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 مثل اشهجثهک فردهی و دیوار مابین و شدهکشیدمدستیوقت اما

 ...نبودمتوهمفهمیدمگیرافتاد بود،مامیرسا
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 ...دادم هولش عقبهب ومبرداشتمدهنیرو از دستشو

 ...سرآدمیمیش خراب جن چته؟عین_

 :قرارداد بینیشیرو اشوهاشار انگشت و زدهتکی دیوار بغل

 ...دیدمهخون پشت دیواریروهسایهی...هیسس_

 ...گرفت دستشیتو دستمو و گذروندنظر از رو اطراف

 عمارت پشت سمتهب پاورچین ومشدهکشید دنبالش واج و هاج

 ...کردیم حرکت
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 دوربین چرامموند سرشون؟منیهوارشیبریمیخوایخال دست_

 ...عمارتهواسینمیکن وصل

 اشوهسایهکیشخص دنبال چشمهاش با و نمیکردهتوجمغرغرهاهب

 ...میگشت بودهدید

 ...مکشید بیرون دستش از دستمو ومرسیدی ساختمونمونیجلوهب

 ...نمیزنه پر اینجامخریزدمتوهیحاج_

 ...دیدم نفروهییهسایممطئن من_

 دیدن با...میزد دید همجارو منهب پشتمامیرسا ومکشیدیپوف

 و لرزیدمنگاه بود، هاشهشون بین درستهکیرنگ قرمزیهنقط

 ...کرد قفلمزبون

 ...نداشتم حرکت توان وهبش شلیک بودهممکنههرلحظ

 هولش ومتانداخ سمتشهب خودمو شد پخش هوایتوهکهگلولیصدا

 ..دادم

 ...امیییر برعقب_
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 وزشسهبالفاصلهک زد زلمبه تعجب با و برگشت و افتاد زمینیرو

 ...کردم حسمدستیتو رویچیزیداغ و

 ...افتادممزانوهایرو و رفتیسیاهمچشمها

 و گرفت رومامیرسا دست و اومد سمتمونهب دو با قربون مش

 ...کرد بلندش

 فقط ومافتاد زمینیرو و شد پخشماچشیجلویسیاهمکمک

 ...شنیدم گفتنشونو گیسویصدا

 

   *     *    *   * 

 

 (امیرسام)

 

 سرد بدنش...کردمماسیردستها بازوهاشو ومرفت گیسو سمتهب دو با

 ...کرد ترس پراز وجودمو زمینیها برفیرو خون رد و بود
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 ..باش زود قربون مش امبوالنس بزن زنگ_

 فقطهکیاهچهرهب ومگذاشت سردش صورتیور دستهامو

 ...زدم زل میشدممظلو بود، بیهوشیوقت

 ...منیانگار سهل بخاطر فقط و افتاد براش من بخاطر اتفاق این

 ...میکردم بیشتر روهخونینگهبانا وممیداد گوش مادررو حرف کاش

 اومدن نکشیدیطولهک گرفت تماس پلیس و امبوالنس با قربون مش

 ...کردیم منتقل بیمارستانهب رو گیسو و

 

*    *    *    *   * 

 

 ...نشستم عمل اتاق انتظاریهایصندلیورومخورد سر دیواریهلب

 دریروهکیرنگ قرمز ورودممنوِعهب ومفشردمهیرو چشمهامو

 ...زدم زل بودهشدهنوشت

 ...یشدم نمایان روش عسلمنا هربار و بودهخورد زنگ بارهامگوشی
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 :شد پخش صداش ومزد رو اتصالیهدکمهکالف

 نمیدی؟ جوابمو چرامامیرسا_

 ...بیمارستانم_

 :رسوندمگوشهب نگرانشو مثالیصدا

 شدی؟ مریضهچیشد_

 ...آوردم رو گیسوهن_

 زده؟یمردگ موشهب خودشوهنکن حاالهشد چش...دختره اونمباز_
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 ...کردم قطع ومداد جوابشویسرسرهکالف
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 شخصیت داشتن پولمشدهمتوج برخوردمون چندبار همین با

 فکرهی زودترههرچ باید و نمیخورد من دردهب عسل...نمیاره

 ...میشدم خالص شرش از وممیکردهکارخونیبرا

 شگوشیتو پدرشهکیمبلغهای بخاطر فقط وسط اینمه اونممطمئن

 ...شده وصلت اینهب حاضرهخوند

 ...اومد بیرون دکتر و شد باز عمل اتاق در

 سمتشهب ومکرد سایلنتشهک خورد زنگمگوشی همزمان

 ...برداشتممقد

 چیشد؟_

 چند تا ومکردی خارجش...کرده اصابت راستشون دستهتیرب_

 ...نیستینگرانیجاهمیش بخش واردهدیگهلحظ

 ..دادم جواب گوشیمو ومکرد تشکر ومداد تکونیسر

 ...مادرمجان_

 گیسو حال...داد توضیح رویهمچ قربون مش االنهامیرچیشد_

 چطوره؟
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 تماسباهاتونهدوبارمخود من بخش میدن انتقالش االن مادرهخوب_

 ...نشه نگرانهک بگومگندهبیجورهی...میگیرم

 ...میشینمیصندلیروهدوبار وممیکن قطع

 متسهب و میدن انتقال شبخهب رو گیسو ساعتمنی از بعدهباالخر

 ...میرم اتاقش

 ...بستن کتف تا رو راستش دست وهبیهوش

 ...میزنم زل اشهچهرهب وممیشین تختش کناریصندلیرو

 چنگهربیدایوقت فقط وهمظلوم خوابیتوهانداز از بیش ببرهتول این

 ...میندازه

 حس زد صداماس تک اسمموهاینکییادآور با

 ...میشم متعجبهکهمیپیچمدلیتویشیرین

 ؟میشدمیعصب میزدن صدایتک اسممویوقتهکمنبودیهمون منهمگ

 اومده؟مخوشمهبلک و هیچهکمنشدیعصب حاال چرا پس

 قرارمدستهایرو تختیهلب سرمو وممیزن پس ذهنمو مزخرف افکار

 ...میبندم چشمهامو وممید
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 پرت و چرتیهاهقد وهکن آنالیزهنمیتون اسهخستیوقتمآد مغز

 ...میشه فعال گوییش

 ..رفتم فرو خوابهب وهمیشمگرمچشا ومبست چشامو

 *        *      * 

 

 نشون رو صبح 8هک ساعتهب ومپرید خواب از گیسویهاهنالیصدا با

 ...انداختمهنگا میداد

 ...کردم مسکن درخواست ومکرد حرکتیپرستارهایستگا سمتهب

 و دکر ترک رو اتاق تزریق بعداز و شد واردمسر و سوزن با پرستار

 ...شد خاموش گیسویهاهنال

 ندوربی نصبیبرامکرد هماهنگ تماس چند با ومبرداشت گوشیمو

 ...نگهبان کردن پیدا و عمارت سرتاسر

 جون من، حماقت بخاطر دوبار... کنمیانگار سهلهدیگمنمیتونست

 ...بودهافتاد خطرهب گیسو

 ...شدن وارد مامور دو و شد باز اتاق در
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 گیسو ضعیفیصداهکمبود بهشون رومالز توضیحات دادن درحال

 :خوردمگوشهب

 ...میخوام آب_

 ..سپردم اونهب بهشو دادن آبیهوظیف ومزد صدا رو پرستار

 ونبینم از فشنگ مثلمگندهکمبودیآگاهیمامورها با صحبت درحال

 ...انداخت گیسو تختیرو خودشو و شد رد

 مردی؟ گیسو؟_

 ...نیوردممخودیروهب اما گرفتماهخندمگند لحن از

 ...زد زل خواهرشهب و کرد بازهنیم چشمهاشو گیسو

 من!میپرسی همینو اولهمیشیچیز هربار...مردی و کوفت_

 ...نیستمچیزیمخوب

 خوابیدی؟ اینجا چرا پس_

 ...دارهمپرستارههدارمه تختهتازهمگر اینجا نبودمگر خونمون چون_

 میکنی؟همسخر منو_
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 ...بوسید دستشو و زد خواهرشهبیجونهنیم لبخند

 :فتمگ ها پلیسهب رو ومگذاشت تنهاشون ومگرفت دوخواهر از نگاهمو

 ...بودهیک کارمبدونهمهمیخیلمبرا_

 ...میکنیم پیداش باشین مطمئن_

 فتنر گیسو سمتهب توضیحاتیسرهی نداد از بعد ومداد تکونیسر

 ...کنن ثبت اظهاراتشو تا

 

 ییاغ_دختر#

50 

 

 میدارنبرمکچل سر از دستهباالخرهکممیگ توضیحاتمومچهار باریبرا

 ...میرن و

 ...میبندم چشمهامو پلیسا با گو و گفت ازهخست

 ...کردمهخونیراه زور با رومگند
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 دندی با ومکرد باز ضرب با موچشاهک کردمعصبیینگاهیسنگین

 ...شدم هولمامیرسایهخیرهنگا

 ...زدمهتکی تختهب ومخیزشدهنیم

 ...دادی نجات جونمو_

 ...میکرد کارو همین بودیهرک_

 ...نمیکردم اینکارو من اما_

 ..زدمیپوزخند

 ...میکردیمه تشکر تقدیرو ازش_

 ...شاید_

 ...دادم روهروبهب نگاهموماخ با ومنداد بهشیجواب

 ...جوابمونهاینمهمنمیزنییکسهگردهب سیخونک ما

 ...میشینه وهمیکش رویصندل

 نداری؟یکارزندگ_

 ...ترهممههانداخت خطرهبمواس جونشوهکیدختر از مراقبت فعال_
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 ...دادم میزد موج توشون شیطنت برقهک چشمهاشهب نگاهمو

 ...بودیرادغیرا العمل عکس...نداره برت هوا_

 زدی؟مامیرصدایوقتیحت_

 ...بهت تف

 ...کنه ضایع کجا ز ادموهبلد خوب

 ..نزن صابون دلتهب...بودیغیرارادهکمگفت_

 ...میشد پانسمان بایدمه گردنت االن بودیارادهاگ چون...خوبه_

 نبیرویعصب نفسمو و گرفت فرا وجودمو حرص مزخرفش غرور از

 ...دادم

 ...امیر تا میاد تربهتبیشیبزبزقند

 ...دادم بیرونهب نگاهمو ومکشید درازهدوبار

 ازش نمیدادهاجازمغرور اما بودهکردماهکالفمدست درد

 ...بیاره مسکنبراممبخوا

 ...مغرور خاصیتیب مردک
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 ...کچل دردیبهمرف

 اتاق ازهکمبود بهش زیبا القاب دادن مشغولمذهنیتو همینجور

 ..کشیدمیراحت نفس و شد خارج

 رو اتاقیها اکسیژنیههم مانندش غول هیکل اون با انگار..آخیش_

 ...باالهکشید

 کشیدن نفسیبرایهوای برگشتهاگ تامگرفت نفس چندبار

 ...باشمهداشت

 ...پرت و خرتیمقدار کیک وهمیو آب پالستیک باهبرمیگرد

 ...میزنه برقمچشا وهمیر ضعفمدل دیدنشون با

 ...زدم زل بهش متتظر و نشستیصندلیرو

 خودش و کرد باز رو کیکیرو جلد و برداشت رویاهمیو آب

 ...خودش

 ...نمیزنهمه تعارفهی بیشعور

 ...نکنم فکر خوردنشهبمکردیسع ومگرفت ازش نگاهمو
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 ..بشم تقویت باید اینجا من خاکبرسرت

 ...پیشونیت وسطهبخور تیرممیذاشت باید

 ...میکنمهخف شکممو قور اروقیصدا

 ...میکنم ضعف احساس وهمیریسیاهمچشا
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 مبلغ وهمید دستشهبیاهبستیمرد وهمیش درباز بعدهجندلحظ

 ...کرد دریافتیپول

 ...گرفتم ازشماخ با نگاهمو و برگشتمسمتهب

 ..میده قرارمشکمیرو رو پاکت

 ..بخور_
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 ...منیست خور پالستیک_

 ...هستی خور جیگرمکن فکر اما_

 سیخمدستهبهتوج بدون و زد برقمچشمها جگرماس شنیدن با

 ...مگفتیبلند آخهناخودآگا و شد پخشمبدن تویبد دردهکمنشست

 نیستی؟ وضعیتتهمتوج..چته یواش_

 وممیش خوردن مشغولیدولپ وممیکن باز رو پاکت بهشهتوجیب

 ...منمیزن تعارف بهش

 ...خواره علف یارومفهمیدهکیتااونجایهندارهفایدمهمبزن

 ...هستییبزقند بزهک حقا

 غالآش و پالستیک وممیخور آخرشونویهذر تا ولع با و باز نیش با

 فرودهزبال سطلیتو وممیگیرهنشونمچپ دست با وممیکنهلول هارو

 ...میان

 موچشا سیرمشک با وممیکش ازدرماهالعاد فوقیگیرهنشون ازیراض

 ...میبندم

 ..نیستمالز تشکر_
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 :میدم جوابشوهبستمچش با

 ویکن سرپاهدوبار خدمتکارخونتوهکیخرید جیگرهاینکهواس_

 ...نمیکنم تشکرهکن کارهبتون

 ..شناختی منوهکهخوب_

 فرو خوابمعالیتو و شدمگرمچشا و و نشستملبیرویلبخند

 ...رفتم

 

 *   *     *     * 

 

 ...برمیگردیمهخون سمتهب وممیش مرخصهباالخر عصر

 بسیارش تشکرات وممیر فرومرهاخان آغوشیتو ورود بدو در

 ...دادم نجات خرشوهنر جونهکهمیشمشامل

 نشونمخود ازیغیراراد العمل عکس و میشکستمگردن کاش

 ...نمیدادم
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 ولو تختیرو وممیر کردن مهیامابر باالیهطبقهکیاتاق سمتهب

 ..میشم

 کردن پیدا با ومدارمگر آب دوشهبیشدید احتیاج

 اغد آب زیر وممیپرمحمایتو میکشم،مپانسمانیروهکیپالستیک

 ...میره بیرونمتن ازیخستگ

 رو زیرو هارو لباسیهرچ وممیر لباسها کمد سمتهب

 ...نمیکنم داپیهباشماهسلیق بابهکیچیزممیکن

 ...میشه اتاق واردمگند وممیکشیپوف

 کجان؟ملباسهامگند_

 ..خونست تواون_

 ...بپوشم اینارومنمیتون منمواس بیار برو_

 وهمیکنمتن زورهب لباسهارو همون ازییک هیچ؛هنمید حرفموگوش

 سفید تلهمیزنهشون وهمیکش سشوار موهامو

 ...میشونهمصورتیرو آرایش وروبازهمیزنمموهایتویاهپارچ

 ...میزنم پس دستشو اعتراض با
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 عروسی؟مبرممیخواهمگ دخترهچت هووو_

 ...میذاره لبهاشیرو دستهاشو ذوق با وهمیکنهنگاماهچهرهبمگند

 ..بودهشد تنگ قیافت اینهواسمدل! چیشدییابجیوا_

 ...میشم متعجب وممیکنهنگاهآینیتوماهچهرهب

 ...تغییرکردم چقد

 پنهونهالزیرک لختمویموهاهانبو ومبودهنپوشید لباسیاینجورهچندوقت

 کردم؟

 منم؟ اسهآینی توهکیآدم این واقعا

 نگاهشهکهبگیچیز میخواد وهمیش اتاق واردمامیرسا وهمیش درباز

 ...میزنه زلمبههزد بهت وهمیمون من میخ
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 (امیرسام)

 

 ونبیر اتاقش از ومداد حرکت پاهامو ومگرفت ازش اموهخیرهزورنگاهب

 ...زدم

 ...دیدمش جدیدیهقیاف این بایوقتمداشت چکارش رفتمیاد اصال

 زیر خودشوهکیعسلیچشمها با بود دخترهمون این

 کرده؟ پنهونهپسرونیهپوستهی

 ...نکنم فکر بهشمکردیسع ومداد تکون سر

 ..همیزن چنگ وقتشهبهکهببرهماد همونهوگرنهدیگهکرد رایشآمیک

 ...ایستادم اشهلب ومکرد حرکت بالکن سمتهب

 موجب نفهمیدنش همین ومنمیفهمهتووجودمهکیمزخرف حس دلیل

 ...شدهمعصبانیت

 ...میکنه وارد فشارمبههدار طرفهازهمیزندگ وماهکالف
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 پدر امامکن وارد رو جدیدیهاهدستگا دبای من وهعیدهدیگههفت دو

 ...میزنه زیرقولش وهمینداز گوشش پشت حرفشویه عسل

 ...گرفتمیعمیقمبازد ومد ومکرد فرومموهایتو هاموهپنج

 گیسو مقابلهکیاهبچگونیها رفتار این بلبشوههم این وسط

 ...داشتممک روهسرمیزنماز

 جدیدشیهچهرهب ومکرد ترک اقشوات چرامشد پشیمونهک االن مثل

 !ندادم؟ نشونیتفاوتیب

 ...باوره دوراز و بعیدمامیرساهازمن رفتارا این

 ..شد خارج اتاقش از گیسومخروج محضهب ومشد خارج ازبالکن

 کردن مرتب مشغولههمیش مثلهدوبار و بودهکرد عوض لباسشو

 ...سرشهیروهکال

 ااونج.. بذارن دوربینمداد اونجارو...تسم اینهبد انتقال وسایلتو_

 ...تنهانیست دخترهییزندگ مناسبهدیگ

 ..شد نزدیکمبه کشیدومدره اخماشو

 ضعیفم؟مدخترهی چونیبگیمیخوا االن چیه؟ منظورت_



 

 

ROMANZO_O 

2
2
6 

 

 :کشیدیاهعالوهب و کوبیدماهسینیرو اشوهاشار انگشت

 ...ودبهکرد اصابت اینجاتهب تیراالن نبود، ضعیف دختر همینهاگ_

 ظریفش انگشتهب شدهکشیدهناخودآگامنگاه ومنفهمید حرفاشو

 ...باالبرد قلبمو ضربان کشیدهکیفرض خط با و بودمسینهقفسیروهک

 ...زدیپوزخند و کشید پس دستشو

 ...کرد بیشتر کالفگیمو سرزدوماز بعید حرکتهیمبازه

 ومبرداشت رو میخورد گزنممداهک گوشیمو و گرفت وجودمو حرص

 :دادم جوابیعصبیصدا با

 بله؟_

 امیرسام؟یکجای_

 زنگیههچی ننداز خطمرواعصابمنگفت اول روزهمگمخان_

 ...قبرستونم کجام؟یمیزن

 ازهگرفت نشات بلندویهامگا با و مکرد قطع عسلیرو رویگوش

 ... شدم خارجهخون از حرص
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*     *    *    *    * 

 

 رونبیهازباشگایورزشیهاهدستگا باهوقفیب کار چندساعت ازبعد

 ...زدم

 اراینب و میکردمآروم ورزش فقط عصبانیت ویکالفگ موقعههمیش

 ...شدم موفق دقیقامه

 ...رفتممماشین سمتهب زنانمقد ومداشتیبهتر حس
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 شد ثباع زمستونی،یسرما و بارونمنمن و بودیابر هوا

 ...بلرزهمبدنهلحظهی

 ...بودمهزد بیرونهباشگا ازهساد گرمکن همون با ومبودهکرد عرق
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 ...کردم حرکت خیابونیتو مقصد بدون ومانداختهرا رو ماشین

 دریافتیبرا  کردنیسع و گشتن چندساعت از بعدهباالخر

 ...برگشتمهخونهب آرامش،یاهذر

 ...زدمصدامدربادیدنما ومکرد باز رو عمارت در

 ...داد نشونمبه رو میزیرو کاغذ دو ومرفت سمتشهب

  چیه؟ این_

 ...زد زلمبه لبخند با و بست اشوهمجل

 ...منتظرته ارغوان...کانادا بلیط_

 ..کردم ولو مبلیرو خودمو

 !یگرفت عسل و منیبرا ایناروهک نگو...برمیجای قرارنیست من اما_

 ...دکشیمدره اخمهاشو

 ومخودهواس...بگیرم کانادا بلیط واسشهندار لیاقتهدختر اونهن_

 ...شهرشونهمیرمکرد مرخصمه رو نسرینمگرفت خودت

 :کردم تکرارهدوبار ومزد زل صورتشهب
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 ...کنم ولشمنمیتونهدرهمهکارخون اوضاع...نمیرمیجای من_

 :داد جوابمو صداش بغض با

 تا باش خودت فکرهبمیک رمادمبگرد دورت منیاله_

 کنی؟ فدا خودتویمیخوایک

 :کردمههدی نگرانش صورتهبیلبخند ومپاشدمازجا

 ...نباشممن نگران...برو شما...هستممخود فکرهب من نترس_

 ...گرفتم بلیط دوتا من اما_

 ..دادمسال و اومد پایین هاهپل از کنانیلیلمگند

 :کرد فروهمجلیتو سرشو و نشست مادر کنار

 ...بگذره خوش بیشتربهت وروجک بااینمکن فکر_

 :زد برق چشاش و زدیلبخند

 نره؟مبگ نسرینهب پس_

 ...کنه عوضیهوای خداهبندهبذاربرهن_
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 خوشحالیشون داد و جیغ ومکرد حرکت هاهپل سمتهب

 ...رسیدمگوشهب

 این و بودهشدهسال 23یدخترا مثلهشد آشنامگند باهکیروز مادراز

 شودخترا ازیدوریهغص وهمیشین کمترهک میکرد خوشحال منویخیل

 ...میخوره

 ...کنم تشکرممادریهروحی تجدیدیبرامازگند باید

 ...دمش ولومتختیرویمختصر دوشمگرفت بعداز ومبرگشتماتاقهب

 ...بودهافتاد سوزشهبمچشا و شد سنگینمسر

 ...کردم بیشتر رو پکیج کنترل با ومکرد فرو لحاف زیر خودمو

 دماسنج سرخم،یچشمها دیدن با و شد اتاق وارد زدن در با نسرین

 ...آوردمبرا رو

 شدین؟ مریض دارین تب آقا_

 ...بیارمبرا دارو و قرصمیکمسرماخوردمکن فکر_

 ...شد خارج اتاق ازیفور و کرد اطاعت
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 با و شد وارد وگیس اینبار و شد دربازهک نکشیدیطول

 ...بودهگرفتیدستهیهکیسین

 رویسین و اومدمتخت سمتهب و بست پاش با درو

 ..گذاشتیپاتختیرو

 :زدم زل بهشمخماریچشمها بین از

 نمیکنی؟ استراحت توچرا_

 ومبچرخبیکارمنمیتون...باشه حالل بایدممیار درهکیپول و مکردهتوب_

 ...بگیرم حقوق

 حالتو؟ینمیبین...گهدییشقهکل_

 ...بدترازمنه شماحالت فعال_

 و گذاشتمپیشونییرو دستشو و دادمخوردهب هارو دارو و قرص

 :کشیدیسوت

 اتیمیسوز علفیت عشق تب درهاگ...کهیآتیشیهگول...  اوهووو_

 !بیاد؟مبزن زنگ
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 ...بیاد بزن زنگهآر_

 ...زد زلمبه منتظر و درآورد گوشیشو

 !دیگههبد_

 چیو؟_

 !!بیاد؟ینمیخواهمگ...علفتوهشمار_

 ...انداختمیپاتختیرو ومکشید دستش از رویگوش

 ...بدهمبه مسکن دوتا

 :رفت در سمتهب و پاشد ازجاش

 ...بردار خودت پاشو...توهنمتیرخورد من_

 :شد متوقفمصدا با رسیدهدستگیرهب دستش
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 مسکنممیگ رئیست عنوانهب باشه؟ حالل تپولیمیخواینگفتهمگ_

 ...بیاریمبرا

 ...برگشتمطرفهب و کرد مشت دستشو

 نگاهشمکرد حسهلحظهی و درخشید عسلیشیچشمهایتویچیزهی

 ...گرفت شیطنت رنگ

 :گفت برداشتنش حین و اومد گوشیش سمتهب

 ..میارم براتممیز االنمرئیس؟چشیمیخوا مسکن پس_

 چشامومنشوندیکرسهب حرفموهازینک خوشحال و شد جخار اتاق از

 ...کشید طولهدقیق 05 برگشتنش امامبست

 ...شد اتاق وارد و شد باز در

 مسکن؟یبسازیرفت_

 :زدیلبخندپرشیطنت

 ...بیارمشمرفتهن_
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 و کرد اتاق واردهعجل با خودشو عسل و رفت کنار دریازجلو

 :اومدمسمتهب

 چیشدی؟ براتمبمیر_

 و انداخت باالیاهشونهکمانداخت بهشیپرتهدید و خشمگینهنگا

 :زد پچهآهست

 ...بگذره خوش...علفتماین_

 ...گذاشت تنها عسل با منو و رفت

 ...سرمامیخوری...بگیرازمهفاصلمیک_

 وهیربگهفاصلمازهکمبیار براشمتونستهکیدلیل تنها حاضر درحال

 ...بود همینمبکش نفسمبتون

 ازون اام نگرفتهفاصلمه اپیلسونهیهاندازهب و نشدهفاید زیاد هرچند

 ...کمتربود قبلشیچسبندگ

 و داد عسل دستهب رو سوپیحاویسین و شد اتاق وارد نسرین

 ...کرد ترک رو اتاقیفور

 ...گرفتمدهن سمتهب و کرد فرو ها سوپیتو رو قاشق
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 ..گرفتم ازش رو قاشق و تختهبمزدهتکی

 ..بریهبهترممیخورمخود_

 ...نشده خوب حالت تامنمیریجای من برم؟_

 ...نیست بودنتهبینیازمخوب من_

 ...رفت لب زیریخدافظ با و پاشد ازجاش و شد غمگین نگاهش

 یدنکشیطول ومکشیدمخودیرو رو پتوهدوبارمخورد رو سوپ نصف

 ...شدمگرمچشاهک

       *     *    *     ** 

 

 اتاق تاریکیفضاهب ومدادهفاصلمه از زورهب هامو پلک

 ...دوختممچش

 ...میسوخت شدتهبمگلو و بود سنگینمسر

 ...گشتم آب لیوان دنبالهبیمتوالیهاهسرف با
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 رفت، پایینمگلو ازیسختهبهک آبیاهجرع خوردن از بعد

 ...بودهگذشت شبهنیم از ساعت ومکردهنگا گوشیموهصفح

 ...باشمهخوابیدهاینهم نمیشدمباور

 حس بدنمو بودن داغهک حال عین در و بودهشد تشدید بازمسردرد

 ...میلرزیدممخودهب سرما از میکردم،

 نمسک کردن پیدایبراماتاق از پاورچین ومپیچیدمخود دور رو پتو

 ...شدم خارج

 سمتهب میزدم،هتکی ردیواهبمدست باهکیدرحال ومنداشت رفتنهرا توان

 ...کردم حرکت راهرو
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 پاورچینمبودهشد دچارشهکیاهسرگیج و سردرد حس با

 ...میرفتمهرا
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 ومداد مسیر تغییرهک کرد جلب توجهمو گیسو اتاق روشن المپ

 ...رفتم اتاقش سمتهب

 اب و ردک باز درو خودشهکمموند اشهاجاز منتظر ومزد درهبهتق چند

 ...شد متعجبمسرووضع دیدن

 ...توببینم بیا...کهیشد میت عین بابایا_

 ...شدمهمچالمخودیتو ومرفت تختش طرفهب

 ...زدم یخ کن زیاد رو پکیج

 ...گذاشتمپیشونییرو انگشتشو چهارتاهدیگ یبار

 ...داری تب هنوز_

 ...برگشت دارو و قرص ازیانبوه با و شد خارج ازاتاق

 ...بکشم دراز کرد کمک و دادمخوردهبهدونهدون روههم

 ...ممنون_

 ..کشید باالمگردن تا رو پتو و داد تکونیسرمتشکریبرا
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 زدنهضربهواس فرصت بهترینهشدیشیرزخمهک االن...که االن_

 ...انتقامه...و

 ...برداشت عقبهبمقدهی

 با جنگ...مبکشیهشون و شاخیزخم شیرهواس نیست مامتومرا_

 هنوز درضمن...موتهب رو دشمن تاهمید حال بیشترمسال دشمن

 ...بیفتممقاانت فکرهب وضعیتت، این دیدن باهکمنشد متنفر ازت اینقدر

 ..نزدمیحرف جوابش در

 ...نداشتم کردن کل کلیبرایتوانییعن

 ...میگرفت قرارمهیروممدامچشمها و بودهبیشترشدمگلو سوزش

 و دشهبستمچشمهاهنرسید بالشتهبمسر ومکشید باالمیک وخودم

 ....بردمخواب

 

*      *     *      *     * 
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 ...دیدم گیسو اتاقیتو خودمو ومکرد باز چشمهامو

 رو دبوهشدهمچال اتاقیهکاناپیروهک گیسو ومانداخت اطرافهبینگاه

 ...دیدم

 دست این باهک وضعیتش دیدن با شدهشرمندمنگاه

 ...خوابیده فشار تحت ،هدونفریهکاناپیرویزخم

 مبهوت بود،هشدهگذاشت میزیروهکیاهپارچ و آب تشت دیدن با 

 ...شدم

 ...باشه من از مراقبتیبرا اینا بود محال

 ...بوده تمیزکردن مشغول احتماال

 ...هآخهمیکرد تمیز چیو شب نصفهک گفتمدرونیتویصدایهی اما

 اخموشیهچهرهب و نشستملبیرو توجهش ازهناخواستیلبخند

 ...زدم زل خوابیتو

 ...داشت جنگ سرمه خوابیتو انگار

 بدون ومانداخت پاهاشیرو رو خواب رخت وماومد بیرون ازتخت

 ...شدم خارج اتاق از صدا کمترین ایجاد
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 بودموجودیتوینشدن وصفیانرژ و بود دیشب بهترازمحال

 ...بودهگرفت نشات ازکجامنمیدونهک

 ومکن حس دنیا مرد ترینیقو خودمو بودهشد باعث بودهکیهرچ اما

 ...کنم حرکتهصبحان میز سمتهب لبخند با

 ...موندم اومدنش منتظر ومزد صدا رو نسرین

 انشااهلل؟ آقا؟بهترینهبل_

 گوب بهش وهبخواب تختیرو کن کمکش...گیسو اتاق برو...خوبم_

 ...مرخصیه امروز

 ...رفت و داد تکون سر

 ...نشستم پشتش ومرفتهصبحان میز سمتهب

 دستمگلو سوزش حس با ومخوردمسرپاموندنیبراهچندلقم

 ...کشیدم

 و سوئیچ برداشتن با ومزد تن کاپشنمو داروهام، خوردن بعداز

 ...شدم خارجهخون ازمگوشی
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 (گیسو)

 

 ...درومد اعتراضشیصداهکمکرد بغل رومگندممحکهگدی یبار

 وهدلشور...بره سفر اینهبمدادهاجاز تاهخورد منو مخ کاملیهدوهفت

 ...نمیکردمرهایهلحظ اضطراب

 اطوار ادایبخوا نیس محلمونهدیگ اونجا...باشیا خودت مواظب_

 ..جدانشومرهاخان ازیدربیار

 ...ایستادهسینهب دست و گرفتهفاصل

 ...چشم...اهیآبج منویکشت_

 ...گرفت رومگند دستمخان رها و کردنماعال پروازشونو زمان

 ..بچه این جون و شما جون_
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 ...دختر نباش نگران_

 بایاههفت 2یدور واینمگلویتو بغض امامکنمآرو خودموممیکردیسع

 ...نمیومد خوشممذاق

 ردنکیخداحافظمامیرسا و رهایکممیدنفههکمبودهکردمزو اینقدرروش

 ...رفتهفرودگایهایبرقهپل سمتهب و گرفت رومگند دستیک و

 درحالهکمگند هب لرزونمویها مردمک ومداد قورت بغضیسخت با

 ...دوختم میکردیبایبامبرا و بود هایبرقهپل از رفتن باال

 هرروشیها اکسیژنیههم رفتنش بامانگارگند و بودهشد تنگمنفس

 ریختنیهاجازماشکهاهب محوشد،مدیدیازجلویوقت و برد باخودش

 ...دادم

 ...بریم_

 ...کرد حرکتیخروج سمتهب منهبهتوج بدون

 ...کردم گرد عقب ومکند هایبرقهپل از دلهباالخر

 ... ممیکردهنگا سرمو پشت ومبرمیگشتمبرمیداشتهکیچندقدم هر

 ...بیفتم عقبمامیرسا بودازهشد اعثبماینکار
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 ...ایستادمبااخ و شدهکالف

 بیای؟هکیبد لفتش تاصبحیمیخوا مسیرو این_

 ...انداختم نگاهمو آخرین ومکشیدمدره اخمهامو

 ...نشد اماهبرمیگرد وهمیش منصرفمگندهکمامیدداشت انگار

 ماشینش تسمهب ومکرد بیشتر قدمهامو سرعت ومنداد بهشیمواب

 ...رفتیم

 ...زدمهتکیهشیشهب پیشونیمو ومگرفتیجا جلویصندلیرو

 ...تنهابودم و تکهک بودیبار اولین این و میشد نو سال فردا

 ودبمقلب قوتمگند امامتنهاشدمداد ازدست پدرومادرمویوقت ازهگرچ

 ...میدادمعذاب نبودنش و

 سح دوریش با حاال ومبیارمک نمیذاشتهک بودممثبتیانرژ انگار

 ...تنها ومشد ضعیفممیکرد

 ومکردمرسیفرض خطوطهگرفت بخاریهشیشیرومانگشت با

 ...ردک پخش رویکالمیب آهنگ و برد ضبط سمتهب دستشومامیرسا
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 نانداخت خط از دستهکممیشد ممنونش باید و بود فکریتومخودش

 ...ندارهمکارهبیارک االن حداقل وهبرداشت اعصابمویرو

 و اخشیب غول بااین تنها بایدهدوهفتهک افتادمیادهتاز انگار یهو اما

 ...بزنمهسروکلمد

 دش باعث و پرید بیرون فکر ازمیهویی حرکت ازهکمنشست سیخ

 ...بپره توجاش

 شدی؟هزد جن یهوهچت_

 یرزهک بود بهشمحواسیزبرچشم ومداد جلوهب نگامو ومکرد سکوت

 ...کردهرمزمیاهدیون لب

 پالستیک با بعدهچنددقیق و ایستاد رستورانهی مقابل سرراهش

 ...برگشت دستشیتو

 ...میره پیش قبل مثلهبرنام فردا ازممید استراحت بهت امروزو_
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 شوعلفی نامزد اون و این بایدهدوهفتهکممیکرد فکر اینهبهکیوقت

 ...میدادم فحشمگندهبمدلیوت کنم، تحمل

 ...آخه بود کجاتهدیگ رفتنت خارج سفر

 منمفداتشهآخ دیمیبرد باخودت توچمدونیمیکردممن حداقل

 ...کنم تحمل اینویچجورهدوهفت

 ...ندارم کارتهبیکارینذارمدم رو پا_

 ...بود رولبشیورهی پوزخندهکمزد زل بهش تعجب با

 ...شنید حرفامو ومکرد فکر دبلن بلند باز انگار

 پامو جاهر وهپیچیدهخون سرتاسریتوهکهبزرگ اینقدر دمتهمتاسفان_

 ...روشهمیرممیذار

 ...درهم اخمهاش و شد کمرنگ پوزخندش

 ...کن تف اشوههست حاالیخورد

 ...نمیشنماد هاهفرشت: _گفتم ومشنیدممیکن آدمت مثلیچیزهی
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 ...شو ساکت فقط_

 به ومبست دهنمو زیپینمایش لتحاهب

 ...کردمهنگا بودهگذاشت عقبیصندلیروهکیپاکت

 بیاد؟مخانمت علفیبگینمیخوا_

 بذاری؟مبرا کشیدن نفسیبرایفضایهدوهفتهمیش_

 عجم رو میشد باز داشتهکینیش ومشد ساکت اشهکوبند لحن با

 ...کردم

 و یادب عسلممیزد زنگ میکرد تب تاهک مریضیش سمت رفتمفکر

 مثلمباها و کرد تشکرمازمخان علفهکمتکرارکرد اینکارویحدهب

 ...میکرد برخورد صمیمیشیدوستها

 یکرد،م پیدا فرصتهاگ و بودهتشنمخونهبیبزبزقند ماجرا سر این اما

 ریشش اون با و میکرد فرومجوارح و اعضایتو شاخهاشو

 ...میکردماهخف

 خوشممذاقهب ضعفهنقط این نبودمو دادن صتفرمآد من اما

 ...میبردم لذت وممیذاشت روش پامویههک بودهاومد
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 ورانف آتشفشانهکو اینهباالخرهکممیکردیحالمخودهب بایدهباالخر اما

 چشاشیجلو خون و بیاد جوش خونشهکیبزبز ازین باید وهمیکن

 ...بترسمهبگیر رو

**** 

 ِرکو و سوتیهخونیتو ومشدهپیاد و کرد هدایت داخلهب رو ماشین

 ...شد تنگمنفس گندم،یکردنا جیغ جیغ بدون

 ...میذاشتهمگ امامنکن فکر بهشمکن منحرف ذهنمومکردیسع

 ...بودهگذاشت خودش ازیاثرهیممیکردهنگا هرجارویوقت 

 و بودهردک پرت سوسک کشتنیبرا مثالهکیصورتیدمپای لنگ مثل

 ...بودهاومد فرود عسل صورتیتوممستقی

 زجاشا و نشانیکس بودنهکرد تاکید و بود پیروزیشونیهنشان این

 ...نده تکون

 یدرسیصورتیخرسیدمپایهب و گرفت نگاهمو رد و شد واردمامیرسا

 ...نشست لبشیرو لبخند و
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 شپخهخونیتو بلندیصدا با خندهامونیوقت و اومد یادشماون انگار

 ...شد

 زلمدگنهب و نبود یورشهبیکس رفتهخون ازیناراحت با عسلیوقت

 عسلهاینکیبرا فقط و بودهدوخت بهمون پیروزشوهنگاهکمبودیهزد

 اصابت مورد بود،هداد نظرهخون دکوراسیون تغییرهدربار

 ...بودهقرارگرفت

 ...دمافتاهراهآشپزخون سمتهب ومگرفت کفش لنگ از نگاهمو

 آوردن بایدستهی و شدهقرارداد میزیرومامیرسا توسط غذاها پاکت

 ..شدیم خوردن مشغول قاشق، و بشقاب

 زیرلب ومکشید عقب دوقاشق خوردن با ومنداشتیزیادیاشتها

 ...کردم تشکر

 ...شستمیدستهی ظرفهارو قرارداد، توسینک بشقابشومهمامیرسایوقت
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 ...نداشت زدنهسروکلیهحوصل هیچکس و بود بینمون تسکو

 چهیهک بودهفهموند رویتنهای عمق بهمون کور، و سوتیهخون انگار

 ...نداشتیم کردن صحبتیبرایرغبت

 ...ستمب درو ومرفت داشتم، سکونت بودتوشهدوهفتهکیاتاق سمتهب

 بامدگن وقابشون و بود میزیروهکیعکسهایهب ومنشست تختیرو

 ...زدم زل بود،هکرد درستیرنگ کاغذ با خودشیدستها

 و دبوهکرد اویزون من گردنهب خودشوهکمبودییدونفر عکسهییتو

 ...بودمهزد زل دوربینهبماخ با من و میبوسید لپمو

 اسی،یهدوبارییادآور با و بودهگرفت ازمونیاس رو عکس این

 ...افتادم کردنشینامرد یاد و رفت فرومدرهماخمها

 5هک روهدییبعد قسط باید میشد، تحویل سالهکهدیگ دوروز دقیقا

 ...داشتم پول تومن 0 فقط من وممیپرداخت بود میلیون

 ...نمیدادهاجازمغروریطرف از ومنداشت رومامیرساهب گفتنیرو
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 تامیکردم اپیدهخون اینیکارا درکنارهدیگ کارهی وممیکردیفکرهی باید

 وهبشهبرداشت زندگیمون از اشهسای وهشمتمومشو جغد اینیهدی

 ...برمهخون ازینمبتون

 ینوا من و مجللیزندگهبمگندیوابستگ با بودیمساومبودن اینجا

 ...نمیخواستم

 براشمنتونمباشی مستقلیوقتهکهباش اختیارش درهکیچیزمنمیخواست

 ...کنممفراه

 پرحسرتشهنگا اماهنیارمروهب باالهست درکش اینقدرمیدونمهگرچ

 ...بگیرم ندیدمنمیتون رو دارن ساالش و سنمههک چیزهایبعضیرو

 ...کنم مشخص خودمو تکلیف زودترههرچ باید

 ...بذارم دستیرو دست ومبشینمنمیتونیاینجور

 ...نیستمهآیندیبرا موندن منتظر و نشستن یجامآد من

 ..زدم زل سقفهب ومکشید دراز تختیرو

 ...بودمهنکشیدهکیسختیایهچ االن تا قبل سال از
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 یکیبرایحت االن ومبودیاهحرف دزدهی موقع این پارسال

 ...باشه حاللمپولهکممیکن کارهشدمساعت

 باهک و بودهکرد پیداهفاصل چقدر االن بامقبل سال فکر طرز

 رومگند نزنم، پولهارو اینهاگ وممحتاجهکمخود دادنیدلدار

 ...اشتباهم کاریروممیذاشت سرپوش میگیرنماز

 با ومزد بانکیجلو رو مرد اون جیبهکیروز اون اگر

 ...میدادمهادامیدزدهبمه هنوز شاید نمیشدم، روهروبمامیرسا

 ویرببیپ اشتباهتهبهکهقرارمید سرراهت رویکسایهی خدا وقتایبعض

 ...بخوره سنگهب سرت

 ینا منکرمنمیتون اماهنمیر جوبهییتو دردیبهمرف این بامآبهگرچ

 مدیونش عمر تاآخر ومبکشیدزد از دست شد باعث مرد اینهکمبش

 ...میمونم

 وممیکنهنگا اشوهصفح متعجبمگوشی خوردن زنگ با

 ومزنمی رو اتصالیهدکم...میبینم رویغریب عجیبیهشمار

 ...میشه پخشیگوشیتو الشخورشیصدا
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 پیدا عسل ظرف! آشنا امسال دوست پارسال! خانم گیسوهبهب_

! میچرخی افشارا پرنس با خبردادن کالغا...شدی گور ومگیکرد

 میدی؟ سرویس بهش خوب

 ...تونیومدههب خوریشهگو...بتهیب مردک دهنتو ببند_

 ...کشیدممدره رتموصو و شد پخشمگوشیتو کریهشیهخند
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 تویدادنا سرویس مول هرحالهب نکنم؟ دخالت منهمیشهمگ_

 ...من حسابهب میادممستقی

 :زدم فریاد ومایستادمجا سر سیخ

 ...میده سرویس هرجاییتیهنن اون...بیناموس شوهخف_

 :دادمهفاصلمازگوش رویگوش و شد پخشمگوشتوی دادشیصدا 
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 فردا تا زدی؟یزرهچ  توله؟ سگیمیزن وقمکرد لتو_

 ...دیدی خودتمچش ازیدیدیهرچهنباش حسابیتومپول

 :خندیدم صدا با ومزدیپوزخند

 ...نیست ایرانمگند...بخوریینمیتونمشیرمیحاج_

 رویوشگهکهنمیکشمه نفسیحتهک میداد نشونیگوش پشت سکوت

 ...کردم قطع

 ...شد واردمامیرسا و شد باز شتاب با در

 روسرت؟یگذاشت روهخونیمیکن دعوایک باهچت_

 ...میشینم تختیرو وممید بیرون عصبیمو نفس

 ...داریوش_

 میگه؟یچ_

 ومبزن حرفیکس باممشکالت ازمنداشت عادت...نگفتمیچیز

 خارج اتاق از اما نگفتیچیز ندارم، صحبتهبیمیل دیدمهمامیرسا

 ...نشدمه
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 :پرسید و نشستمکنارهبافاصل

 کردن؟ تصادف چیشد_

 :میپرهمدهن از وممیکشیآه

 ...تقصیرمنه همش_

 لچندسا تصویر وممید روهروبهب نگاهموهکهمیچرخمسمتهب سرش

 ...میگیره جونمچشمهایجلو قبل

 ...دادم دست از مادرمو پدروماهبچگون رفتار با_

 :دادمهادامهبریدهبرید

..  نمک صحبتمنمیتون...میکنمیرانندگمدار...گفتمبهمبابا... هرچه_

 و.... میخوره سر دستش ازیگوشهتااینک...زدم زنگ ومکرد لج

.... پچ سمت الینهبهمیش منحرف ماشین وهمیشمخ برداشتنشیبرا

 ...میکنه برخورد داریوش پسر ماشین با و

 ...میچسبه لوموگ بیخ وجدان عذاب وممید قورت بغضمو

 ...شیمبمیتیمشد باعث ومگرفت پدرمادرمو جونهبچگون رفتارهی با
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 از چشمهامو وممید بیرونهآ باههمرا لرزونمو نفس

 ...میدزدممامیرساهنگا

 ...کههخری عجبیمیکن فکر خودت پیش االن حتما_

 :کرد قطع حرفمو

 ی؟نزنمد وهباش قلبتیرو درد اینیکرد تحملیچجور_

 ...میچکهمازچشمهقطرهی وممیگیر باال سرمو

 بدونی؟ مقصر خودتو سالهاینهمیکرد تحملیجورهچ_

 نداشتی؟یتوتقصیرهبفهمون بهت نبود هیچکسییعن

 ...چکیدمدویهقطر

 بیشتر سال 15مخودتهکیدرحالهسال پنجیهبچهی بایکشیدیچ_

 نداشتی؟

 ...میرهمدست از حسابش ومپنج ومچهاریهقطر

 ...میگیرم دندونهب لبمو
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 منو وهمیسوزمحالهب دلشهکمداریوضعیتهچ وهمیشیچمنمیفهم

 ...میگیره آغوششیتو

 ...داره احتیاجیدلدار اینهبموجود اماهنمیدیجوابهلحظ اونممغز

 وهبزنمبه حرفارو اینییکهبودمالز سالهاینهم انگار

 ...بشمهزند ومنمیرممیخوا مامانمو گفتمیهبچگونمگندیوقت

 جدامتن از روح برمیگردنیک میگفت میزدو زل عکسشونهبیوقت

 ...نشمهخف وجدان عذاب گردابیتو وهنش

 من مقصرشهندار مادر پدروهدیگهبفهمیسالگ 5یتوهبچهیهاینک

 ...بودم

 اونیتوهدوبار خودموهک بودهکرد سربازهکرد چرکمزخ این انگار

 میگفتنمبه و بودنهگرفت دورمو فامیل کلهکیوقتممیکرد تصور شب

 ...کشتی مادرتو پدرو تو
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 ...کسی حماقت ازمحج اینهنمیشمباور_

 ...مگرفت گر ومکرد رعایت روهفاصل

 ومشدهفشردمامیرسا آغوشیتو پیشهلحظ چندهکمنبود من این انگار

 ...کردمهگری

 سرپوش روشون سالهاینهمهکیاحساساتیجلومنمیتونهکهشدمچ

 ...بگیرم رومبودهگذاشت

 :گفتم بودهشدهدورگهگری بخاطرهکیصدای با

 ...ندارهمد و شاخ حماقت_

 سرمزارشون؟یبریمیخوا_

 سیاهشویمردمکها و کرد حس نگاهمویسنگین ومزد زل رخشمنیهب

 ...دوختمچشمهاهب

 ...هن_

 ...نبینه توشون رو ترس تامگرفت ازش نگاهمو
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 خودش پیش شاید...داد خرجهبمترح ویدلسوزمحالهبیهرچهبس

 ...زدم دلش سوزوندنیبرا حرفارو اینهکن فکر

 ...فرورفتمهیتوماخمها

 انتهاشهکیخیابون هر از ها سال اینیتو منهک نمیدونست اون

 ...برهمندادهاجازمهمگندهبیحت ومردکیدور میخورد زهرا بهشتهب

 ...میشهمرفتن مانع هستمهنوز وهبودمباهاههمیشهکیترس

 ...کشید لباسشیدست و پاشد جاش از

 ...پاشو_

 کجا؟_

 ...هوابخوریممیکمبری_

 ...شدم پشیمون امامپاشمخواست

 بازرسهکیاحساسات ازممیترسید وممیکرد عسل درحق اینکارو نباید

 ...کنههشرمند منو وهکن
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 انگهک سالهاینهمیبرامتالشمنمیخوا وهمتاهل مردهی اونهباشیهرچ

 ...باشههنتیجیب نزننمبهیهرزگ

 ...برینمخان عسل بامبخوابممیخوا من_

 و ادد بیرون خشمگین نفسشو میومد، نامزدشماسهکههمیش مثلمبازه

 ...شد خارج اتاق از حرف بدون

 و میترسوند منو مهربونشیرو این ومبود بیزاریوابستگ از نم

 ...بمونهیباقمد و شاخیب غول همونممیداد ترجیح

 

********* 

 (امیرسام)

 

 ...کوبیدم درو ومبرگشتماتاقهب

 ...فشارمیارهمبههخون این دیوار درو انگار
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 در ومنمیکمباز رو سردرددل ومخدمتکار کنارممیشینهکهشدمچ من

 !!!میکنم بغلش کردنش؛مآرویبرا آخر

 ...زدم چنگمموهاهب ومنشست تختیرو

 ...بست نقش روشههمیش مثل عسلماس و خورد زنگمگوشی

 دش تکرارمذهنیتو سوال این ومکرد اشهمقایس گیسو باهناخودآگا

 ...گرفتم آرامش ومشدمآرو بیشتر من بود،مبغلیتویوقت چراهک

 ...ندارمهمیچسبونمبه زورهب خودشو عسلیوقتهکیحس

 ...زدم پس افکارمو ومداد تکون سرمو

 ...شدمهکارخونیهاهپروندیبررس مشغول ومکرد باز تابمو لپ

 ...دمن پروبالمذهن مزخرفاتهب تامکن کار مشغول فکرمو کردمویسع

 روروزی کتابهارو حسابهک بود بار چندمینههفت تواینمنمیدون

 ...نمیکردم پیدایهیچ وممیکرد

 زیرکار از میخواد انگار وهگرفت شل رویهمچمه عسل پدر

 ...نمیکنه امضا رو قرارداداهکهدربر
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 و افتادمخود دوشیروهبارکارخونیههم حسابدارمون، اخراج از بعد

 عیبمنمیفهمهکهمیلنگ کارییجامبازممیکن چهارتا دوتا دویهرچ

 ...ازکجاست

 تولید طخ چرا وهچی مشکلهبفهمهبتونمکن پیدا نفرهزودترییهرچ باید

 ...نمیخونهمبه عددوارقامش
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 ربض با رو تاپ لب درهنتیجیب وهسروتیبیفکرهاههم ازینهخست

 ...دادم ماساژ چشمهامو ومبست

 ...پرید باالمابروها ومانداخت ساعتهبینگاه

 !!!نشدم زمان گذشتهمتوج ومکارمیکنمدارهساعت 0

 ...دادممبدنهبیقوس کش ومپاشدمازجا
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 باز رو اتاق دریوقت و نمیومدهازخونیصدای سرو

 ...بودهرفت فرو محضیتاریکیتوهخونمکرد

 یسوگ ومرفت سمتشهب و بود مشخصهآشپزخون ازسمتینور فقط

 ...بودهکرد فرویشپزآ کتابیتو گردن تا سرشوهبست پیشبند

 ومدز زل بود سختیریاضیهمسئلهی حل درحال انگارهک اشهقیافهب

 ...گرفتم اموهخندیجلو

 ..افتاد کابینتیرو از کتاب و پرید ازجاشهکمزدیاهسرف تک

 بودی؟هخونهمگ شما...اهللمبس_

 المپهاخاموشه؟ چرا_

 ...کردم روشن هارو لوستر ریموت با

 میومد انویبیبابابرقیهچهرمبزن کلیدومخواست تامتنهامدکر فکر_

 ...خاموشیاضاف المپ فراموشهنش هرگز میگفت ومچشایجلو

 :زدم زل بهشیخنث ومنشستهآشپزخون میز پشت

 ...نمکییبیخیل_
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 اینیتویهرچهدارمکییچممیگ...نمک اهاا_

 ...نمکهباشهنوشتمندیدمگشتهکتاب

 گوشتیتو ازشویزیاد مقدار و برداشت رو نمکیحاو ظرف

 ...ریخت بودن،هشد چرخهکیخامیها

 ...رفت فرومهیتوماهچهرهک زد چنگ کردو فرو توشون دستهاشو

 ...آقا بخورینمبدیمقو و خوبیغذاهیممیخوا امشب_

 گفتنش آقا هربار با و بودهرفت فرو خدمتکاریش جلدیتو باز

 ...مینداخت خطماعصابیرو

 ...نمیخورم گوشت من_

 ...بخوره گوشتیبزبزقندهدیدیکیدار حق خب_

 خودشو و شد زدن سوت مشغول و شد پشیمون زدهکیحرف از انگار

 ...زد چپیعلیهکوچهب

 ...شدهکشید عقب صدا بایصندل ومپاشدمجا از

 ...حرفتو کن تکرارهدیگ یبار_
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 ...تاداف زمینیرو گوشت ظرف و ترسید

 ...چسبوند کابینتهب کمرشو و ایستادموروبه چرخیدیفور

 ...یعنی خبمنگفتیچیز من...عباس حضرت یا_

 ...ایستادم قدمیشهی ومرفت سمتشهب بلندیهامگا با

 لعنتیشیعسلیچشمها با و گرفت باالمصورت دیدنیبرا سرشو

 ...زد زلمبه

 ...ستادایهسینهب دست و شد تخسهدوبار نگاهش

 ...نمیخوره گوشتیبزبزقندمگفت_

 ...میدی پس جواب ادبیتیب اینیهواس_

 برش صاحبش زمینیبنداز فحش میگن توبودم؟ با منهمگ_

 ...همینجاستهمیدار

 اسیر تشودس مچهکن فرار برداشت خیزهکمبرداشت سمتشهبهدیگمقدهی

 ...پیچوندمش کردمومدست
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 و بلندشد آخشیصدامکرد نزدیکشمخودهب ومکشید عقبهب

 :زدم پچ گوشش کنار اهمیتیب

 دختر بردار دست کردنیگستاخ از_

 ...شمب هرشبت کابوس نکنیکاریسرکنمباهایمجبورهدوهفت...یاغی

 ...کیه کابوسمبد نشونت تا کنمول_

 ترممحک دستشو و نشستملبیرو بازیش تخس ازیلبخند

 ...پیچیدهخونیفضایتو گفتنش آخیصداهدوبارهکمفشرد
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 تشدسییک اون آرنج با و کوبیدمپایهاهپنجیرو و کرد بلند پاشو

 شد باعث اما نشدمبدن وارد دردیاهذرهک کرد فرومشکمیتویمشت

 ...بگیرههفاصلماز و یهوییش حرکت ازهبش شلمدست
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 مثل و بودهافتاد نفس نفسهبهکیحال در ایستادمروهروب

 ...بودهزد زلمبه گرفتن، جلوش قرمزیهپارچهکیگاو

 ودب مشهودیصدایتوهکیحرص با و قراردادممقابل اشوهاشار انگشت

 :گفت

 دستت...انگشت سریهانداز...دیگه یباریحت_

 فهمیدی؟...شازدههنخورمبه

 ...دبو سخت براشیخیل انگارهکیچیز عصبیشو لحن ازمجاخورد

 حرف بدونهاینک از بعد حساسیتش ازمحج این نمیشدمباور

 ...بودهکردهگریمآغوشیتو

 ...دبوهشدیعصبهک حرکتهی با اینقدر و بودهشدهدیگییک انگار

 بلندویهامگا با و مقابلشمبودهشد الل

 ...شد محومدیدیجلو از زدوهآشپزخونیصندلهبیاهتنیعصب

 ...نرسیدمیاهنتیجهبمکرد فکریهرچ ومزد زل رفتنش مسیرهب

 موادهکیهای گوشت وهپالشد و پخشیها ظرف سمتهبمنگاه

 ...رفت بود،هداد
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 ...ندارهیروان تعادل دختر این

 ...میشهیصمیم یبار

 ...میشه خدمتکاراهشبی یبار

 هتب بهشو شدن نزدیک جرئتهکهمیش سرکش وییاغ آنچنانمیبار

 ..نمیده

 !دختر؟ اینهدار چندرو واقعا

 ...شده اتاقش واردهتازمفهمید شدهکوبید باصداهک اتاقش در

 ...نشد امامبگیرمگند و مادر ازیخبر تامکرد روشن گوشیموهصفح

 ...نمیداد خط گوشیشون و بودنهنرسید هنوز انگار

 ...بودهسررفتماهحوصل و بودهشد آور خفگانهخونیفضا

 ...نکردم پیدا خوردنیبرایچیز ومکرد باز رو لیخچا در

 در سمتهبهعجل با گیسو من رفتن از قبل و درومد صداهبهخون زنگ

 ...شدهخون وارد سبزیجاتیپیتزاهبستهی با بعدیکم و رفت

 ...افتاد قور قاروهب پیتزایهبست دیدن بامشکم
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 چهارزانو چشمهام، مقابل و نکردیتوجه دید اموهخیرهنگاهک گیسو

 ...شد خوردن مشغول تعارف بدون و نشست زمینیرو

 همجا مولوچش و ملچیصدا قرارمیداد دهنشیتوهکیاههرتیک با

 ...میکرد من بدن وارد رو ضعف و میشد پخش

 پیتزایصوت لحن ترینهآهست با ومرفتمگوشی سمتهب نامحسوس

 ...دادم سفارش
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 سطلیتو اشوهجعب و پاشد جاش از خورد تنها رو پیتزا کلهک گیسو

 :گفتهآشپزخون از رفتن بیرون حین و انداختهزبال

 ...نیاسود هرگز حسود_
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 (گیسو)

 

 ...مبرگشتماتاقهب اشهواررفتیهقیاف مقابل ومزدیخبیث لبخند

 ...بودمهانداختهراهک بودیبیداد دادو درگیرمفکر

 ازهکیآرامش اون و افتادمبدنهبهکیاهرعش بخاطر ونستمیدهچیکس

 میخورد،مگوشیهاللهبهکیهای نفس ومگوش بیخ صداش تن

 ...شدمیعصب

 ...زدم داد سرشیاونجورهکمدید کار خیانت زنهی رومخود

 ...امهجنبیب اینقدر من نمیدونست و نداشتیقصدممطمئن هرچند

 ...رفتم درهکور از یهویاینجور وچراهچی نم درد نمیدونستهاونک 
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 مقابل عسل صورت وممیبند چشامو هروقت نمیدونست

 حسهاینهم بابتممیکن لعنت و تف خودمو میاد،مچشمها

 ...بذارمیچ اسمشویحتمنمیدونهکیمزخرفیها

 ...نکنم فکر بهشمکردیسع ومکرد ولو تختیرو  خودمو

 زا دریغ امامکرد برقرار تماسمخان رهایگوش با ومبرداشت گوشیمو

 ...پاسخ

 درویب و درندشتیهخون اینمهیطرف از و بودنهنرسید هنوز انگار

 ...بودهکردماهکالفیبیکار و میاورد فشارمبه پیکر

 ...بودهموند آخرشب تایکل هنوز و بود 9هتاز ساعت

 ینزمیرو گوشتها و بودهشدهریختمبههآشپزخونهک افتادمیاد یهو

 ...شدنهریخت

 ...گشتمبرهآشپزخونهب ومپاشد اما بود سختمامیرسا بایرویارویهگرچ

 روهردنخو دستیپیتزامکرد باز درشو و بود میزیرو پیتزایهبست

 ..دیدم

 "غرورش بخاطرهبدیگرسنگ خودشوهحاضر شقهکل"
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 بودهک هرجور وهدمونهگرسنهاینک بابتمگرفت وجدان عذابییجورای

 سمتهب آب لیوانهی و بود توش پیتزاهکیسین با ومکردیراض خودمو

 ..کردم حرکت اتاقش

 ومکرد باز درو ومشد پشیمون امامبزن درمگرفتمتصمی اول

 دریجلوهزد مات بود پیتزا خوردن مشغولیدولپهک دیدمشیوقت

 ...ایستادم

 حرص امامبد نشونیالعمل عکسهچمنفهمیدهلحظ اون

 ...کردیخال صورتشیرو رویسینیتو آب لیوانموجودیتو

 ...کردم پرت در کنار میزیرو رویسین

 ..لیاقتیب_

 لپ چال دیدن با من و رفت هواهب اشهخند شلیکیصدا

 ...زدم زل بهشهشد مبهوت اش،هگونیرو

 !المصب؟یاخموی همش چرایمیخند قشنگ اینقدرهتوک
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 (امیرسام)

 

 ومنگردهبمزدهتکی دستهامو اتاق از گیسویعصب شدن خارج از بعد

 ...چسبیدمیصندلیپشتهب

 اشهوارفتیهقیاف و بودمچشمهایتوهخندیهاهمایهت هنوز

 ...میگرفت جونمچشایجلو

 شادیصدا ومکرد وصل رویتصویر تماس و خورد زنگمگوشی

 :شد پخشمیگوشیتومگند

 ای؟هزند جوووونیساممسال_

 :دادم جواب ومزدیاهخند تک

 بمیرم؟ قراربودهمگ وروجکمسال_

 :گفت شیطنت با و زد اشهزیرچون دستهاشو
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 ...باشیهشدهکشت تااالن گیسو دستهب شایدمگفت_

 :دادهادام خودشهکمنگفتیچیز و گرفت اوجملبخند

 ...نداد جوابمزد زنگ کجاست؟_

 ...بزنم صداش بمون_

 :زدم داد ومکرد باز رو اتاق در ومپاشد

 یاغی؟ دختریآها_

 :بردم باال صداموهدوبار ومنگرفتیجواب

 خطه پشتمگند_

 و زدهتنمبه و گذاشت در بین پاشومببند درومخواست ومبرگشت

 ...نشستمصندلییرو و شد اتاق واردمبااخ

 ...کهمشدهزند وممردیبود کجا وروجکمسال_

 :شد بلند باتاخیرمگندیصدا

 ...بودیمتوا کاشهقشنگیخیل اینجایابجیوا...رسیدیمهتاز_

 ..برگشتمیپذیرای سمتهب ومگذاشت تنهاشون
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 و افتادیپذیراییهگوشیهزبال سطلهبمنگاه

 ...اوردملبهب لبخندهدوبار توشیهشدهمچالیپیتزایهجعب

 ...دادمدستهب میخورد زنگهک گوشیمو و اومد پایین هاهپل از گیسو

 بیدادش و دادیصداهکمداد جوابیفور آقاجونیهشمار دیدن با

 :انداخت باال جفتمونویابروها

 خوردی؟ خر مغز تو پسر_

 آقاجون؟همگهچیشد_

 کاریاتو گندمبرهتورا سر پشت بایدیه من...آقاجون زهرمارو_

 شولهدیگمنگفت کن مدارا پدرزنت این باممیگیه من کنم؟ درست

 ...خدا امونهب کن

 مگه؟هچیشد_

 از آقایندار خبر زیربرفیکرد سرتو کبک مثل چیشده؟یمیگهتاز_

 ...ببینم اینجا بیا داده؟پاشو قول شرکت چندتاهب ما طرف

 ...فردامچش_

 ..االن همین_
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 رویگوشیعصب و پیچیدیگوشیتو آزاد بوقیصدا

 ...فشردممدستیتو

 ...تنهاست گیسو افتادمیاد سوئیچ برداشتن با ومپاشدمازجا

 ...منتظرتم بیرون بپوش برو_

 ...نمیام من اما_

 ...باش توماشین زودمبخر نازتومندار وقت من_

 ...شدم خارج ازعمارت و پرید ازجامدادیصدا با

 ...شکوبیدمممحک نشستن محضهب ومکرد باز رو ماشین در

 وگیس شدن سوار محضهب ومگرفت ضرب فرمونیرومانگشتها با

 ...افتادمهرا ومزد استارت

 رو کردنهسواستفاد ازمحج این بود سخت باورش

 سرعت با ماشین، کیلومترهبهتوج بدونهکمبودیعصبیقدرهب

 ...میروندم

 ...حاجی نکشیمون_
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 ...نشدمهمتوجهک دز پچیچیز لب زیر و شد ساکتمبرزخیهنگا با
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 ومزد بوق آقاجونیهخون مقابلیرانندگیزیاد مدت از بعدهباالخر

 ...کردم توقف حیاطیتو اف تیک با و شد باز در

 جوجه، مثل حرفیبمه اون ومشدهپیاد گیسوهبهتوج بدون

 ...افتادهرامدنبال

 ...دیدمیپذیراییتو زدنمدق درحال رو آقاجون ومکرد باز روهخون در

 ...نکردهیخداییمیکنهسکت...حاال باشمآرو_

 ...سالم_

 ازهشد سرخیصورت با آقاجون و برگشتنمسمتهبمسالمیصدا با

 :زد دادمخش
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 دادی؟هدختر اینهبیاختیارهچ تو سالمی؟هچ_

 بستن؟ قرارداد ما طرف از قیمت نصفهکیدادیاهوعدهچ

 ...بزنممازخود دفاعیبرامنمیتونستیحرف و بودهدش اللمزبون

 طلبکار من از حاال و گذاشت دهنمونیتو روهلقم این آقاجون خود

 ...شده

 ردگ دندون طرف حاالیخاستگار بردین زورهب روهبچ این ببخشیدا_

 شدین؟مطلبکارشهدرومد ازآب

 ...دادیبلندمسال حرفش زدن از بعد و اومد جلو گیسو

 هستی؟یکهودیگت_

 ...کنیم حل روهمسئل بذار اول...حاالممیشی آشنا_

 ...تر سرخ صورتش و ترشدیعصب آقاجون

 کنی؟ حلهمسئل منهواسیمیخواهغریبیهبچ الفهی تو_

 ...اصنیهستیک

 :پرسید منهروب
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 باتوعه؟_ 

 ..نشوند مبلیرو و گرفت هاشوهشون مادرجونهکمداد سرتکون

 هستی؟یک تومدختر...مرد نخور حرص دراینق بشین_

 ...اتونهنویهخون خدمتکار_

 توروماینهب درآورده؟ زبون منهواس خدمتکارهی بدترهدیگ_

 حتما؟یداد

 ما شد ترمآروهکمیک و داد آقاجون دستهبیآب لیوان خدمتکار

 ...نشستیم روشهروب مبلیرومدوتاه

 اینهونکارخ نجاتهراه تنها گفتین منهب شما...آقاجونهنمیگهبیرا ُپر_

 ...انهخانواد

 بزن زنگ االن همین...نکن کاو کندو منهواس اروهگذشت حاالهخوب_

 ..کنن لغو قراردادارو بگوهدختر این

 ...کشیدمدست از رویگوش گیسومبرداشت گوشیمو تا ومگفتیچشم

 میکنی؟ چکار_
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 دب اتونهکارخونماسهبش لغو داقراردا االن اماممیکن دخالتهشرمند_

 ...میره در

 دچارمههبقی قراردادها لغو با وهمیگ راستمدیدمکرد فکرهکمیک

 ...نبود ما نفعهب اصال این و میشن تردید

 ...بودهرفت فرو فکریتوهکمانداخت آقاجونهبینگاه

 :زد پچمگوشمد و کرد نزدیکمبه خودشو گیسو

 بالدنمداشت کتابا توحساب دزدگرفتی، عنوانهب منوهکیروز اون_

 ...میگشتم اتهکارخون نجاتهرا

 ...زدیپوزخند و چرخید سمتشهب ضرب بامسر

 رش ازمه تاهکارخونممیریمباه فردا نمیزنی،یدزد انگمبههدوبارهاگ_

 ...کارخونهیبدبختیا شر ازمه شی؛ راحتیسورینامزد این

 :دادهادامهدوبارهکمکرد قبول ومداد سرتکون

 ...دارم شرطهی اما_

 



 

 

ROMANZO_O 

2
8
0 

 

 ییاغ_دختر#

73 

 

 شرطی؟هچ_

 ...باشمهشد موفقهکممیگیوقت شرطمو_

 ...شمادوتا میکنین پچ پچیچ_

 جمو توشون اطمینان و امیدهکیعسلیچشمها ازهنگا آقاجونیباصدا

 ...پاشدممازجا ومگرفت میزد

 ...گیسو شوپا...میکنم حلشمخود فردا من_

 :گرفت رو جلومون مادرجون امامبرگردیهک پاشد مبلیرو از گیسو

 ...فردابرگردین بمونین...شبی نصف کجابرین_

 توش اینجامیومدم، هروقتهکیاتاق سمتهب ومداد تکونیسر

 ..رفتمممیکرد استراحت

 چی؟ من پس...مسترافشارمببین صبرکن_
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 ...افتادهرا گیسو سمتهب و اومد مادرجونیهریزخندیصدا

 ...آشنابشم باهات بیا من توبا_

 چشمهامو...دوختمچشمهاهب نگرانشوهنگا گیسو و گرفت دستشو

 ...افتادهرا دنبالش و شد راحت خیالشهکمکردهبست بازو براش

 ...شد اتاق وارد آقاجونمسر پشت ومشد اتاق واردممن

 ...ببینم بشین_

 ...نشستمکنارهکمنشست تختیرو

 اس؟هدختر این توو بینیچ_

 ...نیستیچیز_

 :دوختمبه مشکوکشوهنگا

 پیدا جاازک درازو زبون اینهچخبرمببین بگو...نکن خر منوهبچ الفهی_

 کردی؟

 دنبال مصممشیچشمهاهکمزد زل آقاجونهبهدرموند ومکشیدیپوف

 ...بکشه حرفمزیرزبون از بود این
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 یسو،گ بایخاصیهرابط نداشتن اثبات مشغول شبیهاهیمن تا دیشب

 ...نکرد باورمآخرسرههکمبود آقاجونیبرا

 شتوهکیاهصبحان میز ومشدهآشپزخون وارد دونفریخندهایصدا با

 ...رفت مالشمدل بود،هشدهگذاشتیمحلیهایخوراکماقسا و انواع

 جوابمو...گفتمییربخ صبح و شد قطع هاشونهخندیصدامباورود

 ...میزنشستم پشت و دادن

 ..مادرجونهنگا همچنین ومکرد حس رو گیسوهنگایسنگین

 مادرجون حرف با امامخورد قلوپهی ومبرداشت چایمو لیوان

 :پریدمگلوهب

 ..شدی عاشق و عاقلهباالخرهکمبگرد دورتیاله_

 وبیدکمکمرهب رودشو بدو آقاجونهکیمشتهای بامایپ دریپیهاهسرف

 ...انداختم گیسوهبیمعنادارهنگا و شد قطع
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 ...کردهنگا درودیوارهب دزدیدومچش

 ...کارخودته پس

 من گوش بیخ صبح تا شبینمیکش خجالت_

 ما بینیهیچهکیمیچیدیکبریصغر

 ...زد حرفهصادقانمدخترهبازخوب...نیست

 ...نخنده تا بودهرفتگ دندون لبشوهکمداد گیسوهب تیزموهنگا

 :زدم لبهبفهمهکیجور

 ...میرسم تورو حساب من_

 :تگف عسل،هکریهلقم گرفتن با همزمان و برداشتمسمتهبمچندقد

 پدربزرگت و مادربزرگ همرازمون بذار...عشقمهندار خجالت_

 مامانجون؟هنهمگ...باشن

 تریبرزخ ومن و بود حرفش تایید شدهکاشت اشهگونیروهکیاهبوس

 ...کرد
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 ...براشونهکرد تعریف چیاهخدامیدون

 ...خوردم چایمویهموندهت و شد کورماشتها

 ...برسرت خاک_

 ...گرفتم باال سرمو آقاجون حرف با

 روهتردخ این برو بیامگفتیوقتیهست عاقل اینقدرممیکرد فک من_

 الل معمول طبق...یگیممبههباش زندگیتیتویکسهاگ بگیر

 ..گرفتییمون

 :گفت گیسومبدیجوابهازینک قبل

 نجات روهکارخون میخواست فقط امیر...آقاجونیاینجور نگید_

 ...نگفتمیچیز ومکرد کمکش همینیبراممنهبد

 ...نداره عقل جوهیهک پسر این...تویخانومهب بارکال_
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 :مگفتهازآشپزخون خروج درحال ومپاشدمازجا

 ...دارم کارت بیامعشق گیسو_

 دنبالهک آمیزبود تهدیدیکافیهاندازهبمکردمعشقیهکلمیروهکیتاکید

 ...فراربگردهیبرایراه

 ...کنم کمک مادربزرگتهب...اینجا...خب...من_

 فهمید شد،هروند بیرونهآشپزخون ازممادربزرگ توسطیوقت

 ...افتادهرا اقات سمتهبمدنبال وهنداریفرارهرا

 ...داد دیوار دروهب نگاهشو و بست درو

 ...کنهنگا منهب_

 :دادمهادامهک دوختمطرفهب لرزونشویعسل مردمک

 دزدیبگ نشد روتهچی...چیدییقشنگیسناریو توام؟ عاشق منهک_

 بودم؟

 پشیمون ومبرد پریدمدهن ازهکیحرفهبیپ شد غمگینهک نگاهش

 ...بودهدیرشدیپشیمونیرابهدیگ امامشد
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 ...میکردمیحال بهش اینو باید

 بودی؟ زبون بلبلهک پایین شدی؟ ساکت چیه؟_

 ...گیرافتاد دراتاق ومخود بینهکمبرداشت سمتشهبمچندقد

 هوم؟ عشقم؟یبد حرکت درازتو زبونینمیخوا_

 ...نگذره ازت خدا_

 ...شد خارج ازاتاق و دادمهول

 ومدید چشمشو ازهشدیجار اشکیهقطر خروجشیهلحظ

 ...کردمیروهزیادمفهمید

 ...میدادم دست از زبونمو اختیار عصبانیت موقعههمیش

 ...شدم خارج اتاق از سرش پشتهباعجل

 ...بودیخداحافظ درحال و بودهایستاد آقاجون کنار

 ...بیا کنیخداحافظممنتظر توماشین من_

 وریبیشتر وجدان عذاب بغضش ازیجلوگیریبرا لرزونشیصدا

 ...کردموجودیراه
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 مغزهشد پیدامهییک دختره؟هبیگفتیچ لیاقتیب_

 ...بده فراریشهاومد خوشش گنددماغیازتوهخرخورد

 جا در پشت رو آقاجونیها نصیحت ومکردیخدافظیسرسر

 ...گذاشتم

 ...برگشتیم تهران سمتهب حرفیب ومشد ماشین سوار

 ...نشستمیپذیراییتوممن و رفت اتاقش سمتهب رودو محضهب

 ...نیومد اما بیاد بیرون ازاتاقشهکمکردمسرگر خودمو شب تا

 ومکشید دراز تختیرو ومرفتماتاقهب ومشد ناامیدهباالخر

 ...دربرگرفت چشمهامو خواب نکشیدیطول

 

***** 

 

 وگیس شون؛همیتوهکمپرید خواب از وحشتناکیکابوسها دیدن با

 ...میکرد طلب کمک و میزد جیغ
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 باز در دیدن با وماومد بیرون تخت ازهعجل با و بود صبحیدمامد

 ...گرفتمهدلشور اتاقش

 لش،وسای نبودن و کمد بازیدرها دیدن باهکمنگرفتیجوابمزد صداش

 ...شد بیشترماهدلشور

 :بودهشدهنوشت روش رژقرمز باهک افتادهآین سمتهبمنگاه

 ...نبالشدممیا برگشتهکمگند...نیفته دزدهیمچشهب تاچشتممیر من_
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 یهجمل هربار ومگرفت اشوهشمار صدبارهن دوبار یبار

 "میباشد خاموش نظر مورد مشترکهدستگا"

 ..خوردمگوشهب
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 کرد ازخانوادشهکیتعریفای با اماهبشمگهک نبودهبچ قطعا

 کابوس با وهبر پیششهندار رویکسممطمئن

 ...بودهبیشترشدماهدلشورمدیدهکیها

 ...شدمنمی موفقمکن فکر مثبتممیخواستههرچ امامنیستیخرافاتماد

 !!نمیده؟ جواب گوشیشو چراهخوب حالشهاگ

 ...افتادهیاتفاق یاهشدیچیزممطمئن

 جاروهر و نمیبرد ازپیشیکارهخونیفضایتومزدنمقد

 ...میزد ذوق تو نبودنشممیکردهنگا

 ...خوردهجرقمذهنیتو آدرسهی یهو 

 ...پیششهبرهندار رویکسیاس بجز گیسو

 ...زدم بیرونهازخون ومبرداشت سوئیچمو و کت سرعت با

 میکرد خطورمذهنهبهکیمزخرفیفکرها و نمیومد باالمنفس

 ..میکردمبیشترعصبی

 بازمدیدن محضهبمبود حاضریحت وهباش ااونجهکمامیدواربود

 ...باشه خوب حالش فقطهدربیاریبازییاغ
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 با ومکردیطیاهدقیقهد روهساعتمنی مسیرهکمروندیسرعتهچ بامنفهمید

 ..کردم توقفماومد باگیسو هکیاهخونیجلو اف تیک

 ...زدم در ومشدهپیادهعجل با

 وبازشد درهباالخرهکممیشد ناامیدمتداشهدیگ و نمیداد جوابیکس

 ..شد نمایان چهارچوبیتویاس قامت

 !میخوای؟یچ اینجا سحرهکندی؟کل ازجاش دروهچت_

 ..بیاد بگو گیسوهب_

 گرفتنشهکیروز صبحی؟از اولیشد نما خواب کجابوده؟ گیسو_

 ...ندیدمش

 ...دش پخش آخشیصداهک دیوارکوبیدمشهبممحک ومچسبید اشوهیق

 گیسومنببی بگو...باشی خبریب ازش توهمیشهمگهمرتیک نزن حرف_

 کجاست؟

 همین ما.. کجاستمنمیدونمآقا خاک ارواح روهیق کن ول بابا_

 ...اینجامبرگشتی دیروز

 :زدم اشهشونهبیاهضرب ومکرد ولش
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 چالتهخون همین حیاطیتویباشهنگفت دروغهنفعتهب_

 ...میدم بادتهبهبشمک تارموشهی...میکنم

 ...برگشتممماشین سمتهب ومکرد صوف کتمویهیق

 !دنبالشی؟هکیخاطرخواش_

 ...نبینمتهدیگ کن دعا فقطهشهآلود نجست خونهبمدستمنمیخوا_

 خارجهکوچ از سرعت با ومسوارشدمنداد اهمیتهک زدیپوزخند

 ...شدم

 ...کجاستهخبرداریاسمبود مطمئن

 ...ندممو منتظر ومکرد پارکهباشهنداشت دیدهکیاهنقطیتو رو ماشین

 ...گرفت دربست و شد خارجهازکوچهک کشید طولیساعت 1

 داد، مثبت جواب بهشمقلبیوقت و شد مرورمذهنیتویاس سوال

 ...افتادمهرا دنبالش ومگازفشرد پدالیپارو
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 (گیسو)

 

 ...نداشتمماطراف ازیدرک اما ومکرد باز چشمهامو

 ...رهب هواهبمآخ شد باعث و پیچیدمگردنیدردتوهکمکرد بلند سرمو

 ...اینجام چرا وهچیشدهک افتادمیادمهوشیارترشدهکمیک

 پشتهب چوبهیهنرسیدهسرکوچ هنوز ومزد بیرون باچمدونهازخون

 ...شد تاریکمبرا دنیا و کرد برخوردمگردن

 زنگیها آهن و آشغال مشتهی بجز ومزد دید فامواطرا 

 ...ندیدمیچیزهزد

 :زدم داد ومکرد صاف گلومو

 اینجانیست؟یکس...عمویهو_
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 سوزش حس با امامکن آزاد دستهامومکرد تقالهک نیومدیصدای

 ...کشیدم تقال از دست بود،هشدهبست ها طنابهکیجای

 رویحرکت کوچکترین توان و دنبوهبستیصندلیهاهپایهب پاهامو

 ...نداشتم

 نیست؟ اینجایکسیهوووو_

 ...شدهبستمچشمها و تابید اتاقهب نورخورشید و دربازشد

 ومدادهفاصلمازه هامو پلک کردم، عادت نورهبیوقت

 ...شد نمایانمچشمهایجلو داریوشهکرییهچهر

 ازجونم؟یمیخوایچ دستامو بازکن...کنه خدالعنتت_

 ودبیهای فحش بخاطر اینجایی، االنهاگ...دختر نکنیزبون بلبل_

 ؟سگهتولمکن پیداتمنمیتونیکرد فکر...دادی تلفن پشتهک

 مردکهسگهتولیکمبد نشونت تا کن باز دستامومببین شوهخف_

 ...بتهیب

 ...کردم حسمدهنیتو رو خونیشورهک کاشتمگونیرویاهضرب



 

 

ROMANZO_O 

2
9
4 

 

 دلگ و مشت باهکمکرد تف صورتشیتو ومکرد عجم دهنمویمحتوا

 ...شدم بیهوشهدوبارهک زدمکتک اینقدر و افتادمجونهب

 شهوهبهدوبار شدو حبسمنفسمصورتیرو سرد آب شدنهریخت با

 حسمبدنیهنقطهبهنقطیتو رو درد ومبودهافتاد زمینیرو... اومدم

 ...میکردم

 ...هرزهممیکن ونتپشیم خوردی؟یگوههچهسلیط_

 هواهبمآخیصدامشکم ومپهلوهاهبهضرب چند بامبزن حرفماومد تا

 ...رفت

 ...نبود این قرارما میکشیش بابا کن ولش_

 زل بهش و شد باز حد تاآخرینمچشمها آشنا،یصدا این شنیدن با

 ...زدم

 خانم؟ گیسویچطور_

 :زدم پچ ناباور

 ...نامردی...خیلی_
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 ترجیح منهب دردویبهمرفهبچ اونهک تو یامنامرد من_ 

 ...بمونه دلشهب حسرتتممیکنیدادی؟کار

 با یچیدپماهسینیهقفسیتوهکیدردهبهتوج بدون ومزدهقهقه باحرفاش

 ...خندیدم بلندیصدا

 ...نداره...دزد...یههب...ایهعالق...اون...حاجییزد کاهدون...به_

 کارد...دنبالت خونمونمد بودهاومد صبح...میکنی اشتب_

 ...نمیومد در خونشیمیزد

 ...زدمهتکی دیوارهب ومکشید باال خودمو ومنداد حرفاشهبیاهمیت

 ازجونم؟ میخواینیچ...زدیمتوه_
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 :کرد ترک رو اتاق و زد پوزخند داریوش
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 عزرائیلت...میخوامیچهمشخصهک من_

 ...ببینی توخواب منو هرشبتممیکنیکار...گیسورادمانممیش

 رو ترس و اومدمسمتهب هیضشهنگا ویورهی لبخند با

 ...نشوندمدلیتو

 اپاموسرت لرز و شد سیخمتنهب موهبکن میخواستهکیکار تصور از

 ...گرفت

 ...زدم زل بهش ناباور و افتادهرامازکمریسرد عرق

 ...داشتمنگه دیوارهبهچسبید و کردمبلند

 ...چسبوندمبه خودشو و کرد باز دستهامو

 ...زدم زل بهش ملتمس ویاشکیچشمها با

 

 ...اسییبکن بامن اینکاروهکینیستیعوض تواینقدر_

 ...لرزوند وجودموهک داد سریشیطانیاهقهق
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 مکتکهاینهممبود ابروت ومچش عاشقیمیکن فکر...میکنیهاشتبا_

 ...بودم تتن عاشق منمعزیزهن کردم؟

 صدا وخدار دلهازت کرد حرکت پایین سمتهبملپ کنار ازهک انگشتش

 ...زدم

 ..خوردیم همو نمک و نون مایاس...نکن اینکارو توروخدا_

 پیش بیشترههرلحظ دستش ، رفتارشیتغییرتویاهذر بدون

 ...میکرد تر نزدیک مرگهب منو و میکردیرو

 خدایا...نکنمناامیدمآورد رو بهت من خدایا...بدهمنجات خدایا

 ...بشم ابرویب نذار کنمکمک

 ...کنم تحملمنمیتون من

 ...کنمرحمگندهب حداقل

 خودشویسنگین و رفتمپیراهنیهاهدکم سمتهبهک دستش

 ..زدم خداروصدا ومزد جیغ دلهت از انداختمبدنیرو
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 تن هویهکمموندممرگیهلحظ منتظر ومبست وچشمهامو بودهفایدیب اما

 صورتشهب مشت برخوردیصدا و شدهبرداشتمرو از سنگینش

 ...شد پخش اتاقیتو

 و شدهکشیدیقدرتمند دست توسطمدستهک چیشدمنفهمید

 ...رفتم فرویکس آغوشیتو

 ...لرزیدم ومداد فشارمهیرو چشمهامو ازترس

 ...دبوهگرفتهرامهاهگونیروماشکها وممیلرزید ترس از

 :شد پخش اتاقیتو اشهعربدیصداهک بودمکمر دور دستش

 میکردی؟یغلطهچیداشت_

 ...میزدم نفس نفس ومگرفتهفاصل سرعتهب چشمهامو

 تاهس میزدیاسهک مشتههری و گالویزشدنمباههکمگرفتهفاصل ازش

 ...میخورد

 ...کردم آزاد اموهشد حبس نفس

 و اومد پلیس آژیریصداهکمزد هق ومگذاشتمدهنیجلو دستهامو

 ...کشیدیاس زدن از دستمامیرسا
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 واسمش پریدومازدهن چیشدمنفهمید ومزد زل بهشیبارونیچشمها با

 :زدم صدا

 امیر؟_

 ...رفتم فرو آغوششیتو و اومدمسمتهب بلندمچندگا با

 ...کردموجود بندبند وارد رو آرامش ک اومدمگوش بیخ از صداش

 ...امیر جان_

 

 ییاغ_دختر#

75 

 

 ...اومدمگوش بیخ از عمیقش نفسیصدا ومشدهفشرد آغوششیتو

 :کردهزمزمهباشهشد راحت خیالشهک انگار

 ...خداروشکر_

 :زدم پچ لکنت با و جوشید بازماشکیهچشم
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 ...تقصیری...من...من_

 ...کنم کامل حرفمو نذاشت

 ...چسبوندمنیپیشوهبیپیشون و کرد جدا خودش از منو

 ...شدمتمو...هیششش_

 ...نمیکردم درک موقعیتمو

 ...باشهممیخواست فقط اما... نمیفهمیدم حالمو

 ...نیستم تنهامبدونهکهباش

 وهبر تاراجهبمروح ومجسیکسیبیتو نبود قرارمبدون

 ...نرسهمفریادهبیکس

 ...بده نجات منوهاینکیبرا بود اینجا اون

 میکرد؟ خداروشکر من بخاطر و بودهومدا من بخاطر

 ...میبینم رویامدار یامُمرد منممطمئن

 خورد داریوشیها کتک زیرهکیجاهاییهبقی وماهسینیهقفس درد

 ...نشستم زمینیرو و رفت تحلیلمزانوهاهک شد بیشتر بود؛هشد
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 ...بودمهافتادهسکسهبهگری شدت از

 بودم،هشد ضعیفیترادخ مثل وضعیت تواینهازینک

 ...شدمممتنفرمازخود

 ...گذاشتماهشونیرو دستشو و نشستمکنار

 :اومدمگوش بیخ ازیمهربون با صداش

  خوبی؟_

 ...دادم تکون سرهافتادیسر با

 ...بزنم زل چشمهاشهب کردممجبور و زدماهزیرچون دستشو

 ...جوشیدماشکیهچشم صورتشیهدوبار دیدن با

 میومد؟مسریبالیهچ بود،هنشدمنجاتیهفرشت و بودنهاگ

 :غرید اشهشد قفل فک بین از و کردمچشمها میخ نگاهشو

 ...کهیعوض اون_

 ...مداد تکون راست و چپهب سرمو تندهکهکنمتمو اشوهجملمنذاشت

 ...دادم زمینهب نگاهمو ومگرفت دندونهب لبمو
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 بودنهگرفتماز نفسموهب اعتمادیههم وضعیت اینیتومدیدن با انگار

 ...مقصرمممیکرد حس و

 ناجیمویچشمهاهب زدن زلیرو ومداشت رو خطاکارمآدهی حس

 ...نداشتم

 

*** 

 

 وضیحت پلیسیبرا رویهمچمهزار باریبرا ومگرفت بینیمو دستمال با

 ...دادم

 ...ایستادیمهمحوطیرو ومشدی خارج نحس اتاق اون از

 رویاس سرش پشت و نشوندن ماشینیتوهبست دست با رو داریوش

 ...اوردن

 مچ و بودهایستاد من ازیمتریمیلیهفاصل بامامیرسا

 دادن میداد نشون بود؛ شدن خورد درحال دستشیتوهکمدست

 ...سخته چقدر پلیسهب اظهاراتش
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 پوزخندهب ومچرخوند سرمویکسهنگایسنگین حس با

 ...سیدمریاسیلبهایرو

 و کرد فورانمخشمهلحظهییتو و نداشتمباهایزیادیهفاصل

 ...بردممحجو سمتشهب

 وهدب دست ازمیک تعادلشو شد باعثمامیرسا دست ازمدست کشیدن

 ...بخوره تکون

 سروهب لگد و مشت زدن مشغولهکیمن و اومدمسمتهب دو با

 ...عقبهبکش دستهاش با بودم،یاسیهکل
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 ...گیسویمیکن چکار_
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 تف.. معرفتت وممرا بود این...کنه خدالعنتت...اینومبذاربکش کنمول_

 ...عوضیمشد آشنا باتوهکیروزهب لعنت...بهت

 ...کشید عقب ومنومشد ساکت گذاشتمدهنیروهک دستشو

 ...کردن ترک رو محل و کردن ماشین سوار رویاس ها پلیس 

 ...میسوختموجود آتیشیرو اسفند مثل ومبود ینخشمگ هنوز

 ...میلرزیدم درون از و بودهگرفت وجودمو حرص

 :توپیدم بهش تقریبا ومبرداشتمدهنیرو از دستشو

 ...کنمول_

 ...وضعته اینهکمکرد ولت_

 میدونی؟ مقصر منو االن_

 ...نمیومد سرت بالها اینینمیکرد قهر هاهبچ مثلهاگ_

 ...نمیرفتم دزدینمیگفتمبههاگ_

 ...پریدمدهن از_

 ...دیگهیمیگفت نباید تو حداقل...میپرید نباید_
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 چرا؟_

 ...کردم سکوت

 ...بودهگرفت وجودمو خال احساسممیزد نفس نفس

 پیشهچندلحظهکمنبودی مادوتا این انگار وممیکردی دعوا باز

 ...بودیمهشد حلمه آغوشیتو

 چرا؟مپرسید_

 ...افتادمهرا ماشینش سمتهب ومندادهداما رو بحث

 ...گیسو_

 کلهبلکمقدمها فقطهنک صداش لحن با

 ...داد ارورممغز...نتپیدمقلب...ایستادموجود

 ...زدم زل میزدن برقهکیچشمهایهب ومبرگشت

 ...کردمک قدمهاش با امونوهفاصلهکمایستاد سیخمسرجا

 :گفتهکمزد زل هاشچشمهب منتظر و زد زلمچشمهاهب

 ...بریم_
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 !!!همین؟

 بریم؟یبگهکیزدمصدا احساس باهاینهمیلعنت

 ...زدم زل رفتهکیمسیرهبهرفت وا

 ...حقتههک بخدا...گیسوهحقت

 ...گرفتی اشوهپاچهداد نجاتتهاومد یارو

 ...تمنشس جلویصندلیرو ومرفت ماشین سمتهب سرعتمکیهامقد با

 

 با شدوهپیاد توقف محضهب و روند بیمارستان سمتهب سرعت با

 ...افتادمهرا دنبالشهآهستیقدمها

 ...میپیچیدمپهلوهایتو درد و میسوختماهسینیهقفس

 دراز تخت اولینیرو ومشدی بیمارستان اورژانس بخش وارد

 ...کشیدم

 م،بدنیهنقطهبهنقطیرو دستش فشردن هربار با و شد وارد دکتر

 ...میرفت هواهبمآخیاصد



 

 

ROMANZO_O 

3
0
7 

 

 ...کننمبستری داد دستور آزمایش و عکس گرفتن از بعد

 ...نمیمونم اینجا من_

 دبوهشد جمع درد ازهکیصورت با ومنکردیتوجههک زد زلمبهماخ با

 ...پاشدممازجا

 ...میرممخود رضایت بامکن امضا روهبرگ بیار دکتر_

 :ایستادممقابل شمگینخمامیرسا و شد خارج اتاق از دکتر

 ...نمیرییجای_

 بگیری؟ جلومویتومیخوا_

 وضعتو؟ینمیبین_

 ...نیستمچیزی من_

 ...کشید موهاشیتویدستهکالف

 ...شد خارج اتاق از و کردهزمزمیدرکهب 

 ...کردم سکوت بغض با و گرفتمدل
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 رضایت با هام،مزخیپیچ باند ومالزیهاهتوصی دادن از بعد دکتر

 ...زد امضا رو ترخیصیهناممودخ

 ...ندیدم ازشیاثر ومچرخوند بیمارستان راهرویتو چشممو
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 سمتهب کنه، واردمبه رویکمتر دردهکهآهستیقدمها با

 ...نشستم ماشینیتو ومرفت بودهشد پارک ماشینهکیجای

 بدل دور نبینمویحرف هیچ مسیریتو و کرد حرکتمنشستن محضهب

 ...نشد

 ...میچکید آسمون از بارونمنمن و بودیابر هوا

 ...تمبس چشمهامو ومدادهتکی ماشینیهگرفت بخاریهشیشهب سرمو
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 بیخ صداش لحن وهکری لبخندمها پلک شدنهبست محضهب

 ...اسیرم چنگالشیتو هنوزممیکرد حس و میشد تکرارمگوش

 اتاق اونیتو شد راحتمخیالیقتو ومکرد باز پلکهامو سرعت با

 ...کشیدمیعمیق نفس نیستم،

 ...گرفت یهو نگاهمو مچ ومانداختمامیرسایاخمویهچهرهبینگاهمنی

 ...رودادمهروبهب ومدزدید ازشهنگا

 ...میفتاد بینمون داشتیاتفاقهچ

 مثل یبار ومبودیمه خونهبهتشن دشمن، دو مثل بارهی

 ...آغوششیهلحظ

 ...نشستملبیرو لبخندهناخودآگاهلحظ اونییادآور با

 میخندی؟یچهب_

 کردی؟مپیدایچجور...هیچی_

 ...توهبمرسید...کردم تعقیبش...اسییهخونمرفت_

 :گفتهکممرددبودمسوال پرسیدنیتو وممیکردیبازمدستیانگشتها با
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 ...بپرس_

 :پرسیدم ومزد دریاهب رو دل

 ی؟شدمنگران_

 ...نه_

 ...دورشدن میزدن، پرپرماطرافهکیرنگیهاهپروانههرچ وموارفت

 ...گشتیمدنبالیچهواس پس_

 ...گرفتم رو ازش ومنشستهسینهب دست

 ...گندمی امانت چون_

 ندپوزخ دادم، پرورشمخودیبراهکیرنگیخیالهایبرامبهمعقل ومقلب

 ...زدمیسیلمخودهبمذهنیتو و زدن

 ...حقته

 بشه؟ نگرانتهکهمقابلتیکیکرد فکر

 ...افشاراست پسر تک

 ...دارایی و امالک و ملکیکل با
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 ...دزدهیهب بایدیچهواس

 ...زدم پس افکارمو و شدمکردن فکر مانعیحتمگلویتو بغض

 ...گیسوینهایههمیش تو

 ...بودهدادمگندهبهک بودیقول بابت فقط کرد کمک بهت اگر

 ...شد حیاط وارد و کرد باز ریموت با رو در

 :کردمهزمزمهبشهپیادهازینک قبل

 ...ممنون_

 ...شدهخون وارد باسرعت و داد تکون سر

 یشپ در رو عمارتهراهآهستیقدمها با ومشدهپیاد ماشین از احتیاط با

 ...گرفتم

 ...بستم درو ومشد بودمخود مخصوصهکیاتاق وارد

 ...سرازیرشدماشکها یادشهب و بودهکردمخواهریهوامدل

 ...ندیدم شدم،هدزدیدهکیوقت از گوشیمو

 ...ایستادم اتاقش مقابل ومبرگشت روهاومد مسیر
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 باال بامامیرسا و بازشد در بزنم، درمبرد باال دستمو

 ...ظاهرشدممقابلهبرهنیهتن
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 ...شد ساطعمبدن از گرما ومگرفت گر

 ...ایستادم بهش پشت ومچرخیدیفور

 ...حیایب_

 :گفت بود توشهخندیهاهمایهتهکیباصدای

 بلدی؟مشدن سفید و سرخ باباهن_

 میدی؟ قرضمبه گوشیتو_

 چرا؟_
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 رفتن پایین قصدمگلویتوهکرد جاخوش بغضمکرد تالشههرچ

 :گفتم حالت باهمونهک نکرد

 ...بزنم زنگ...گندمهب...میخوام_

 ...برگرد_

 ...نمیشه_

 ...بدم بهت گوشیمو تا برگرد_

 ...گیر باج بهت تف

 ...برگشتم ومبست چشامو

 ...افتاد تپشهبمقلبهک برداشتمسمتهبمقدهی

 ...کن باز چشاتو_

 رو خونمهجو اشهبرهن بدن دیدن با ومکرد باز هامو پلکیالمکمک

 ...انداختم پایین سرمو ومکرد حسمصورتیتو

 نور سرعت با ومقاپید دستش از و گرفتممقابل رویگوش

 ...برگشتمماتاقهب
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 ...گذاشتمماهگرگرفتیلپهایرو دستهامو کف ومخورد سر در پشت

 دچن از بعدهکمگرفت رومگندیهشماریفورمحواس کردن پرتیبرا

 ...برقرارشدیتصویر تماس بوق

 :زدم لب تابیب معصومش صورت دیدن محضهب

 گندم؟_

 میکنی؟هگری خوبی؟یآبجمسال_

 :دادم جواب آبیشیچشمهاهبهخیر ومکرد صاف صدامو

 ...بخورم سرماممیخوامکن فکرهگرفتمصدا...عزیزمهن_

 میده؟یگرسنگ بهت جونیسامهنکن بخوری؟ نبودهدیگ چیزهع_

 ...زدم گفتنش جونیسامهبیلبخند

 ...کوچولویآبج براتمبمیر

 میشدی؟یچ تو میفتادمبرایاتفاقهگا

 میدی؟ پس و منیلجباز تاوانیدارهکیتوی

 :دادم جواب بغض با
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 برمیگردی؟یک_

 براتمدلممن...دیگه نکن بغض...میامهدیگهدوهفت...اومدیمهتاز وا_

 ...گیسو یو میسیآ... شده تنگ

 ...خندیدم صدا باهک گرفتماهخند زدنش حرفیانگلیس از

 من؟هواسیشدیخارج...توله_

 توهواسمهییک...کنم تورمهیخارج شوهرهیممیخواهتازهآر_

 ...میارم توچمدونممیکن

 بور مو ویآبمچش! کنیا سوا خوشگلشو_

 ...روچشمم_

 ...کرد قطعهکمکردی صحبتهدیگمیک

 ...بودهکردمآرو قلبمو و بودهداد آرامشمبهمگند با زدن حرف

 ...کردم باز درو ومپاشد در پشت ازهک شدهزدمقاتا در

 :گفت و کرد دراز دستشو

 ...گوشی_
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 ...بودهکرد فرومدره اخمهاشو

 ...گذاشتم دستش کف رویگوش

 ...ممنون_

 ...بگیریگوش بوریابمچش ازهمون بعدهب ازین_

 درو و رفت اتاقشهب منیهزد بهتهنگا مقابل و کرد گرد عقب

 ...کوبیدممحک
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 ...عیده و فروردین اول امروز و گذشت روزهس

 بغ وهسختمبرا واقعاهمیگذرمگندم بدون امسال عیدهازینک

 ...زدم زلمچیدیپذیرای میزیروهکیکوچولوی سین هفتهسفرهبهکرد
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 وبارد فقط شاید ومشدیاهللمبس و جن مثلمامیرسا با روزهس تواین

 ...دیدمش

 ...میاد شبهمیر صبح

 از بهتر هستهکیهرچ اما ازون من یاهمیکن فرار من از اونمنمیدون

 ...باهاشه شدن رو رودر

 ...میره درمدست از ومبکشمنمیتون قلبمو افسارهکیوقتماون

 بهترینیدور میکنه؛یسرکشمقلب وهمیزن نهیبمعقلهکیوقت

 ...اسهگزین

 آب درحالهذرهذرهک ممیزن زل میزیرو شکلیقلبیها شمعهب

 ...شدنن

 ...میکنه رو شلوغیهخانوادهییهوامدل وممیکشیآه

 دعوا باهاشیعید مبلغ سر ومداشتی پیش چندسالهکیاهخانواد

 ...میکردیم

 مبلیور چهارزانو وهمیکنماعال رو سال تحویلهبهدقیق پنج تلویزیون

 ...میبندم چشمهامو وممیشین
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 و تغییر زندگیمو وهبندازمبه نگاهشو جدید خداتوسالممیکن آرزو

 ...بده تحول

 ...بگیرمهفاصل ممنوع عشق ازین ومبش مستقلهکنمکمک

 ...بره درمدست از اختیارشهنذار وهبگیر دستهب قلبمو کنترل

 ...دقیقه 0

 هیچمنذار ومبد سروسامون رومگندیزندگمبتون کن کمک

 ...بمونه شتودلیحسرت

 ...دقیقه0

 ...درستهیراههچمبدونهک و بذارمسرراههنشونهی 

 ...دقیقه 2

 ...میکنم دعامگندیبخیر عاقبتیبرا 

 ...دقیقه1

 بیرونشمقلب از نیستمصالحهبهاگهکممیکن دعاهدلمیتوهکیعشقیبرا

 ...کنه
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 ...بووووم

 ...هشت و نود سیصدو و هزار یک سال آغاز

 ...دمش روهروبهگرفتممقابلمامیرساهکیپاکت با ومکرد باز چشامو

 ...قراردادممدهنیرو دست ومکشیدیهین

 :پرسیدم متعجب

 چیه؟ این_

 ...سینههب دست و ایستاد صاف

 ...عیدیته_

 ...کردم باز تردید با درشو ومگرفت رو پاکت لرزون دست با

 و یدمیپر باال بیشترمابروهاممیخوند رو بود توشهکیاهنام از خط هر

 :پرسیدم مبهوت درآخر

 چرا؟...آخه_

 ...دوخت سین هفتیهسفرهب نگاهشو و نشست مبلیرو

 ...نداری داریوشهبیدینهدیگ_
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 ...دارم توهب اما_

 ...میدی پسشیمیکن کار_

 :پاشدممازجایعصب

 !؟میلیون 233هبشمکن کاریک تا قرونه؟هیهمگ تو؟یمیگیچ_

 :کردهزمزم و پاشد ازجاشمخشن لحنهب اهمیتیب

 ...ابد تاهباشمالز_
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 ...برمهخون ازینممیخوا من...نمیتونم من اما_

 :میکنه برخوردمبه نگاهشمتیرخش وهمیچرخهپل اولینیرو

 بری؟ باید چرا_
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 تااالن من...باشمیکس سربارمنمیخوا_

 ...باخودمهمقیشبمایستادمخودیروپا

 ...میکنی کاریدار موندن اینجایبرا تو_

 و رفت باال هاهپل ازمبد جواب بهشهکمدادهفاصلمازه لبهامو

 ...زدملبهاهب مهرسکوت

 :گفتم ومداد باالهب نگاهمو

 ؟این دستیداد افسارمومش مستقلممیخوامگفت...خدایامگر دمت_

 کنم؟ شتحملمباش مجبوریکردیارکمبکش قلبمو افسارممیخوامگفت

  آخه؟هچخبر

 ...دادم کاغذهب نگاهمو ومنشست مبلیرو ناامید

 منه؟یآزادمحک االن این

 ...شدم زنجیرهدیگییکهبمشد آزادییک دست از

 ...زدم بهشیبزرگ گاز ومبرداشت روهسفریتو سرخ سیب

 بودم؟ دنبالشهک بودیاهنشون همون اینهنکن
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 آخه؟یوراینج

 ...جغدبودنه اون اسیر از بهتر امیربودن اسیر باز

 ...نشستملبیرو لبخند

 ...آزادممتوا بند درهک روز از منهمیگ شاعرهک اینجاست

 

*** 

 

 ازیخالصهرا تاهکارخونهکشوند منو افشارایهشازد و عیدمدو روز

 ...کنم پیدا تقلبیشو نامزد

 ...پاسخهی از دریغ اماهزد زنگ سب ازهسوزوند رو گوشیش ازصبح

 کردن پایین باال چندبار با ومکرد فرویحسابداریهاهپروندیتو سرمو

 ...ازکجاست مشکل افتادمدوهزاری ارقام،

 عرضهچهکمیک دستش سابق حسابداریآقا میگن اسنادهک اینجور

 ...بوده کج بسیار کنم،
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 از برداشتیهاهنامیتوممید مطابقت رومامیرسایامضایوقتهکیحدهب

 شده، امضایچکهایتو و اسهکول و کج امضاشهکارخون صندوق

 ...دقیق و صاف

 ...نگمهدیگ رو کاال تحویلیفاکتورها

 ؟ نبردنیپ امضا تغییر اینهب چطور

 ...رفتم اتاقش سمتهب ومگرفتمدست کاغذهارو

 ...موندیمهکارخونیتو خودش خودمو فقط وهکرد مرخص روههم

 ...گذاشتم میزشیرو فرمهارو ومکرد باز درو زدن در بدون

 چیشد؟_

 نتونن اتهبد تغییر امضاتومنظرهب...بوده عسل ظرف تو دستش یارو_

 ناساج تحویلیها فاکتور و برن کش اتهکارخون صندوق ازیمیلیون

 و کنن واردیتقلب جنسهکمبعدش...بزنن امضا بجات رو

 االن وضعهبشهدرنتیج وهکن افت فروش و ربیاددیمشتریصدا

 ...کارخونه

 ...کرد پرت رو فرمهامخش با و کردهمقایس امضاهارو مبهوت
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 ...ایستادم روشهروبهسینهب دست

 کیه؟ کار_

 داشته؟یدسترس صندوقت و حسابهبیک نیست؟معلوم_

 ...شرکت حسابدار_

 ...دادی رشپرو آستینت تویافع...ندارمیحرفهدیگ من_

 ...کردهاضاف بهشیلعنت و کرد نثارشیفحش لب زیر

 ...داری احتیاجهتجرب با حسابدارهیمنظرهب_

 ..دادهتکی صندلیشیپشتهب

 ..ندارممالزهن_

 هروقت ضررویجلو...داغونهیخیل کتابات حسابیدان خود_

 ...میگم منهمنفعتیبگیر

 ...حسابداریمیش خودت_

 ..زیرخندهمزدیپق ومنیورد طاقت وامامکرد چفتمهیرو لبهامو
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 یا افاز ماذا دستک؟ دفتر این حسابدارمبشمزیردیپلهمن ؟یزدیچ_

 سیدی؟

 ...نشوند لبش رویلبخند و زد زلمبه تحسین با

 ...کرده پیدا روهکارخونینشتمدیپل زیر همینهک فعال_
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 (امیرسام)

 

 توضیح بهش روهکارخونیحسابدار افزارمنر با رکامشش باریبرا

 ...دادم

 !شدی؟همتوج_

 ...فهمیدمیصفای مرگهآرهآر_
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 ...گرفتم اموهخندیجلویسختهب

 اینجارویکارمندایههم آمارهنشست اتاق اینیتوهاومدیوقت از

 ...کردههسوژ روههم وهدرآورد

 بهش وگیس هربار وهسنگینیکارا دنبال قد مترمنی باهکیصفای مثل

 ...میدهمانجا کارو اون حتما وهمیش بیشتر اشهانگیزهمینداز متلک

 آموزش از بعد و بودهکارخونیتو کارشمدو روز

 ...میداد پس امتحان باید امروز بدونه، بودمالزهکیچیزهایههم

 ..میکنی چکارمببین عصر تاممیذار تنهات خب_

 ...آقاهحل_

 :توپیدم بهش ومنشوندمصورتیروماخ

 ماقا آقا اینجا که؟هنرفت یادت رو قوانین_

 افتاد؟...افشاریآقا بودیکسهاگمامیرسامتنهاییهاگ...نداریم

 ...شدم خارج اتاقش از ومداد تکونیسرهک زدینمای دندون لبخند

 خط گفتنش آقا با اینجورمگفتنش امیریهتشن چقدر میدونستهاگ

 ... اعصابمیرو ختنمیندا
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 ...کنه عادت بایدهباالخر

 باعث وهمید قلب قوتمبه اینجا گیسویههرروز حضور

 ...بشه خارج متشنجش شرایط ازمیکهکارخونهشد

 ...گرفتمیجاممیز پشت ومشدماتاق وارد

 :دادم جواب و خورد زنگ دفتر تلفن

 بله؟_

 ..گرفتن تماس ذرین شرکت از افشاریآقا_

 ...کن وصل_

 ...کردم صحبتهب شروع ومکرد صاف صدامو

 ؛مکن خشمگین یا ناراحت رو طرفهاینک بدون

 خبریب و بودهشدهبست ما اطالع بدونهکیقراردادیهدربار

 ومنیک صحبت تر مفصلهکمقرارگذاشت ومکرد صحبت باهاشمبودی

 ...واسطه بدون اینبار
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 مشکل تقریبا ومکرد حلمه رو تماس پنجمین ظهر از

 هیچ بدون بود،هشدهبست عسل پدر سمت ازهکیقراردادهای

 ...شد لغویمشکل

 ...گرفتم تماسیمنش با ومبرداشت رویگوش

 ...هفته اواسط بذار مالقات قرار اعتماد و ذرین شرکت با_

 ...زدمهتکییصندلیپشتهب ومکرد فوت اموهخست نفس

 فرومهیتو اخمهاموهک اومد نبیرو از گیسو بلندیهاهخندیصدا

 ...برد

 ...رفتمماتاق از بیرونهب ومپاشدیعصب

 پال و پخش تولید خط وسایل کارتن و بودهافتاد زمینیرویصفای

 ...بود دورشهشد

 ...کرد بلندش و رفت سمتشهب دو باهکاو

 باز؟هچخبر_

 ...درک پنهانیمنش پشت خودشو گیسو و چرخیدنمسمتهبههممباصدا
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 وسایلین؟یجابجای مسئول شماهمگیصفاییآقا_

 ...دوخت گیسوهب برزخیشوهنگا پاشدو ازجاش

 ...میکنم حساب فردامباخت رو شرط خب خیل_

 چیه؟ حساب چیه؟ شرط...چیزهمام_

 ...اتاقم بیا رادمان_

 ...شد وارد گیسومسر پشت ومبرگشتماتاقهبیعصبیقدمها با

 ...بشینهمروهروبمزدهاشار شبه ومنشست مبلیرو
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 شرط! حساسه؟ وضعمونینمیدون گرفتی؟یشوخ رویهمچ اینجا_

 !میبندی؟
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 ورتق اشوهخند لبش گرفتن دندونهب با و زورهب دوبارشیآور یاد با

 :زدیمصلحتیهسرف و داد

 ...ببندیم شرط بیا گفت ریختمکر خودش خودش، جان_

 ...نشه تکرار_

 ...کردهزمزمیچشم و چرخوندهحدقیتو هاشومچش

 ...برییمیتون_

 ...ایستادهرایهمیان اما پاشد

 ...چیزه...خب راستش_

 :زدم زل بهشهسینهب دست

 بگو_

 :گفت مستاصل

 امیر؟_

 ضنبموجود میزدمصداماس تکیوقتهک بود دختر اینیصدایتویچ

 !میریخت؟ فرومدرون و میزد
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 و میشدههمرا ناز با بخوادهاینک بدون لحنشیقتو مخصوصا

 ...میاره منیهبیچار قلب سرهبهچ نمیدونست

 ...امیر جانمنگهکمکرد کنترل ومخود زورهب

 بله؟_

 ...من...انگارهک میکننهنگامبهیخاص جورهی هنوز کارمندا_

 ...شد انگشتشیهگوش پوست کندن مشغول و کرد سکوت

 ...ایستادم قدمیشهییتو ومپاشد

 ...بزن حرفتو_

 ...رسیدهمگوشهب هاشون پچ پچ...میزنن زلمبه دزدمچشهب_

 نکنم؟یکار ومبشنو روهدرموند لحن اینممیتونستیچجور

 ...بود من کردن زودقضاوت بخاطرهافتاد موقعیت اینیتو االنهاگ

 ...میکنم حلش من کارت سر برگرد_

 ...شد خارج اتاق از و داد تکون سر



 

 

ROMANZO_O 

3
3
2 

 

 آرامشهبیمهربونتر لحن یا ومبد دلداریشمداشت دوستهک چقدر

 ...نمیشد امامکن دعوتش

 سخت و سفت وممیزد حرفهکمنبودمخود دختر این مقابل انگار

 ...میشدم

 طرز از اینو ومبودیهترشد نزدیکمههب افتاد براشهکیاتفاقات از بعد

 ...میفهمیدم صحبتش

 ...بشه سردهدوبار وهبگیرهفاصلمبذار نباید

 یکساعتمکرد هماهنگیمنش بامبرداشت رویگوش

 ...بذاره کارمندا باهمحوطیتویفوریهجلسهدیگ

 وگیسیرو از دیدمنفیشونمکنیسع ومکن جبران اشتباهمو باید

 ...بشههبرداشت
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 خرهکارخون اینیتو اتفاقهی پیشهما چند میدونینهک طور همین_

 تامشدی جمع اینجا...قرارداشت رادمانمخان صدرش درهک داد

 ...کنم روشن براتون هارو چیزیسرهی

 از من و بودنهگنایب رادمانمخان و بودمسوتفاه اتفاق اونهاینک اول

 13هسختی و نبود مقصرشهکیهای اتفاق بابت ایشون

 ...میکنمیخواه عذر شد متحملهکیاهروز

 ومادد پرورشمآستینیتوهک بودیمار شرکتمون حسابدارهاینکمدو

 اگر... ندارم سراغ رادمانمخان از تر اعتماد قابلیحسابدارممقایبرا

 ...نمیکنم برخوردممالیهوج هیچهبهسربزنیازکسیاهمشاب اتفاق

 پایان رادمانمنخایهدربار یواشکیتونیهاهزمزمیههمهبهاینکمسو

 ...نممیک برخورد شدتهبهبخورمگوشهبینامربوط حرف اگر و بدین

 ...نباشیدهخست



 

 

ROMANZO_O 

3
3
4 

 

 

 ..کاوه و من و موند و گیسو و شدن متفرقههممکمک

 ...شدن صحبت مشغول و رسوند گیسوهب رو خودشهکاو

 ...کردم حرکتمدفتر سمتهب بهشونهتوج بدون

 ...میدادممه اونجاهب حواسمو باید بودموهشد غافلهباشگا از مدت این

 ...گرفتم تماس آرش با ومبرداشت گوشیمو

 ...رفته رویادتهباشگا میشدمباور داشتمکمکهدیگ_

 چخبر؟...نگو مزخرف_

 ...آخهیکجایهمیزن پرپر براتمدل من نشده؟اما تنگمبرا دلت_

 ...بده گزارش...بگو چرتمک آرش_

 آخر...انصراف نفر 7...داشتیم جدید عضو 03...حاال خب خیل_

 باهاش باید خودتمنیست منهپدرامیکشوریهمسابقمهههفت

 ...شمالیبر

 ...خرابههکارخون وضعمنمیتون من_
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 ...داداشمنمیتونمپدر بامگرفت مالقات وقت منهشرمند_

 ...میکنم حلشمخودهباش_

 

**** 

 

 ...مکشیدمموها تویدستمکرد قطع رویگوش

 ...دادم سفارشهقهو و بودیادار آخروقت

 ...گیسو ومموند من و رفتن کارمندایههممکمک

 ..شد اتاق واردهپژمرد وهآشفت وضع سرو با و کرد باز دروهزاد حالل

 ...شدمتمو کارمن_

 ...پرید باالمابروها جف

 سرجاشه؟یچههمییعن_

 ...من مخ بجزهآر_

 :سرکشید رو میزیرویههوق و اومدممیز سمتهب
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 ...آخیش_

 ...گذاشت لپش کنج و برداشتیشکالت

 ...شد ولو مبلیرو
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 !بودیاهگرفتمک دست منو_

 نجونفیرو رژلب رنگهب وهشدیخال فنجونهب ومنشستمصندلییرو

 ...زدم زل سفید

 !بود؟ شماهواسهع_

 ...بیارمبراییک برو_

 :گفتمیسر و عقب کشیدمشهبردار رو فنجون خواست و پاشد

 ...دیگهییکیتو_
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 ...گفتیحرصمچش و رفت فرومهیتو اخمهاش

 ماگ با نکشیدیطول ومگذاشتمکمدیکشویتو رو فنجون

 ...برگشتیرنگهسیا

 بیارم؟هدیگییکهمشکلیهاگهخورد بهشمدست فقطهتمیز این...بفرما_

 ...دادم تکون تاسف ازیسر ومفهمید اخمهاشو دلیل حاال

 ...اون و بود کجامفکر من

 ...خوبه همینهن_

 ...نوشیدم ازشیاهجرع

 اعثب بودن،هکرد درست اونوهکیدستهای یا بودهخوشمزهقهومنمیدون

 ...بودهشد طعمیش خوش

 ونتک پاشو و بودهزد زلمبهمبااخهکمداد گیسوهبهقهو ماگ از نگاهمو

 ...میداد

 ...شمالمبر بایدهرهفتآخ_

 ...بسالمتی_
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 ...بیای بایدمتوه_

 ...نمیامیجای من_

 ...میبرمت زورهب من_

 ...ندادیجواب و کرد سکوت

 ...گوشتمهبهحلقیهبرد بودهرفتمیاد ببخشید_

 االن؟هچی مشکلت_

 ...برداشتممیز سمتهبمدوقد و پاشد ازجاش

 گرداب از منو ویمیش من سوپر مثل یبار یاتو؟ من_

 یبار...میاریمهجومبهیزخم ببر مثل یبار...بیرونیمیکش

 هستیچیز! میکنی رفتارمباهاهبرد یبارمثل...بزنمصدامامیرسایمیگ

 شبهخیم عروسکمآدمممن بابا داری؟یخوددرگیر یامنمیدون من

 من...برقصمیزدیهرساز خواست دلت هروقتهکمنیست تویباز

 این...نک مشخص تکلیفمو و باش رو اولش از...نیستممشآدممنمیتون

 ...میکنههدیون منو دوگانگیت
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 ازهک طالییشیمو ازیهطریرومنگاه زدنش حرف مدتمتمایتو

 ...بودهشد قفل بودهزد بیرون کالهش زیر

 هپروتی؟یتو باتواما؟_

 ...فتمشگرمدستیتو و رفت باال لمسشیبرامدست ومرفت سمتشهب

 ...دوختمچشمهاهب عسلیشویچشمها و کرد سکوت

 لبخند کممونیهفاصل و بودمدستیتوهکیموی تار بودنمنر

 ...نشوندملبیرو

 میزنی؟ لبخندممیخور حرص تو؟منهچت_

 :چسبید میزهب ومبرداشت سمتشهبهدیگمقدهی

 میکنم؟هنگا بهتهبردمچشهب منهگفتیک_

 ...میترسم زتایمیشیاینجوریوقت_

 ...بردم گوشش نزدیک سرمو ومزد زل لرزونشیها مردمکهب

 برداری؟ کالتوهمیش_
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 خرمن و کشیدمو کالهشو ومنداد دادنش جوابهبیفرصت

 نفس و خوردممشامهب عطرش و ریخت دورش طالییشیموها

 ...کشیدمیعمیق
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 ...داد سوق زمین سمتهبمکشید سرش ازهکیکاله باههمرا نگاهش

 اطرافشهکیطالی ابشار دیدن امامبود کردنش سروصدا و توبیخ منتظر

 ارودعو هزارروز ارزش میکرد، حبسماهسینیتو رومنفس و بودهریخت

 ...داشت

 :شد بلندمگوش بیخ از خشمش باههما لرزونیصدا

 !کردی؟ چکار_

 :دادمهل عقبهب زدوماهسینیرو دستهاشو
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 ...ببینم عقب وبر_

 ...گرفتم دستشو مچهبردار کالهشو شدمخ

 میخوای؟یچ!تو؟هچت! شدی؟هدیوممبببن کنمول_

 :دوختم نگاهشیتو تبدارمو و اخمالودیچشمها

 ...میخوام خودتو_

 ...زد زلمبه مبهوت و مات

 :گذاشتم قلبشیرو اموهاشار انگشت

 ! ممید بهت و مجون....هبخوا فقط تو...بتپه منهواس اینجاممیخوا_

 ...گرفتمهفاصل ازشمقدهی

 ...ایستادهسینهب دست و زد چنگ کالهشو

 نخوام؟هاگ_

 ...لرزیدموجود

 ...نشستمچشمها عمقیتو ترس

 :دادهادامهک فهمید حرفمومچشا از انگار
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 منیاهشاهزاد تو...سیاه منیسفید تو...روز منیشب تو...نمیشه_

 ... گدا

 ...نیستممهمبرا_

 : کردهزمزم  بود،یشرمگین لبخند چاشنیشهکیاهآهستیصدا با 

 شدنت نزدیکیگرما... دورباش و باش سرد...مهمههبقییبرا اما_

 ...نمیشهییک هیچوقت شب و روز... زیاده

 ...براتممیکنییک رو شب روزو من...نیستممههبقی منیبرا_

 ...نشست لبش رویخندلب و کرد مرتب سرشیرو کالهشو

 سمتهب حرکتهی با ومگرفت دستشوهشدیراضهاینک خیالهب

 ...کشیدممخود

 ...کنی رد منویندار حق_

  بردگیته؟ قوانین جزءماین_

 :زدم زل عسلیشیمردمکهاهب ومکرد چفت کمرش پشت دستهامو

 ...کنی فکر بهشیاینجورمهیمیتون_



 

 

ROMANZO_O 

3
4
3 

 

 ...شد تخس نگاهش

 ...یشهنمیزور عشق_

 ...کههنرفت یادتهممکنیچههم منهواس_

 ...نداره وجود برات غیرممکن...افشاریمامیرسا توممیدونهآر_

 ...کرد آزادمدستها حصار از خودشو

 ...نیستیهباش منیهسلیق بابهکیپسر تو اما_

 ...پرید باال حرفش بامابروها جفت

 ...افتادمدوهزاری نششیطوهنگا دیدن با اما ومشدیعصبهلحظهی

 ...ایستادمهسینهب دست

  جوریه؟هچهاتهسلیق بابهکیپسر...ببینم بگو خب_

 یلتبد روزویحاضر...بدی تغییر من بخاطر خودتویمیخواهک نگو_

 کنی؟ شبهب

 :گفتم برداشتنشون حین ومرفتمسوئیچ و کت سمتهب

 ...تونستم شاید...داره رو امتحان ارزشیهرچیز_
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 :کشید و گرفت دستشیتو ستمود

 ...بریم بزن پس_
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 ...زدم زل صورتشهب ناباور بودمروهروبهکیتابلوی دیدن با

 گرفته؟ شوخیت_

 ...نک ثابت عشقتو و بیا...افشاریآقامنداریشوخ هیچکس با من_

 ...شدم واردممن سرش پشت و شدهمغاز وارد

 ...اومد باالمگلو تاماهمعد اسید بینیم،هبهپاچهکلیبو خوردن با

 گیاهخوارم؟ منینمیدون...نیسیجالبیشوخ اصال_

 ...بشینم زدهاشارمبه و نشست میز پشت

 ...خواریه گوشت من اول شرط اما_
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 !!!پاچه؟هکلهآخیجاییکبابمبری حداقل خب_

 ...میخورههپاچهکلهکمایمرد عاشق من_

 با گذاشت مقابلمون رو سفارشاتیوقت ومنشست میز پشت ناچار

 ...زدم زلمروهروبیهکاسهبمدرهیاهچهر

 :زدهاشارمبه پر دهن با و شد خوردن مشغول اشتها با گیسو

 ...دیگه بخور_

 ...گرفتممچشها مقابل ومکرد پر قاشقهی

 ...دادم قورت رو قاشق محتویاتمدره صورت با ومبست چشمهامو

 و دش بلند گیسویهخند بندش پشت و گرفتن عکس چیکیصدا

 ...کردم باز چشامو

 ...دادن زهربهش انگار توروخدا کن نگاش_

 اکپ رو عکس ومگرفت ازش رویگوش حرکتهی با وهزیرخند زد باز

 ...کردم
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 بهش ملتمس بود زبون ازهتیکهی توش و گرفتممقابلهکیقاشق با

 ...کردمهنگا

 !بخورم نوای منیمیخواهک نگو_

 ..بخوری باید اماممتاسف_

 ...اسهدیوونمعاشقیت اثباتیهاهرا...ایهدیوون تو_

 :زد پچ و خندید صدا با

 ...بخور...میدونم_

 میزت نون با اشوهکاسهت گیسویوقت ومخورد زورهبهدیگ قاشق چند

 ...پاشدمهازخداخواست پاشد جاش از و کرد

 ...کردی رد رو اولهمرحل_

 :دادهادامهکمکشیدیراحت نفس

 ...رفتی در قسر نکن فکرهموند مغزش ومچش هنوز اما_

 محضهب ومگرفتیپزهکل از آخرموهنگا ومکرد حساب رو پول 

 ...کردممهاهری وارد روهتازیهوا خروج
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 ...زدم زل بهش منتظر ومنشست ماشین پشت

 ...خب_

 ...کافیه امروزهواس_

 بترس...میرسهممن نوبت روزهی...میدییباز منوهکازینیمیش پشیمون_

 ...رادمانمخان روز ازون

 :گفت تخس و بست کمربندشو

 ...کشد هندوستان جور خواهد طاووسههرک_

 ...برگشتیمهخون سمتهب ومکرد حرکت

 محتویات تصورش هربار با ومخوردهپاچهنمیشدکلمباور

 ...میفتاد جوششهبماهمعد

 زورهبهکههرچ ومرفت سرویس سمتهبهخونهب دورو محضهب

 ...زدم عق رو ؛ بودهدادمخوردهب

 ..روشدمهروب نگرانشهنگا با ومشد خارج سرویس از

 میومد؟ بدت واقعا_



 

 

ROMANZO_O 

3
4
8 

 

 :دادهادام و جوابشوگرفتمانداخت بهشهکینگاه با

 ...درمیارییباز سوسولممیکرد فکر...ببخشید_

 ...میکنمیدیونگ تویپاهب پامدارهنمیشمباور_

 ...رسوندمگوشهب صداشو و رفتهآشپزخون سمتهب

 پس پاتو ویباختهاگ...شدی پشیمونهنشدمه ساعتهی هنوز_

 ...کشیدی

 :کردم قطع حرفشو ومکرد پاتند سمتشهب

 ..باش مطمئن...نمیشممتسلی من_
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 ...رفت فرو لیخچایتو کمر تا و کرد باز رو یخچال در

 ...گرفتم نظر زیر کارهاشو ومنشستهآشپزخون میز پشت
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 ...کردیخال سینکیتو روهمیویها پاکت

 ...گذاشتممقابل روهمیو ظرف و کرد خشک و شست

 ...شده استخون پوستمبچهبگ نیاد فردامرهاخان بخور_

 ...زدم بهشیبزرگ گاز ومبرداشت سیبهی

 ال؟شمیبریمیخواهآخرهفت_

 ...شمالمبریممیخوای...نه_

 و شد خوردن مشغول نمک زدن از بعد و گرفت پوست خیارسبزشو

 :داد جوابمو پر دهن با

 بیام؟ باهاتهقرار منهگفتیک_

 ...میگم من_

 :گفتهرفت باالیابرو با زدوهتکییصندلیپشتهب

 ...نمیامیجای من باشی؟یک شما_

 لتو تنها اتفاقههم ازین بعدمنمیتون گیسو نیستیلجباز وقت_

 ...برم و اینجامکن
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 اسکرینیرو عسلیهشمار و خورد زنگمگوشیهبگیچیز خواست

 ...شد نمایانیگوش

 ...شمال برومباهاشهبد جواب...جونته علف_

 ...شد خارجهآشپزخون از و پاشد ازجاش

 اینهب وممیکرد مشخص عسل با تکلیفمو زودترههرچ باید

 :دادم جواب ومزد پخشیرو رویگوش...میدادم پایان مزخرفینامزد

 بله؟_

 اصال...انگارهن انگار نامزدتما من مثال کجایی؟ هستممعلو...سالم_

 بیا کنی؟امشب مشخص زندگیت تو منو نقشهمیش

 ...دارم دلممن بابا...بمون همینجامشب...خونمون

 پشت و نمیدادمبه صحبتیهاجاز زدنش حرفیرگبار با

 ...طرفه پولش کیف باهک انگار...میکرد بیان هاشوهخواستمسره

 ...کرد سکوت شدمتمو زدنهاش غریههمیوقت ومزدیپوزخند

 نمیگی؟یچیز چرا_
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 حرف منهکیمیکن سکوت توهمگ_

 مشخص رویهمچ تکلیفهکممیا...بگومباباتهبممیاهآیندیههفت...بزنم

 ...کنم

 :اومدیگوش پشت از اش ذوقیصدا

 ...بایمگب باباهبممیرمعاشقتیمرسیی بگیریم؟یعروسهقرارییعنیوا_

 ...زدمیپوزخندهک شد پخشیگوشیتو آزاد بوقیصدا

 ...پرست پولیهدختریباشهندید توعمرتهکممیگیریعروسهآر

 

**** 

 

 ...شدم بیدار گذاشتنش آهنگ و گیسویسروصداها با زود صبح

 رو میشد پیدایهمچ روشهکیهصبحان میزیوقت ومزد بیرونمقاتا از

 ...افتاد قور قاروهبمشکم دیدم،

 ...بخیر صبح_
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 ...نشستم میز پشت ومداد تکون سر

 و بودهکرد ردیف رو آدمیزاد تاجون مرغ شیر ازیهمچ

 ...نشستممقابلیهنقطمخودش

 ...نیمرو کره،مربا،شیر،عسل،

 ...منیهمیشگیهصبحان جز بودیهمچ

 ...سبزیجات املت

 نیست؟ منیهصبحان چرا_

 کن سیر خودتو سیر دلهی...دیگه بخور اینجاس چیزمیزهاینهم_

 ...نیستیخبر ازیناهدیگهک

 ...منهرفت یادت_

 ...کناریبذار خواریتو علفمرژیهقرارهرفت یادت شماهنرفتمیادهن_

 ...شدم خوردن مشغول ومگرفتمخودیبرا عسل وهکریاهلقم ناچار
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 امامبودهخوردیحیوانیهاهفرآورد ازینیک بار آخرین نمیادیادم

 ...چسبیدمبهیحساب

 زهر اگرهک بودهشد درستیکسیدستها با اینهایههم چون شاید

 ...میداد عسلمطع بود،مه

 ...کارخونههبممیرسی دیر افشاریآقا پاشو_

 ...دادممبدنهبیقوس و کش ومسرکشید اموهمیو آب انلیو

 ...هفته ساعت هنوز...راهههدقیق بیست ماشین با_

 ...کرد مرتب سرشیرو کالهشو و پاشد ازجاش

 ...بریم باید مترو با امروز اماهآر ماشین با_

 ...گذاشت جا مبهوت منو و بیرون رفت و گفت 

 ...برم مترو با منهمحال
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 خوبه؟ چقدر جنسش ببین بخر جورابهی اآق_

 ...ندارن نیازهنوع لباسشونههمهعیدهبچ اونور برو_

 ...گرفتهفاصل ازمون دستفروشهبچ پسر

 ...نخریده لباس عیدشیبرا افتادمیاد یهو گیسو حرف شنیدن با

 ...خرید میرفتنمباه بودمگندهاگممطمئن...بودم فکریب من چقدر

 ...نرسیدمفکرهب زودتر چرا

 ومشدیهفشرد جمعیت سیل میانهایستگاماعال و مترو گرفتن ترمز با

 ...شدیمهپیاد

 ...رفت فرومدرهماخمها ومکشیدملباسهاهبیدست

 ...بودهگرفت دردمپاها ومبودیهایستاد رو مسیرو کل

 بودهردک فرو جیبشیتو دستشو زنان سوت و انگارهن انگار اما گیسو

 ...کرد حرکت بود تر پایینهکوچ تاهسهکهکارخون سمتهب و
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 ...افتادمهرا دنبالش

 بدیم؟ عذاب خودمونو باید چرا هست ماشینیوقتمنمیفهم_

 توبیخشونیفور و میرسن دیرهک کارمنداتومیک چون شاید_

 ...کنی درک رویمیکن

 ...رفتم فرو فکرهب حرفش با

 ...داشت حق

 دمونخو امروزیوقت و میشد جوابگو باید یددیرمیرسهدقیق 5 هرکس

 ...کنم درکشونممیتونست کامال تاخیرداشتیم؛هدقیق 13

 ...کردم حس رو نگهبان متعجبهنگاهکارخونهب ورودمون محضهب

 افتاده؟ ماشینتونیبرایاتفاق آقامسال_

 :داد جواب و خندید ریز گیسو

 ...رویههپیادیجهان روز امروزهن_

 بین همیشگیموماخ ومداد تکون نگهبانیبرایسر و شد وارد

 ...شدمهکارخون ساختمون وارد ومقراردادمابروها
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 سرخوش و لبخند با گیسو منیهپرجذب و اخمویهچهر برخالف

 ...میداد دست خانما با و میکردمسالههمهب

 ...ردممیک اکتفا سر دادن تکونهب درجوابشون فقط برخالفش من اما

 رو امروزیکارها لیستیمنش از بشم، اتاق واردهازینک قبل

 ...کردم درخواست

 ...کردم روشن رو گیسو اتاق دوربین ومشدماتاق وارد

 ...انداخت میزیرو پاهاشو و نشست میزش پشت و شد وارد

 ولغ قراردادشونهکیکساییههم با امروز و کرد وارد رو لیستیمنش

 ...داشتمهجلس بودهشد

 ...کشیدمیاهخست سنف

 اشدپ ازجاش و شد اتاقش واردهکاوهکمگرفت نظر زیر رو گیسوهدوبار

 ...داد دست بهش و

 ...رفت فرومهیتویهاماخ

 بده؟ دستهکاوهب داشتیحقهچ
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 نمیداد؟ دست شرکت اینیتو هیچکسهبهکیدرحالماون

 ...نشستن اتاق مبلیرو ومکردمزو روشون رو دوربین

 ...کرد قفلمهیتو هاشوهپنج و زدهتکی پاهاشهب ارنجهاشوهکاو

 تصحب مشغول و بود گیسو صورتیرو نگاهش و بودهکرد کج سر

 ...بودن

 ...تادمایس ومزد کنار رویصندل ومشدیعصب کمشونیهفاصل دیدن با

 ...کشیدممموهایتویدستهکالف

 سمتهب و شدمتمومطاقتهک کوبیدهکاویهشونیرو دستشو گیسو

 ...کردم حرکت اتاقش

 !!!!بیخبرم؟ ازش منهکهمیگذر من سر زیرهداریچ
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 (گیسو)

 

 :گفتم بهش ومزدهکاویبازوهبیآرومیهضرب

 ...میکنم صحبت باهاش من نباش نگران_

 ...چرخید در سمتهب سرجفتمون و شد باز شدت دربا

 بهمون اشوهکالف و اخمالودهنگا و ضرشدحا دریهدرآستانمامیرسا

 ...دوخت

 ...زدم زل بهش متعجب

 ...کرد تشکرماز و پاشدهکاو

 ..باشمفکرهب...گیسو ممنون_

 ...کرد ترک رو اتاقهکمکردهبست بازو براش چشامو

 :اومدمسمتهب بلندیقدمها با و بست درومامیرسا

 اینجا؟هچخبر_

 ...ستمنشممیز پشت ومپاشدمازجا
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 باشه؟ بایدیچخبر_

 ...نوشتم کاغذیرو رو اعداد ومداد مانیتورهب نگاهمو

 اینجا؟ چکارداشتهکاو_

 ...شدم نوشتن مشغولهدوبار ومانداخت بهشینگاهیزیرچشم

 ...بودیخصوص کارش_

 و گذاشتیصندلیهدستیرو دستشوهی و اومدمسمتهب باسرعت

 ...کرد حبسیصندل و ودشخ بین منو و میزیرو دستشوهی

 ...زد زلمچشمهایتو

 داره؟یشخص کار باتوهکاو تاحاالیازک_

 :گفتم شیطنت با ومداد باال ابروموهی

 کردی؟یحسود_

 ...باشمهکردیحسود کن فکر درصدهی_

 لبخند ومکرد چشاش میخ نگاهمو ومشد نزدیک بهش چندسانت

 :زدم
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 ...کردهیحسودهمیگهکالف ویعصبیچشمها این اما_

 و خوردمصورت پوستهب گرمشیها نفس و شد نزدیکمبهمیک

 ...افتاد تپشهبمقلب

 دستتیحقهچهب...غیرتممیگ بهش من...حسودی بذار اسمشو تو_

 خورد؟ دستشهب

 میگیری؟ نظر زیر منو جیمزباند_

 محو و لرزوند دلمو... داد تکون سرشو و داد سریباصداییهخند

 ...شدم شاهخند

 :زدم پچ ومخمارکرد چشامو

 !خوبههچ_

 :پرسید و داد قورت اشوهخند

 خوبه؟یچ_

 ...شم خندهات محو گاو مثلممن ویبزنهقهقه خر عینهاینک_
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 ...گرفتهفاصلمازیامیرفور و بازشد اتاق در

 ونکممیهفاصل میخهرفت باالیابرو با و ظاهرشد توچهارچوب عسل

 ...شد

 ...لعنتهعرکم برخرمگس

 اینجا؟هچخبر_

 ...زدم زل بهش غرا ومنشستهسینهب دست

 :پرسیدم و زد دور رو میز امیر

 خانوم؟ عسل داشتینیکار_

 ...ندارم تویهاجازهب نیازمنامزدیهکارخونهب اومدنیبرا_

 ...هرز علف توروحت سگ

 ...چرخوندمهحدقیتو چشمهامو

 !باشیهداشتیبایددلیل من اتاقهب اومدنیبرا اماهالبتهک اون_
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 خدمتکارهییازک درضمن! تر؟ممحک ازین دلیل...اینجاستمنامزد_

 حسابداراینجاشده؟

 ...زدم امیرزلهب ومفروکردمدره اخمهامو

 ...کنه حمایتمازمیکمانتظارداشت

 ...اتاقم بیا عسل_

 ...زد بیرون اتاق ازهشد ضایعهمنهب اهمیتیب

 ...ببین حاال...افشارمامیرسا براتمدار

 ...شدیخبر امیر ازهن ومشد خارجماتاق ازهنیادار وقت پایان تا

 رو کلید ومکرد قفل رو درصندوق ومکرد جمع وسایلمو

 ...انداختممکیفیتو

 درپیش رو متروهرا ومزد بیرونهکارخون ازیعصب و بلندمگا با

 ...گرفتم
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 ...میکنهمهیباز نامزدهمیکنهعالق رازاب منهب

 ...کهمخر اینقدرممن

 ...صبرکن...گیسو_

 سرعتمقدمهاهب ومنکردیتوجه اومدمسر ازپشتهک صداش

 ...بخشیدم

 ...باتوام گیسو_

 ...دادمهاداممراههب ومندادیاهمیت

 ...صبرکن افشار گیسومخان_

 ...ایستادممسرجا سیخ

 االن؟ این گفتیچ

 ..گرفت قرارمروهروب و شد نزدیکمبه باسرعت

 جاخوردی؟ چرا_

 خودش با منو و کرد دستش اسیر دستمو و زد ازهخند تک

 ...کردههمرا
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 ...کنی عادت بایدهباالخر_

 ...کشوند خودش دنبال روهشد مبهوتهمن

 ...شد سیخمتنهب مو بشناسن منو افشار فامیل بایروزهیهاینک تصور از

 ...کردم فراموش ناراحتیمو دلیل ومگرفت دندونهب لبمو

 ...بودهشد شروع بارونمنمن ومرسیدی متروهایستگاهب

 ...شدیم واردشمباه و رسید مترو ربهی از بعد ومشدیهایستگا وارد

 ...بودهایستادمکنارمبااخ و نکرد رها دستمو مسیر کلیتو

 یشپهکیوقتای بجز وهشصورت ازیجزئیانگار گفتهمیشهکیاخم

 ...هست سرجاشممداهمن

 !!!کنم؟ باورییعن

 تاثیر تحتمکرد  فک میخوامت گفتمبههکیروز

 ...مغزیشهیهورمونایجابجای

 !بشه؟ من جذب امیربخواد مثلیپسرهکمداریچ منهوگرن
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 سر ازشهکیجدیدیرفتارا این ویاسیماجرایتو حمایتش اما

 و میکرد ثابت اموهنظری خالفهمیرقصممیزنهکیازهرسهب وهمیزن

 ...داره حس منهب واقعا آدم، این میرسوند باور اینهب منوههرلحظ

 شدن محقق از میشد مانع بود بینمونهکیاختالفات ازمدلیتو ترس اما

 ...ببرم لذت نمیدیدم،مخوابیتویحتهکیرویای

 ...نده عادت خودتو میگفتمبهیحسهی

 قلبهی تفاوِت با قبل مثلیمیمون تو وهمیشمتمو روزهی رویا این

 ...خوردهمزخ

 و بارونمنمن زیر ومشدیهپیاد خونه،هایستگاهب مترو رسیدن با

 ...افتادیمهرا عمارت سمتهبمهیهشونهبهشون

 آره؟ گاومتوامخر منهک_

 ...گرفتم دندون نخندیدن برا لبمو

 ...باهمههدار فرقماتهعالق ابراز_

 کردم؟هعالق ابراز من گفتیک_
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 دستشو و چسبوند خودشهب منو ومشدیهکوچ وارد

 ...گذاشتمبازویرو

 ...میفهمم عسلیتیچشمها از حستو من اما کن انکار تو_

 امتحان روههم بودمالز  درضمن...بدهیدلدار خودتویاینجور_

 داره؟ فرقهباهمیمیگهکیکن

 ...کوبیدمبینی نوکهبیاهضرب

 ...جالبهمحسودیت_

 ...بودمیجد من_

 زیادهخاطرخوا نیست عجیب...نیستمیپسرمکهدیگ خب_

 ...باشمهداشت

 ...ببرنمباه قالبیتو مردشورخواطرخواهاتونامزد_

 ومگرفتهفاصل ازشهزد حرصهک پخش فضایتو اشهقهقیصدا

 ...شدمهخون وارد زودتر
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 ...نبرده بکار بشر اینیبرایمنف فعل تاحاال هیچکسممطئن

 سخت منهکیدرحال وهندون رومنمیا ومنمیخوایمعنهمحالهوگرن

 ...کنه پرت ماشینشیتو وهبنداز دوششیرو منوممیگرد مقاومت

 دخترکش لبخندهی با و رول پشتهبشینیمجلس و شیکیخیل

 ...شمال سمتهبیفتهرا

 جون وهبزنمهیدود عینک و ماشین درهبهبدهتکی دستشو

 ...دخترکشش ژست این باییادگار عکسهی گرفتنیبراهبد

 روهنصح این وممیش عکس خیالیبممیبر سرهقهرب درهکیازونجای اما

 ...میکنم ثبتمذهنیتو



 

 

ROMANZO_O 

3
6
8 

 

 بینمون سنگین سکوت من طرف از شدنهنخواستهبهشد تهدید 

 ...نمیبریم لذت چالوسهجادیهمنظر از وهشد حفظ همچنان

 رو گو و گفتیراهایههمهمیر ماشینمسیست سمتهبهک دستش

 ...برقرارنشه بینمونیاهدیگ تنش هیچ تاهمیبند

 میتونیهکیتوییتوی♡

 کنیمدرمون منو

 میتونی منوهکیتوی

 ♡کنیمآرومهعاشقون

 وهازنی واقعا شاد تقریبایهشقانعا آهنگهی ساکتمونیهوا و حال بین

 ...بده جر خودشویهحنجرممیدیهاجازهخوانندهب سکوت در هردو

 دلمهدیدمک♡

 مدلهندید تو مثل 

 عجیب

 دلمهرسید توهبهکهداریخوش حال
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  ماستهواس فقطهعالق این

 هواس رومدل تو با

 ♡نازتیچشاهبمدلهخورد کورهگر 

 

 ...عاشق دوتا حال حس بیانیبراهشنگیقهواژ کوریهگر

 بینشون و متفاوتن آسمون تا زمینهک دونفرهواسهن اما

 ...شده احداثیزیادیسدها

 بیداد بینمونهکیاختالفات وهآیند از ترسیولهاوکی من سمت ازهالبت

 ..قلبهامون تاهباش خودمون بین بیشترهمیتون کوریهگرهمید نشونهمیکن

 ...بودن گدا وهزادشاه بین

 ...هاستهتوقص فقطهدخترفقیرهبهشاهزاد رسیدنهک

 

 مدلهقراریب♡

 مدلهندارمآرو
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 سازتهبهبرقص من دلهک تا بزن تو

 هنمیش نرو

 هنمیش سر تویبیتنهای

 همیشهبچهیمدلهآخ

 دارم محسوسهعالق توهب

 بده پاهاگ

 هبدهرامدل اینهب چشات 

 بده جامبه تدل تومیک

 ♡دارم دوست توروهکماوناش از 

 

 ...انداختمبهیمعنادارهنگا و برداشت عینکشو

 ..بود دلش حرف اینجاشهانگارک

 ویرقصید من سازهبهبگ و براتهبخون منو دل حرف نیستییک اما

 شمال؟یمیبریدار زورهب منو
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 تشصوریتو وهمیزنمافکارهبیگردن پس وهظاهرمیشمدرونیصدایهی

 ...میوردی ناز ویبیا بود ازخدات توهکمه چقدرهکهمیکوب

 

 شدی جامدل تویچجور♡

 یشد دریا تو و بودیقحط 

 درازه و دوریهجادهی عشقمون مسیر

  دلتهخوشیهبمخوش

  ولتهکمنمیکن

 ♡دلتیتوهمیگذریچممیفهم فقط من

 

 

 :میپرسم وممیکن قطع رو آهنگ

 دلم؟یتوهمیگذریچیمیفهم_
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 چشات از احساستو عمق...میترسی اماممیدونیدار حسمبهمه تو_

 ...میشه منتقلممنهبهناخواهکهخوابید توشون ترسهی اماممیفهم

 ...جادههبمنگاه وممیدهتکیمصندلیهب

 منیمیکن فکر درست... دورودرازهیهجادهی ما مسیرعشقمه واقعا_

 ....ترسیدنیبرامدار حق وممیترس
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 ...افتادمهرا دنبالش و کرد توقفیراه بین رستوران دیدن با

 ...گرفت تماسیشخص با و برداشت رو گوشیش

 جاهیمبرگشتیوقت ومکرد حرکت ها سرویس سمتهب

 ...بود دوردستهب نگاهش و بودهکرد رزروهرودخونهییهلب

 ...نگرانههک انگار
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 ...میدونه نگاهمویتو ترسیمعن انگار

 ...دوختمبه نگرانشوهنگا ومگرفتیجا روشهروب

 تایبدهاجازمتوبهممیخوا من اما...ترسناکه واقعاهنمیش فعل_

 ...کنم مثبت رو هست ذهنتیتویمنف فعلیهرچ

 ...دادمهشدیجار آبهب نگاهمو ومزدهگرمهیتو انگشتهامو

 علف اون نامزد هنوزهک االن حداقل...نخواه جوابماز االن_

 رعمهی... بهتمبچسب خیانتکارهی مثلهنخوا...میای حسابهبمخان

 ...بگنمنمیخوا...هرزه نگن دزد گفتنمبههاگهکمکردیزندگ

 ...بسه_

 ...شدهکشید گردنشیهکرد باد رگ ومدرهیاخمها سمتهبمنگاه

 ...میکنم خصمش رو عسل تکلیف برگشتنمون محضهب_

 :گفتم ومزد دریاهب رو دل امامبود مرددمحرف گفتنیتو

 ...موقع اون تا پس...پس_

 :داد تکون سر و شدمحرف تکمیل مانع
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 ...ایمهغریب موقع اون تایاوک_

 براش قلبتهکیکس باهباش پیاز و املتهکیاهصبحان خوردن

 زیبایهمنظرهی رکناهاگ مخصوصاهباش بخش لذتیخیلهمیتونهمیتپ

 ...باشیهنشست

 همچینهی باهآیند سال عید میگفتنمبه قبل سالهاگ شاید

 ...میکردم ردیف براشیناموس فحش چندتایمیش روهروبیاهصحن

 تودست وهمید نشون زندگیت تو خودشویجورهی وقتایبعض خدا اما

 ...شدیچ و بودیچیمیمونمخودتهکهمیگیر

 بیشترینگینس تفاوت باهمیش برقرار سکوتهدوبار و مسیرهبمبرمیگردی

 ...همیشگیشماخیچاشن و

 برجهی مثلمبراهسختمدید ازشیمهربون و لبخندممدا اسههفتهیهکیمن

 ...کنهیاهمیتیب اظهار ومکنارهبشین زهرمار

 ...خواستی خودتهبگ نیسییک اما

 و ینبش پس نزنن برچسب تبه وهبر پیشیاصولیهمچیمیخوا اگر

 ...کن تحمل اشوهقیاف
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 وقفت بیکرانشون و سرسبزیویالیروهروب وممیرسی مقصدهبهباالخر

 ...میکنه

 ...ممیشد متعجب بود غیرازین ویالشون

 رسیدنیبرا در،خودش بازکردن از بعد وهمیکنهپیاد منو

 ...میرههمسابقهب

 رو ساختمون تایصلا درب آلود شن مسیرهآهستیقدمها با

 رست از وممیش روهروبهسبزیزن با در کردن باز محضهب وممیکنیط

 ...میفتهمدست ازمکیف وممیکش هین

 :میگه خودش خاصیهلهج با و میادمسمتهبهعجل با

 تگف آقایباشمخان گیسو باید ترسوندمت؟شما بمیرم، جانیت_

 ...میاین باهاشون

 ...کردممسال ومبرداشتمخودهبردار فموکیهشمخهازینک قبل

 ...جاخوردم همینیبرا نیست اینجایکسمکرد فکر ببخشید_

 ...میام اینجا نظافتهواس من میان آقا هروقت_

 :پرسیدم ومافتادهرا هاهپل سمتهب
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 ...باالست اتاقا_

 هاتنههمیش آقا...داره اتاق دوتا فقط اینجا...کنم راهنماییت منهبل_

 ...ندیدم اینجا مادرشونو هیچوقت...اینجا انمی

 ...چرخوندم اطراف بین نگاهمو

 !خودشه؟یویال اینجا پس

 ...گذاشتمتنها ومکرد تشکر داد نشونهک اتاقمو

 توبرگردی؟ تامکنیغلطهچ اینجا من حاال

 ...استهفایدیبمه برگشتنشهبگ نیسییک

 ...باشهینجورایمعمر سفر اولینمنمیکردمفکرش وقت هیچ

 ...کسیب و تنها

 مهمون رو خوابمکردیسع ومکشید دراز تختیروهکرد بغ

 ...کنممچشمها
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 ...نشستم مقابلش چهارزانو ومکردمتنظی رو فریدما

 گوش ولزش جلزویصداهب و موند ثابت فریتویالزانیایرومنگاه

 ...میدادم

 19 وهدقیق 25 و ساعت 6هرفت وهکرد رها ویال اینیتو منویوقت از

 خودمو الزانیا پختن با وهعصر 2 ساعت االن وهگذشتهثانی

 ...نکنمیخودخور و ساعتهبمنزن زل تامکردمسرگر

 کرده؟ رها تنها و تک و اینجاهآورد باخودش منو چرا اصال

 ...پاشدممازجا ومکرد خاموش رو فر چراغ

 ...کردم پیدا رو ساالدملواز ومکرد کندوکاو رو یخچالیتو

 تامنزن زل ساعتهبمکردیسع ومشد ساالد کردن درست مشغول

 ...بکشهمرخهب تنهایمو هاهدقیق

 ناهار میزیرو ساالد ظرف وهشدهپختیالزانیا با و شد 0 ساعت

 ...نمیره غذا خوردنهبمدل و دست ومنشست
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 از شدن جویایبرا اسما اسهی از دریغ وممیکن چک گوشیموهکالف

 ...حالم

 حیاط سمتهب میز کردن جمعبدون وممیخور هچندلقمهشدمزورههب

 ...میکنم حرکت

 ...ریزهمبهیخیل حیاطممیکرد حس یامشد خل منمنمیدون

 باز حیاط دربیوقت ومافتاد حیاط جونهب جارو و شلنگ برداشتن با

 متعجب میشم، ظاهر مقابلش نوزا تاهشد تایهاهپاچ با و شد

 ...میزنهمبه

 !اینجا؟هچخبر_ 

 ...نمیدم بهشیجواب وممیبند رو شیرآب حرف بدون

 حیاطیهاهریز شنیرومقدمهایصدا وممیفتهرا ساختمون سمتهب

 ...میشکنه رو سکوت

 چخبره؟همیپرسهتازهشد پیداش روزهی از بعد

 ...عمتهیعروس خب

 ...شد ساختمون وارد من بعدازهبالفاصل
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 یخچالیتو روههم غذایاهذر تعارف بدون ومکرد جمع غذارو میز

 ...چپوندم

 نمیزنی؟ حرفمباها چرا_

 ...میدادممانجا کارهامو کردنش، صحبتهب اهمیتیب

 قهرکنی؟ هاهبچ مثلهاینکهنیبزن حرفمباهایناراحتیوقتهمیش_

 ...ردمک پرت سینکیتو ومدستیتو قاشق

 روزهیهک اینجایبیار منوخواستم ازت منهچیشده؟مگیمیپرسهتاز_

 مسئولیت؟یمعنهاین بری؟ ویکن ول اینجا زندونیا مثل منو کامل

 منم؟ مقصر کشید طولهمسابقمبر بایدیمیدونست_

 ...اینجاماومدمباتوپاشدمخرهمن مقصرهن_

 سالم_

 جفتمونهنگا بودهایستاد دریهآستان درهکیجوون دختریصدا با

 ...شدهکشید سمتشهب
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 کردیروبوس باهاش و شد امیرنزدیکهبیوقت اما نمیشناختمش

 ...رفت فرومدرهماخمها

 لز دخترهبهپریدیرنگ با بودو ناباورهکمامیرداد صورتهبنگاهمو

 ...بودهزد

 میکنی؟ چکار تواینجا نازلی؟_

 ...بزنیم حرف باید_

 :کرد تاکید و شدهامیرجاب منو نبی نگاهش

 ...لطفا...تنها_

 ...گذاشتن مبهوت منو و شدن خارجمدید مقابل ازمباه

 !شد؟ پیدا اشهکل سروهک بودیکهدیگ دختر این

 و کندن دل اتاق ازهباالخرهک گذشت ساعت چندمنمیدون

 ...اومدنیپذیرایهب

 نگاهشوهنازلی اسمشمشدهمتوجهکیدختر و بود امیرناراحتیهچهر

 ...انداخت منیسرتاپاهب متعجب
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 ...کنهنگا مارو واینسایاینجور بیار برامونهقهوهی_

 ...امیرنشستهبهچسبید تقریبا و زد کنار منوماخ با

 ود با بعدهدقیق چند ومبرداشتهآشپزخون سمتهب لرزونمویقدمها

 ...کوبیدم میزیروممحک رویسین ومرفت سمتشونهبهقهو فنجون

 ورود از بعد ومکردیط هاروهپلهرامامیرسایعاصهنگاهبهتوج بدون

 ...کوبیدممههب درو اتاقهب

 ...خیلی گیسویخریخیل

 ...مشخصههخانواد وهخون تواین نقشت تاآخرعمر

 !بستی؟یچهب دل
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 لقب ادند نسبت اب وهکنیمعرفهغریب دخترهیهب تورو نشد حاضریحت

 ...کردیخالهشونیزیرهمچ از خدمتکار

 ...دادم تکونیعصب پامو ومکرد پرت تختیرو خودمو

 با دلشمغیسنگینمیک تاهبزن حرفییک باهدار نیاز اونقدرمادیوقتایهی

 !شه سبک زدن حرف

 حرف باهاشهکمنداری هیچکسو ماهک هستمهیهای وقتهی اما

 ...بزنیم

 ...!دلمونهواسیسنگینمغهی خودش نای و

 ...من االن حال مثل

 

** 

 

 وممیگرد غریب شهریهاهکوچ پسهکوچیتو سرگردون و حیرون

 ...قبل ساعت 0هبهبرمیگردمذهن
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 منویگستاخ با دخترمشد جویا باهاش مرموز دختر این نسبت ازیوقت

 ...کردمنسیب بود خانوادش خودشو الیقیهرچ و زد پس

 ...نبودمهم اراجیفشیاهذر

 ..شکستمدره منومامیرسا سکوت اما

 ...کردهل

 ...میزنممقدهمیرس دریاهب تهشهکیخیابونیتو هدفیب

 یرینشیزندگهیمطعممیتونمنم وهمیش درستیهمچممیکن فکر تا چرا

 وهتیریرو دنیا وهمیش برعکسیهمچ بچشم؛ روهدقدق بدون و

 میده؟ وننشمبه سیاهشو

 جفتممیرس هاهماسهبیوقت وممیبین دورهرا از رو دریایآب رنگ

 ...درمیارم کفشهامو

 بدونهناخوداگا وهمیدیخوشایند حسمبهمزیرپایهاهماسینرم

 ...میشینهملبیرو لبخند میکنه،یسنگینمدلیروهکیغمهبهتوج

 ...میرم جلومقدهبموقدممیذار آبیتو پاهامو

 مگه؟همیشیچهبدیجا خودشیتو منو دریاهگا
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 ...میشهکم زمینیرو از ناامید و غمگینمآدهی

 :میشه اکومذهنیتوینازلیصدا ومبرمیدارمقد 1

 خدمتکار؟هی جزهمگیهستیتوک_

 ...قدم 2

 ...کلَفتیهدختریکن بازخواستش روابطشیهدرباریندار حق_

 ...قدم 0

 ...میاد باالمزانوهایرو تا آب

 نگاهش دزدیدن با ومکردهرون سمتشهبمامیرسا دفاعیبراهکینگاه

 ...اسهعقیدمهینازل با فهموندمبه

 ...قدم0

 جونمچشم مقابلمگندیهاهگری تصویر و میاد باالترمزانو از آب

 ...میگیره

 ...قدم 5

 عمو؟ برنمیگردن بابا و مامان چرا_
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 ...گرفته ازت اونارو گیسو چون_

 ...میشه پخشمگوش بیخهعمیصدا

 اشینم اونیتومتوا کاش...بمیرهمبرادریشد باعث توهکن خدالعنتت_

 بودی

 

 و شدهکشیدیشخص توسطمدست وماهسینیهقفسیرو میاد آب

 ...میاممخودهب

 میکردی؟یغلطهچیداشت_

 ...انداختمماطرافهبینگاه

 ...میکشتم خودمویدستیدستمداشت وهشدیچممیفهمهتاز
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 ...رفت فرومدرهماخمها ومدادممقابل شخص صورتهب نگاهمو

 :توپیدم بهش ومکشید دستش از دستمو

 ...ببینم کنولم_

 ...میرممها کفش سمتهب وممیا بیرون آب از

 گیسو؟_

 ...ریختممنگاهیتو دلخوریمومتما ومایستاد

 ...االن بیرونماومدیمرخص بدون یدببخش آقا؟هبل_

 ..گیسو_

 ...میدممانجا کارامومبرمیگرد...االن_

 ...گرفتم درپیش ویالروهرا ومپوشید کفشهامو

 ...ببینم درموندگیشو تامنکردهنگامسر پشتهدیگ

 ...میرفت پیشیبایداینجورمه اول از

 ...شدم نظافت مشغول ویالهب رسیدن محضهب

 ...گیسو ننکمگ خودتو
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 ...توهمینی

 ...خدمتکارهی

 عاشقی؟ هوسهبهچ فقیروهبچ

 شاه؟ پسرهبهچ و گدا دختر

 نت وممیشماتاق واردیوقتهکهکشمی طول چندساعتمکارامنمیدون

 ...میندازم تختیرو اموهکوفت وهخست

 ...نیستهخستمتن

 ...اسهخستمروح

 ...دشیناامیدهب تبدیل و شدهخفهنطفیتوهکیامید ازهشدهآزردمروح

 بیرونمروح تن از رویخستگ خودم، دادنیدار دل باممیکنیسع

 ...بکشم

 . باش لطیف

 دلتو دنیا اینهندهاجاز

 . كنه خشن
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  نفرت وجودتیتو درد نذار

 ...كنه ایجاد

  ، ها تلخىهندهاجاز

 ...بدزده رو وجودت شیرینى

 ...گیسویی تو

 بهش اشهخانوادهکیهای انگ با مادرش پدرو فوت از بعدهکیدختر

 ...بیرونهبکش آب از خودشومگلی تونست زد

 ...بلغزه دلت نذارهدیگ

 ...بیکارهیآدما مالیعاشق و عشق

 ...دارن ایمانهمعجزهبزندگیشونیتوهکهآدماییهواس

 منیبرا تااالن حداقلهندار وجود دنیا این توهمعجزممعتقد من اما

 ...نبوده

 ...ندارمیکسیگرماهب احتیاج من

 ..میکنممگر خودموخودم من
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 ...میشممخودیزندگ امیدمخود

 "بس ومباشمخودهکممیبند عهد"
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**** 

 وهمیرس پایانهب ممکن وضع ترین افتضاحهب مایهروزهس مسافرت

 ...کنیمیمبرگشتنمعز

 جلویصندلیرو خودشو وهباهامونینازلنامهبیسرخرهک تفاوت بااین

 حال نتری لوس با ومگذاشت سبدیتوهکیهاییخوراک وهمیو وهچپوند

 ...میچپونه امیر حلقیتو ممکن

 ..میکنممسرگرمگندهب دادنمپیا با خودمو ومند اهمیتممیکنیسع

 ...میکنم محرومت ارث ازینباش ایرانهدیگ دوروز_
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 ...میفرسته جوابموهکهکشنمی طول

 ...نگیر ازمن و دمپاییات توروخدا ارث؟مکدو دقیقا_

 وهیک سمت ازمیدونمهکینگاهیسنگینهب وهمیشینملبیرو لبخند

 ...نمیکنمیتوجه چاشنیشه،همماخهی

 ...آقا حضرت سوختنتیبراهزود

 ...بپیچه ایران کلیتو سوختنتیبو باید

 وممیدهاداممگند با گفتن پرت و چرتهب ومیرمیگ دندونهب لبمو

 لوچ شاشوچ وهفرستاد بیرون زبونشو وهمیفرستبرامهکییهوی عکسهب

 ...میزنمهقهقهکرد

 :امیرسامیصدا متعاقبش وممیشنو روینازل گفتن ایشیصدا

 !بخندیممماه بگو هستیدارهخند چیزهاگ_

 ...شخصیهممتاسف_

 لبخندهش مشکوکهاینکیبرا وممیگیرمتصور مقابل رویگوش

 ...میکنم حفظ روملبیرو
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 ازهکیحرص پرازیها نفس وممیچرخمعکسهایهپوشیتو

 ..میکنه بیشتر سرخوشیمو میاد ماشینیجلو

 برات؟مبکن پوستهمیومامیرسا_

 "میخوره بهتر پوست باهن"

 ...چندشینکبتا

 رویسس سمتهب رو ماشینیازلن وممیگیر باال سرمو ماشین توقف با

 ...میکشمیعمیق نفس نبودش از وهمیکن ترکیبهداشت

 بازه؟ نیشتهکیمیکن چتیک با_

 ...آقا باشینهآگامشخصی اسرار ازمنمیبینیلزوم_

 دستهاشهب ومگرفتهمیندازمبههآینیتوهکیخشمگینهنگا ازهنگا

 ...شدمهخیر میفشردن رو فرمونهک

 ...میکنیم حرکتهدوبار و میاد مادمازلهباالخر

 ...سهمیر پایانهبمعمر سفر ترین مزخرف وممیرسی یکساعت از بعد

 ...میرهینازل با خودش وهمیکنهپیادهخون مقابل منو
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 ...میچپمماتاقیتو وممیشهخون واردهزد حرص

 ...مدار پولهب نیاز ازینجا رفتنیبرا ومبر ازینجا فرصت اولین باید

 کجاست؟ پول

 ...پووووف

 ...کنم کار ومبمونممجبور

 ...بسازم ومبمون

 ...مرموزهمآدهی اماهکرد بازمقلبیتو جاشوهکیمرد با

 ...ترسناکن مرموزیآدما

 ...مبرمیگرد باغ آخر ساختمونهب و اتاقیهگوشممیکن پرت کیفمو

 ..دورشم محیط ازین باید حداقل

 ...نیستم ومدنبویکسیهبازیچ من
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 نکبادک پراز اتاقش برگشتش مناسبتهب وهبرمیگردمگند امروز

 ...شده کردم، باد دهن با صبح تاهکیصورتیها

 ...فرودگاهمبر بایدهدیگ ساعتمنی

 بدون رو عمارت پشت ساختمون وهخون کل برگشتنش شوق از

 ...دادم سروسامونیخستگ

 ایلوسیسرهی ومکردرنگ اتاقشوهشدهریختمسابحهبهکیحقوق با

 ...شدههخونهشبیهتازهکمگرفت ساختمونیبرا جدید

 ...دوستی ویدور میگنمقدی از

 ...موندم دوست ومشد دور امیر ازممن

 منتظر دریجلوهآماد و حاضرهکهمیگذر باد و برق با ساعتمنی

 ...امیرمیمونم

 ونساختم ازهکشید اتو وهپوشید شلوار و کتهکهدار تاخیر ربعهی

 ...میشه خارج

 ...میشینه رول پشت منهبهتوج بدون وممیکن دنبالشمنگاه با
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 !!فرودگاه؟هب رفتنیبرا فقط بودنیرسمههم این

 ...میندازههرا رو ماشین حرف بدون وممیشین جلویصندلیرو

 بزرگترمگلو بغض وهمیزن تر تندمقلبممیشی نزدیک مقصدهبیهرچ

 ..میشه

 فشارمبهیاهدوهفتیدور این حاالمنبود دورمازگندمروزهیهکیمن

 ...آورده

 ...میشمهفرودگا وارد وممیشهپیاد ماشین توقف محضهب

 ینکع با وهزدیپسرکش تیپ و میاد پایینیبرقیهاهپل ازهک دور از

 میکشونه؛ خودش لدنبا صورتیشو چمدون وهمیرهرا قر با دودی،

 ...میدوم طرفشهب دو با و همیر ضعف براشمدل

 خودشو وهمیکن چمدونشوول دیدنم، محضهب وممیزن صداش

 ...میکنه پرتمآغوشیتو

 ...گیسوووو....گیسوووو_

 دوهفته؟ممیکن دق منینگفت...بگردم دورت منیاله گیسو جان_

 ...میگم آمد خوشمخان رهاهب لبخند با وممیکن دل ازشیسختهب



 

 

ROMANZO_O 

3
9
5 

 

 چشمهاموممیبین باهاش سرخرویوقت و میادهباالخرمامیرسا

 ...رومیگیرم ازشون وممیچرخونهحدقیتو

 :میزنه پچمگوش بیخهآهستمگند

 کیه؟هعجوز این_

 ...بگوممنهبیفهمیدمنمیدون_

 لپهبهبوسیمعنهب لپهاشویزورک لبخند بامرهاخان

 گوشش بیخ وهمیکش درآغوش رومرساوامیهمیزنمسرخرخان

 ...میره فرومهیامیرتویاخمهاهکهمیگیچیز

 کردین؟هبرنز جون رهایوا_

 چیه؟هبرنزهزمستون االن اونجامعزیز_

 ودستش وهمیر جلو مغرورمگند وممیگیر اموهخندیجلومگندیصدا با

 ...میکنه دراز

 ...هستممگند_

 ...میده تکون سرشو وهمیگیرهاکرا با دستشوینازل
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 خبی وهمیرسون منهب خودشو نامحسوس وهمیگیرهفاصل ازشمگند

 :میگهمگوش

 ...چندش...اهها...بودهسال 73یپیرزنا مثل دستهاش_

 ...ممیشی خارجهفرودگا ازمباه وممیگیر دستشو وممید قورت اموهخند
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 ندید با و کرد پرواز اتاقش تسمهبمگندهخونهب رسیدن محضهب

 ...پیچیدهخونیتو هاش جیغیصورتیها بادکنک

 ...صورتیش رنگ مخصوصاهبادکنک عاشقممیدونست

 و بودهخریدمبراهکیسوغاتیای ومخندیدی ومگفتیمباه شب تا

 ...دادمنشون
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 گفتمرهاخانیدخترا از تعریف و اونجا خاطرات از اینقدر

 ...بودهگذشتمه شبهنیم از ساعتماومدی خودمونهبیوقتهک

 ومکرد پهن لحافمو پذیرایی، وسطمخود ومکرد اتاقشیراه رومگند

 ...کشیدم دراز

 ...نمیده پسمنهکیامیرسام و مرموز دختر اون سمت پرکشیدمفکر

 دنش روشن محضهب ومبخوابمنتون صبح تا شد باعثمدرگیر فکر

 ...پاشدممازجا هوت

 

****** 

 

 مترو با چون اما ومکرد حرکتهکارخون سمتهبمامیرسا از زودتر 

 ...رسیدیم همزمان رفتم،

 ...گرفتم پیش در هاروهپل من و رفت آسانسور سمتهب

 و شد خارج اتاقش ازهجلس مدارک هاوهپوش برداشتن محضهب

 ...رفت
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 ...شدمماتاق وارد

 تامکردهقهو درخواستهکارخونیآبدارچ از دیشبم،یخوابیب بخاطر

 ...بمونم سرپاهشدمههقهو زورهب

 ...شدم ها حسابیبررس مشغول ومکرد روشن رومسیستم

 و شد واردمامیرسایمنشهک گذشت ساعت چندمنفهمید

 ...گذاشتممیزیرو رو شرکتیمالیهاهپوش

 خارج اتاقت از اصال امروز...فردایبرا بذار اشوهبقی دخترهبس_

 ...دیانش

 نشون رو 0 ساعتهکیهایهعقرب دیدن با ومکردهنگا ساعتهب متعجب

 ...پرید باالمابروها میداد

 ...گفتیهک ممنونهگذشت چقدرمنشدهمتوج اصن_

 ...زد بیرونماتاق ازیخدافظ با و دادههدیمبهیلبخند

 شوخامورمسیست ومگرفت مانیتور از ونگاهمومدادمبدنهبیقوس و کش

 ...کردم

 ...شدم خارج اتاق ازموسایل کردن جمع از بعد
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 ومودب حساسمکار اتاقیرو اینجامبودهشلختههمیشهکهخون برعکس

 ...میگرفت قرار خودشیسرجا بایدیهرچیز حتما

 ..زدم بیرون اتاق از ومکرد مرتب روممیز

 سمتهب زنانمقد ومشد خارجهکارخون از کارمندا، ازیخدافظ از لعد

 ...کردم حرکت متروهایستگا

 و دش نزدیکمبهیفروش گل پسرکمرسید متروهایستگاهبیوقت

 ...گرفتممقابل رویآبیرزها گلهدست

 بخرین؟ اینوهمیشمخان_

 ...خریدم ازش رو گلهدست کل و سوخت حالشهبمدل

 ...برگشتمهخون سمتهب ومشد مترو وارد

 نماشی و شد باز ریموت با درهکمتمیگش کلید دنبالمکیفیتو

 ...شدهخون واردمامیرسا

 ...کردم مرتبماهشونیرو کیفمو ومدادمچپ دستهب رو گلهدست

 تامدب لفتشمکردیسع ومافتادهرا ساختمون سمتهبهآهستیقدمها با

 ...بره امیر
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 ...ایستادیم عمارت در مقابلمباه همزمان و بودهفایدیب اما

 ...کشیدمدره اخمهاشو و موند ثابت گلهدستیرو شنگاه

 :دپرسیمبااخ و گرفتممقابل دستشومبشهخون واردهاینک از قبل

 کجابودی؟_

 ...عقب برو_
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 بدون و نخورد تکونمه میلیمتر یکهک نشنید حرفمو انگار

 :پرسیدهدوبارمحرفهبهتوج

 کجابودی؟ممیگ_

 :توپیدمبه نبارایهکمکرد سکوت

 کجابودی؟منشنیدی؟گفت_
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 ومکردیخالمدستیها انگشتیرو اول ومعصبانیت و حرصمتما

 :زدم زل بهش حرص پرازهنگا با بعدمفشردمدست کفهب

 داره؟ پرسیدنماین...دیگهمبودهکارخون_

 !!!درازه؟مگوشا من خونه؟یبرمیگرد گلهدست با ویبودهکارخون_

 ...نره باالمصداهکمکرد کنترل خودمو

 :دادزدم سرشیباالی تن با ومنبود موفق اما

 ...ببینم عقب برو آخه؟هان؟هتوچهب_

 ...شدم عمارت وارد ومکوبید اشهسینیهقفسیتو دستمو کف

 ...شدمتوچشمچشمباها و کشید دستمو مچ

 ...مکن صحبت تند باهاش نداشت توقع انگار و بود ناباور نگاهش

 میخ و بودهزد زلمهامچشهب حرفیب ومکشید دستش از تمودس

 ..بودهشدمصورت

 ...میکرد القایبد حسمبه نگاهش
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 قبع سمتهبمقد چند ومنباش دیدشیجلوهلحظ اونممیخواست فقط

 ...برداشتم

 زدهکیحرف با ،مبودهنرفت بیشترمقد چند هنوز ومکرد گرد عقب

 ...ایستادممسرجا

 ...بره کن ردش هستهکیهرخر_

 رومامیرسا رفتن حکایتهک بود در شدنهکوبیدیصدا بعدیلحظات

 ...میداد

 ...میکنم رد خیالیمو عشقممنیکرد رد اطرافتویدخترا تو هروقت

 الش،ح گرفتن از خوشحال ویراض و نشستملبیرویخبیث لبخند

 ساختمونهبمباه ومرفت بود مستقر توشمگندهکیاتاق سمتهب

 ...برگشتیم عمارتهت

 ناهار کردنهآماد مشغول زنان سوت ومگذاشت گلدونیتو هارو گل

 ...شدم

 !!میگه؟یچ گل آبجی؟هچخبر_

 ...زدمیمرموز لبخند
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 ...خریدهمبرامعشق_

 ...نمیگفتمهک دروغ

 !!!بخره؟ گل خودشیبرا وهباش خودش عاشقمآدهکهنمیشهمگ

 ...نمیذاره تنهات وقت هیچ وهنمیشکن دلتومآد خود

 ...نمیذاره زیرپا غرورتو وهنمیکن خیانت بهت وقت هیچ

 ...بودنههدیگ نفرهی عاشق بهترازیخیل بودن خودت عاشق
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 غولمش شدیم محسوب خونمونهگیدییجورایهک باغهت ساختمونیتو

 ...بودمیکار زیتم

 سراغمبرمتخواسیریگردگ و جارو زدن از بعد

 ...رفت در سمتهب و شد ردمازمقابلمگندهکهآشپزخون

 ؟یسالمتهب کجا_
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 ...رهاجون شیپمریمدارم_

 ...شد خارجهخون از و گفت

 ...رفتمهآشپزخون سمتهب ومانداخت باالیاهشون

 ...شدهبست و بازهدوبار در

 :گفتمهگندمهنکیا الیخهب

 ؟یگذاشت جایچ_

 ...وندهم نجایامدل_

 ...گرفتم باال سرمومرسایامیصدا با

 کردن جور و جمع مشغول بهش تیاهمیب ومکرد فرومدره اخمهامو

 ...شدمهآشپزخون

 :دادم جوابشو سرد و بودهشد مهربون

 ؟یخوایمیچ_

 ...دارم کارت ؟ینیبشهچندلحظهشیم_

 ...داشت خواهش رنگ لحنش
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 ...رمیبگ اشوهاچپ شدینم لیدل اما درستمبود دلخور ازش

 :گفتم سردیلحن با ومستادیاهنیسهب دست

 ...کاردارم بگو زود_

 ...شدمخ جلوهبمکی و نشستیصندلیرو

 ...کرد قفلمدره انگشتهاشو و گذاشت پاهاشیرو دستهاشو آرنج

 :گفت و دوخت نیزمهب نگاهشو

 !یبد فرصتمبه قراربود! هو؟ی شد چت_

 ...زد زلمبه سوالش گرفتنیبرا منتظر و گرفت باال سرشو

 چوقتیه...میهستیمواز خط دو مامثل...بدم فرصتمخواینمهگید_

 ...میرسینممبه

 ...رسهیمیکی اونهبهبشکن خودشو خطهیهاگ اما_

 :دادم جوابمکالمیتوینرمش چیه بدون

 ...باشمهشکست خط اونمخواینم من_
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 رد سمتهب و گرفتازم ریتاخ با نگاهشو و پاشد جاش از حرفیب

 ...کرد حرکت

 ...کرد فرو موهاشیتوهکالف دستشو و ستادیا درهبهدینرس

 !؟یگیم بهش نویهمهباشماونهاگ_

 !؟یگیمیه؟چیک اون؟اون_

 ...یزنیم لبخند بخاطرشههمونک...داد گل بهتههمونک_

 ...کردم سکوت

 آرامشهب وخودشیجا تیعصبان ومخشهک نبودیراضمسکوت از انگار

 ...داد ششیپهچندلحظ

 !!کنم؟یم براتمبتونیهرکارینیبینم ندارم؟ منهداریچ_

 :دیپرمدهن از ومزدیپوزخند

 از دخترهیههرلحظهکمباش نیا نگران دینبا...صادقه و روراستمباها_

 ...یکن سکوتمتوههکن بیتخر منو وهبرسهرا

 ...ترشدمیکفرهک کرد سکوتملیم برخالفمبازه
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 از ،یکن دفاع خودت از ویبزن زلمچشایتویتونستیوقت_

 ...افشاریآقا...کن صحبت احساساتت

 ..نشستمغهب نگاهش

 آخرته؟ حرف_

 ...آخرمه و اول حرف_

 ...شد خارجهخون از حرف بدون

 ومخورد سر خچالی بغل دم،یشن درو شدنهدیکوبمبهیصدایوقت

 ...نشستم نیزمیرو

 ...وجودمیتو بودیسخت و نابرابر جنگهچ

 پوزخند ابهکیعقل وهبرس صاحبشهب تا دیکوب خودشوهکیقلب نیب

 ...بودهنشست تماشاهب
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 ...یآبجیآبج_

 ...دمیکشملباسهاهبیدست ومپاشدجام ازمگندیصدا با

 !بچه؟یگیمیچ_

 ...پارکهبر خوادیممخان رها_

 بجز دادیمییهرجا و وارید دروهب نگاهشوهکمزد زل بهش مشکوک

 ...من

 ...برهیبسالمت خب_

 مادرش باممنهدار اصرار جونیسام راستش_

 تنها مادرمومتونینم منهنهگیم بازهذارینممیآبجهشینممگیمیه...بفرسته

 ...راحتهمالیخیتوباشهبرمبفرست

 ...وروجک منو نیبب_

 ...زدیینما دندون و هول لبخند و دوختمبهیسختهب شویآبیهامچش

 گفته؟ جونتیسام نارویایههمیمطمئن_
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 ...بودهفرودگا توهکهدختر اون جونهبهآر_

 ...گرفتماهخند

 تطاق خواهشش پرازیهاییایدر درمقابلنتونستم امامداشتهدلشور

 ...ارمیب

 ...زینر زبون...برو خب لیخ_

 ...کردهحلقمکمر دور دستشو دویدومسمتهب

 ...خدافظ فعالیدادهاجازهکیکرد درحقشونیلطفهچیدونینم_

 ...دادم تکون طنتشیشیبرایسر و شد خارج ساختمون ازهعجل با

 

***** 

 رومگند تامافتادهرا عمارت سمتهبهک بود شب 8 حدود ساعت

 ...برگردونم

 پشت ومدیشن رویزیریهاهیگریصداهکمکرد باز رو دریالهالب

 ...دادیمیدلدار ویکیهکمرسایامیصدا بندش
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 ...شد واضح صداشون ومبرداشت صدا سمتهبهآهست قدمهامو

 ؟بشهمگهنخودهمگیکرد گمش چطور...مادر شدیچ بگوهگید باری_

 :داد جوابیاهگرفتیصدا با و دیکش باال دماغشومرهاخان

 صحبت مشغولموستباد من...یباز لیوسا سراغ رفت_

 ...دمشیند اما دنبالشمرفت رکردیدمدیدیوقت...میبود

 ...شکستمدره منیزانوها و بلندشد هقش هق

 :دمینالیفیضعیصدا با ومنشست نیزمیرو

 !...کجاست؟مگند_

 :زدم غیج بایتقر نباریاهک نشدصدامهمتوج

 کجاسسست؟مگندمم_

 اشهیگر و دیپرمخانرها رخ از رنگ و دیچرخمسمتهب سرشون

 ...گرفت شدت

 !کو؟مگندمهشدیچ نیبگ_
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 مبلیرو و گرفت بغلمو ریز خدمتکار کمک با و اومدمسمتهبمرسایام

 ...نشوند

 ...سویگ باشمآرو...اریب براش قند آبهی_

 آخه؟یچجور باشم؟مآرو_

 ...افتادمهرا در سمتهب لرزونیقدمها وبامپاشدمازجا

 ...نمک داشیپ دیبا_

 ...داد حرکت در سمتهب و گرفت بازومومرسایام

 ...دنبالشمیریممباه_

**** 

 

 ...زدمیم صدا رومگند پارکیتو ومکردیمهیگر هاهوونید مثل

 ...بودهافتادهلرزهبمبدن و ومدینم باالمنفس

 ...شدیمیخال پروممدامچشمها
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 و دادیم نشون شدیم راهشون سدهکییآدماهب رومگند عکسمرسایام

 ...گشتیمهنشون دنبال
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 ...چرخوندم نگاهمو دور،هی ومستادیا پارکیمرکزیهنقطیتو

 ...دیچرخیممسر دور ایدن و بودهشد آوارمسریرو ایدنیههمهک انگار

 ...ومدینم باالمنفس

 ،دنشید دیامهبمزدیم زل بودمگند سال و همسنهکیاهبچ دختر هرهب

 ...نبود اما

 ...نبودن منمگندمکدو چیه

 ...نداشتنییطالیموها

 ...نداشتنیآبیهامچش
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 ...گرفتممدهن مقابل دستمو ومکرد سقوطمزانوهایرو

 ...بودنهکرد تار دمویدهرامها اشک

 ...زد چنگ موهاشو بار چندهکالف وهستادیا سرجاشمسا ریام

 ...ذهنم تصورات ازمدیترسیم

 ؟یک شیپ و کجاستمگند االنهنکیا

 ...باشههبرد باخودش رومگندم وهباشهشد آزاد وشیدارهنکنهنکیا

 ...دادمیمیدلدارمخودهب اما

 ...زندانهیتو االن اون

 ...بودمهافتادهسکسهبهیگر شدت از

 دایپیبرایراه دنبال و بودنهشد جمع اطرافمونیادیز تیجمع

 ...کردنش

 ...نشوند مکتینیرو و کرد بلند نیزم از منومارسیام

 و گرفت تماس سیپلهاداریتو دوستهاش ازیکیهب شیگوش با

 ...گرفتم نظر ریز حرکاتشو
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 درآخر و زد دادیگوش پشت بار چندیعصب و گرفتهفاصل من از

 ...کرد پرت نیزمیرو شویگوش

 ...لرزوندیم وجودموهکمدیدیمیترس چشمهاش عمقیتوهک زد زلمبه

 ...اومدمسمتهب و دیکشیقیعم نفس

 ...گرفت دستشیتو دستهامو و زد زانوممقابل

 ...خبیباشمآرو کنیسع سویگ_

 ...شده...یچ_

 :گفت آخرسر و داد رونیب بازدمشو ومد چندبار

 شدنمگهممکن...کرده فرارهدادگاهرایتو شیپ چندروز وشیدار_

 ...گندم

 :زدم غیج ومپاشدمجا از

 من...زندانهیهاهلیم پشت االن طانیش اونهدروغ...نگو...نههن_

 مونیزندگیرو ازمشو جغدیهیساهک بودهشد راحتمالیخهتاز

 ...گندممیوا...نگو توروخدا...شدههبرداشت
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 ...خواهرمیوا

 ...دمیکوبیممرسایامیهنیسیتو هامو مشت ومزدیم غیج هاهونید مثل

 ...بودمهنشدمآرو هنوز اما بودهرداشتب خشمگلو

 ...شدیم جدامتن از روحهباشیعوض اون دستمگندهنکیا تصور از

 ...کردن قیتحق پارکیتو حاضر افراد از و دنیرس ها سیپل

 ..ختمیریم اشک ومبودهنشست ها چمنیرو حالیب

 سروهکیمرد دنید با ومچرخوند پارک دورهگید دورهی نگاهمو

 ...پاشدممجا از ششیپمبر کردیمهاشارمبه و داشتینامرتب وضع

 ...رفتم سمتشهبهبشهمتوحیکسهنکیا بدون و نامحسوس
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 :دمیپرس ومشد کینزد بهش
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 نه؟همگ کجاستمخواهریدونیم تو_

 :گفتهآهست و انداخت راست و چپهبینگاه

 ...برد و کرد نشیماش سوار اونو زورهب مردهی...دمشید منهآر_

 وشیدار مشخصات با دادهکیمشخصاتیوقت شد آوارمسریرو ایدن

 ...بودیکی

 رفت؟ سمتمازکدو بود؟یچ نشیماش_

 ...بود دیسف سمند_

 والسهنکیا و منهبهتوج بدون زدن زل بهمون ها سیپلهنکیا دنید با

 ...کرد فرارمدیپرسیم

 :دیسپر و شد کینزدبهم دو ربایام

 ارو؟ی نیا بودیک_

 ...کردن نیماشهی سوار رومگند...دهید...گفت_

 ...دیجوشماشکیهچشمهدوبار

 ...نکهیاز قبل کن داشیپ توروخدا...داد رو وشیدار مشخصات ریام_
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 ...گذاشتملبیرو انگشتشو

 ...میکنیم داشیپ...ندههرا ذهنتهب بد فکر...ششیه_

 ...برد نیماش سمتهب و گرفت آغوششیتویدستهی منو

 رو ماجرا و رفت سیپلیمامورا سمتهربیام ومنشست نیماشیتو

 ...کرد فیتعر

 ...نشست رول پشت و شد جدا ازشون

 سیپل نیماش ریمس از رشیمسهنکیا دنید با و انداختهرا رو نیماش

 :گفتم جداشد

 ...کنم دایپ رومگندخوامیم برو باهاشون؟ینرفت چرا_

 ...صبح فردا ادیبرنمیکاریکس از شب وقت نیا_

 :کردم قطع حرفشو

 ..رمیمخودم دارهنگ_

 ...سویگ_

 :زدم داد
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 ...دارهنگگفتم_ 

 :زد داد

 دنبالش؟یبریخوایم کجا شب وقت نیا... ایب خودتهب سویگ_

 :دادم جوابمآرو ومزد زل بهش بغض با

 چرامکنیم دقمردا من ارم؟یب طاقتمتونیم نظرته؟بیچهک هخونمبر_

 !؟یفهمینم

 گرفتن با و گرفت خودشهبیمهربون رنگ چشمهاش

 ...کاشت پشتشهبیاهبوسمدست

 دور شهر نیایتو صبح خود تاهشد...المصب نکن بغض_

 ...نکن بغض توفقط...زنمیممیکن داشیپهکمبزن

 ...شد روونهدوبارماشکها لیس

 ردنک دایپ دیامهبمیزدهپرسپارک اطرافیها ابونیخیتو صبح تا

 ...ازشهنشونهی

 ...ومدنیم پارکهب ورزشیبرا افرادمکمک و بودهشد روشن هوا
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 ومنداشت رو بوده، اونجامگند بار نیآخرهکییجا از کندن دل توان

 ...شدمهریخ پارکیباز لیوساهب

 حس نیزمیرو رویزیچ درخشش و دیتابمیمستق دیخورش نور

 ...کردم

 سقوطمزانوهایرومگندیهگوشوار لنگ دنید با ومرفت سمتشهب

 ...کردم

 ...برداشتم روهگوشوار اطیاحت با

 نجایا اتهگوشوارهک باخودشهبرد تورویچجور...برات منرمیبم_

 داتیپ کوچولویآبج اریب طاقت...باشههدیکش گوشتوهنکن افتاده؟

 ...کنه تتیاذمذارینم...کنمیم

 ردمکنار ازهکیافراد ومکردیم صحبتهگوشوارلنگ با هاهونید مثل

 ...زدنیم زلمبهمترح با شدنیم

 ...کردمبلند و گرفت دستمو و اومدمسمتهربیام
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 ...گردمب دنبالش پاتهپابمباشهداشت توان بذار باخودت نکارویا نکن_

 ومودبهداشتهنگممشتیتو روهگوشوارهکیدرحال بازوشهبهزدهیتک

 ...میافتادهرا نیماش سمتهبمبودهکردمه چفتمقلبیرو دستهامو

 ...داد  جواب ریام و خورد زنگمیگوش

 با تا کردهاستفاد منیگوش از خودش،یگوش شکستن از بعد

 ...باشه درارتباط سیپلیمامورا

 با نیماش از رونیبهک اخموش رخمینهبینگاه ومشد سوار

 ...انداختم کردیم صحبتیگوش

 وتندیها نفس و سرخیچشمها و بودهبرآمد گردنش ویشونیپ رگ

 ...کشهیم زجرهدار منیهاندازماون دادیم نشون شیعصب

 ...سوارشد و کرد قطع رویگوش
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 نیدورب کنترل اتاق سمتهبهعجل با دنمونیرس محضهب

 ...میرفتیشهریها

 رومگندیوقت و کردن دایپ رو پارک شبیدیهاملیف

 و شد جدامتن از روح زدیم پا و دستیعوض اونیدستهایتوهکمدید

 ...هیگر ریزمزدمهزار باریبرا

 ...خودش دادن نجاتیبرا کردنش تقال ومخواهریبرامریبم

 ..کردن نیماش سوار زورهب رومگند

 مشزو وهرداهنگ نیماشیرو روملیفهک داد دستور سربازشهبسرهنگ

 ...کنه

 ...بود واضح بایتقر نیماش پالک

 ...دوختممچش سرهنگیلبهاهب منتظر و دیدرخشمدلیتو دیام نور

 ...کردماعال رو پالکیهشمار و برداشت رو مشیسیب

 :گفت و داد قرار وارید کنار هارویصندل ازیکی

 ...میکنیم داشیپانشاااهلل...خانم نیبش_
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 و غیج بخاطرهکییصدا وبامزد زل بهش سالتما و خواهش با

 :بود،گفتمهشدهدورگهیگر

 ...نیکن داشیپهنشد رید تا توروخدا_

 :دادمهادام بغض با ومانداخت نییپا سرمو

 ...داشتمچشمیآبجهب فطرت پست اون_

 ..امهدرموند لحن از شد متاثر اتاق در حاضر افرادهنگا

 ...یبد نشونمیزندگیتو خودتوهگید بارهیهوقتش ایخدا

 ...گناهکار وماهتیروسیهبند منهدرست

 کنم؟ اجابت دعاتونو تا دیبخون منوینگفتهمگ اما

 ..یباشهداشت مویآبجیهوا ویریبگ دستموهوقتش االن

 ...بکشم نفستونمینممگندم بدون من

 ...بخوره بهش وشیدار فیکثیدستها نذار

 ...ادهیزیلیخ رنج و درد نیاهالس 9یهبچهییهواس بخدا

 ...بشه پرپرماهغنچ نذار 
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 ...هست بهش حواستمدونیممسپرد خودتهب مویآبج من

 

 یاغی_دختر#

135 

 

**** 

 ...گندم نبودن ازهگذشت روز 13

 ورتص ازمشیم ترهافسردههرلحظ وهگذشت روز صدیهاندازهکیروز13

 ...لرزونهیم وجودموهکییفکرها

 باهربار ومیباشهنزد سرهک بودهنموندیقانون وپزشک مارستانیب چیه

 ...شدمیمهزند وممردیمهداشدیپهبچ دخترهییهجنازهنکیا خبر دادن

 فقط غذا، و آب بدون ومکرد کزهگوشهیمازدهی روز

 ...بشنوم ازشیخبرهی وهبخور زنگیگوشممنتظر

 ...مدزیم پس رو شدیمماتاق واردهکیهرکس
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 ...مریپذینم رویکس رسام،یام بجز و بودهشدمروزهامهمدهیگر و اشک

 ...شد اتاق واردهدستشیتوهکییغذاینیس با هرروز مثلمباز

 ...هیچمشا امشب نیبب_

 ...خورمینم_

 ...گذاشتممقابل روینیس و نشستمکنار

 ...میکنهخف رو وشیدارمیبتون تا بخور_

 ...زنده اصال...اصال...انهیهخورد غذامگندهروز 13مدونینم_

 ...بزنم کامل حرفمو نذاشتهیگر

 ...فشرد دستشیتو دستمو و نشستمغهبمرسایامهنگا

 ...نباش دیناام_

 :زدم ادیفر ومکرد پرت غذاروینیس

 ردم؟کییشناسا هاروهبچ دختریهجناز ازبسمدیکشیچیدونیم چیه_

 فکرههرلحظ! ؟یباش سالت 9یآبج مرگ خبر منتظرینشست تاحاال
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 زنن حرف دیازام من با... کنهیممونیدهکن تجاوز بهشیعوض اونهنکیا

 ...ریام

 اب ومدیدویگوش سمتهب ومکرد قطع حرفمویگوش زنگیصدا با

 دیلرزموجود سرهنگیهشمار دنید

 ...یکنینمدمیناامدونمیممخبرخوبهی ازمندین ایخدا

 ...شد صحبت مشغول و زد چنگمدست از رویگوشمرسایام

 ...دمیفهمینمیزیچ حرفاش از و زدیم پچمآرو

 ...زدم زل بهش منتظر

 ...بزن حرف_

 ...کردیمیخال رومدلهت دشیناامهنگا

 ...دیتپیم تندمقلب ومکردیم حسموجودمتما با رو ترس

 ...زدن ردشو انگار...شوهآماد_

 ...کردم حرکت در سمتهب ومدیوشپ کالهمو و مانتو سرعت با

 :دمیپرسهستادیا سرجاشمرسایاممدیدیوقت ومبرگشت
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 ...منتظرمهمگند زودباش...پسیاینم چرا_

 :کرد دستهاش ریاس بازوهامو و برداشتمقدسمتمهب

 ...این تویخوایم...یخوایم...یبشهمواجیاههرصحن باهممکن...سویگ_

 ...امیمممنهن_

 ومشد خارج عمارت ازمبد بهشهدوبار زدن حرفیهاجازهنکیا بدون

 ...نشستم جلویصندلیرو

 لرزشمکردیمیسع و گذشت ها ساعت انگار ریمسهب دنیرس تا

 ...کنم پنهون لرزوندیم وجودمو کلهکیاضطراب ومدستها

 درصدهیهاگهکمدونستینم ومتونستینماما

 ...ارمیب تطاقیچجورهباشهاومدسرگندمییبال

 ...کنم تحملیچجور

 ...بردیم جنون مرز تا منوفکرشم

 از رویجسدیقانون پزشک ماموران همزمان ومیدیرسهباالخر

 ...کردن خارجهخون
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 ...ستادمیامسرجا خیس و نداشت حرکت قدرتمپاها
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 روح و اوردیم بند نفسموهباشمگندهب متعلق جسد اونهنکیا تصور

 ...کردیم جدامازتن

 آلود خون صورت و کردن باز رو رنگهایسیهمحفظ پیزیوقت اما

 ...دمیکشیآسودگ ازینفس بست، نقشممقابل وشیدار

 رومدل بند ناراحتشهنگا ومرفت سرهنگ سمتهبهدلهر با و لرزون

 ...کردهپار

 ...گندم_

 :زدهاشارهخونهب دست با

 ...نهیتوروبب دیشا...بشه کشینزدیکسهذارینم...داخله_
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 ...دمیدو داخل سمتهب سرعت با وهبش کامل حرفشمندادهاجاز

 ...زدمیم صدا رومگندماس فقط دلهت از و پوشوند صورتموماشکها

 ...بودنهستادیا درش مقابل زن، چندمامورهک بودهخونهتیاتاق

 ...کردمیمعرف خودمو ومرفت جلوهعجل با

 نیزمیرو خون قطرات ومشدهختیرمدره و روشنهمین اتاق وارد

 ...زدمبه حالمو

 ...دمشیدهباالخر ومگشت دنبالشمچش با

 ...برداشتم سمتشهب وملرزونیقدمها

 و دبوهپوشوند دستهاش با گوشهاشو و بودهکرد کزهگوشهیمگند

 :کردیمهزمزمممدا

 ..کشتمش من...کشتمش من_

 ...زد غیجهکمرفت سمتشهب

 ...ااااین جلو_

 :زدم پچ خرابیحال و بغض با
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 !شت؟یپماین منم؟ گندم؟_

 :کردهزمزمیحالیبیصدا با

 ؟ییتو سویگ_

 ...نشناخت و دید منوهنکیازمکرد تعجب

 ...ایب...برم قربونتمخودم_

 :دینال هقش هق ونیم و شد پخش اتاقیتو اشهیگریصدا

 ...تونمینم_

 سمتشهب ناتوانیهامقده با ومزد کنار ورهپالشد و پخش لیوسا

 ...رفتم

 جداشدمازبدن روح گردنشیهایمردگ خون و کبود صورت دنید با

 ...دربرگرفت وجودمو ترس دم،یدهبست چشمهاشویوقت و

 چشمهاشو شد نورباعث ومزد کنار چشمهاشویرویهپارچ

 ...فشاربدهمهیرو

 ؟یاومد ؟یخودت سویگ_
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 :دمیلنا ومکردهیگر

 ...دمیررسیدهکنمخدالعنت... برات منمریبم...بگردم دورتماومد_

 ...دیکوبمکمرهب مشت با و کرد پرتمبغلیتو خودشو

 بامقلبیتوهکیدرد برابر در شدیم واردمبدنهب مشتهاش ازهکیدرد

 ...بود چیهمبشنو قراربودهکییزهایچ و روزش و حال دنید

 کنه؟متیاذ اونیگذاشت ؟چراینکرددامیپ ؟چرایراومدید چرا_

 :گفتمآرو و دیلرزمبغلیتوهک اومد ادشییچی باز انگار

 ...کشتمش من_

 ...زدمیم هق هق ومداشت نگهشممحک

 ...رفت ازحال هویهک دیلرزیم و کردیمهگل

 ...زدم رونیب اتاق از ونیگر ومکرد بغلشهعجل با

 سمتهب باآمبوالنس و رفتنگمبغل از رومگند اورژانسیپزشکها

 ...میافتادهرا مارستانیب

 ...شد نازلسرمهب بودییبالهچ نیا
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 ازش خواهرمو مجس و روح آزردن تقاص تا بودهزند وشیدار کاش

 ...گرفتمیم

 مارستانیبیتویوقت اماهباشهآورد سرشییبالمداشت شک هنوز

 کردیمعرف بهمون روانپزشکهی و کرد دییتا پزشکش

 شیپ ایدن ومدیدمچشهب رومخود مرگ و شدیخالمرپاهایز

 ...شدهایسمچشمها
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 (رسامیام)

 

 سویگ صورتیروهشد خشکیاشکها ردهب ومبودهنشستیصندلیرو

 ...زدم زل

 ...میبودهزدممات خبر نیا دنیشن ازمه مادر و منهبلک اون تنهاهن
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 ...باشههکردهسال 9دخترهی با کارو نیا وونیح اون شدینممباور

 ...شکستمیم گردنشومخود دست با تا بودهزند کاش

 ...دادم اشهشدهبستیچشمهاهب روش و رنگیبیهاهگون از نگاهمو

 خوابیتویحت بودممعلو و بود صورتشیرو اخمش

 ...خورهیمهغصهدارمه

 ...داره حق

 دربرابرهدار حقهکنهالن وهزیبر اشکمهیهرچهک خداهب

 ...دهیشنهکیزیچ

 ...زدم رونیب اتاق از ومپاشدمازجا

 ..اومدمسمتهب و شد خارج اتاقش ازمگند دکتر

 چطوره؟ خواهرش حال_

  باشه؟ چطور نیدار انتظار_

 ...دوخت نیزمهب نگاهشو و ستادیاهنیسهب دست
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 ریدههرلحظ اگر ماا...کرده دایپیتیوضع بدیتو خواهرشو...داره حق_

 بکوبه؛مآد اون سرهبیزیچ با دیرسینم عقلشهبهبچ اون ای نیدیرسیم

 ...نیزدیمهسروکلیبدتریخبرا با دیبا االن دیشا

 :دمیتوپ بهش ومدوخت سال و سنمک دکترهب نمویخشمگهنگا

 !!!شده؟ تجاوز دختر اونهبهک نیاز بدتریاتفاقهچهگید_

 :داد جوابیفور و شد ناباورهیثانمصد در نگاهش

 !شده؟ تجاوز بهشهگفتیک ؟یچ_

 :زدم ادیفر صورتشیتومباخش ومدیچسب اشوهقی

 دییتا و شیدیکوب سویگ صورتیتو نامردت خود_

 ن؟یباش روانپزشک دنبال وممتاسفینگفتهمگ...یکرد

 ...کرد آزادمدست از اشوهقی و گذاشتمدستهایرو دستهاشو

 فکر...گفتم شویافسردگ من...آقا شبک دستتو_

 دیبا...باهاشه کابوسش کشته؟ نفروهیهراحتهدختربچهییبرایکنیم

 هنوزمگند ومکردهنیمعا منهوگرن...باشه روانپزشک نظر تحت

 نشبدیهایکبود...کردم صحبتیقانون پزشک دکتر با... اسهباکر
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 نوک ءیش بامگند قبلش اماهداشت قصدشو طرفهدیم نشون

 ...مرده طرف درجا وهدیکوب سرشهبیزیت

 عقب سمتهبمچندقد ومگذاشتمسریرو دستهامو

 سوءهی باهکیاتفاق...ناراحت ایمباش خوشحالمدونستینم...برداشتم

 ودشخ نیا و بودهفتادین افتاده؛میکرد فکر دکتر لفظیتومتفاه

 ...داشت شکریجا

 ...شد بلند اتاق از سویگیصدا بایهاهیگریصدا

 ...رفت و کرد عبورممقابل از و داد تکون سر تاسف با دکتر

 ...برگشتم سویگ اتاق سمتهبهعجل با

 ...نشستم تختشیهلب ومرفت سمتشهب

 :دینال هقش هق انیم دیدهک منو

 کنه؟ تحملیچجورگندم کنم؟ تحمل دردو نیایچجورمن_

 و پا و تدس ریزمگندمکنیم تصوریوقت...ریامهریگیم شیآتهدارمگریج

 ...یعوض اون بدن

 :گفتم ومگذاشت لبشیرو دستمو
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 !بگم بهت رویزیچهی دیبا....شششیه_

 ...زد زلمبه دیناام و زد کنار دستمو

 ...دیچکمدستیرو اشکشهقطر چند
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 ...ندارم تحملهگید من...یکس خبردادن ازمترسیمهگید_

 :زدم زل شیعسلیچشمهاهب ومگرفتمانگشت با وچشمشمن

 ...نشده تجاوزمگندهب...ستینیکنیم فکرهکیاونجور_

 ...شد متعجب چشمهاش

 ...کرد دییتا...گفت دکتر اما_

 و گرفت سر از روهیگرهدوبارهکمداد حیتوض براش رویهمچ

 ...کرد خداروشکر رلبیز و بست چشمهاشو
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 ...افتادهرا دستشیتومباسر و اومد نییپا تخت ازیفور

 ...یریم کجامنیبب سایوا_

 ...کردم متوقفش ومگرفت بازوشو

 ...گندم شیپمبرمخوایم_

 دیانب...داره ازینهیروحهب اون االن...بشه بهتر حالتمکی کن صبر_ 

 ...نهیبب رنجور و فیضع نقدریا تورو

 ...شهمتمو سرمش موند منتظر و تختیرو برگشت من اصرارهب

 باز درهلحظ همون امامریبگ تماسممادر باهکمبرداشت رو سویگیگوش

 ...شد وارد خودش و شد

 ...مکرد قطع رو تماس

 ...گرفت آغوش در رو سویگ هق هق و اشک با

 حاالهک پارکمبرد روهبچ اونهکهکن لعنت خدامنو...منه ریتقص همش_

 جونشهب درد نیاهکهسنش چقدرهمگهاخ...کنههتجرب زارویچ نیا

 ...براشمخوردهغص بس از ادینم باالمنفس...فتهیب
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 ...نشوندمیصندلیرو ومگرفت مادرمو دست

 ونیمهکمداد حیتوض براش رویهمچهبزن هقهدوبارهنکیاز قبل

 گوشمون خیب ازهکییبال از کرد شکر خدارو بارش اشکیچشمها

 ...گذشت

 ...ششیپمیبریم رومگند...ناسمشیم خوب روانپزشکهی من_

 :گفت و داد انگشتاشهب نگاهشو سویگ

 من بیج مناسب اشهنیهزهکمکنیم دایپ رویکیمخود اما ممنون_

 ...باشه

 ...رفت فرومدرهمهاماخ

 :گفت مادرمبزن حرفهنکیاز قبل اما

 دختر مثلمگند...وسطیاریب روهنیهز بحثمنشنوهگید_

 ...اخودمهب خرجشیههم پس... ستمین ریتقصیب اتفاق نیایتوممنهمن

 ...شد خارج اتاق از و نداد سویگهب اعتراض فرصت

 بحثیوقت مخصوصا...باشمیکس نیردیزمخواینمیدونیم ریام_

 ...باشه وسطمگند
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 بعدا موضوع نیایهدربار...ترهممهیهمچ ازمگندیسالمت فعال_

 ...میکنیم صحبت

 و پاشد ازجاش شدمتمو سرمشیوقت و تنگفیزیچهگید

 ...میرفت بودیبسترمگندهکیاتاقهبمباه

 ...کردیم نوازش موهاشو و بودهنشست سرشیباالممادر و بود خواب

 و دیچرخ صورتش سرویهامزخ و گردنشیهایکبودیرومنگاه

 ...کردم مشت دستمو

 ات بودهندز ناموسیب اون کاشمگفتمخود شیپهگید بارییبرا

 ...گرفتمیم ازش روهآورد دختر نیا سرهکییبالها تقاصمخود

 ...زد زل مونههرسهب حرفیب و شد بازیآرومهبمگندیچشمها

 ...دیچک چشمشیهگوش از اشکهقطر چند و روشوگرفت

 ...گرفت دستشیتو دستشو و شد کینزد بهش سویگ

 ؟یبزن حرفمباهایخواینم جون؟یآبج_

 ...نشد دشیعایزیچ کوتس بجز



 

 

ROMANZO_O 

4
3
9 

 

 سکوتیهوروز نکرد صحبت چکسیه باهبلک سویگ با تنهاهن

 ...بودهگرفت
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 (سویگ)

 

 ازیخبرهآنکیب دم؛یدویم ترسناک و کیتار جنگل کی درون 

 . باشمهداشت مقصدش

 .بودندهکرد خی کامالمدستها و زدیم تندتندمقلب

  کنم،هزتاینفس تامستادیا کهنسال و بزرگ درخت کی کنارهکیوقت 

 . کردم احساسماطراف  رویگرید افراد حضور زودیلیخ

 مگوشهب کشدارشونینفسهایصدا
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  د؛یرسیم

 شد،ینمهدیدیزیچیکیتار اونیتو اما

 . نهکیمهنگا منهب وهستادیا اطراف همونییجاهی هنوزهکمنداشت شک 

 چند هنوز. کردم دنیدوهب شروع شد، هتربیکممحالهاونک محضهب

 .کرد رییتغ کامالماطرافیفضاهکمبودهدیندو شتریبمقد

 ونیش وهنالیصدا. بودمهستادیایچوبیهکلب کییتو نباریا 

 .  دیرسیممگوشهب

 شینماهب زردشویها دندون و بودهنشست اتاق کنج مرد کی

 ...بودهگذاشت

 ...دمیپر ازخواب ومدید رو وشیارد ومشد قیدق صورتشیتو

 ...زدمیم نفس نفس ومزد کنار پتومو

 ..تمگرف رو بودهنشست روشهکیعرق ومدیکشمیشونیپیرویدست

 ...دمیکش سرهالجرع ومختیرمسریباال آب پارچ ازیآب وانیل

 ...ودبهگرفت ازمن رو خواب کسانی کابوس کییپ دریپ شب پنج
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 !د؟یکشیمیچمگندم پس ودب نیا من وضع اگر

 ...زدم زل خوابش در غرق وممظلویهچهرهب

 ...زنهینم حرفمباهاهروز پنج

 ...چکسیباههبلک بامن تنهاهن

 ...بره شیپ خوبمدواریام وهاشهمشاوریهجلس نیاول فردا

 ...گذاشتممسر ریز دستهامو ومدیکش دراز

 و زشتیهچهر ریوتصمفشردیممهیرو پلکهاموهنکیا محضهب

 ...نشوندیممدلیتو رو ترس و شدیم ظاهرممقابل رنگش زردیدندونها

* 

 ...میزد رونیبمگند و ریام اتفاقهبهخون از زود صبح 

 ...میدیرس بودهداد دکترهکیآدرسهب زودیلیخ و بود خلوت ابونهایخ

 فمخال سمت نکرد دایپ نیماش کردن پارکیبرایمکانهکییازونجا

 ...میشد رد ابونیخ عرض از و ستادیا مطب

 :بودهشدهنوشت درشت خط باهکمزد زل دریورودیتابلوهب
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 ..انیآرادپو دکتر_

 ...میشد مطب وارد ومکردهزمزمییتو دیامهب ایخدا رلبیز

 ازمونمبااحترا و کردمسال و پاشد ازجاشمرسایام دنید بایمنش

 ...میبش اتاق وارد ما بعدهبش جخار ماریبمیبمون منتظر خواست

 حرکت اتاق سمتهب شد خارج مارازاتاقیبیوقت و گذشت ربعهی

 ...میکرد

 بود،مرسایام سال و سنمههکیجوان دکتر با ورود محضهب

 ...گرفت درآغوش ررویامهمردون ومیروشدهروب

 تاهفتیب رمایگ کارت دیبا حتما...رخانیام آشنا امسال دوست پارسال_

 :گفت لبخند با و زدهاشار منهب سراغمون؟سپسیایب

 ..نیاومد خوشمخان دییبفرما_

 ...دادمیجامکنارخود رومگند ومنشست مبلیرو ومکردیتشکر
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 اشونهمزیبیایشوخ و کردنهپارهکیت تعارفهب

 تنها مارویرباخدافظیام و کندن دلمازههباالخرهکمنکردهتوج

 ...گذاشت

 ...دادگندمهب نگاهشو و نشست مقابلمون مبلیرو دکتر

 ...شدهیچمدونیمهشکست پا و دست خب_

 ...کنم صحبت تنهامگند باهبهتر اما

 و شدهفشردمگند توسطمدستهکمپاشدمازجا ومداد سرتکون

 ...نرم خواستماز باچشمهاش

 :کرد ادداشتی روشهروب کاغذیرو دید رو تیوضعهک دکتر

 ..."مخالف جنس با تنهابودن از ترس"

 خانم؟ نینیشیب_

 ...هستم رادمان_
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 ...خوشبختم_

 چه؟ دخترمونماس خب_

 خواست ازمن بانگاهش اماهکن صحبتمگندموندم منتظر

 :دادم جوابهبالفاصلهک

 ...گندم_

 آزار صدق من...میکن کمکمههب تامیباش دوستمباه دیبا...گندم نیبب_

 ور هامونهجلسیکن اعتمادمبهیتونستهک هروقت ومندار رو تتیاذ و

 !باشه؟...میدیمهادام خواهرت حضور بدون

 :شد معترض دکتر و داد تکونهنیهنشونهب سرشومگند

 ازهچطور هوم؟میکن صحبت دیبا...میندارهاشار زبون...گهیدهن_

 ...یبگمبرا خوبت خاطرات

 بهشمچشمها کردنهبست و باز باهک ختدو منهب نگاهشومگند

 ...گرفتممدستیتو دستشو ومداد نانیاطم

 ...کرد پنهان من پشت خودشو و نگفتیزیچ اما
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 صداشومنتونست روز 5 بعدازهنکیاز زدهحلقمچشمهایتو اشک

 ...کاشتم سرشیرویاهبوس ومبشنو

 زدهراشا اتاقشیتویاهشیشیهمحفظهب و پاشد ازجاش دکتر

 ...قرارداشتیباز لیوسا درونشهک

 کنم؟ صحبت خواهرت با من تایبزن گشتهی اونجایبریخویم_

 ...دیچسب منهب وباز داد تکون سرشومگند

 :گفت و نشست زشیم پشت ناچار دکتر

 دیباهمرحل نیاولیتو...دهید بیآس شدتهب خواهرتونیهیروح_

 بهشهداد دست زا مخالف جنس ازهکیاعتمادمیکنیسع

 ...باشنیعوضمآد اون مثل ستین قرارههمهبدونهکمیبرگردون

 ...سمینویمهگید روز 5 روهندیآیهجلس

 خوشگل نیایافسردگ شیافزا ازمیبتونمباهمدواریام

 ...میکنیریجلوگمخان

 وقتهگید روز 5یبرایمنش از اتاق؛ از خروج از بعد ومکرد تشکر

 ...گرفتم
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 و بردهپنا اتاقشهب ورود؛ محضهبمگند ومیبرگشتهخونهب انسآژ با

 ...بست درو

 ...نشستم زیم پشت ومشدهآشپزخون وارد

 مویشونیپ ومقرارداد زیمیرو دستهامو ومداشتیآلودگ خواب احساس

 ...گذاشتممساعدیرو

 ...بپرم ازخواب شد باعث و اومدمسراغهبیشگیهم کابوسمبازه

 ...دادم اشهفاصل گردنم، از تنفسیبرا ومدیکشممانتویهقیهبیدست

 اب ومگرفت باال سرموهک شدهگذاشتممقابل زیمیرویآب وانیل

 ...روشدمهرروبیام

 !؟یدید کابوس...دهیپر رنگت...بخور_

 ...دمیکش سر نفس کی رو آب ومداد تکون سر
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 ...دادم قورت بغضمو ومزدینیغمگ لبخند

 ...ادند قرار روشیتن چندهوزنهی انگارهک بود ادیزیقدرهبمدلینیسنگ

 ...بذارهمتنها حرف بدون داد حیترج و دیفهم حالمومنگاه ازمرسایام

 ...یباش ممنونشون دیبا ذارنیم تنهات آدماهنکیاز وقتایگاه

 وییایکنارب دلت با سکوت؛ با ذارنیم و کننینم چتیپ سوالهنکیاز

 ...یریبگمآرو

 

***** 

 

 مطبهرامرسایام بدون نباریا و بودمگندیروانکاویهجلس نیچهارم

 ..میگرفت شیدرپ رو

 ...میدیرسهباالخرهک دیکش طول کساعتی بامترو مطب تاهازخون

 ...کردیم برخورد راحتتر قبلهب نسبتهجلس 0 از بعدمگند
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 ور استرس و کردنیم صحبت اتنه دیباهک بودیاهجلس نیاول امروز

 ...دمیدیم نگاهشیتو

 ...زدیم حرفمگند امروزههرجورشد دیبا

 اموینگران از درصدهی وهکن صحبتهبلک بود امروزهبمدیامیههم

 ...کنهمک

 ...کرد تیهدا اتاق داخلهب مارویمنشهبالفاصل ومیشد مطب وارد

 ...دمز شیشونیپهبیاهبوس ومنشوند مبلیرو رومگند قرارمون طبق

 من...یدیفهم نویامخودتهیخوب مرد دکتر خب؟ نترس اصال_

 ...نجامیهم

 ...کرد اره دستمو دیترد باهکمکردهبست بازو براش نانیبااطم چشامو

 ...شدم مطب نییپایهطبق شاپیکافیراه ومشد خارج ازاتاق

 اشهادیپیرهاعاب و ابونیخهب نگاهمو ومنشستهپنجر کینزد زیم پشت

 ...دادم

 تیجمع ترددهب نگاهموهدوبار ومداد سفارشهقهو و اومد گارسون

 ...دادم ابونیخ اندک
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 غضب افتاد، برامون شدن فوتمپدرومادریوقت ازهکیاتفاقات ادیبا

 ...کردم

 ...نشستملبیرومه لبخندهناخودآگا اما

 ...بزنم لبخند مکرد بغضهکیموقعمگرفت ادی من 

 ...رمیبگ اشکهامو زشیریجلوهکمزنیم لبخند اوقاتیگاه مثال

 ...زنمیلبخندم دمویم قورت رومبغضمه اوقاتیگاه

 ...سقوطه درحالهکهییمایهواپ مهماندار لبخند جنس ازملبخند امروز

 ..گرفتیجا پشتشمرسایام و شدهدیکشممقابلیصندل

 ؟یزنیم لبخند_

 ؟یاومدیتوک_

 لبخندتینگفت...شتیپماومدمکاربودیبممنییتنها گفت آراد_

 ه؟یچهواس

 ...دادمماهقهو فنجونهب نگاهمو ومدیکشیآه

 ...ناراحتم چرامبد حیتوضهنکیتااهآسونتر زدن لبخند_
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 ...یبزن لبخندینتونتظاهرهمهبیحتهکیروز از امان اما_

 ...رفت و زگذاشتیمیرومروهمرسایامیهقهو گارسون

 !شم؟یرنمیسمدیم قورت بغضهامو نقدریا چرامدونینم_

 ...نگرانتمیلیخ_

 ...زدم لبخندهدوبار ومدینوشماهقهو ازیاهجرع

 یاغی_دختر#
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 ...استهگید روزهس بعدیهجلس_

 ...میزد رونیب ساختمون رازیام از زودتر ومکرد تشکر

 م؟یکجابریدار دوس کوچولویآبج خب_

 ...انداخت باالهشون سکوت ردمگند

 ؟یکن صحبت بامنیخواینم...میندارهاشارهگید_
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 ...کرد حرکتمرسایام نیماش طرفهب و داد باال ابروهاشو

 ...شدم خشکمسرجاهرفت وار

 :دیپرسهبرد ماتهمن دنید با و شد خارج ساختمون ازمرسایام

 شده؟یچ_

 ...بزنه حرف بامن خوادینمگندممباز_

 طخهشیشیرو و بودهنشست عقبیصندلیروهکمگندهب ونگاهش

 :داد دیکشیمیفرضیها

 ...مینکرد داشیزودترپهکهدونیم مقصر ماروهیقض طرفهی...داره حق_

 ...گرفتههدیناد منومنیببمتونینم_

 ...کشوند نیماش سمتهب و گرفت دستمو

 ...کنهیم حل رویهمچ زمان_

 ...میشتبرگهخونهب و میشد سوار

 ...کرد بغلش و رفتمگند سمتهب ورودمون بدومخان رها

 ...گرفت شیدرپ رو اتاقشهرا و زد پسشیسردهبمگند اما
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 ...وندنشمدلهبمغ موند،مگند رفتن ریمسیروهک نشیغمگ و دیناامهنگا

 ...زدمیلبخند ومگذاشت اشهشونیرو رومدست

 :گفت و داد رونیبهآ با نفسشو

 جشن مناسبتشهبمخوایم... رانیا انیم دختراهگید روزچند_

 ...بشه عوضمهمگندیهیروحینجوریا دیشا...رمیبگ

 :دیپرس و شدهخون وارد ریام

 رسن؟یمیروزهچ قایدق_

 ...پنجشنبه_

 ...رفت اتاقشهبهعجل با و داد تکون سر

 ...نزدمیحرف نیهمیبرا ومکردینم دخالت شونیخانوادگ مسائلیتو

 ...شدم اتاقش وارد ومگرفت شیدرپ رومگند اتاق ریمس

 ...بودهزد زلهنقطهیهب و بودهشدهمچال تختیرو

 ...نشستم تختیهلب

 بگم؟ بهت رو رازهی_
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 ..زد زل روشهروبهبهدوبار و انداختمبهیاهلحظ نگاهشو

 ه؟یچمرازیبدونیخواینم_

 ..داد تکون نیطرفهب سرشو

 ...بشهمرازممحرهکمندار ویکس تو زج من اما_

 ...انداخت باالهشون

 بگم؟یعنی_

 ..داد تکون موافقتیمعنهب سرشو

 ..شدم عاشق من_

 و دش مونیپشهبگیزیچ تاخواست اما نشست طنتیشهب نگاهش

 ...انداخت باالهشونهدوبار
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 :دمیپرسینیغمگ لحن با

 ه؟یکیبدونیخواینم_

 ...دادمهادامهک نگفتیزیچ

 ...جونتهیسام_

 ...نشستم چهارزانو مقابلش

 !م؟یکن دل دردیخواهر_

 ..کرد قفلمهیتو انگشتهاشو و نشست من مثل

 اول...اعتمادکنم بهشمتونینم من اما...دارهمدوسهگیممبههچندوقت_

 ...فرودگاهیهدختر اونمبعده عسلهک

 ...دادمهادامهک بودهکرد سکوتهشیهم مثل

 ..کردم منتقل روبهشمرسایامیحرفایههم ومگفتیازهمچ

 ...زدم زل بهش منتظر شدمتمومحرفایوقت

 ...خبردارهمدل ازیکی حداقلهنکیازمداشتیسبک احساس

 ...نگفتیزیچ اما
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 ...بودهشد تنگ اوردیم سردریازهمچهکیوراج دخترکیبرامدل

 ریازز حرف تا و زدیم زلمبه مشکوکهکیآبیچشمهایبرامدل

 ..زدیپرمهبکشمزبون

 سته نیسنگ نقدریاهگندمم دلیتوهکیدردهک کردیم ثابت نایایههم

 ...کنه فکرهگید زیچهبهنتونهک

 ومکرد بارون فحش امثالشو و وشیدارمهزار باریبرا

 ...کاشتممگندیموهایرویاهبوس

 خشبب منو...میکنیم بتیغ...میزنیم حرفمباهیشیم خوبهباالخر_

 ...شدم غافل ازتهک

 ...دیخز رپتوشیز و کرد پاک رو دیچک دستشیروهکماشکیهقطر

 ..زدم رونیب اتاقش از ومدیکشمچشمها ریزهبیدست

 پچش پچ دنیشن بامقدمهامرسایام اتاق مقابل ومکرد عبور راهرو از

 ...ستادیا

 ...چسبوندم بازهمین درهب سرمو ومکرد زیت گوشهامو

 ...رانیا تویبذار پاتو ستین صالحتهب اصال نشو خر ارغوان_
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 خواهر اومدمادیمکرد فکریوقت ومبودهدیشنمه قبال رو ارغوانماس

 ...رسامهیام

 ران؟یا ادیب خواهرش دینبا چرا اما

 ...انداختم باالیاهشون الیخیب

 ...هیخانوادگ موضوع حتما

 ...ادستیا حرکت ازمقدمهاینازلماس دنیشن باهکمبدهادام اهمورمخواست

 بعد و گفتینمیزیچ گفتن خب بجز امامدیچسب درهبهدوبار

 ...کردیخدافظ

 ...گرفتمهفاصل در از ومفرستادمشانسهبیلعنت
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 پرت و شدهدیکشمدستمبرییرایپذهب ومکن گرد عقبمخواستهتاک

 ...رسامیام اتاقیتومدش

 ؟یکنیمینجوریا چرا_

 منو طونشیشیهامچش با و ختیر فرو دلمو بود لبشیروهکیلبخند

 ...قرارداد واریدیرو گوشم، بغل رو دستش و چسبوند واریدهب

 ؟یدونیمهزشتیلیخ سادنیوا گوش_

 :افتاد لکنتهبمزبون و دیپرمرنگ وضوحهب

 ...شدمیردم...داشتم بخ...نجایا...منکه...زهیچ_

 :زد پچمآرو و گذاشتملبیرو اشوهاشار انگشت

 !ه؟یچ فضولیدخترا مجازاتیدونیم_

 و بودهشدهداد تماسملب باهک بودیانگشتهبمحواس و هوشیههم

 ...دیکوبیم وارید دروهب سرعت باهکیقلب

 ...شد کینزد سرشهکمکردهزمزمیاهن حواسیب



 

 

ROMANZO_O 

4
5
8 

 

 رومحال و خوردیمماهگونهب گرمشیها نفسمهرهک کینزد انقدر

 ...کردیم دگرگون

 ...نبرهیپمخراب حالهب تامبست چشمهامو

 بودههمرا لرزش با صداشهک نداشت من ازیکم دستماون انگار

 :گفتیوقت

 ؟یباشیخواستن تقدریایتونیمیچجور_

 کرد،یممقلب واردهکیوعشقیکینزدهنهمیازموجودمتماهبلک قلب تنهاهن

 ...دیلرزیم

 ...رهیبگهفاصلماز تامداد قرار اشهنیسیهقفسیرو دستهامو

 ...شدممگر و گرفت گرمتن کاشتماهگونیروهکیداغیهبوس با

 ...کردم فرار ومداد هولش عقبهب

 و دبوملبیروهکیلبخند اماهدخترونیایح ای بود خجالتمنمدونست

 ...ها شدن رنگهب رنگ نیایههمهب دیارزیم م،داشتهکیحس

 ...رمیبگهفاصلهخون نیاز زودترههرچ دیبا
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 مثل اریتاخیبیوقت نبودیدرست کارهخون کییتو و ریام کنار من بودن

 ...میشدیممه جذب ربا آهن

 دیبا نکرده، برطرف ذهنمو ابهاماتهکیوقت تا حداقل

 ....میریبگهفاصلمازه

 

******** 

 

 دنیرسیبراهخونیها آمد و رفت ویشلوغ و بووهپنجشنب صبح

 ...بودهشد شروعمرهاخانیهایسوگل

 ...انداختم ساعتهبینگاه ومکند دلمخواب رخت ازیسختهب

 ...افتادمگندیخالیجاهبمنگاه ومپاشدمازجاهعجل با

 ...کردم صداش ومزد رونیب اتاق از

 ...نگرفتمیجواب اما

 ..زدم در هبهتق چند ومرفتمخان رها اتاق سمتهب
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 اردو رومبدن ازیمین ومکرد باز رو دریالهالبیاهاجاز گرفتن محضهب

 ...کردم اتاق

 ن؟یدیند رومگند...ریبخ صبح_

 :داد جوابمو لبخند با و برداشت ازچشمش اشوهمطالع نکیع

 ؟ستین اتاقشهمگ...دمیندهن...دخترم ریبخ صبح_

 ...اطیحیتوهرفت احتماالهن_

 

 یاغی_دختر#

116 

 

 ...کردم پاتند باغ سمتهب ومنموند جوابش منتظر

 ...شدم باغ وارد ومکرد عبوریخدمات شرکت کارکنان ونیم از

 ...نگرفتمیجوابمباز امامزد چندبارصداش

 ...افتادمهرا سمتشهبهک افتاد باغهت ساختمونهبمنگاه
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 وارد ومدیکشیقیعم نفسمدید دریجلوهک شویورتصیها صندل

 ...شدم ساختمون

 گندم؟_

 ...کردم داشیپ تختشیرو ومرفت سمتشهبهک بود بازهمین اتاقش در

 باد ورمبودهدیخر براشهکییها بادکنک و بودهزدهیتک تخت تاجهب

 ...کردیم

 ؟یکنیچکارم_

 ...زدهاشار ها بادکنکهب

 ...برداشتم هارو بادکنک ازیکی ومنشست کنارش

 ؟یخوایمیچهواس_

 ...کنههاستفاد خوادیمیمهمونیبرامزد حدسمخودهک نگفتیزیچ

 A حرفهبهکیبادکنک تاج ومیکرد باد هارو بادکنکیههم کمکشهب

 ...میکرد درست بودیسیانگل

 ...دیکوبمههب دستهاشو و زد زل تاجهب لبخند با
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 ...نشوندم تختیهبل ومگرفت دستشو

 ان؟یم دارنمرهاخانیدخترایخوشحال_

 ...داد تکونهآریمعنهب سرشو

 !؟یبد کادو بهشونیخوایم_

 ...داد تکون سرهدوبار

 ناراحتیزنینم حرف بفهمنیدونیم..بزن حرف...نکن سکوت پس_

 ...جونیسام ومخان رها مثل...من مثل شن؟یم

 ...اشکمیهقطر ندیچک با شد همزمانمحرفماتما

 ...گرفت چشممومن کوچولوش انگشت با و نشستمروهروب

 ...زدم روشیاهبوس ومگرفت انگشتشو

 ...انداختم نییپا سرمو

 فکر...گندممکنیم دقمدار...ندارم رویکس تو جز منیدونیم_

 مقصرش همش ادیم سرتهکییبالهنهمیا نشدم؟ ناراحت منیکنیم

 ...باشمیخواهرخوب راتبمنتونست من...منم
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 ...یهستیتوخواهرخوب_

 ...رفت بودهزد اشکهک شیآبیچشمها سمتهبمنگاه

 ؟یزد توحرف_

 ...آره_

 ...شد پرتمآغوشیتو ومدیکش دستشو

 ...بابایا...نکن_

 ...کردمیمهیگر و دیلرزیممصدا ذوق از

 م؟یبزن حرف...نکنهیگر_

 ...دزهگرمبه دستهاشو و گرفتهفاصلماز

 رهاجون و ازتو...کردم صحبتمداشت آراد باهکیدومیهجلس از من_

 ...دلخورم جونیسام و

 داشت، ازماهکیایناراحت ومغ عمقهبهتاز افتادهراهک اشکهاش

 ...بردمیپ

 ...یهستیخواهربدیکن توفکرهشینم لیدل اما_
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 ...کردم پاک اشکهاشو ومدیکش اشهگونیرو دستمو

 ...دمکریم داتیزودترپ دیبا...شدمیم غافل ازت دینبا...منو ببخش_

 :گفت بغض با و انداخت نییپا سرشو

 بزرگهشبهی من...فهممیممسن شترازیب من گفتنیمهشیهم_

 ...نکن رفتارهدوسالیبچها مثلمباها...یآبجمشد

 :گفتیفورمگند اومد رونیب ازهکمخان رها گفتن سویگیصدا

 ...بزنم حرف باهاشمخواینم...کنمیم صحبت نمهبفهم نذار_

 تپش بااخم، وهنیسهب دست و کرد پاک اشکهاشوهکمداد تکون سر

 ...نشست اتاق درهب
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 وینورافشان با شد همزمان افشاریهخانوادیدخترها جفت ورود

 ...یبازهمسخر

 ...تجمالتیکل و برگشتن سیانگلیها پرنسس انگار

 زلمداشتن باهاشونیمشترکیهنقط چیههکیتیجمعهب ومستادیاهگوشهی

 ...زدم

 بامش دوختش، خوشیمشک شلوار و کت باهکیپسر با مخصوصا

 ثابت خودشیرو رو جمعیدخترا اکثرهنگا و بودمتوچشیبدجور

 ...بودهکرد

 تک تکمچشهدار دوست وهستادیاهگوش نیا نفرهیهنکیاز غافل

 ...ارهیدرمهکاس از روهروشهکیاهعشو با و نیسنگیهانگا

 خترد رنگ دنیپرمتونیم وضوحهب وینازل ورود باهشیم لیتکممبز

 ...نمیبب روهخانواد کوچک

 ...چسبونهیم خودشهب اونو وهریگیم بازوش دور دستمرسایام

 تن شییگو آمد خوشیسرد و رفت سمتشونهب غراهنگا باینازل

 ...لرزوندممنوه
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 ...یزورکیها لبخندهب شد لیتبد اشونهخند ویشوخ

 ...کننیم تحمل رو تیجمع زورهبهک انگار

 ...چرخوندم سرمو ومکرد حس روینگاهینیسنگ

 ...شد آرادهنگا قفلمنگاه

 ..دادم تکونمسالیمعنهب سرمو ومزدیلبخند

 ...اومدمسمتهب و پاشد ازجاش

 !یمتفاوت چقدر...بایزیبانومسال_

 ...بکشم خجالت شد باعثهک انداختمسرتاپاهبینگاه

 ...کردیممموذبیکم نیهم ومبودهدیند رو دکتریرو نیا تاحاال

 ...کردم تشکریاهآهستیباصدا

 ...گرفتمینمیخوب حس اشهریخهنگا از

 و دشهدیکش رفتیممرسایام سمتهب خرامانهکینازل سمتهبمنگاه

 ...چسبوند بهش خودشو ، چسبیهدختر

 هنیسهب رد دستهنکیاز دیپر باالمابروها
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 نور و کرد پخشیاهعاشقان آهنگیجید و نزد اش

 ...شد ثابت جفتشونیرویمرکز

 نیاهب اما من و بودهکردهریخ روههممچش ،ینازلیهماهران حرکات

 !انیممههب چقدرهکمبود فکر

 منو و کردیم حرکت وار نوازش ریام کمریروینازل دست

 ...ختیریممبه

 ...تونستمینم امامروهروبیهصحن ازمریبگهنگامکنیم تقالههرچ

 دردهب رومقبل مقابل، زوجیرو جمع مشتاق و زیآم نیتحسهنگا

 اون و منهک دیکوبیممصورتیتو قتیحق نیاههرلحظ و اوردیم

 ...مینداریمشترکیهنقط چیههبازشد روشهبمقلبیدرهاهکیمرد

 ...کنمیمهسیمقاینازل با خودموهناخودآگا

 رومچش درخششهکهزد تن شب رنگهبیماکس و بلند راهنیپ

 ...زنهیم
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 ...کنهیمهریخ رومچش باشیز وهدخترون شیآرا

 !من؟ مقابلش در اما

 ...ندارمیاهکنندهریخ تیجذاب چیه

 فتنیم نییپاهباالخر و دنیم دست از رو خودشون تمقاوممها پلک

 ...نمینب روموهروبیهصحن تا

 کرد دایپ رو خودشهرا بود، خروجهرا دنبالهکیمزاحم اشکیهقطر

 ...شد روان و

 کنار اونومتونستینمهک بودهگرفت رومبانیگریمزخرف حسهچمدونینم

 !نمیببمجزخود چکسیه

 انه؟یمداشت حق

 کس با اونو دنید تحمل وهحساس معشوقشیرو عاشقهنکیاهنهمگ

 نداره؟یاهگید
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 شیپ رینظیب زوج ازهکیافرادیهزمزم ومستادیا نجایایچجور

 موندم؟ سرپا ومشنویم رو روشون

 در حاضر افرادیها زدن غیج و سوتیصدا  تامکرد گرد عقب

 ...نشنوم افتخارشونهب رویمهمون

 ...گرفتم شیپ در رو باغهرا

 ...وهکنهنگا دختر اونیچشما توهتونیم چطور خوادیم منوهاگ

 عق اموهمعد اتیمحتویههم ومستادیا باغیتویافرا درخت ریز

 ...زدم

 فیضعمآدهیهب لیتبد منومرسایام ومبود زاریب بودن فیضع از من

 ...بودهکرد

 ...زدممصورتهبیآب ومکرد باز رو آب ریش

 ...دمیکش قیعم نفس چند ومستادیا صاف

 ...ارمیبمک دینبا من

 ...ارهیازپادرب منوهبتون دینباهباشیقومه هرچقدر عشق



 

 

ROMANZO_O 

4
7
0 

 

 ؟یآبج_

 ...دادم اشهکرد شیآرا صورتهب نگاهمو ومدیچرخمگندیصدا با

 خانم؟ خوشگلمجون_

 ؟یخوب_

 ...ادخوردمیزههول وههل...ختهیرمههبمکیماهمعدهآر_

 ...گرفت دستشیتو دستمو و شد کینزدمبه

 عاشقته؟ جونیسامینگفتهمگیآبج_

 ...کردم سکوت ومفرستادیلعنتمبودن لق دهنهب

 ...دیرقصیمهدختر بااون داشت_

 هوم؟...مینکن صحبت راجبش_

 م؟یبر نجایازهشی؟میآبج_

 ...زدیم دلمو حرفهک انگار

 ...کردمیمن دایپ اما...گشتمیم رفتنیبرایاهبهون دنبال بود وقتیلیخ
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 متقاعدشونمبتون راحت تا زدمذهنیتو رویاهجرقمگند امشب

 ...راهه نیبهترهخون نیاز ما رفتنمکن

 ..برههرامکرد وادارش ومدیچیپمگندیهشون دور رومدست

 ...خودمونیهخونمیریمیزودهب_

 ورتصهبیلبخند و زد برق شبیاهیسیتو شیآبیچشمها

 ...دادمهیهد معصومش
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 صحبت رفتنمونیهدربارهکیوقت دربرگرفت رو عمارت سکوت

 ...کردم
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 بد حالهب رو رفتنمون و کردمیهمراههکمبودیم ممنون آراد از دیبا

 دب خاطراتیادآوریهکیطیمح از دیباهک گفت وبهشون داد ربطمگند

 ...کنهیدورهشیم

 ...عمارت نیا امخصوص

 ...میرفتیم من بد حال دبخاطریبا درواقع اما

 سمتهب ومریگیم رومگند دستهکمندار رومرسایام دلخورهنگا تاب

 ...فتمیمهرا باغهت ساختمون

 ...رفت دیبا روهرفتهرا

 ...ستمین برق و زرق پریایدن نیاهب متعلق من

 ...نطوریهممه توهب متعلق

 

***** 

 

 ....بعدهما 0
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 ...شدم پرت اتاقیتو و شدهدیکش شدتهبمدست

 ..یدیم پس ویهمچ تقاص_

 :شمیم براق سمتشهب ومشیپاممازجا

 ؟یزنینم حرف چرا ؟یریگیمماز ویچ تاوان_

 و باش مرد...یاریب لیدلهنکیا بدونیکرد جدامخواهر از منوهماه 2

 ...بزن حرفتو راست و رک

 ...نداره درد اصالهکوبیممصورتهبهکیلیس

 ...سوزهیممقلبیرو جاشهبلک

 ...شناسمینم روممقابلیوالیه نیا من

 ...رادمان سویگمکنیممجهن برات رویزندگ....شوهخف فقط_

 ...رفت و دیکوب رو در

 ..گذشتهیروزها مثل

 ...شدیچمفهمینم



 

 

ROMANZO_O 

4
7
4 

 

 ...میرفتیمهخون ازاونمیداشتهماک

 ....و اومدینازل

 ...داره مارموزیهدختر اونهب ربط ستههکیهرچ

 ...شدیبرزخ هویهکهخوند توگوششیچمدونینم

 نیایتو منو و کانادا فرستاد خواهرش با حالشیهبهونهب رومگند

 ...کردیزندونمجهن

 !ه؟یچمدونینمهکیگناههب

 ...کنهیم تپرمسمتهب بایتقر رو غذاینیس وهشیم باز توسطش درهدوبار

 ...نمیبب سابقمرسایام ازیرد تامزنیم زل چشمهاش عمقهب

 ...نمیبینمیزیچهنشست اعماقشونیتوهکییوالیه بجز اما

 ...یبمونهزند دادن پس تاوانیبرا دیبا...کن کوفت_

 ...خوردم موندنهزندیبراهدولقم ناچارهب وهبندیم درو باز

 

 ...دمیکش تختیرو رومیفینح تن
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 ...افتادمیزندگیتو شیآت نیا چرامبفهممونستتیم کاش

 تاقا نیایتو گوششهبهحلقیهبرد مثل و گذشتیم روال طبق روزها

 ...بودمهشدیزندان

 ...کنممعل قد دربرابرشمتونستینم و بودهگذاشتمضعفهنقطیرو دست

 ...ارهیبمگندم سرییبال نبود دیبعمشد آشنا باهاشهتازهکیوونیح نیاز
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 ...شد باز شدت با درهکمبودهشدهمچال تختیرو

 ...میبر پاشو_

 کجا؟_

 ...انداخت تختیرو دیسفیمانتو و شالهی و نزدیحرف
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 ...ستادیا واریدهبهزدهیتک پوزخند با

 بپوش...یبردارمکردهآماد براتهکیجهنمیبرا رومقد نیاولمخوایم_

 ...یدار وقتهقیدق 13...منتظرتم نیتوماش

 باهگذریم سرشیتویچمبفهمهنکیا بدون ومدیپوش لباسهارو

 ...شدم خارج اتاق از لرزونیهامقد

 ...دشهکند ازجاش نیماشمبودهنبست درو هنوز ومنشست نیماشیتو

 ؟یکن چکاریخوایم_

 ...ستادیا... نزد...دینتپمقلب ستادیا محضریجلویوقت و نگفتیزیچ

 ...کنم قبول...محاله...من_

 ...کرد باز رومسمت در و شدهادیپ

 ...منه شیپمگندهنر ادتی_

 ...گذاشتمضعفهنقطیرو دستمه باز

 ...زدم زل بهش ومختیرمچشمهایتو رومالتماسمتما

 ...بودهدیفایب اما
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 ...بودهشد ازسنگ قلبش جنس اون

 ...میشد محضر وارد و دیکش دستمو

 نامحسوسیوقت و کردماعالمسو باریبرا عاقدهک شدیچمدینفهم

 روهبلمدرهیاخمها با رفت فرومدست مچیتو انگشتهاش

 ...کردمهزمزم

 ...بودممرگمحکمیزد دفتریتوهکییامضا

 ؟کنم نینفر خودمومبش همسرشهنکیاز روزهی کردیم فکرشویک

 ...انداختم رخشمینهبینگاه

 !شدم؟ عاشقش منهک بودیکس همونمآد نیا واقعا

 ...بودهگرفتمدل

 جاربزنم؟ کجا بگم؟متونستیمیکهب

 آزاریبرا بود باز بالش دست حاال وماهشناسنامیتو اومد نحسشماس

 ...دادنم
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***** 

 ...یمتر 6 آپارتمانهیهبمکرد مکان نقل نمور اتاق اون از

 ...داخل داد هل منو و کرد باز درو

 ...نشست مبلیرو و شد واردمه خودش

 :گفت زدو شیآتیگاریس بود،هدادملهکیدرحال

 ...یبذار رونیبهخون از پاتویندار حق_

 ؟یچهگید_

 ...شمیم کارهب دستمخودهوگرن...یکنیمهکوتامدرازت زبون_

 ...شدمیعصب

 ؟یشیم خارج حدت ازیداریکنینم فکر_

 ...کرد اموشخ نیزمیها کیسرامیرو گارشویسهت

 ...فشرد دستشیتو بازومو و اومدمسمتهبمخش با

 تکرارکن؟هگید باری ؟یگفتیچ_

 :زدم زل چشمهاشهب ومکرد جمع جرئتمومتما
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 ؟یشیم خارج حدت ازیداریکنینم فکر__

 رو خونیشور ومافتاد نیزمیرو دیکوبمدهنهبهکیمشت با

 ...کردم حسمدهنیتو

 ...متنفرم ازت_

 نیاز...کنمیم بخوادمدل هرکار...یمنیقانون زل االنیبفهممزد نویا_

 ...نهیهم بعدهب

 ...زد زلمبه ریتحق با و زدیپوزخند

 

 یاغی_دختر#
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 ...کرد فوتمصورتیتو رو بودهزد شیآتهدوبارهکیگاریس دود

 ...نبودیفرارهراهگید امامشد مونیپش خر مثلمگفتنهبل از

 ...فشردممهیرو رومهامچش
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 ...نداشتم دعوایهحوصل اصال

 ...رفتممحما سمتهبهحول برداشتن با ومگرفت شیدرپ رو اتاقهرا

 

**** 

 

 (رسامیام)

 

 اشهبست از گاریس نخهیهدوبار خراب اعصاب با ومنشست مبلیرو

 ...زدم فندک رشیز ومبرداشت

 ...بودمهکردیگارخالیسهبستهس بایتقر و بودهشد ادیزممصرف امروز

 ...بود گاریس نیهم دادیم آرامشمخراب اعصابهبهکیزیتنهاچ

 و مزحرف ویتکراریهاملیف باز ومکرد روشن رو ونیزیتلو

 ...عاشقونه
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 ود،ب زیمیروهکیستالیکریگاریجاس با رو گاریس ومکرد خاموشش

 ...کردم خاموش

 ...تادمافهراهدرخون موجود اتاق تنها سمتهب

 ...کردم پرت تختیرو رومکت 

 نفسهآزادانیکم تامکرد شل رومکرواتیهگر ومستادیاهنییآیجلو

 ...بکشم

 ...دوختممچشمهاهب نگاهمو

 ...گرفتمیممانتقا دیبا من

 نیاهب گشتیبرم اشهسرهی و کردیمینیسنگمدوشیروهکیانتقام

 ...دختر

 ...دارم نفرت ازش االن امامبودهشد عاشقشهکیدختر

 ...نفرته عشق مقابلیهنقط گنیمهکهراست

 ...ستادمیاهنقط همونیتو االن من

 کرد؟هشیمهچیولهشد تنگمیقبل خودهواسمدل



 

 

ROMANZO_O 

4
8
2 

 

 ...بتپههتونینمهگیدهشد سنگهکیقلب

 مرگیآرزو رو شیزندگیهلحظهبهلحظمکنیمیکار سنگ نیباهم

 ...کنه

 ...شد خارجمازحما سویگ ومکرد پرت تختیرو رو کروات

 

*** 

 

 (سویگ)

 

 ومدیکشیاهخف غیجمرسایام دنید باهکمشد خارجمازحماهحول با

 ...حمام داخلهبمبرگشتهدوبار

 ...بپوشم لباسمخوایم رونیب برو تواتاق؟یاومدیاهاجازهچ با_

 خوابم؟بییرایپذ تویانتظاردارهنکن...داره اتاقهی فقط نجایا_

 ...اریبمبرا گذاشتمو تختیروهکیلباس حداقل_
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 :زدمحما درهبهتق چند و گذشتهیچندثان

 ..ریبگ_

 رو شال ومدیپوش ومگرفت هارو لباس دریالهالب از

 ...انداختممسریرو

 ...دیکشیگارمیسممدا و بودهدیکش دراز تختیرومرسایام

 ...اه...بابامشدهخف ؟یکن خاموش رو دودکش نیاهشیم
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 ...نکردمبهییاعتنا

 ...میمحرمهگید ما ؟یپوشیم شال چرا_

 ...رفتم بهشیاهغرمچش

 ...کنهیممتیاذ گاریسیبومبخواب نجایامتونینم من_
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 ...برداشتم رو بالشتهک ندادیتیاهم

 ..کرد پرتاب تختیرو و دیکشمازدست اما

 :گفتهیباکنا

 ؟یدونستیم خوابنینم جدامازه معموال هراشو و زن_

 ...شوهرهبهبرسهچمدونینممههبیغر تورو من_

 ...دیکوبمدست ریزهبهکمبردار رو بالشتمخواستهدوبار

 ...بکپ نجایه_

 زوره؟...ادینممخوش_

 :برد باال رو صداش تیعصبان با

 ...بذار نجایهم مرگتویهکپ...نکنمیکفر سویگ_

 ..افشارمرسایام توهب لعنت...شدم دچارشهکیتلخ رنوشتسهب لعنت_

 ...دمیوابخ بهش پشت اش،هنقط نیتریاهگوشیتو ومبرگشت تختهب

 !کنهیرفتارمینجوریاهدار چرامدونستینمیحت من و بودهشدهوونید اون

 ...بسازممرح دل خرگوشهی گرگهی ازمتونستینم من
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 ...کردیم دردمقلب

 خورد، گول شد،مزخ شد،یباز باهاش چونمکنیم ارافتخ بهش

 ...تپهیمهدارمهنوز اما شکست سوخت

 ...دنیتپهبیکرد لج خودتینزنهازخدامهمنک زم،یعز قلب

 هامو پلک اتاق از شدنش خارج ازیراض و شدهدیکوبمبه اتاق در

 ....گذاشتممهیرو

 

 ...دارشدمیربیامیصدا سرو با زود صبح

 ...چمدونیتو کردیم پرت کمدیتو از شولباسها

 :دمیپرس دیترد با

 ؟یبرهقرارییجا_

 ...کن جمع لتویوسا پاشو...میریم...نهیبر_

 :ستادمیا تخت کنار ومزد کنار رویروتخت

 کجا؟_
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 ...شمال_

 ...شد خارج اتاق از چمدونش برداشتن با و گفت

 خارج ازاتاق ومداد جایکوچک چمدونیتو هارو لباس نیتریدستمد

 ...شدم

 ...شد خارجهازخون زودترازمن و کرد چک رگازرویشمرسایام

 ...دادم جا عقب صندوقیتو ، رو چمدون ومافتادهرا دنبالش

 :گفتمکن باز رو جلو درمخواست تا

 ...نیبش عقب_

 ...نشستم عقبیصندلیرو ناچار و شد خشکهریدستگیرومدست

 آپارتمانهی مقابلهباالخر و دکر حرکت شهریتو ساعتمین

 ...داشتهنگ

 :گرفتمتمایشخص با و برداشت شویگوش

 ...درمیجلو من ایب_

 ...رفت فرومدرهماخمهاینازل دنید باهک دیکش طول ربعهی
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 نجا؟یا خوادیمیچ نیا_

 ...نداره ربط توهب_

 ...خونه برگردون منو_

 کنم؟ خفت اییشیمهخف_

 ...دیبوس رو ریامیهگونهعشو با و کرد دروباز نازل

 ...بست وکمربندشو دادمسال بهش من،هب تیاهم بدون

 

 یاغی_دختر#
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**** 

 ...کرد باز رومیبودهاومدمه قبالهکییالیو در موتیر با

 ...شدمهادیپهبالفاصل و داخل برد رو نیماش

 ...کرد بازینازلیبرا رو در و شدهادیپمرسایام
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 ...زد زلمبه زیآم دیتهدهکمزد وقایشینما

 ...شدم الیو وارد ومنداد تیاهم

 ...منیسر نیا و داشت رو سرخر نقش اونیسر اون

 ...ومدیمیخرکیهاهعشو و بودهدیچسب رو ریامیبازوهکن مثل

 ...شد بدمحال اصوالش ادا دنید از

 ایهخواست وهشناسنامم تو اونماس باشم، رمتنفریام ازهکمه هرچقدر

 ...شهیم محسوبمشوهرهناخواست

 جذب، شرتیتهی با و آورد در تنش از بازشو جلویمانتوینازل

 ...نشستهکاناپیرو

 ...بودهختیر صورتشیرویورهی و بود بلوند موهاش

 :گفت و زدمبودهزد زل بهشهک منهبیپوزخند

 ...اریب آب وانیلهیمواس_

 ...تمنشس مبلیرو بهش تیاهمیب

 ...اریب برو! کهیدار پا خودت_
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 زم؟یعزهشدیزیچ_

 !زش؟یعز

 ...دادممرسایامهب ماتموهنگا

 ...گرفتیجا کنارش و رفتینازل سمتهب لبخند با

 خودتیخواستیهرچ...خودتهیهخون مثلمه نجایا باش راحت_

 ...یبرداریبریتونیم

 ...ادد دستمبهیروزیپ حس ومزدیینما دندون لبخند

 ...ارمیب آب براش نکردممجبورهنکیازمکرد خداروشکر

 و مشتمبود حاضرهلحظ نیا.... غرورمههموندمواسهکیزیچ تنها

 حفظههرز دختر نیا مقابل رومغرور امامبخر بجون ررویامیلگدها

 ...کنم

 ...دمیچ رو زیم کیپ دنیرس از بعد و دادن سفارش ناهار

 ...شد کورماشتهاهک خوردیم غذا لوس وهافاد با نقدریا
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 ونجاش چیههب منو و شنفتنیم گل و گفتنیم گل خوردن غذا نیح

 ...کردنینم حساب

 ...موند ثابتمرسایام دستیهحلقیروینازلهنگا

 ؟یکرد نامزد ؟یسام_

 ...گرفت باال دستشو و زد بهشیرلبخندیام

 ...راستمه دست توهحلقیکن دقتهن_

 ...اومد جوشهب من خون سمت نیا و دیکشیسودگآیرو ازینفس

 ...خوردمههب رفتن هرز و دروغهنهمیازمحال

 همو سالهاستهک انگار کردنیم برخوردیمیصممباه نقدریا

 ...شناسنیم

 ...بود جفتشونهبمحواسیرچشمیز امامدادمبشقابهب نگاهمو

 ...اومد دریصداهکمکردیمیبازمغذا با

 :گفتم ومپاشدمازجا

 ...کنمیم باز من_
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 ...کردم باز خدمتکاریرو رو در ومرفت فونیآ سمتهب

 :گفت و شد وارد لبخند با زن

 کنم؟ شروع ازکجا خب_

 ...آشپزخونه از_

 حرکتهآشپزخون سمتهب و داد تکون سرمرسایامیصدا دنیشن با

 ...کرد

 ...بستن درو و اتاقیتو رفتن و پاشدن زیم پشت از ریام وینازل

 ...کردم تنگ روینازلیجاهکمستین شیبیاهبیغرمکردیم احساس

 ...دادیممعذاب بودهدیچسب رومشیر خیبهکیحسادت حس

 ...اتاق توهببر و دختر اون منیهامچش مقابلمکردینم فکرشو

 ...رفتم روشونهروب اتاق سمتهب

 ...برمهخون نیازمتونستیم کاش

 ...افشاریهشاهزاد نیا دستمافسار و بودهبستمبال و دست اما
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 ...گرفتیم وجودمو کل دردهک دیکشیم رو افساریجور وقتایگاه

 ...نمینب غرورمو شدنهل ومبرمتونستیم کاش

 کرد؟ عقد منو چرا داشت روینازلهاونک

 !بده؟معذابهنکیایبرا

 عذاب نمشیببیاهگید کس کنارمه کردن عقد بدون دونستینم

 کشم؟یم

 داشت؟یتیمزهچمبرا موندن نجایا

 ...نشستم اتاقیتو تختیرو

 ...دیکشیم ریتمسر
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 ...بشهمکمسردرد از تامکرد آزادمکی موهامو کش

 ...داد دستمبه جنونهلحظهییتو

 ...افتادمهرا در سمتهب ومبرداشت رومچمدون

 ...ارهیبمسرگندییبالهکهشدن سنگ دل اونقدرمه هنوزممطمئن

 ...رمیگیم ازش گندمو ومکنیمماقدایقانون

 : گفت بلندهکمکردیخدافظ خدمتکار از

 خانم؟ کجا_

 ...دمیدو ومکرد ول رو چمدون ،مرسایام دنید با و شد باز اتاق در

 پشتمرسایام نیخشمگیصدا ومکرد عبور درختا هارو گل نیب از

 :ومدیممسر

 ...نمیبب سایوا_

 ...خورد چیپموپا شدیچمدینفهمهلحظهیهکمدیدویم توانمتما با

 ...کاشتماهگونیرویمحکمیلیس و خودش سمت دیکش رومدست

 ...زدم زل بهشیاشکیباچشمها ومگذاشتمصورتیرو رومدست
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 اشکهقطر چند و رفت راهنشیپ بازیهدکم دو سمتهبمنگاه

 ...دیچکمازچشم

 :کردمهزمزم بودمگلویتوهکیبغض با

 ر؟یام_

 باز اما شد عوض نگاهش رنگمبخورمقسمحاضرهلحظهی

 ...برگرفت در چشمهاشویاهیسمه

 ...کردیمینامردمبه داشتمچشمیجلو

 خشک اشهشناسنامیتوماسم مهر هنوزهکیمنهبمچشمیجلو

 ...کردیم انتیخ بود،هنشد

 ...شد روشنهدوبار خشمش شیآت

 دلموهکیمهربونهنگا همون و شدیم خاموش شیآت نیایک پس

 دم؟یدیم لرزوند،یم

 چرا؟ گفتینممکالهییحت و کردیمممجازاتهنکردهگناهب چرا

 ؟هان؟یرفتیمیداشتیگورمکدو_
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 ...بستم چشمهامو زدمصورتیتوهکیداد با

 :لرزگفتم و ترس با

 ...کن ول بازمو_

 ...فشردممهیرو چشمهاموهک کرد شتریب دستشو فشار

 ...دادمهول عقبهب

 ...زنهیم سرتهب فرار فکرهباش آخرتهدفع...داخل برو گمشو_

 ...بودهستادیایورودیهاهپلیروینازل و کشوند خودش دنبال منو

 ...بودم متنفر واقعامرشیتحق چشمهاش مقابلهنکیاز

 ...دمیکش دستش از دستمو

 ...شدم عمارت وارد

 ؟یرفتیمیداشت جاک_

 هشب ومختیرمچشمهایتو نفرتمومتما ومانداخت سرتاپاشهبینگاه

 :گفتم ومزد زل

 ...یهستیابونیخیزناهیشب_
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 ...دیپر رنگش و شد رو اونهب رو نیاز اشهچهر

 ...دیپرمدهن از هوی و نبودمخود دست

 تاسخو تا و برد باال دستشوهک نداشت رو حرف نیا انتظار انگار

 ...شدهرگرفتیام توسط دستش مچ بکوبه،مصورتهب
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 روینازل دست ریام م،یبودهریخمهیچشمهاهبهکیکوتاه مدت از بعد

 ...دادهپنا خودش سر اونوپشت و دیکش عقب سمتهب

 :گفت و زد زل منهبماخ با

 ؟هان؟یکرد صحبتینجوریا منینازل بایاهاجازهچ با تو

 ...بستم چشمهامو ادشیفر با

 ...دمیشن وضوحهب قلبمو و غرور شکستنیصدا
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 تو؟ینازل

 تو؟ینازلیگیم اونوقتهتوشناسنامت منماس المصب

 ...دیکش کوتاهشیشهایرهتهبیدستیعصب

 ...برگشتمسمتهبهدوبار و کرد پشتمبه

 ...گرفتمسمتهب اشوهاشار انگشت

 ...توییتوماونهباشیابونیخ زنهی نجایاهاگ_

 :دادهادام و داد تکون و گرفت روباال دستش

 ازون من رفته؟ ادتی...بدبختمکرد جمت منیبود دزد ابونیتوخ_

 ...رونیب دمتیکشیبود توشهکیلجنزار

 ...شکستمدل  حرفش نیا با

 ...شد ظاهرمچشمهایتو اشکیهحلق

 !دختره نیایلوجماونهکن صحبتمباهاینجوریاهتونیم چطور

 کردم؟ چکار منهمگهآخ

 فروختم؟ بهشیترمزیههچ
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 ...زدم زل بهش واج و هاج

 ...کردهیروهادیزهک بردیپ انگر

 ...گرفتیمونیپش رنگ نگاهشهلحظهییبرا

 ...بودماعصابیروینازلیها لبیرو پوزخند

 اون... یزنیم حرفینجوریا منیزندگ باهباش آخرتهدفع_

 ...تره پاک ازتوهباشیزیهرچ

 ...زد تهمتمبه رسما

 ...دیکوبمصورتهب رومبودیفرار ازش عمر کیهکیزیچ

 ...نبودمههرزیولمبود دزد منهدرست

 ...دونستیمیهرکس بهتر دیبا اون نویا

 ...بستهیچههمیرو چشمهاشوهکهشدیچمدونستینم اما

 ...مبد جوابشومتونستینم ومبودهشد الل رسما

 ...بودهافتاد ازکارمزبون

 ...شدم عاشق کباری فقطیلعنتهمن
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 ...وصفتیدیتو عاشق
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 ...زدم زل چشمهاشهب بغض با

 !جرمه؟یعاشق_ 

 جونمچشم مقابل مهربونشهنگا و خاطرات حرف نیا گفتن با

 ...گرفت

 ...نبودمیبشریبن چیه با من

 ...مریبگ قرار ستشیناشا کلماتمتهاج موردینجوریا نبودمحق من

 ازملیفهی مثل شیهمچ هاش،مهاش،غیهاش،شادهخند

 ...شد ردمچشمهایجلو

 ...شدهروانینازل سمتهبمناباورهنگا
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 ...زدیم موج چشمهاشیتویدلسوز حس

 ...بردیم لذت من شدن خورد از اما

 ...دنمشهل درحال پاهاش ریزهکمایزییپا برگ کیمکردیم حس

 و کرد پرت اتاقیتو روهموند واج و هاجهمن و گرفتممحک رومدست

 ...کرد قفل درو

 :شد بلند در پشت از نیخشمگیصدا

 ؟یاربذ رونیبهخون از پاتویندار حقمنگفتیلعنتهتوعهب منهمگ_

 ...ومدینم در خونشیزدیم کاردهک بودیعصب اونقدر صداش

 ...شد وارد و کرد باز رو در قفلهردوباهک گذشتیاهقیدق چند

 ...شدیم کینزدمبهمآرومآرو

 ...نزنم زل بهشمکردیسع ومگرفتمدستها نیب سرمو

 

 !اره؟یبمسرییبال وهبشهونیدهنکن

 ...رون؟هانیبیبر دینبامبودهنگفتهمگ_
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 :گفتهدوبارهکمبودهکرد سکوت

 ...نمیبب بزن فحر بود؟ دراز زبونتهک رونیب اون ؟یشد الل_

 :گفتمهپتهتت با

 ...َمن...َم...نیبب_

 ...دیکش کمربندشو و ترشد کینزدمبه

 ...کردممصورت سپر دستهامو برد باال کمربندشو

 ...کردم احساسمکمریباال رویدیشد دردهیچندثان از بعد

 ...افتادم نیزمیرو و شد سستمپاها ومزدیبلند غیج درد از

 ...شد روونمهاهگونیروماشکها

 :دیچیپ اتاقیتو ادشیفریصدا

 درد هرروز دیبایاهزندهکیوقت تا...کن حس رو درد خوب_

 سلب ازشهکیآرامش ویگذاشتماهخانوادیروهک درد...یبکش

 ...یشد باعثش توهکییجدا...یکرد

 ...دمیفهمینم حرفاش ازیچیه
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 قبل امامبردمدرهجو سمتهکهبزنیاهگیدیهضرب خواست

 نیزمیور و شدهدیکش توسطشمدست برسه،هریدستگهبمدستهنکیاز

 ...شدم پرت

 ...یبد پس تقاص دیتوبا ؟یریکجام_
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 ...دمیفهمینمهک بودیچ دادن پس تقاص از منظورش

 ...زدمگوشیتویمحکمیلیس و کرد پرتهگوشهی اشوهتسم

 ...زدم زل بهشیاشکیهامچش با ومگذاشتماهگونیرو رومدست

 ...شد پخش اتاقیتومهق هق و شترشدیبمهاهیگر

 ...نبود زدیمهکییهاهضرب از من درد

 ...بود ام،هشکست قلب از



 

 

ROMANZO_O 

5
0
3 

 

 ...بود ام،هشدهل غرور از

 درهبممحکهک شد بلند در پشت از خدمتکار وینازلیصدا

 ...دنیکوبیم

 ...کن ولش توروخدا شیکشت جانیسام_

 طانیش اونیحتهک بود زیبرانگ تاسف نقدریامتیوضع

 ...کردیم تالشمنجاتیبرامه

 ...کن باز درو نیا تروخدا آقا_

 ...آورد درهلرزهب رو اتاقیهاهشیش ادشیفریصدا

 ...بکشمش خوادیممدلهخودم زن...نداره ربطیبشریبن چیههب_

 ...نداشتم رو نیزمیرو از پاشدنیناهک سوختیممکمر اونقدر

 سمتهب و کرد پرت اتاقیهگوش رو دکی دیکلینازل و شد باز در

 ...دیدومرسایام

 ...کرد خارجش اتاق از زورهب و دیچسب بازوشو

 ...دیچکیممچشمیهگوش ازماشکها ومشدهمچال وار نیجن نیزمیرو
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 ...نمیبش کرد کمکمبه بود، هما اسمشمدیفهمهک خدمتکار

 شوهرته؟...آورده سرتییبالهچ...دخترجانمریبم_

 ...نگفتمیزیچ ومکرد سکوت

 ...شد نیسنگمها پلک ومدینفهم حرفهاشیهادام ازیزیچهگید

 

**** 

 

 ...کردم باز چشمهامویالهالبمآرو

 ...شدممدست دور باندهمتوجهکمبذارمچشمهایرو دستمومخواست

 ...ظاهرشدمچشم مقابل اتفاقاتیههم ومانداختماطرافهبینگاه

 ...مبودهدیکش دراز اتاق رنگیاهقهویهکاناپیرو

 ...دادهیهدمبهیاهدلسوزان لبخند و ظاهرشدمسریباالمخان هما

 ؟یخوایمیزیچ_

 :دیپرسهدوبارهکمکردهزمزمیآرومیهن
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 ؟یخوب_

 داشت؟ دنیپرس سوال نیاهآخ

 ...نهیبینم روزمو و حالهمگ

 ...داغون...داغونم
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 ...کنم صحبتمتونستینم

 ...دادم جوابشوهآریهنشونهبمسر دادن حرکت با

 ...سوختیممکمریباال هنوز

 ...فشردممههب چشمهامو درد از

 ...نمیبش کرد کمکمبه و شد کینزدمبه هما

 ؟یدار درد_
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 ...دادم تکون سرهدوبار

 و گرفت قرارمسر پشت و برداشت زیمیرو از چسب دوتا

 :داد باال رومراهنیپیهگوش

 بندازم؟ینگاههنداریاشکال_

 ...گفتمهنیفیضعیصدا با

 :گفت و زد باال کامال وملباس

 ...کرده داغون رو کمرت...بشکنه دستشیاله! یوا_

 و کرد باز رو اتاق درمرسایام چسبوند،یم رو چسبهک طور نیهم

 ...شد وارد

 ...دادم نییپایفور راهنمویپ

 :گفت و انداختمبهینگاه تعجب با

 ...یاتاقم توهگیدهقیدق دو_

 کنم؟ چکار نیا دست از منهآخ ایخدا

 ...بستم چشمهامو ومکرد فرو کوسنیتو رومسر
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 ...نبود خوبمحال اصال و رفتیم جیگمسر

 ...خواستیم خوابهیمدل

 ..قیعم خوابهی

 ذاره؟یمهمگیول

 ...افتادمینازل ادی

 ده؟یفهمیعنی

 ..ومزنش منهدیفهم هاش دادیب دادو با

 !بزنهمکتک بخواد بازهنکن

 ...ندارم تحملهگید من

 ...رفتم اتاقش سمتهب لنگان لنگان ومکرد جاهجاب رومخود زور با

 ...مرگشههچمنیبب تامریبگ دهنهب زبون بود بهتر

 ...شدم اتاقش وارد

 ...انداخت زیمیرو پاهاشو و زدهیتک شیصندلهب



 

 

ROMANZO_O 

5
0
8 

 

 شکمش،یرو هاشو انگشت و دادهیتکیصندلیهدستهب آرنجهاشو

 ..کرد قفلمههب

 ...ببند درو_

 ...زدهاشار اتاقشیهگوش مبلهب دست با ومبست درو ومبرگشت

 ..نشستم  ومشد کینزد مبلهبیسختهب

 ...قرارداد لبشیهگوش و کرد خارج اشهجعب ازیگاریس

 ...داد رونیب دودشو و گرفت رشیز رو فندکش

 ...یسمج و سرسختیلیخ_

 کنم؟مگ گورمویذارینم چرا_

 ...زدیپوزخند

 باروت ازیاهبشکمکنیم حس...کنم رتیاسمخوایم_

 تو وهبش منفجرهدار امکانههرلحظ...تنمهیتو

 ...یسوزیم ششیآتیتوهکیهستیکس
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 ؟فقطیزنینم حرف راکردم؟چ چکار منهمگ_

 ...چته بگو و باش مرد...ندهمخوردهبیتکراریحرفها

 ...زد پوزخندهدوبار

 ...یزدیم حرفتو راست و رکیبود مرد...یستین مرد_

 ...شدم خارج اتاق از نشیخشمگهرنگایز ومپاشدمازجا

 ...بودهشدمتمو امروزیبرامتوان

 ...دمیکشینمهگید

 ...بودهشد تنگ نشت عطر ومگندیبرامدل

 ...کنهمآروم تا بود کاش
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 ...ومدیم اتاق ازممداملیموبا زنگیصدا
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 ...مرفت وا رسما آرادیهشمار دنید با ومرفت اتاق سمتهب لنگان لنگ

**** 

 جواب و شییهوییهعالق ابراز و قبلهماهس سمت دیکش پرمذهن

 ..بودمرسایام لجهبهکممثبت

 ...ینازل با رقصش دنید از بعد

 ...نبودم مونیپش شنهادشیپ کردن قبول از اصال اما

 عتمادا ویکنهیتک بهش شدیوم بودمرسایام مقابلیهنقط قایدق چون

 ...یباشهداشت

 ...رهینم چکسیه سمت نگاهش تو بجزهنکیا

 

**** 

 ...برقرارشدهدوبار و شد قطع تماس

 با ومزد رو اتصالیهدکم لرزون دست با

 :زدم پچ بودهزدهشیرمگلویتوهکیبغض
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 الو؟_

 :گفت کردیم انیب شویناراحت اوجهکیدار خشیصدا با

 ؟یکرد سو؟توچکاریگ_

 ...دیچکماشکهاهمقدمیب

 ...نبود خبردار موضوع اصل ازهک اون

 لعنت...سویگ بهت لعنت...بگویزیچی...یکردینامردمبه تو_

 ...احساسمهب لعنت...شتمدا بهتهکیعشقهب

 ...لرزوند ومتن و بود آلود بغض صداش

 ...دادمیقرارنمهچیباز اونو چوقتیه کاش

 سمتمنگاه آلود اشکیهامچش با و شد باز اتاق در

 ...دیچرخ بودهستادیا در چهارچوبیتوهکیرسامیام

 ...من خداهب...ستینیکنیم توفکرهکیاونجور...کن گوش آراد_

 المصب؟یشناسیمییخدا تو ؟اصالیچ داخهب_

 ...بگمیچمدونستینم
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 :تمگفهدیبرهدیوبر بود زیم پوزخندمروهبهکییچشمهایهریخمنگاه

 ...کن گوش توروخدا فقط...دمیم حیتوض_

 ...دمینشیم واضحیگوش پشت از رو دیکشیممسرخش ازهکییها نفس

 ؟یردک عقد زیچههمیبیهکیمرت اون باهکهقتیحق بگومکلوهی فقط_

 ...آراد_

 :زد ادیفر

 نه؟ ایهآر_

 ..بگم دروغ بهشمتونستینم...زدیم تندمقلب

 ...گرفت داشتم، کنارشهکیخوشحال ویشاد حسیبرامدل

 ..کردم عقدهآر_

 :گفت تریجد و کرد سکوتهلحظ چند

 ...یکنیم کباب دلمویدار نکنهیگر...یلعنت نکنهیگر_

 :گفت و شد تر دار خش صداشماهیگریاصد دنیشن با
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 پول؟اون ، نیماش خونه، افه،ینداشتم؟ق من داشتیچ اونهمگ_

 داشت؟یچ

 ...کنمیم خواهش آراد_

 ؟یچیعنی داشتن دوستیدونیم...داشتم دوست منیلعنت_

 ...گرفتماز رویگوش و اومدمسمتهب و شدهکالفمرسایام

 :گفت و زد کریاسپیرو رو تماس

 ...یمیقد دوستمسال_

 :داد جوابهطعن با آراد

 دشمنهک زننیم بهتییهاهضربهی قیرف قالب در ایبعض_

 تپش از رو دشمن دست...تو نیع قایدق...زنهیم دست افتخارشونهب

 ...یبست

 ارانگ... دمیترس ازش رسماهلحظ اون و شد پخش اتاقیرتویامیهقهق

 ...بودهشدهوونید
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 رویتکراریهامآدیهحوصل من...ایبیداشت فرق هروقت

 تاهچاریب ،یزدزنگ من زِن خطیرومنیببهگید باری درضمن...ندارم

 ...کنمیم
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 ق؟ینارفیریگیم من از ویچمانتقایدار_

 ...هستیاهگید شخص بامحساب من...نکنهاشتبا تو؟ از  انتقام؟_

 :دادهادام و انداخت منهبیزیرهنگا

 بود موضوعهی فقط نیا...ندادممانجا کارایلیخ هنوزهالبت_

 ..موندهمهیاهگیدیها موضوع...داشت ربط تیزندگهبهک

 ...دمینفهمهگیدیها موضوع از منظورشو

 !بود؟هدیچیپ و گنگ حرفهاشون چرا
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 ؟یکن رقابت من بایخوایم_

 ...داد دستمبه بودنهچیباز حس

 ...گذرهیمهچماطرافمدیفهمینم

 ...باشه" من"هتونینم چکسیه چون...خان آرادهندار وجودیرقابت_

 ازهکمکنیمیکار...شونمتیمهایس خاکهب...افشارمرسایام_

 ...یبش مونیپش خودتیهکرد

 ...شد تر پررنگ پوزخندش

 ..کن عملیدار ادعاهاگ...بزنه حرفهتونیممهیطوط_

 ...رسامیامیشد عوضیلیخ_

 :گفت منهب اشهریخهنگا با

 درنقیا من ؟یچ من پس:زنهیم غیجممغزهکمداد گوشمقلبهب اونقدر_

 نویایهایرنامردیز نقدریا...شمیمهدیکش وارید دروهبمدارهکماومد کنار

 ...ساختهگیدمآدهیماز ها شدنهل نیهمهکمشدهل و خورد اون

 ...دمیفهمینم رو اشهطعنیمعن
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 با و گرفت ازمن نگاهشوهک شد پخش اتاقیتو آراد ندبلیصدا

 :رفتهپنجر سمتهبیعصبیقدمها

 ...ارمیم سرتییبال بد...ریبگیجد دمویتهد_

 رویکار چیهیهعرض...شناختمت خوب مدت نیایتو_

 وقتهگید... فتهیکث ذاتیتو...ستینیچیه سرتیتو...یندار

 ...حق ای...ندارم باهاتو کردن صحبت

 :گفت منهروب و کرد قطع رو تماس

 نوجفتتو بزنه،گردن زنگ بهتهگید بارهی...اهیس ستیل بذارش_

 ...شکنمیممباه

 ...بودهشد سرخمچشمهایدیسفهکمبودهکردهیگر اونقدر

 ...نبود ،بودمهشد عاشقشهکیآدم ازیاثرهذرهییحت نگاهشیتو

 :دمیکوب اشهنیسیرو اموهشد مشت دست 

 خدالعنتت...یشدمآرامشیخراب باعثهتوکهب لعنت...بهت لعنت_

 ...کنه

 ...بودهشد واردمبهیعصب شوکهک انگار
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 ...دمیکوبیم مشت صورتش سروهب فقط ومدیفهمینمیچیه

 لقفمبازوها دور دستهاشومکردن کنترلیبرا و گرفت دستهامو مچ

 ...کرد

 ....شششیه_

 ...زدمهیتک اشهنیسهبمیشونیپ ومدیکش تقال از دست

 قبل مثلهدوبار و بودهکرد فراموش رو زیچههمهلحظهییبرا انگار

 ...بودهشد

 ...نکنهیگر_

 ...ندادهاجاز امامجداش ازش کردنیسع

 گناه؟مکدوهب...یکرد جداازم رومگندم...یگرفتماز زمویچههم_

 ..نشستم تختیرو ومگرفتهفاصل ازش

 ..گرفتمترح رنگ نگاهش

 ...برداشتمسمتهبمقد چند

 ...ستادیاهپنجریهلب و کرد گرد عقب و شد مونیپش
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 ...کرد پخش هوایتو دودشو و زد آتش گارشویس

 ...یترسیم ازشهک ستین سختماونقدرهاه بامنیزندگ_

 از...ترسمیمیکرد پنهان خودتیتوهکییوالیه از من_

 !راچمبدونهنکیا بدونهگرفتماز رو اکخور و خوابهماههسهکییوالیه

 خارج اتاق از من،هب دادن جواب بدون کرد، وادارش در زنگیصدا

 ...بشه

 ...شدمهمچال تختیرو ومکرد جمعمشکمیتو زانوهامو

 ...دمیم پسمدار ویچ تاوانمفهمیمهباالخر
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 ارغوان و شد بازماتاق درهک بودهنگذشتمرسایام رفتن از ادیز

 ...ظاهرشد در چهارچوبیتو
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 ازیرد تامدوختمچش سرش پشتهب ومشد متعجب دنشید از

 ...نمیببمگند

 ...نبود ازشیاثر اما

 ...رفتم سمتشهب لنگان لنگ ومپاشدمازجا

 ؟یوردین رومگند_

 ضبغ و دید اموهآشفت سرووضعیوقت گرفتیدلسوز رنگ نگاهش

 ...دیشن صدامویتو

 م؟یبزن حرفهشیم_

 رومگند فقط نیدونستیم ن؟یآدم شما؟شما با منمداریحرفهچ_

 ...بابامگر ن؟دمتونیکرد جداشماز ومدارمیزندگیتو

 ..انداختم تختیرو مخود ومبرگشت

 ...من سویگ_

 :زدم ادیفریعصب
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 حرف وهافتادمجونهبیزخم گرگ مثل داداشتینیبیم ؟یتوچ_

 و نیکردیکیهب دستههرزینازل اون بامفهمینمیکنیم فکر ؟یزنینم

 و حالینیبینم...یجرمهچهب نیبگ حداقل ن؟یدیکشهنقش منهیعل

 روزمو؟

 ...کرد متشنج اعصابمو سکوتش

 ...گرفتم ازش رومو

 ...کنمیخال سرش روهما 0 نیایدل و دقمتمامداشت دوست

 ...شدینم اما

 ...نبودم آدمش من

 اتاق زا و دیکش دستشو رسام،یام و شد باز درهکن تصحب تاخواست

 ...کرد خارجش

 تختیرو ومانداخت باال قرص چندتاهک بودهدیبر رومامونمکمر درد

 ...دمیکش دراز

 

**** 
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 ...کردم حرکتهخونیورود در سمتهب نیپاورچ وهآهست

 :اومدمسر ازپشت همایصدامکرد بازشیوقت

 ...هاهشیم پاهب رش بازیریم کجامخان_

 ...دوختممچش بهش مستاصل

 ...برگردم زودمدیم قول نگویزیچ توروخدا_

 :گفت و سوختملحنیبرا دلش

 ...دارم هواتو برو_

 ...شدم خارجهخون از ومدیبوس اشوهگون

 ...کردم بلند دستیتاکسیبرا ومستادیا ابونیسرخ

 ن؟یریمهچشمهکاف آقا_

 ..شدم سوار ومکرد باز درو داد تکون سر

 ...انهیهدرستمکارمدونستینم

 ...بودهدیچسب گلومو خیب وجدان عذاب حس اما
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 ..دمش وارد ومگفتیاللهمبس لب ریز ومانداختهکافیتابلوهبینگاه

 با و بودهنشست زیم پشتهکمدید رو آراد دور از

 ...بودهشدهریخیاهنقطهبماخ

 ...زد زلمبهاخشمبهکمگرفت قرار روشهروب

 ؟یخوب...آراد_

 وهاشار انگشتهک گرفتیدیشد سردردمصدا دنیشن با انگار

 ..ماساژداد و گذاشت شیشونیپیرو رو شصتش
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 :گفتممآرو ومنیبب رو چشمهاش تامکردکج رومسر

 آراد؟_

 :برد باال رو صداشیعصب
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 شو ساکت...آرادهریمبیاله....آراد و کوفت...آراد...آراد_

 ...ماست سمتهبههمهنگامدید ومانداخت اطرافهبینگاه

 ...کنم آرومشمکردیسع

 ...میکن صحبت آرامش با تا باشمآرو_

 ...دادم سفارش ترکیهقهو و اومد گارسون

 :گفت و داد گارسونهب نگاهشو آراد

 ..خوبهمانورهیبرنج؟س قرص این؟یدارمس_

 :دمیتوپ بهشیعصب

 ..لطفا ترکهقهو دوتا آقا...گهیدهبس...عه_

 :زد پچ دلخور و دیکش صورتشهبیدست

 ...متنفرم قرارداد،مروهروب توروهکینحس ریتقد از_

 ...فرورفتمدرهمهاماخ

 ؟یدونستینم منو طیشراهتومگ_

 ...زد پوزخند
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 عقدیعوض اون با ویشهراهمین قیرف بودهننوشت طتیتوشرا_

 ...یبکن دل ویبشکن دل بودهنوشتن...یکن

 :دادهادامهکمانداخت نییپا سرمو

 ه؟بشکنهفتینهباش حواستهامانت دستتمدلمگفت بهتهادتی_

 ...گرم دمت...یکرد پرتابش...شیننداخت

 سکوت جزیاهچار حرفهاش دربرابر و بودمغ سرشاراز نگاهش

 ...نداشتم

 :گفت کردیمیباز هاش انگشت باهک نطوریهم

 میکردیپرداز ایرویکل...یبود نیریش دروغهی منیتوبرا_

 ...وستینپ قتیحقهب چکدومشیههک

 :زگذاشتیمیرو هاروهقهو پول  و پاشدیصندلیرو از

 لیدالمحاضرهن ببخشمتمتونیمهنیکرد ازدواج من بیرق با تو_

 ...بشنوم ارزشتویب

 ...بود وسطمگندیپایدونیتوم_

 ...افتادهراهکاف در سمتهبمحرفهبهتوج بدون
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 :زدم ادیفر بلندتر

 ...مجبوربودم من_

 ...یمردمواس...یندارمتوقلبییجاهگید_

 ...رفتمآلود اشکهنگا مقابل و کرد باز درو

 ...زدم زل رفتنش ریمسهب ومکرد پاک اشکهامو

 ...کاش...خوردشهمغرورهکمومدینم کاش
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 وارد ومکرد رد  روهخونیهاهپل ومکرد باز رویرودو در

 ...شدمییرایپذ

 ...بودهرفت فرو کامل سکوت درهخون

 ...کردم حرکتماتاق سمتهب
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 ...بود کیتار نسبتا اتاق و بودهشدهدیکش اتاقیهپرد

 ..بستم درو ومشد اتاق وارد

 ...ختیرمهاهشونیرومموها ومبرداشت رومسریروهکال

 ...ستادمیا خیسمسرجامرسایام دنید با ومبرگشتهپنجر سمتهب

 ؟یکجابود_

 :کردم حفظ رومآرامش ومنباخت رومخود

 ...یروهادیپمرفت_

 ...برداشتمسمتهبمقد چند و زدیپوزخند

 ...یستینیخوبیدروغگو_

 :دادمنشون رو آرادمایپ و گرفتممقابل شویگوش

 ..."نذاره قرارمالقات بامن ریبگ رو زنتیجلو"

 ؟یخوردیگوههچ_

 ... بستم چشمهامویعصب

 ...کردیممیعصب نیهم ومبودهافتادهونیدمآد ردوتایگ
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 ...بذارن شینماهب رو غرورشون تا بودنهکردماهچیبازهک انگار

 ...دنشیدمرفتهآر_

 ...بکوبهمصورتهب تا برد باال رو دستش

 ...کردم پرت عقبهب ومدستشوگرفت مچهرایهانیم

 و خوردمههب تعادلشهک نداشت رو حرکت نیا انتظار

 ...رفت عقبهبمچندقد

 فکر...بسهیزورگفتیهرچ...یبزن دستمبهیندار حق_

 زرزرمنیبش ساکتممن ویبکن خواست دلتیهرغلطمسروپایبیکرد

 ...افشاریآقاهکنم؟ن

 ...شد متعجب چشمهاش

 ...نداشتماز روهوبندک برخورد نیا انتظار

 ...بودن رنجور و فیضع بود بس اما

 ...بلرزم بادها نیبااهکمستینیدیب من دیفهمیم دیباهگید

 ..کردم باز رو اتاق در
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 ...رونیب برو_

 ...کردم فوتیعصب نفسمو و نشست تختیرو

 منیگیم بعد داده؟هیروح بهت پدر سگ اون ؟یآورد درمد_

 ؟یذاریقرارمهگیدیکی با شوهر وجود ستم؟باینههرز

 :ستادمیاهنیسهب دست

 با وهتوشناسنامت منماس ؟یتوچ متاهلم؟ من فقط ؟یتوپاک اونوقت_

 ؟یخوابیمینازل

 ...زد زلمبه نیخشمگ و شد عوض نگاهش رنگ

 ...کنهیمیتالف بدجور ومذاریم ریشمدیرو پامدونستیم

 ...اشییزورگو دربرابر بودن ساکت بود بس اما

 ...دش اتاق وارد ارغوانهکمیبودهزد زلمههب نیخشمگهنگا با جفتمون

 ؟یایمهلحظهی داداش_

 ...پاشد ازجاش و گرفت ازمن نگاهشویسختهب
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 محضهب وموردینمخودیروهبهک دیکش نشون و خطمبرا نگاهش با

 ...بستمممحک درو خروجش

 ...افشارمرسایامیبترس دیباهکییتو ازامروز
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****** 

 

 تعمارهب شبیهاهمین  و دیرس انیپاهبهباالخر مزخرفمون مسافرت

 ...میبرگشت

 ...دیدزدمچشماز و انداختمبهیدیناامهنگا ورود محضهبمخان رها 

 ...یبدزد نگاهتومه دیبا
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 من دنیزجرکش درمقابل ویبست پسرتیهایبدیرومچشهچندماه

 ...یکرد سکوت

 جدا ازمن اونو ومگندمیهوابستهاندازهچهبیدونستیم

 ..هیچمدونینمهکیجرمهبیکرد

 ...شدم اتاق وارد بهش تیاهمیب

 ...بودمرسایام بامخوب خاطرات ادآوریهکیاتاق

 ...بودم عاشقشهک بودیمرد آور ادی عمارت نیایههم

 دنشید بامه هنوز رده،آومسرهکییبالههم نیاز بعدهک اسهاحمقان

 ...رهیممدل

 ...سرکشم قلب بهت زادیمر دست

 جزبیستین حاضرمبازهکنیمیبدمهیهرچهکیداد جا خودتیتو ویچ

 ؟یبتپیکسهواس اون

 ...دیلغزمیگوش سمتمنگاه ومشد ولو تختیرو لباسها همون با

 ...زدم نتیتویچرخ ومداشت برش
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 ...کردم بارونشهبوس ومذروندگ نظر از رومگندیها عکس

 ...زدم زل عکسشهبیدلتنگ با

 ...خواهرمیبود کاش

 ...شدههساخت برامونهکیجهنم ازمیکردیفرارممباه تایبود کاش

 ...دونمیمیدلتنگممتوه

 کنار رویگوشیفورهک اومد در ازپشتیشخصیقدمهایصدا

 ...زدم خوابهب خودمو ومگذاشت

 ...شد پخش فضایتومرسایام عطریبو و بازشد در

 ...رهیگیم ضربانمقلبهرسیمممشامهبیوقتهکیعطر ازممتنفر

 :گفت و نشست تختیهلب

 ...یداریبمدونیم_

 :دادهادامهکمنداد نشونیالعمل عکس

 ..شهیپهقیدق 5یبرا دتیبازد_

 ...نشستممسرجا ومدیکشیاهکالف نفس
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 ؟اصالیریبگ ازمن دیبا ویچ تقاصهفتادا ادتی ؟بازیخوایمیچ باز_

 بتوچه؟

 ...بستم چشمهامو درد ازهک فشرد رومدست مچ

 ؟یدیفهمهدار ربط منهب کاراتیههم_

 ...کردم سکوت

 ...نداشتمهتاز جنجالهحوصل

 ...کرد پرتاب عقبهب دستمو

 ...پاشدممازجا

 کجا؟_

 ...دیکش نفسهقیدق دوهبشهکییجامریم_

 ...زد رونیب ازاتاق و پاشد ازجاش جم،ازخرو قبل

 ...دمیکش دراز تختیرو ومکرد قفل درو
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 ...کردم بازمآرومآرو رومچشمهاییآشنایصدا با

 ...دادینم بهش کردن صحبتیهاجازهک بود ادیز اونقدر هاشهیگر

 :زدم صداش ومشد بلند تختیرو از تعجب با

 ده؟شیچ ؟یخوب ارغوان؟_

 ...زهیریمهدارمموها سویگ...موهام_

 ازموهاشیاهتود ومبرد فرو موهاشیتومآرو رومدست

 ...ظاهرشدمدستیتو

 ...زدم زل بهش ناباور

 چرا؟هآخ_

 :داد جواب بغض با

 ...سرطان_

 ...شدینممباور
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 ...بود جوونیلیخ هنوز مردنیبرا اون

 :دمیپرسهپتهتت با

 چندوقته؟_

 ...دونمینم_

 ...گرفت شدت اشهیگر ومگرفت آغوشیتو سرشو

 ...زدهحلقمچشمهایتو اشک وضعش سرو دنید با

 ...زد زل خواهرشهب نیغمگ و کرد باز درومرسایام

 ...کرد جدا من آغوش از رو ارغوان و شد کینزد

 ؟یآبج_

 ...گرفت شدت ارغوانیهیگر

 :کردهزمزم بودهشدهدورگهکییصدا ربایام

 ...نترس...زمیعزهشینم تیچیه_

 :دیتوپمبهمخش با دادو منهب نگاهشو

 ...ادیب دکتر بزن زنگیمعطل چرا_
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 ...گرفتم تماسهعجل با

 ...کرد پاک اشکهاشو و کرد جدا ازخودش رو ارغوان

 ...نکنهیگر...نجامیا من نیبب...شهینم تیچیه_

 ...سرطان...من...یتوخبرداشتمدونیم...بگومبه..داداش_

 ...شدهریخ بهش اشک با و گذاشت لبهاشیرو اشوهاشار انگشت

 ...ستین تیچیتوه خب؟ ارین زبونتهب رو نحسشماسیحت_

 ..بودمهامچش مقابلیزیانگمغیهصحن

 طاقتدلم اما بودنهگذاشتمقلبیرو روینیسنگمغهخانواد نیاهنکیباا

 ...باشم تیاهمیب وردینم

 :زدم لبینگران وهآشفتیهافیق با

 م؟یکن صحبتهشیم_

 :برد باال رو صداش

 !؟ینیبینم خواهرمو روز و حالهمگ...شو ساکت...سیه_

 ...میکن ترک رو اتاق خواست ازما و شد اتاق وارد دکتر
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 :ردادمیام رخمینهب نگاهمو اتاق در پشت

 ؟ینگفت بهش چرا نه؟هیدرمانیمیش اثرات_

 :گفت و هنر باالهک کرد نترلک صداشو تن

 دست از اشوهیمرد؟روحیم شیپ سال 0هکمگفتیم_

 پس؟ کانادا فرستادمشیچهواس...دادیم

 ...بدترههک االن داره؟ سرطانیبگ بهشیخوایم االن_

 ...نکن دخالت ستین مربوط بهتهکیتوکار_

 ...رمیبگ مویکنجکاویجلومنتونست

 اروهاش؟د پسیکرد پنهان ازشیچجور_
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 درو هوی ارغوانهک رفتهریدستگ سمتهب دستشهکالف و نداد جوابمو

 ...رشدیاممتوچشمچش و کرد باز

 تردکهشیهم...دکترمبرخودمینذاشت...دارمیافسردگیگفتمتوبه_

 ...هیافسردگ از فراتریزیچهیمدونستیم... سرمیباالیآورد

 ...بودهزد زل ریامهب دلخور و دیچکیم هاشهگونیرو اشکهاش

 ...بودم مجبور_

 هروقت...نداشتیافسردگهبیربط دادن شیآزما...بودمهکرد شک_

 ...ختیریممزدیمهشون موهامو

 :دادهادام بغض با

 ام؟هزندهگید وقت چند_

 بمشیصدا با و فشرد آغوششیتو رو خواهرشمرسایام

 :داد جوابهکنیمخف رو بغضش کردیمیسعهک

 ...کهمکنیم واهشخمزیعز_

 رم؟یمیمهگید چندوقتمگفت_
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 آغوش از رو دخترش بادو و شد وارد راهرو ازمخان رها

 ...داشتهنگ خودش آغوشیتو و دیکشمرسایام

 رم؟یمیمهگید ؟چندروزیدونستیمتوهم مامان؟_

 :داد جواب داشت بغض علناهکییصدا ربایام

 ...گهید روزهس و صدوچهل_

 ..دیچک اشهگونیرو اشکشیهقطر

 ...قراردادممدهنیروهروب دستمو ناباور

 ...شدینممباور

 ...ارغوانهگیدهماه 5 کمترازیعنی

 ...زدم زل بود،هرفت فروممات ومغیتوهکیاهخانوادهب بغض با

 نخانوادشو ازیعضو پرپرشدن منتظر و ننیبش خواستنیمیچجور

 باشن؟

 کیهشیم آغازهکیصبح هر وهشیم شروع شمار روزهکهسخت چقدر

 !یشیم تر کینزد زتیعز عمر انیپاهب روز
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 ...برد اتاقشهب رو بودهافتاد هق هقهب هکیارغوان رها،

 ...زدم زلمرسایامهبیاهدلسوزانهنگا با

 ...اومدمسمتهبمخش با و داد ماساژ چشمهاشو

 از...کنهیممیعصبان نگاهتیتومترح...نکنمنگاینجوریا_

 ...دارم رو رسوندنت قتلهب توان االن نیهمهشووگرنمگمچشایجلو

 ...شد خارج راهرو ازممتعجبیچشمها مقابل و زدماهشونهبیاهضرب
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 ...دمیکوب درو ومشد اتاق وارد ناراحت و نیغمگ

 سمتهب رومنگاه بودهافتاد تختیرو ارغوانیموها ازهکیاهتود

 ...دیکش خودش

 ...کردم بغض بخاطرشهگید باری
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 ...بود دختر اون فیح

 ..برداشتم کالهمو ومنشستمشیآرا زیمیصندلیرو

 ...ختیرماهشونیروهآزادانمموها

 ...گرفت وجودمومتما ترس ومگذاشت ارغوانیجاهب رومخودهلحظهی

 ...موند ثابتماهگونیکبودیرومنگاه

 ...اردادمقر روش رومدست

 فرو ترشیب زنم،یم پا و دست توشیهرچهکهشدیباتالق مثلمیزندگ

 ...رمیم

 ...بدهمنجات باتالق نیازهک ستینمه چکسیه

 ...کردیمیدگیرسموضع سروهبمگندهکمافتادیروز ادی

 ...باشم دختراهیشب اصرارداشتهشیهم

 ...تونستمینم اما

 ...دیلغز زیمیرومکر سمتمدست

 ...کردم پخشش ومزدمصورت پوستیرو رو ازشیکم
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 ...دمیکشملبهایرو رویصورت رژ ومزدمچشم پشتینازکمچش خط

 ...افتادماهافیقهبمنگاه

 ...بودمهکرد رییتغیلیخ

 ...گرفتم عکسمازخود ومبرداشت مویگوش نیدورب

 نیانال تونستیروزهیهاگ تامکرد ارسالمگندیهشمارهب

 ...کنمیم رفتار لشیم طبقمدارهنیببهبش

 

 ..زدهجرقمسریتویفکر هوی

 ...بودمهگرفت رومخودمیتصم

 

 حرکت اتاق در سمتهب لرزونیقدمها با ومپاشدمازجا دیترد با

 ...کردم

 ...کنم صحبت باهاش ومباش ارغوان شیپمداشت دوست

 ...بشه مطلعمگرفتهکیمیتصم از دیبا
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 حفظ رو خودشیهیروح دیبا و نداشتهدیفا کردن بغلمغیزانو

 ...کردیم

 اومد نییپایهطبق از خدمتکاریصدا ومکرد بازمآرو رو دریالهالب

 ...کردیخدافظمخان رها باهک

 ...کردم حرکت ارغوان اتاق سمتهب

 ...دمیچسب واریدهب و شدهدیکشهدینرس دریهریدستگهبمدست

 ...زد زلمچشمهاهب نیخشمگ و ستادیا ازمنیمتریلیمیهفاصل ربایام

 ؟یکرد درست خودتهواسیاهافیقهچ نیا_

 ...کردم سکوت

 ...نداشتم گفتنیبرایحرف درواقع

 ...کرد پرت خودش اتاقیتو و دیکش دستمو

 بخوره؟هان؟ حسرتمخواهرهکیگذاشت باز موهاتو_

 ...بستم چشمهامو ادشیفریباصدا
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 ...یکنیم فکرهاشتبا_

 ..گرفت مشتشیتو رومموها ازیاهدست و برداشتمسمتهبمچندقد

 ،یکردیمیمخفهرکالیز نارویاهشیهمهکییتو کنم؟ فکر دیبایچجور_

 ُپز و رونیب شونیانداختهدار سرطانمخواهریدیفهمهک امروز نیهم

 ؟یدیم

 ...بزنم موهامومخوایم_

 :دیپرس متعجب شدو عوض دینرسهیثانهب نگاهش رنگ

 ؟یگفتیچ_

 ...میبتراش سرمونومباهمببر رو ارغوانمخوایم_

 ...شدیعصبهدوبار

 ...نکنهاضاف غلط_
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 ...گرفتم جسارت نشییپا نسبتا لحن از

 انعم توهاگیحت...برم پاشهپابمخوایم من...دارههیروحهب ازین ارغوان_

 ..یبشما

 دستشیتو ازموهامویاهرشتهدوبار و رداشتبمسمتهب بلندمدوگا

 ...گرفت

 ...بتراشه سرشو اونمبدهاجاز دیشا_

 :شد قیدقمچشمهایتو و کردیمکث

 مفهومه؟...یندار روینیبچ رو موهات از سرسوزنهنکیا حق تو اما_

 ...شییهوی رفتار رییتغ از شد متعجبمنگاههکمبود من حاال

 ...کردهاشار در سمتهب دست با و ادندمبه دنیپرس سوالهاجاز

 رو ستحوا...کنمیمیتالف بدهنیبب موهاتوهاگ ، هست ارغوانیوقت تا_

 ...کن جمع

 ...کردم حرکت در سمتهب حرفیب

 ...یالزم دکتر...افشارمرسایامینداریروان تعادل_



 

 

ROMANZO_O 

5
4
5 

 

 دیق ومشد خارج ازاتاقش ومشد رفتارش لیتحل وهیتجز الیخیب

 ...زدم رو ارغوان اقاتهب رفتن

 شاهدینادهبش ایراحت نیاهبهک نبودیزیچیرزخمیش اونهنگامخش

 ...گرفت

 ...بذارم دمشیپارو کمترهشدمهمخود آرامشیبراهبهتر

 ...گشتممکاله دنبالمچش با ومشدماتاق وارد

 ...دادم قرارشمسریرو کردنش دایپ محضهب

 ..تویشد منینشدن جدایهوصل انگار...یمیقد اریمسالمباز_

 ...شدم وارد درهبهتق چند با ومرفت ارغوان اتاق سمتهب

 ...دوختمبه روشو و رنگیبیهامچش و بودهدیکش دراز تختیرو

 ؟یبهتر_

 ...داد تکونیسر

 ...نشستم تختشیهلب

 م؟یکنیزیرهبرنامهیچ نظرت_
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 گه؟ید روزهس و چهل صدوهواس_

 ...بزنههیتک تختش تاجهبمکرد کمکش

 ...نشستم مقابلشچهارزانو

 گذروندنیبراهداریکم فرصتهبدونمآدهخوبیلیخمنظرهب_

 روهما چند نیایدار رو فرصت نیا تواالن...شهیلیم طبقهکیزندگ

 وینیبشیدار دوستهنکن...یکنیزندگیخوایمهک اونجور

 ؟یبخورهغصممدا

 ...دهیممعذاب نمرد فکر راحته؟ نظرتهب_

 راحتینکن فکر بهشیکنیسعهاگ اما...ستین راحت_

 انه؟یمباهایهست...شهیم

 دستشو و زد ایدرهب دلشوهک زدیم موج نگاهشیتو دیترد

 ..گذاشتمدستیتو

 م؟یکن شروع ازکجا_

 ...موهات دنیتراش از_
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 (رسامیام)

 

 ...زدم رونیبهخون از سویگ گفتن پرت و چرتهبهتوج بدون

 ...بتراشه رو ارغوانیموها بخوادهکهنخورد خر مغز نقدریاممطمئن

 تامکرد برقرار تماس گاردهایباد با ومگرفت شیدرپ رو باغ ریمس

 ...باشن حاضر باغ مقابل سرموعد

 اشونهسروکل ریتاخ ربعهی بعد ومموند منتظرشون دنیرس محضهب

 ...داشدیپ

 ...کنن حرکتمسر پشتمفهموندمنگاه با جفتشونهب

 ...کردم بازیخراش گوشیصدا با رو در

 ...رفتم بود واناتیحیدارهنگ محلهک آخرباغهب
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 اتاقکیتو نور ومکرد باز رو داشت وجود باغهتهکیاهخراب در

 ...شد پخشهمخروب

 ...شد دوچندانموجودیتومخش دنشید با

 بودهشدهآجرساخت باهشترخرابیب قسمت و بود رطوبت پراز وارید درو

 ...بودهشدهدیکش وارهاشیدیرو مانیسیهیال  و

 ...بودهکرد زشیر واریدیهاهنقطیبرخ مکان بودنیمیقد شدت از

 ...جلوش کرد پرت رو غذاشمزدهاشار گاردهایباد ازیکیهب

 ...قرارداشت چسب دهنشیرو ومبودهبست رو دستهاش جفت

 ...انداختم سرتاپاشهب نفرت باینگاه 

 ...زدیم دودو چشمهاش مردمک و زدیم موج نگاهشیتو ترس

 ...شدم کینزد بهشمآرومآرو ومکرد روشن رو رنگ زرد المپ

 ...نمتیبیم بدبخت وهدرموند نقدریاهخوبهچ_

 شمقابل روهاسلحمفهموند گاردیبادهبهاشار باهک شدهریخمهامچشهب

 ...رهیبگ
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 جرز با ایمبدهخاتم تیزندگهب ریتهی با...دمیم بهتهنیگز دوتا_

 !بکشمت

 :دمیپرس ومدیکش لبهاشیرو از رو چسب ومترشد کینزد بهش

 کدومش؟_

 ...بودهتندشد هاش نفس و بودهکرد هنگ

 :گفتهپتهتت با

 ؟یبکش منویخوایم چراهگیدمگفت بهت رویهمچهمنک_

 ...گذاشتمملبیرو روماهاشار انگشت

 شدم؟ خوشحال هاتهگفت ازیکرد فکر...سسسیه_

 ...بود مخ رو واقعا

 ...شدممخ ترسونش صورتیرو ومزدهیتکیصندلیپشتهب رومدست

 :دادم هاشمچشهب نگاهمو

 ؟یریبمیچجوریدار دوست_

 ...کرد سکوت
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 ...متنفربودم کردنش سکوت از
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 ...فشردم ومگرفت رو گردنش

 ...دارشدیبموجودیتومخش و شد مرورمذهنیتو حرفاش

 ...دمیکش دستموهک شد سرخ صورتش

 ...افتاد زدنهسرفهب

 ...مردنتهواسهزود_

 ...دیچکیم عرق شیشونیپ از

 کمتره؟هان؟ ازون توهگنایکرد فکر_

 :گفت لرزون و آورد باال رو سرش

 ...من...من_
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 ...نزن حرف_

 ...شد جمع خودشیتو و شدهخف مارسمادیفر با

 ...گرفتمهفاصل ازشیقدم چندهکالف

 کن تکرار...افشارممرسایام من نه؟یشناسینم منوهنکیا مثل_

 ...بشه ذهنتیهملک

 ...دادم قرار اشهقیشقیرو ومگرفت گاردیباد دست از روهاسلح

 ازوده؟ی بکشمت_

 ...شدیم حس وضوحهب بدنش لرزش و نشست ترسهب نگاهش

 ...زدم بهشیپوزخند

 ...دمیکش پس دستمو

 ...کشمتینم...نه_

 :دادمهادامهک دیکشیاهآسود نفس

 ...فعالهالبت_

 ...زدم لبهاشیرو رو چسب



 

 

ROMANZO_O 

5
5
2 

 

 ...کشمیممباه رو جفتتون_

 ...کردم نثارشیپوزخند و بست چشمهاشو

 ...ببنده دستهاشومفهموند گاردیبادهب سر با

 ...فرستادممهاهیرهب رو هوا ومشد خارجهروبمخ و نمور اتاقک از

 ...کنم رفتاریاهحرف قاتلهی مثلهکمبرا بود سخت چقدر

 بودم؟ینجوریا من

 ...نفرههی فقط من رفتار نیا مقصر

 ....رادمان سویگ

 

******* 

 

 (سویگ)
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 رو خودش ومچرخوند رو ارغوانیصندل شدمتمومکاریوقت

 ...دیدهنییآیتو

 ...نشستمغهب شنگاه

 ...نزنا رحرفتیز...شد ممنوعیزار وهیگر...آ آ_

 ..دادهیهدمصورتهبیمحزون لبخند

 موش بدون سریرو ومبرداشت زیمیرو از رو بلوند سیگهکال

 ...کردممیتنظ

 ...زدم زل بهش ذوق با

 ...ادیم بهتیلیخ_

 ...زدمیهول لبخندمرسایام دنید با و بازشد اتاق در

 ...داشتم شیدرپ رویپردردسر روز و کردینم برخوردیمنطقمئنمطم

 برسه، بهشونهقرارهماه 5 نیایتوهکییوآرزوها دختر نیا بخاطر اما

 ...کنمیممنرهپنج دستیباهمچ

 ...رسامیامیشخم اخالقیحت
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 ...دیچرخ ارغوان سیگهکال یرو سپس منیرو ابتدا نگاهش

 ...شدم هولهک زد زلمبههدوبار نیخشمگهیثان ازیکسرهب

 ...گرفت رومدست مچ و اومدمسمتهب بلندمدوگا با

 ...هان...کردنشیعملهبهبرسهچهند عبورشمذهنت ازمنگفتهمگ_

 ...ببندم چشمهامو من وهبپر ازجا ارغوان شد باعث ادشیفر

 جودموو ترس و خوردیمصورتمهب شیعصب و نیخشمگیها نفس

 ...بودهگرفت

 ..نبود آوردنمک وقت اما

 ...نبود وقتش ارغوان بخاطر حداقل
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 اشهنیسیهقفسهبیاهضرب ومدیکش دستش از ضرب با دستمو مچ

 ...زدم

 ؟یلدب نویهم فقط بودن برادر از سرت؟یرویانداخت صداتو بازهیچ_

 بهش؟یبگ دروغ

 ...کنهیم امضا مرگمومحکمزنیمهکییحرفهامدونستیم

 ...بکوبه صورتشهب حرفهارو نیایکی بودمالز اما

 ...قرارگرفت نمونیب و پاشد ازجاش ارغوان

 وانارغ بخاطرمدیفهمیم ومیدیکشیم نشون و خطمهیبرا نگاهمون با

 ...کنهینم خطا ازپا دست

 :دمیتوپ بهشهدوبار ومکرد جمع جرئتمومتما

 و قولهیمیکرد صحبتماهب ارغوان و من...یشد ساکت...شدیچ_

 ...یبش مانعمون نکنیسع پس...میگذاشتمهییقرارها

 اتاق از اشهنشست خونهبیهامچش مقابل ومگرفت رو ارغوان دست

 ...میشد خارج
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 ومکرد فوت نفسمو در بستن محضهب

 ...زدم ارغوانیهدیترسیهچهرهبیلبخند

 ...کنهیم عادتهباالخر نترس_

 ...شد خودش اتاق وارد حرفیب و ددا تکونیسر

 با ومکن  باز دروهعجل با شد باعث اتاق داخل ءیش شکستنیصدا

 ...شدمهمواجماتاقیهنییآیهخوردشدیهشیش

 ازش خونیهاهقطرهک شدهدیکشیدست سمتهبمنگاههبالفاصل اما

 ...ختیریم اتاق کفیها کیسرامیرو و شدیمهدیچک

 ..آوردم باال دستشو ومفتر سمتشهب دو با

 :دمیپرسهکیوقت شد داشیکجاپ ازمصدایتو بغضمدینفهم

 !باخودت؟یکرد چکار_

 ...بود روشهروبهب نگاهش و کردیم ریسهگیدمعالهییتو انگار

 ..دیشنینم حرفهامو و دیدینم منو

 :آورد دردهب قلبمو اشهآهستیهاهزمزم
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 تا موداشت خواهِرمن بود؟ خواهرمن اون...مو بدون ارغواِن_

 زه؟یبر هوی موهاشیههمهانصاف...کمند سویگ مثل...زانوهاش

 ازهکیاهپارچیهکیت با و شدهکیهزارت نشیغمگ لحنیبرامدل

 ...بستم دستشومآوردمکمد
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 ونمهم رویلیسینامرد با و بودهبلندشد منیرو بارهاهکیدست همون

 .. بودهکردمهاهگون

 گرفت؟ شیآتمقلب دستش تیوضع دنید از چرا اما

 شد؟یم خنکمدل دینبا

 کردم؟ بغض خونش دنید با چرا

 ...شدهداد سوق بود دستشیروهکیاهپارچهب نگاهش
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 ...باشههداشتمالزهیبخ دیشا_

 ...پاشد ازجاش و دیکش زخمش از ضرب با روهپارچ

 ...اومد خودشهبهتاز انگار

 ؟یدیفهم...نکنمترح منهب_

 ...شد خارج اتاق ازیعصب و نیزمیرو کرد پرت روهپارچ

 ؟یشد سنگدلینجوریاهک تو با کردن چکار

 وماددیم حق بهت رفتارت بابت درصدهی چته،مدونستیمهاگ دیشا

 ...کردمیم کمک بهت مجازاتیبرامخودم

 ...داره درد ،یکنممجازاتهگنایب ومندونهنکیا اما

 ...داره دردیلیخ

 

***** 

 

 ...نبود ازشیخبر و بودهگذشت ساعت چند
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 و دش بازهباالخرهکمبودهزد زل اطیحیورود درهبماتاقیهپنجر پشت

 ...گرفت قرار اطیحیتو نشیماش

 نفس بود باند دستش یروهنکیاز شدمآرو دنشید بامناآروم قلب

 ...دمیکشیاهآسود

 ...شد خارجمدیدیجلو از باالرفت هاهپل ازهعجل با

 از نرفت رونیب جرئت ومدیشنیم رو ارغوان با کردنش صحبتیصدا

 ...نداشتم رو اتاق

 دستهب چمدونهک ارغوان دنید با ومکرد باز رو دریالهالبیآرومهب

 ...شدم متعجب بود،هرفت فرومرسایام آغوشیتو

 :زدم صداش ومکرد پرت رونیب اتاق از رومخود

 ارغوان؟_

 ...اومدمسمتهب و جداشدمرسایام از

 ...امشب نیهم...سویگمبرگرد دیبا من_

 شد؟یچ هوی چرا_
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 ..شدهدیرکشیام توسط دستشهبگیزیچ وهبزنیحرفهنکیاز قبل

 ...ارغوانهشیم رتید_

 رها ازممبهوتیهچهر مقابل و کردمبغل بغض با

 ..کردیخداحافظمهمخان

 ور دختر مادرو رسام،یام ومشدییرایپذ وارد هاهپل از سرشون پشت

 ...کنن وداع تا گذاشت تنها

 دنش کینزد از احتماال ومرسایام رسریز هستهکیهرچ گفتیممحس

 ...شده ناراحت منهب ارغوان

 !!ببنده؟ لشویبند بارویفور وهکن قبول دیبا چرا ارغوان اما

 ...دمکرینم دایپ براشیپاسخ چیه و رفتیمهرژمذهنیتو سواالتممدا

 :گفت منهروب و برگشتمرسایام

 ...ییجامیبر دیبا باشهآمادمبرگشت_

 و شدیخالمدلهت حرفش با امامبودهزدمتوه ای زدیم شورمدلمدونینم

 ..جادشدیاموجودیتویاهناشناخت ترس
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 ...برگشتمماتاق سمتهب لرزونیقدمها با و شدن خارجهخون از

 ...موندم شبرگشت منتظرییرایپذیتو ومدیپوش رو لباس نیتریدستمد
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 ...شدم خارجهخون از بوقش تک با و برگشتهباالخر

 جلویصندلیرو اضطراب با ومدینفهمیزیچ صورتش حالت از

 ..نشستم

 ...شدهکند ازجاش باسرعت نیماش

 ...زدمهگرمههب انگشتهامو ومدیچسبیصندلیپشتهب

 ..میشدیم خارج شهر ازمکمکمیداشت ومانداخت ریمسهبینگاه

 سکوت مقصدهب دنیرس تا ومنداشت رویحرف چیه زدن جرئت

 ...کردم
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 توسط در بوق زدن با و شد متوقفیآهن بزرگ درهی مقابل نیماش

 ..بازشد تنومند، کلیه بایمرد

 ...دیرس باغیآخراهب بایتقر و کرد تیهدا داخلهب رو نیماش

 ..کرد باز منو سمت در و شدهادیپ توقفش با

 ...دیکش خودش دنبال و گرفت رومدست مچ

 ومیشدیمانیس وهخراب اتاق وارد

 ...موند ثابت بودهشدهبستیصندلیروهکیفردیرومچشم

 ...بود هوشیب انگار و بودهشد خشک خون لبشیهگوش

 ...مدیند بودن آشنا از آثارمکرد دقت اشهچهرهب

 صورتیرو رو آب سطل ریامیهاشار با کرد باز برامون دروهک مرد

 ...شد باز چشمهاش و کردیخال پسر

 ...زد رزلیامهب و انداخت منهب ترس باینگاهمین

 ...نجامیا چرا وهشدیچمدیفهمینم

 ...دونستمینم نجایایآدما با خودمو ربط
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 ...باشههداشت ربطمرسایامییهوی رفتار رییتغهب دیبا بودهکیهرچ اما

 ...ستادمیایاهگوش ومکرد سکوتمه باز

 ..دیکش دهنشیرو از رو وچسب رفت پسر سمتهربیام

 ه؟یکیدونید؟میپر رنگت نیهمهواس نه؟ دخترو نیایشناخت_

 ...داد تکونیسر پسر

 شب اون از منیبراهکیهرچهگید باری خودش، مقابلمخوایم_

 ...االی...کاست ومک بدون...یکن فیتعر رویکرد فیتعر

 :زد پچ لرزونیوباصدا دیکشینفس پسر

 ...و  وارغوان ماین بودمو من...بودیکاریمهمون_

 :دادهادام و زد زلمچشمهایتو و کردیمکث

 ...همسرش و رادمان محمد_

 حلیبرا شد گوش سرتاپاموجود ومزد خیمباباماس دنیباشن

 ...بودنهکرد طرحهکییمعما
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 انارغو دنبال چشمش بود وقتیلیخ ماین... میبود مست ماین و من_

 ...نداشتیعاد حالتمشب اون...بود
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 ...دادینم رویخوبهگوامرسایام گردنیهبرآمد رگ وهشد مشت دست

 ..دمیترسیم و خوردینمممشامهبیخوبیبوها

 دشیچمدینفهم...میبود جمع اتاقهییتو مایون ارغوان وینازل و من_

 ادیزیمهمونیصدا سرو...شد بحثش ارغوان زدوبا قات ماین هویهک

 مست من... شدن اتاق وارد زنش با محمدرادمان اما...بود

 هوی اما...افتاد اتفاقهلحظهی زیچههم...ادینمادمییزیچمبود

 ویخون محمد دست و وانارغ دستیتو گلدون وماومدمخودهب

 ...بودهشد پهن نیزمیرو ماینیهجناز

 :گفتمرسایام و کرد سکوت پسر
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 ؟بگم منهدونینم نیاهکییقسمتایخوایم رادمان؟ سویگیشنویم_

 گردنهانداخت وهکشیم ماروین تویبابا

 ارغوان دستیتو رو گلدون...دهیدهاونجابودینازل...خواهرمن

 چرایفهمیم گرفته؟ سرطان چرا خواهرمنیفهمیم...ذارهیمهشدهشوک

 دارم؟هان؟ نفرت ازت

 ...افتادم ومشدمخ زانویرو

 ...نداشت امکانهن

 ...بوده ارغوان دست گلدون

 ...باشههزد منیباباهندار امکان

 ..داشتند رو دنشیشن توان زورهبمخودیها گوشهکمکردهزمزمیاهن

 :زدم داد بلندتر

  نگفتن؟ سیپلهب چراهدار قتیحقهاگ...اگه...نداره امکان... هن_

 ...اومدمسمتهب نیخشمگمرسایام

 ..کرد بلند نیزمیازرو و گرفت دستمو مچ
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 ...دمیشنیم دستش ریز روماستخون خوردشدنیصدا

 ...شتربودیب بودمقلبیتوهکیدرد اما

 برگشت موقع شب همون بابات چون چرا؟یدونیم_

 بخاطر ؟یفهمیم بود ارغوانهیبرعلیچههم...کرد تصادفیازمهمون

 قاتل عمرکابوسهی و جداشد ازخانوادش خواهرمن، تویلعنتیبابا

 سگ نیامه تومه...یدیم پس تاوان...گرفت سرطان...دید رو بودن

 ...سالهنهمیا کرد سکوتهک فیکث

 ..بگمیچمدونستینم

 ..بودمهکرد هنگ رسما

 ...کشتیم منو داشتیدوگانگ حس

 ...دیرسینمهمهمورچهب آزارش منیبابا

 !!بکشه؟ رویکی دیبا چرا

 ..شدمهبستیصندلیرو گاردیباد فرد توسط

 ...زدم زلمرسایامهبیاشکیچشمها با و ناباور
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 :زد داد سرمون و برد باال رو صداش

 رو جفتتون جونهاسلح نیهم بامدار دوست_

 ...آبه مثلمه دیاس..نینکنمرومآیهافیقهبهنگا...رمیبگ
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 ...داشتمیدیشد ضعف احساس

 ...دیدیم تارمچشمها و ومدینم باالمنفس

 ...دمیشنینم صداشو اما کردیم صحبت تیعصبان بامرسایام

 ...دیبکو اشهتوگونیمشت و رفت بودمدست بغلهکیپسر سمتهب 

 ...بستم موچشمها تارشدومچشمها مقابل رشیتصو

 

******* 
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 مارستانیب تختیرو رومخود ومکرد باز چشمهامویالهالبمآرو

 ...دمید

 سمتهب رومدستمخواست ومداشتیدیشد سردرد

 .....شد مانع بود دورشهکیگچینیسنگمببرمسر

 ..شدماتاق واردییروهخند زن و بازشد اتاق در

 گلم؟یبهتر_

 افتاده؟یاتفاقهچ_

 و نیفشارداشت افت گنیم شوهرتون...نیکرد تصادف رانگا_

 ...نیکنیم تصادف مارستانیبهراهیتو

 ...زنمیمیپوزخند شوهر لفظ دنیشن با

 خوبه؟ حالش_

 ..ادیبهک االناستهآر_

 نجام؟یاهچندوقت_
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 ...شدهمانجا دستتونیرویسخت عمل..ساعت 15 بایتقر_

 خارج ازاتاق کردو اشتاددییزیچهپروندیتو و کرد چک رومسرم

 ...شد

 رویدیشد درد و دیرکشیتمسر بودم،هدیشنهکییها زیچیادآوری با

 ...کردم حس

 ...شد اتاق واردمرسایام و شد باز مجددا دراتاق

 ...نشست تخت کناریصندلیرو

 ؟یاومد هوشهبهباالخر_

 ...ندادم بهشیجواب

 ...دمیترسیلیخ_

 ...ختیر فرومدلهت

 ...نشستمگلویتو بغض

 :دادهادام پوزخند باهکمزد زل بهش

 ؟یدیفهم...یریبمیندار حقمنگرفتمانتقایوقت تا_
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 باشه؟ بیمه نقدریاهتونیممه قلب شکستنیصدا

 ...بمب انفجار مثل

 ...ختمیر فرو درون از

 ...منیبابامکنینم باور من_

 ...کرد قطع حرفمو

 ...کردم باور من_

 ...دیچکمچشمیهگوش ازیاشکیهقطر

 ...شد خارج اتاق از و گرفتماز شویخی سردوهنگا

 ...پاشدممجا از اتاق مکرریفضا ازهخست

 ...گرفت وجودمو لرز ومگذاشت سردیها کیسرامیرو رومپا

 ...داشتمهجیسرگ و رفتیاهیسمچشمها

 ...شدم مسلطمخودهب ومزدهیتک تختهب

 ...کردمیمهنگا رو اطراف ومزدیممقد مارستانیب راهرویتو
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 بدترداغونماهیروح دنشونید با و بودمیوخ حالشون مارایبیبعض

 ...شد

 ..شدممجذوب نگاهشمدنید با و گذشتمازبغل رو،هخند پرستاِر
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 رون؟یب نیاومد خانم؟چرا وا_

 ...زدم زل اتاق وارید دروهب ازبس گرفتمدل_

 ...زدیلبخند و انداخت بود دستشیتوهکیغذکاهبینگاه

 ...میکن صحبتمباه ایب...آزادهموقت من_

 ...میشدهمحوط وارد ومیرفت دریخروج سمتهبمباه

 تونستینممهاه گل و درختیحت و بودیریدلگیفضا

 ...بذارهمآد حالیتویریتاث
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 ...دادنیم حرکت رو خودشون و بودن لچریویرو چندنفر

 لبهب لبخند و بود اشونهخانواد دستهب لچریومهیکمیهعد

 ...دنیچرخیمهمحوطیتو

 ...کردنیم صحبت تلفن بامسردرگ حالت بامه ایبعض

 ...مینشستهمحوطیفلز مکتینیرو

 ...شدهریخمدستهب

 ن؟یکرد تصادف شدیچ_

 ...سوختمخودیبرامدل ومدادمدستهب نگاهمو

 ...کردنش رباو ازمداشت وترس بودهشدهدیکوبمصورتیتوهکیقتیحقهب

 ...بودم هوشیب...دونمینم_

 تصادفه؟ بخاطر...هستمهیکبودیجا بدنتیرو

 ...سوختمگلو ومداد قورتیسختهب رومدهن آب

 ؟...شوهرتهنکن_

 ...روگرفت جوابشهکمانداخت نییپا رومسر
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 بلند نشر رو دستهندار حق مرد ؟یکنینم تیشکا ازش چرا_

 ...یریبگهید ازشیتونیم..کنه

 :گفتم بودهکرد اشونهاحاط اشکهکییهامچش با

 تومردک ریگ توگلو،هکنیرمیگ آب بدون شبهنصفهکیقرص مثل_

 ...یزندگ

 :دادمهادامهک زد زلمبه بودیدلسوز از سرشارهکینگاه با

 ...کنهیمماهخفیروزهیهباالخرمحرفها دادن قورت_

 ..گذاشتمسالم دستیرو رو ستشد

 ؟یندار دوسشهمگ...زمیعز_

 مردهیمتونستیم چطور

 و بدذات

 باشم؟هداشت دوست رومرحیب

 !!!داشتم؟ اصال

 ..رفتمهطفر ومبدمنتونست سوالهبیجوابمهمخودهبیحت
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 ...مینزن حرف درموردشهبهتر_

 بهشیزیرهنگا پرستار و شدیم کینزد بهمونمآرومآرومرسایام

 :زد پچ و انداخت

 نه؟یا_

 ...ستادیاممقابلیپوزخند با ریام ومگفتیاوهوم

 ...میبر پاشو_

 :داد جواب پرستار

 ...باشه نظر تحت روز کی دیبا_

 نشیوردینم وضعش نیا با ن،یکن مراقبت نیخواستیمهاگ شما_

 ن؟یخوایمیچهگید شد، پراخت پولتون...رونیب

 ...پاشد ازجاش و اختاندمبهینگاه پرستار

 ..نیریبگهاجاز دکترش از_

 ...ستینهاجازهبیازین_

 ...برگشت ساختمونهب و کردیخداحافظماز پرستار
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 ...انداختماهشونیروییمانتومرسایام

 ..پاشدم جا از ومزد کنار رو مانتو

 ..نخوام کمک ازتو ومریبممحاضر...ندارم کمکتهبیازین_

 نویا...رادمان محمد دختِریندار مردن حقیحت ام،نخو منیوقت تا_

 ...کن فرو سرتیتو
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 ...بود ونیزیتلوهبمنگاه ومبودهنشست مبلیرو

 ... بودهدیبر رومامونمدست درد

 قرصیحاوینیس و نشستمکنارمخان رهاهکمبود غرقمخودمعالیتو

 ..گذاشت زیمیرو رو آب و

 ...یدار دردمکنیم سح...بخور_
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 ...دمیسرکش نفسهی رو آب ومانداخت باال رو قرص حرفیب

 شده؟ تنگمگندیبرا دلت_

 ...نشستملبیرویپوزخندهناخودآگا

 داره؟ دنیپرس_

 ...بود مرددیحرف گفتنیتوهکمداد صورتشهب نگاهمو

 ن؟یبگ نیخوایمیزیچ_

 ...گندم شیپیبرمکن کمکتمحاضر ؟منیفرارکنیخوایم_

 ...شنهادشیپ دنیشن با زد برقمچشمها

 ...شد مرورمذهنیتوهپسر اونیحرفهایههم هوی اما

 ...گندمم دیببخش

 ...شتیپمایبمتونینممنکرد ثابت رو بابامونیگناهیبیوقت تا اما

 ...کرد باز درو خدمتکار و شدمدادن جواب از مانع در زنگ

 بود؟یک_

 ..هستنمساریام آقا دوست گفتن_
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 ...دادمبه نگاهشوهدوبار  داد تکونیسرمخان رها

 ...ستادمیامسرجا خیس آراد دنید با بازشدویورود در

 ..داد سرش پشتهب نگاهشومحرکت دنید بامخان رها

 ...انداختهخون اطرافهبینگاهییپررو با آراد

 ...کوچک افشاریآقاهزدمههبیپوز و دکهچ...بههب_

 ...اومدمسر پشتمخان رها ومافتادهرا متشسهب

 نجا؟یایخوایمیچ_

 ...زدیاهخند تک

 ...کنمهیتصو حسابماومد_

 ...میندارمباهیحساب ما_

 :گفتیجیگ بامخان رها

 چخبره؟ نجایا_

 ...زدیپوزخند آراد

 ..ببرم روهمنهب متعلقهکیزیچماومد فقطیچیه_
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 :دادم جواب بهش پرخاش با

 ...رمیامیقانون زن منهرفت دتای_

 !؟یقرارگذاشت بامنهتوکاف ویبود شیقانون زن_ 

 :دیپرس و انداختمبهینگاهرهاخانم ومگرفت دندونهب لبموهکالف

 قرار؟_

 ..کنم رونشیبهازخون تامگرفت رو آراد لباسیهگوش

 ...دیکش عقب رو خودش

 بزنم؟ حرفیترسیمهیچ_

 :زدم دادیعصب

 حاال ؟یفهمیم...خوامیممیزندگ تو آرامشهذرهیمندار تحملهگید من_

 ..برو نجایاز

 

 ...آرامشم دنبالماومدممن_
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 چراغ پشت زدن بوق مثلهاشتبایآدما با بودن...باباهبس_

 هدر رو شعورت و وقت فقطیرسینمییجاهب...قرمزه

 ..بود محضهاشتبا باتو منیدوست...یدیم

 :دادمرهاخانهب نگاهشو نمهبهتوج بدون آراد

 نه؟یمادرش_

 ...بودهزد زل بهش مبهوت و جیگمرهاخان

 ...آورد رونیب ازشییچاقو و رفت بشیج سمت دستش

 :گفت رفتیممرهاخان سمتهبهکمآرومآرو

 ...رهیبگیجد دامویتهدمبودهگفت پسرتهب_

 کردن؟هپار رو شکمت ای بازو چاقو با تاحاال
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**** 

 

 (رسامیام)

 

 :گفتهکمنشستینازلیهخون مبلیرو

 برات؟ماریبهقهو_

 ...دادم تکونیسر

 ..برگشتهقهویحاویها فنجون با و رفتهچندلحظ

 ...یرسیم نظرهبهخستیلیخ_

 ...نداشتم زدن حرفیهحوصل

 گفتم؟یمیچ بودمه اشهحوصل

 خواهرم؟ سرطان از

 نه؟یبیم شوکابوس عمرهیهکیقتل از

 کرد؟مجهن مویزندگهکیقتیحق از
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 ...خواهرمهیایبدبخت باعثمشد عاشقشهکیدختر پدر

 ...امهزند هنوز ومکنیم حسمقلبیرو فشارهنهمیا

 ...کشمیم نفس هنوز

 ...نیکرد تصادف نیبودمباهمدیشن خوبه؟ سویگ_

 ...اسهزند هنوز...ستینممه حالش_

 :دیپر باال ابروهاشمتلخ لحن از

 ...باباهزنت...هیحرفهچ نیا_

 ...زدمیپوزخند

 ..یاضاف خور نون...سربارمه_

 ...زنته اما_

 :دمیغریعصب

 ...تکرارنکن نویا نقدریا...ستین من زن اون_

 ...کردمهمزهمز روهقهو ازیکم

 ؟یندار دوسشیعنی_



 

 

ROMANZO_O 

5
8
2 

 

 ...زدم چنگ رومموهاهکالف

 ...ندارمهن_

 ؟یچ اون_

 ...بودمرومخ واقعا مکررش سواالت

 ...پاشدممازجا ومنگفتیزیچ

 ...قهوه بابت ممنون_

 ...نکردم داشیپ امامگشتمچیسوئ دنبال

 ...یباشهگذاشت تواتاقییدسشویرفتیوقتمکن فکر_

 ..افتادمهرا اتاق سمتهب

 ...دمیندیزیچمگشت رو زیمیرو

 انینمامچشم مقابل برادرش یها عکس ومکرد باز هارو کشو در

 ...شد

 فوت شیپ سال 6 ای 5هکیکسهن خوردیهامیامروزهب برادرشیهچهر

 ...باشههشد
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 ...خوندم رو پشتش متن ومچرخوند هارو عکس ازیکی

 تنگ اتبرمدلمشیپ ایب زودهیخال جات نجایا...قشنگم خواهرهبمیتقد_

 1098 نیفرورد 23... بشه فدات ماین...شده

 ...کردم حسمصورتهب رو خونمهجو ومانداخت مروزا خیتارهبینگاه

 ...وهشیپ روز 5 مال عکسهایعنی...98نیفرورد25_

 ...خدا ای

 ...دمیکوبمبه رو اتاق در ومکرد حرکت سمتشهبیعصب

 ...فشردممدستها نیب گردنشو

 ..شدمهخف کنمول ؟یکنیم چکار...ریام_

 :دمیکشهعربد سرشهک افتاد زدنهسرفهب

 اصال داداشت...زادهمحرو...کردم اعتمادههرزیلعنتهتوعهب من_

 ...نمرده

 ..دیپر رنگش وضوحهب

 ...کشمتتتتیم ؟یدیفهمینازل کشمتیم_
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 پرت نیزمیرو رو بودمدستمدهکیزیهرچ ومداد هولش عقبهب

 ...کردم

 ...شدمیترمیعصب و گرفتیم جونمهامچش مقابل سویگ ناباوریهچهر

 ...گرفتم تماس ها گاردیباد ازیکی با

 دختر نیاهاگ...فرستمیم براتهکیشنیلوکهبیایمیفور_

 ...کشمتیمهدربر

 ...آقامچش_

 ..افتادهخونیهشمار و خورد زنگهکمکرد قطع رویگوش

 بله؟_

 :زد دادهیگر با خدمتکار

 ...رهاخانم...نیبرسون رو خودتون زود...آقا_

 ...زدم رونیبینازلیهازخون ومدینشن حرفاشوهیقبممادرماس دنیشن با

 ...نشستم نیماش پشتیعصب
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 رنگشون فشار ازشدت و بودهشدهحلق فرمون دورمانگشتها

 ...زدیمیدیسفهب

 ..دادم عذاب رو سویگ من و زد گول منو فطرت پسیههرز نیا

 :دمز ادیفر ومدیکوب فرمونهبیمشت و دیرکشیتمقلب سویگهب فکر با

 ...کشتیم بخداینازل کشمتیم_

 مقابلهک دینکش طول ادیز امایچجور ویسرعتهچ بامدونینم

 ...زدم ترمزهخون
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 ...خوردمگوشهب کردنهیگر نیف نیفیصدا ومکرد باز دروهعجل با

 ...ومدیمییرایازپذهکمکرد حرکت صدا سمتهب
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 هاشلبیرو دستشو و پاشد ازجاشمدنید با کبود، باصورت نیریش

 ..گرفت شدت اشهیگر و گذاشت

 :دینالیم هاشهیگر ونیم

 ...خانم...رها_

 :دمیپرسیعصب

 شده؟ چشممادر نیریش بزن حرف_

 ...مارستانیب بردنش...خورده چاقو...چا_

 ...بهشمزد زل مبهوت و مات

 !بوده؟یکارک_

 ...کرد فیتعرمبرا رویهمچ

 ...اومد جوشهب هاشحرف دنیازشنمخون

 :گفتمیعصب بالحن

 کجاست؟ سویگ پس_
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 کتکشهپسر...بخوره چاقو مادرتونهبش مانع خواست_

 ...آوردمسر رو بال نیامریبگ جلوشومخواستممن...زد

 ...گشتم دنبالشمنگاه باهکالف

 کجاست؟ االن_

 ..برد باخودش اونو زور،هبهپسر_

 ...روندم مارستانیب تسمهب ومشد خارجهخون ازهباعجل

 ...شدم ساختمون وارد دو با ومکرد درپارک مقابل رو نیماش

 :دمیپرس زنان نفس ومستادیایپرستارهستگایا مقابل

 افشار؟ رها_

 ..دومیهطبق_

 ...رفتممدویهطبقهب آسانسور با

 ..شد خارج بخش از من دنیرس با همزمان دکتر

 چطوره؟ حالش...افشار رها_

 ؟یدار باهاشیبتنسهچ_
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 ...پسرشم_

 ...ستینینگرانیجا...میزدهیبخ...نبود قیعم ادیز زخمش_

 ..دمیکشیآسودگ سر ازینفس

 نمش؟یببمتونیم_

 ...دییبفرماهبل_

 ...زدم زلممادریرو و رنگیبیهچهرهب ومشد اتاق وارد

 ...زد زلمبه حالیب و برگردوند سرشو دریصدا دنیشن با

 ؟یبخو مادر؟_

 :زد لبهآهست و داد تکون سرشو

 ...کن داشیپ...سویگ_

 ...بمونم رونیب خواستماز و کرد باز درو دکتر

 ..موندم متظر ومشد خارج اتاق از

 روهبر آراد بود ممکنهکییها مکانمذهنیتوهبرگرد دکترهکیزمان تا

 ...کردمیم رو رویز
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 ...بلندشدملیموبامایپیصدا

 ...تنهاهتالب...فرستمیمهکیشنیلوکهب ایبینیبب توزنیخوایمهاگ_
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 ..اومدمسمتهب و شد خارج اتاق از دکتر

 ...رمیبگ تماس سیپل با دیبا_

 نیا...کنهیم رارفمکن داشیپمتونینمهببر بو سیپلهاگ...نیصبرکن لطفا_

 ...فهمهینمیزیچیکس نیبدمبه رو قول

 ...کرد قبول اام بود مردد دکتر

 ...تمرف بودهفرستادهکیآدرسهبمیمستق ومشد خارج مارستانیب از

 سوزونمتیمهزندهزند...باشههنشدمک سویگ سر از تارموهی کن دعا

 ...آراد
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 ..دمیرسهباالخر تامبودهرایتویساعتمین

 ...بود بزرگ نسبتایگاودارهی بودهفرستادهکیآدرس

 ...رفتم اشهمحوطیوسطاهب نیماش با ومشد رد بزرگش در از

 اطیاحت محض ومشدهادیپ نش،یماش دنید با

 ...برداشتممموباخودیبیجیچاقو

 ...فرستادم براشیامیپ ومکرد ارسالهکاویبرا رو آدرس

 ...بده سیپلهب رو آدرس نیا نشد ازمنیخبرهگید کساعتیهاگ_

 و نمور اتاقهب ومشد رد هاهنرد نیب کیباریراهرو از

 ...دمیرس قرارداشت، راهرویانتهاهکیکیتار

 ...زدم صدا رو سویگ دیترد با

 نورایامه کالهتمآورد مادرت سرهکییبال بعدازمکردینم فکر_

 ...دنبالشیایبهفتیب

 ...گرفت فرا وجودمومتمامخش دنشید با ومبرگشت سمتشهب
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 خنجر پشت از بزدلمآد...یبزن حرف رو رودرهکیستین مرد تو_

 ...زنهیم

 ...زدیپوزخند

 مونآسیمرغاهک ادیم زنت سرییبالهوگرن...ینکنیدراز زبونهبهتر_

 ...کننهیگر حالشهب

 کجاست؟ سویگ_

 ...کردهاشارمسر پشتهب و شد بلند اشهقهقیصدا

 دنشید با و بودهشدهبستیصندلهب هوشیب سویگ

 ...ختیرمدلهبمعالمغ

 ...منم مقصرش ادیم سرشهدارهکییهربال

 ببخشم؟ خودمویچجور

 ...شدهدیکش آراد توسطمدست مچهکمبر سمتشهبمخواست

 ،یموندهزندهاگ اونوقت م،یکرد حسابهیتصومباهیوقت...کجااا_

 ...یبد نجات زنتویبریتونیم
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 ؟یشدهونید...هیچ منظورت_

 ...کرد پخش فضایتو مزخرفشویهقهقهدوبار

 ..کرد پرتمسمتهبیاهاسلح

 ...اونه مال سویگ...موندهزند هرکس...همزمان...رتویتهی...رمنیتهی_

 مغز اونیتو نویا...برسه بهش دستتمذارینممهمریبمهاگیحت_

 ...کن فرو تیفندق

 

 یاغی_دختر#

151 

 

 ...هاستملیفیتوهصحن نیامکردیم فکرهشیهم

 ..دمیدیممداشتمچشهب و تیواقع در حاال اما

 ...بنده موهیهب تیزندگ کلهک انگار
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 آوردن باالیبرامدست و گرفتهنشونممقابل اشوهاسلح

 ...کردینمیهمکارمباهاهاسلح

 نجنو نیاهب روزهی مملکتمون روانشناس دکتر کردیم فکرشویک

 ...برسونه قتلهب رو نفرهی بخوادهکهبرس

 ...باشه دوستش نفرهی اونهک قضا از

 ااممدکترشد ومخوند درس من...یدونست باالترازمن خودتوهشیهم_

 ...یبکش باال خودتویتونست خانوادت پول توبا

 :دادهادامهکمزد مزخرفاتشهبیپوزخند

 رفکهالبت...بود باارزش براتهکیزیچ نیآخریرومگذاشت دست_

 گه،ید دخترهی بغلیتو دنتید با چون...باشههداشت براتیارزشمنکن

 ...داد مثبت جواب من شنهادیپهب

 چیه سویگ آوردن دستهبیتویکنیم اعترافمخودت پس_

 ...داده دیام بهت من لج از فقط...ینداشتینقش

 رویخوب نقش کردنشیعصبیتو دادیم نشون اشهشد مشت دست

 ...داشتم
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 ...دیکش روهاسلح ضامن

 ...سویگ با نطوریهم...کنیخدافظیزندگ با_

 ..نشستملبهب لبخند سرش پشتیها مامور دنید با

 ..دیرس موقعهبهکاو

 تدس از رو تعادلش شد باعث کرد برخورد پاشهب ازپشتهکیریت

 ...نهیبش نیزمیرو وهبد

 ...شدهبست هاش مچ دور بند دستهبالفاصل

 ...مرفت سویگ سمتهبهعجل با

 بازشون... یصندلیهاهیپاهب وپاهاشو بودهبست جلو هاشو دست

 ...بکشه دراز نیزمیرومکرد کمکش ومکرد

 ...افتاد روش و رنگیب صورتهبمنگاه

 اشهگونیرویانگشتها رد و بودهشد خشک خون لبشیهگوش

 ...زدیم ذوقیتو

 ..رافتادهیگ تیوضع نیایتوهکهیلعنتهرمنیتقص همش
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 ...ذاشتینممراحت وجدان عذاب

 ...شدیم اکومذهنیتومها تیاذ و حرفهامتمو

 ...بودهبست گلوموهرا سنگ مثل بغض و ومدیم باال سختمنفس

 ازاشکینازکیهیالمساخت براشهکیبد خاطرات مرور با

 ...گرفت رومچشمیجلو

 ...بودهشدممظلو تخسشیهچهر

 ...بردم نبضش سمت دستمو

 ...زدیکندم

 ..اومدممخودهبماهشونیروهکاو دست قرارگرفتن با

 ...کردم بازش و افتاد اشهشد مشتمسال دستهبمنگاه آخریهلحظ

 ومردک بغلشهعجل با دستش،یتویهشدیخال قرصیهبست دنید با

 ...رفتم آمبوالنس سمتهب

 ...میکرد منتقل مارستانیبهب امبوالنس با رو سویگ
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 ...کنهیخودکشهداد حیترجهکهآورد سرشهبهچهدونیخدام

 ..بودهافتادهلرزهبمبدن نبودنشهب فکر از

 ومودبهگرفتمدستیتو رو دستش اورژانس،هب انتقالش ریمسیتو

 ...زدمیم حرف باهاش

 ببخش نوم...دونمیمیایبرممنیا پس ازیستین فیضع تو...اریب طاقت_

 قول کن باز تویعسلیچشهاهگید باری...کردممجهن تویزندگهک

 ...کنم جبرانمدیم

 ...شد رها دستش ازمدست شدو اورژانس وارد برانکارد

 

**** 
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 نم؟یبب دیبا ویکیباشمخانوم پرستار تومنخوا منهاگ_

 ..باشه سویگ پرستار مردهی داشتیلزومهچمدونینم

 ...آقا نییپا اریب صداتو_

 مارستانیبهب منهکیولازپ رو توحقوقت...کهیمرت بابا برو_

 ...یریگیممدیم

 ...گرفت بازومو شدومکینزد

 ..گرفتهفاصلمازیقدم چند ومزد اشهنیسهب ومدیکش عقب رومخود

 ..آوردم باال وار دیتهد اموهاشار انگشت

 خراب سرتونیرو رو مارستانیب نیا ادیبمخانوم سرییبالهاگ_

 ...کنمیم

 :گفت و شد کینزد دکتر

 ونخ...کن دایپ خون خانومتهواس برو دادیب دادویبجا...آقاهخبرتچ_

 ...دارهمالز

 :گفتم دکترهب رو
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 ..دمیم خونمخود_

 ه؟یچ خونتهگرو_

 ...مثبت آ_

 ..وگرنههبرس بهش خون دیباهگید کساعتی تا..خورهینم_

 ..دمیپر حرفش وسط تیعصبان با

 ...کشمیم شیآتهب نتومارستایب خودتو ادیب سرشییبالهاگ...سیه_

 ...شدهریخمبه تعجب با

 خانومتون امامکن ناراحتتونمنخواست...محترمیآقا بدون حدتو_

 ...داده دست ازمه رو اشهیکلهی

 ..زدم ادیفریعصب

 ...شد اکو مارستانیبیفضایتومصداهکیجور

 ن؟یکنیمیغلطهچ نجایا شما پس_

 ...شد مانعش دکتر و اومدمسمتهب نگهبان
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 وقت...هشینم درستیزیچ ادیفر دادو با اما...نیناراحتمدونیم نینیبب_

 ...نیند هدر رو

 ...نمیبب زنمومخوایم_

 :گفت و رفتیخروج سمتهب و برگردوند روشو

 ...دیتونینم...مهیوخ تشیوضع...متاسفم_

 

 یاغی_دختر#

150 

 

 از رو تارپرس ومرفت قرارداشت سویگ اتاقهکیسمتهب بهشهتوج بدون

 ..کنارزدممسرراه

 ...دیصبرکن...آقا_

 :دیدومسمتهب دکتر

 ...ممنوعه ماریب دنید...رهینم کلتونیتو حرف چرا_
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 ...دمیکشمخش سر ازینفس

 ...لطفا..قهیدق پنج فقط_

 ..شد خارج اتاق از و کرد قبولیدرموندگ با دکتر

 ...گرفتممدستیتو دستشو ومنشست تختیهگوش

 باز چشمهاتوهاگ...کردم تتیاذیلیخ...ریشهتول منو شببخ_

 ...کنم جبرانمدیم قولممنیکن

 ...دیشنینم حرفهامو انگار و نخوردیتکون اشهبستیچشمها

 ...یببخش منومدواریام...محضهاشتبا...کردمهاشتبا_

 

**** 

 

 (سویگ)

 

 :دمیپرس پرستار دنید با ومکرد باز چشمهامومآرو
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 کجام؟ من...شدهیچ_

 ...زدیلبخند

 قرص...یهوشیبهروز 0 االن ؟یدیخوابهروز چندیدونیم_

 اجیاحت خونمهمکی...میداد شو و شست رو اتهمعد...یخورد

 لطفهبهالبت...بودهگذاشت سرشیرو رو مارستانیب شوهرتونهکیداشت

 ...میزد وندیپمه اتونهیکل ،هیکل دیخر

 ...انداختممدستهبینگاه

 ...بودهشد دیشد دردش بود گچیتوهکیستد

 ...دادمخوردهبیمسکن پرستار

 چنده؟هیکل متیق_

 ...داده پول ونیلیم 83 شوهرتمکن فکر...باالهب ونیلیم 53 از_

 ...دمیکشیپوف

 ...کاشتمواسهگید قرضهی

 ..شد خارج اتاق از پرستار
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 ...گرفت جونمچشم مقابل شیپ روز چهاریهاهصحن

 ...رهاخانم خوردن چاقو و آراد بایریگدر

 ...دنمیدزد آخر در و نیریش منو زدن کتک

 درآوردم؟ نجایسرازیچجور من پس

 ...دمون ثابت قرمز رز گلهدستیرو و افتاد تخت کنار زیمهبمنگاه

 ...شد وارد لبهب لبخند ریام و بازشد اتاق در

 چطوره؟مخانوم_

 ...دیپر باال لحنش دنیشن ازمابروها جفت

 ...کردن زخورشیچ حتما

 ...نگفتمیزیچ ومگرفت رو ازش

 و آورد رونیب سرش پشت از رز گلهشاخهی

 ...گذاشتماهنیسیهقفسیرو

 ...نکردمیتوجه

 ...نشست تخت کناریصندلیرو
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 ...افتادهرامچشمیهگوش ازیاشکهقطر و بست گلوموهرا بغض

 ...گرفت رو اشک انگشتش با ریام

 ...کردیمیبازماحساسات با داشتممطمئن
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 ..بودمهافتادیدوقطب شیپر روانمآدهی ریگ من

 :گفتیتابیب لحن با و کرد کینزرمبه رو صورتش

 سو؟یگ_

 ...افتادهرامازچشم اشک ازیاهگیدیهقطر

 ...ینزنمصداینجوریا کاش

 ...ینکن بودنا روحمویکرد نابود رومجسمیوقت کاش

 ...ندارم تحمل من
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 ..شهیم خوبمجس درد

 ...شهینم خوب چوقتیههبش واردمآد روحهبهکیدرد اما

 ؟یبخشیم منو_

 :دادهادام نگرفتیجوابیوقت

 ...استهزندینازل برادر_

 ..شد سختمبرا دنیکش نفس

 ...زدم زل بهش مبهوت و مات ومدیکش سمتشهب نگاهمو

 گناهه؟یب پدرمنیعنی پس

 ...کنمیم فیتعر برات رویهمچ بهترشد اوضاعتیوقت_

 ...کردم تیهدا رونیبهب رومبازدممآرومآرو ومبست چشمهامو

 ...یباش دارشید مشتاقیلیخمکن فکر...دنتیدهاومدیکی_

 ...برگردوندم ازش رومو

 ...ستمینیکس دارید مشتاق من

 ...ارمشیبمریم_
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 ...بستم اموچشمه خروجشهب تیاهمیب

 خونسرد من، دادن عذابهنهمیبعدازهکمکن اشهخفمتونستیم کاش

 ...فتادهینیاتفاق انگارهنکن رفتاریجور وهنباش

 ...شهیم قبل مثلیهمچ دیببخش گفتن دوبار باهکرد فکر

 ...هه

 ارویدیهگوش ومفشردمدستیتو بودهآوردهک رویگلهشاخ حرص از

 ...کردم پرت

 مشت ریز منوههرز زنهییادعا با فقط ویمدرک چیه بدونینتلع اون

 ...شکست رومقلب و کرد خورد غرورمو...کردهل لگدهاش و

 دراره؟مدل از خوادیم حاال

 ...بتونههمحال

 ...رمیگیممرحیب گرگ نیاز طالقمو من

 دوست هروقت وهزیبر زهر داشت دوست هروقتههرت شهرهمگ

 ...ارهیب پادزهر داشت
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 بودم؟ شیباز شبهمیخ عروسکهمگ

 نبودم؟مآد منهمگ

 ...دارم دلمآدم من

 ...شهینم درمانیمرحم و چسب چیه با شکستنشهکیدل

 ..شد بازمآرومآرو در

 ..افتادیصورت کفش جفتهیهبمنگاه

 ...موندم ثابت صورتشیرو ومآورد باال ها کفش از نگاهمو

 ...ستادیا ازحرکتیاهلحظیبرا هاهیثان

 دم؟یدیم خواب من

 ...گرفتممپا ازیشگونیو

 ...داربودمیبهن

 ...بود خودش

 ...نجایا

 ...منیقدم کی
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 ...کرد زشیرماشکها

 ...صدازدم اسمشو لرزونیصدا با

 !گندم؟_
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 ..گرفتیجامآغوشیتو و اومدمسمتهب دو با

 ...بودهشد تنگ شتداهکیآرامش و آغوششیبرامدلهک چقدر

 ...دادیم آرامشیبو تنش

 ...ننکنممحرو آغوش نیاز منوهگید باری ومبد ارویدنمتمومبود حاضر

 ؟یآبج_

 فراموشمدردهاههم صداش دنیشن با و زدیم موج عشق صداشیتو

 ...شد
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 ...یآبج عشِق...یآبج دِل جون_

 ...بودهشد تنگ براتمدل_

 ...صداش بغضیبرا دیلرزمدل

 ...نشستم زیخهمین ومکرد جداشمازآغوش

 ...نشست تختیرو و دیکش باال رو خودشمگند

 ؟یینجایاهکهکرد تتیاذ جونیسام_

 ..دینچرخهآر گفتنیبرامزبون

 ...نتونستم

 خرابمگند تیذهن تا دینچرخمزبون امامبود دلخور ازش هرچند

 ...نشه

 ونجا؟اهکینشد تیاذ...بگو ازخودت...زمیعزهن_

 ...شد تنگ براتومدل فقطهن_

 ...دمیبوس دستشو پشت ومدیپاش بهشیلبخند

 ...کردم پاک اشکهاشو
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 ...میریممباه ومریگیم طالق ازش

 ...ادماش شهرو نیازمیشیدورم

 ...کنن تمونیاذمذارینمهگید

 ...جنگمیم باهاش نفس نیآخر تا و بخشمشینم

 

******* 

 

 بعدهما کی

 

 ...برگشتممیزندگ سابق روالهب بایتقر و ذشتگهکمای حدود

 مویکرد مکان نقل باغهت ساختمونهب کالهک تفاوت نیباا

 ...دادم استعفاهازکارخون

 ..دمیوترخریکامپهی ومگرفتیمال امور از حقوقمویهموندهت

 ...مکرد قبول دانشجوهارویهاهنام انیپا و پیتایکاراهخونیتو
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 ...نکنمهنگاهم صورتشیتوهک هست سردیحدهب ریام بامرفتار

 آمد و رفت عمارتهب قبل مثلهگید وهدلخور ازشمهمگندیحت

 ...کنهینم

 دشخو مکنیم شکهکهکنیمهتوجمبه نقدریایرپوستیز وقتایگاه

 ...باشه

 خودش شیپ تامنداد نشونیالعمل عکس چیه هاش محبت دربرابر

 ...نکنه الیخ فکرو

 ...مرد دادیم جون نگاهتمینیبراهکییسویگهبفهم دیبا

 ...مباشیاهنیکمتونیممههانداز همونمباش عاشقمتونیمهک همونقدر من

 ...سپرده پسرعموشهب روهکارخون وهکردهرابط قطع دوستهاش با
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 ...بس وهشد رباشگاهشیدرگ فقط ارغوانیهاهگفت طبق

 ...کردم عوض اموهافیق و پیت کالمدگنیهقیسلهب

 ...خورد باچشمهاش منو رسمامروشدهروب ریام باهکیاول روز بماند

 ..نشد بشینص منیخی سردوهنگا جزیزیچ اما

 ...زدم عمارت درهبهتق چند ومدیکشملباسهاهبیدست

 ...کردمتیهدا داخلهب لبخند با و کرد باز درو نیریش

 ...کردم حرکت اتاقش سمتهب ومکرد تشکر

 ...بزنم حرف باهاشمگرفتمیتصمهما کی بعداز

 ...زدم در ومستادیا اتاقش مقابل

 ...تو ایب_

 ..شدم وارد ومکرد باز درو

 ..اومدمسمتهب لبخند با و زد برق چشاش اتاقشیتومدنید با

 ..یاومد خوش_

 :گفتمهکوتا سردو
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 ...میبزن حرف دیبا_

 ...نیهم

 شباهامخواستیمهکیکلمات نیاول درمقابلش، سکوتهکمای از بعد

 ...شهینم ندشیخوشا چندانمبذار ونیدرم

 ...کنمیم گوش_

 ...رمیبگ طالقمخوایم_

 ...داد رونیب سخت نفسشو و بست چشمهاشو

 ؟یگفتیچ_

 :کردم تکرار تیقاطع با

 ..خوامیم طالق_

 ...ترشد کینزدمبه

 ؟یخوایم طالقهک_

 :دادم جوابممحک

 ...آره_
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 ...دیکش صورتشهبیدستهکالف

 !طالق؟یهدربارهآخ...یزد حرفمباهاهکمای بعد...سویگ نکنمیکفر_

 ...زد زلمچشمهاهب

 ...وردمینمخودیروهب اما دیلرز نگاهش بامدل

 ...نزن حرفشو_

 :زدم دادهک گرفتماز روشو

 ...باشهمیزندگیتو زتایاثرمخواینم...بودیالک ازدواجمونماولش از_

 ...گذاشت سرشیرو دستشو
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 خواهرمو ؟یآوردسرمهبیهرچ ستینمبس ؟یدینممطالق چرا_

 اریب لیدلهی... یشکست رومقلبیکرد خورد غرورمویکرد جداماز

 ...جداشم ازتمنخواهک

 ...کرد سکوت

 ...مشچرخوندمخود سمتهب ومگرفت بازوشو ومرفت سمتشهبیعصب

  ؟یشد الل ؟یزنینم حرف چرا_

 ...بستیعصب چشمهاشو

 :زدم داد صورتشیتو

 ...جداشم ازتمنخواهک اریب لیدلهی_

 :دادزد

 ...شدم عاشقت_

 ...دمیخند بلندیباصدا ومزدیپوزخند

 :دادم جواب حرص با شدمتموماهخندیوقت

 ...میدیفهم رو شدن عاشقیمعن ومینمرد_
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 ..گرفت رومدست مچمبش خارج اتاقش ازمخواست

 ...محضه حماقت دادنت ازدست...آوردم دستتهبهتاز من سویگ_

 ...کردم آزاد رومدست

 ...دادنه زجر...ستین آوردن دستهب نیا_

 ...براتمکن جبران رویهمچهبدمبه فرصتهی_

 تو...افشارمرسایامیداد دست از رومداد بهتهکیفرصت تو...متاسفم_

 رمتنف ازشونهکییادمها...کشت رومآد هزارتا اون...یبدترمه تلریه از

 وقعتهمردمآدهی از...یبود عاشقشهکیکشت هرروز رویکس تو اما...بود

 ...باشهنداشت بودن عاشق

 ...شدم خارج اتاقش از گرد عقب

 ...ستادمیا واریدهبهزدهیتک 

 ...بودهشدمتمومتوان انگار

 ...نداشتمیزندگ باهمقابلیبراینجوهگید

 !بده؟ نشونمبه خوشیرو خوادیمیک پس
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 ...باشهمحواس دیبا

 ..بکشم افسارشو ،"خوامشیم"کوبهیپاممدلیوقت دیبا

 ...زارویچیلیخ ادیب ادشی تامریبگ شگونشین

 ...رهینگ مریآلزا

 ..بندازم ادشی روییزایچهی دیبا

 ...دنبو الشیخ نیعمرحیبیاو ومدکن جون منهکیلحظاتیتلخ مثل

 ...زمیبر آب عشقش سر پشت ومببند رومچمدونمبتون دیبا

 :بفهمونممدلهوبمباشیقو دیبا

 ..."ستیوانگید کردنیعاشق رفتن، وقت" 
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 (رسامیام)
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 ...بودهموندهشدهبست درهبمنگاه

 ...حقمه

 ...حقمهمنیببیسرد ویمحلیبیهرچ

 !طالق اما

 ...رهینممتوکتمرقهی نیا

 بره؟مبذار ومکن ولشیچجور

 شناسنامش؟یتوهبرهگیدیکیماسمکن تحملیچجور

 ...خورد زنگمیگوشهکمبود غرقمخود افکار تو

 ..دادم جواب اشهشمارهب کردنهنگا بدون

 بله؟_

 ...ستین زونیم حالشهدختر نیا...آقا_

 ...امیممدار_
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 رونیب اتاق از چیسوئ برداشتن با ومدیپوش رو لباس نیتریستدمد

 ...زدم

 ...بود حسابهیتصو رو امروز

 ...کردم توقف اشهخون مقابل ومکردیطیاهقیدق ستیب رو ریمس

 ...رفتم باال هاهپل از ومشد ردیورود از

 روش و رنگیب صورتهبمنگاهورودم از بعد و بود بازهمین در

 ...افتاد

 ...زدم زل بهش نفرت با و کرد پر وجودمومخش

 !شکستم؟ رو سویگ دلیک بخاطر من

 ...فشردم ومگرفتمدستیتو اشوهچون ومشد کینزد بهش

 ...شد پخش هوایتو جونشیب آخیصدا

 درد تک تک دیبا...یبشهخستیبخواهزود هنوز...بکش درد_

 ختیرهکییها اشکهرذهذر بخاطر باد...یبکش رو دیکش سویگهکییها

 اصتق دیبامه فطرتت پس داداش اون تو فقطهن...یبد پس تقاص

 ...خواهرمو شدن پرپر تقاص...بده پس
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 ...ارهیب روینازل لیموبامخواست گاردیباد از

 ...کردم باز رو طناب ومداد دستشهب رو لیموبا

 ...بزن زنگ بهش_

 ...رفت هواهب مجدد آخشیصدا ومدیکش دهنشیرو از رو چسب

 ...یکارمداداش بامخوردهگومکرد غلطیسام_

 ...بکن رومگفتهکیکار...هرزه شوهخف_

 دوبوق از بعد و گرفت رو برادرشیهشمار لرزونیدستها با

 :دیچیپهخونیفضایتو منفورشیصدا

 خواهرخوشگلم؟مجان_

 ...باشه بار ای سکویدیتو دادیم نشون خط سمت اونیصدا سرو

 ...گرفتمینازل از رویگوش

 پست خواهرتویهجناز ،ینباش رانیا پرواز نیبااول_

 رواله؟...براتمکنیم

 ؟یهستیتوک_
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 ...افشارمرسایام...خان ماینممرگتیهفرشت_

 ...بود مشخص وضوحهب صداشیتو رو ترس و افتادهپتهتتهب

 کجاست؟ینازل...نا_
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 ...زدمهیتکمزانوهب ومگذاشتینازل قابلم زیمیرو پامو

 ...زدم زلینازلیچشمهاهب نفرت با

 ...برسون زودخودتو...کنمینم نیتضم اما..استهزند هنوز_

 ...کردم پرت بغلشیتو رویگوش ومکرد قطع رویگوش

 ...نیاومد خوش منمجهنهب_

**** 
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 ...برگشتم عمارتهب ومنشست رول پشتیعیفج سردرد با

 قدمهاشهب من با نشدن رو رودریبرا و دیرس بامن همزمان سویگ

 ...دیبخش سرعت

 ...ستادمیا روشهروب ومشدهادیپهعجل با 

 ...فرارنکن_

 ...کرد عبورمازکنار و کرد کج راشومبه تیاهمیب

 ...بزنه موج عشق شیعسلیچشمهایتوهگیباردیهنکیایبرا زدیم پرمدل

 ..بودهشد خاموش عشق آتش اون انگار اما

 توسط بودهکرد خاموش رو آتششهکیآب امامبرا بود سخت

 ...کردیم نابود منو نیا و بودهشدهختیرمخود

 ...دمیکش دراز تختیرو ومرفتماتاق سمتهب

 ...زدم آتش ومآورد دریپاتخت ازیگاریس

 ...خورد درهبهتق چند و شد پخش هوایتو دودش

 ...تو ایب_
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 ...گرفتممگاریس ازیتر نیسنگمکا ومشد متعجب دنشید با

 ...گذاشت زیمیرو رو دستشیتویهپوش

 نیتوهممه رومدار بهتهکییهایبده مبلغ...طالقه درخواست نیا_

 ...دمیم پسهذرهذر همشو...نوشتم ها کاغذ

 ...برداره حرفاش از دست تامصدازد اسمشو طاقتیب

 ...سویگ_

 ...میریم نجایازهتاآخرهفت...کردم دایپ شهر نییاتوپهخونهی_

 ...سویگ_

 ...میجداشمازهیتوافق ویبزن امضاهاروهآخرهفت تامدواریام_

 ؟یمتنفرماز چرا_

 ...زد زلمصورتهبیخنث سردو و گرفت نیزم از نگاهشوهباالخر

 ...اومد دردهبمقلب و زد خی نگاهش بامتن

 آب من ویریبگ آتش توهاگ فقط...ستمین متنفر ازت من_

 ...بخورم آبومدیم حیترج باشه،متودست
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 ...شد حبسهنیسیتومنفس

 

 یاغی_دختر#
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 ...دیکوبمصورتیتو رو کلماتشیرحمیب با

 ...نهکیزخم قلبمو وهبد نشون نفرتشو اوج تونستینم نیبهتراز

 ور نفرت ومخشیهشیر من...کردمهاشتبامدار قبول...دمیم حق بهت_

 ...کاشتم دلتیتو

 ...کردم وسکوت بست نفسموهرا گاریس دود

 ...کرد بازش و رفت اتاقیهپنجر سمتهب 

 ...دمیکشمخود سمتهب ومگرفت دستشو ومشد کینزد بهش

 ...بود انگشت بند دویهاندازهب صورتمونیهفاصل

 ...رفت فرومدره هاشماخ



 

 

ROMANZO_O 

6
2
4 

 

 ...مکرد فوت صورتشیتو گارمویس دود

 ..شههخف گاریس دود باهبهترهنش پر تو عطر باهکیاهیر_

 ...دیلرزمقلبمزد زل چشمهاشهب

 ...بودیدنیدمبرامبازه اما زدیم موج نفرت نگاهشهتهنکیباا

 ...گرفت قرارمآغوشیتو علنا ومبرد گوشش سمتهب رومسر

 ...شده دیخورش عاشقهکمایخی مثل من_

 ...شدم مانعشمدستها بافشارهکهریبگهفاصل کرد تقال

 ..داشتم ازین آرامش نیاهب من

 ..زورهبهشدیحت

 ...گرفتهفاصلماز 

 ... افشاریآقایش کینزدمبههندهاجاز خودتهبهگید_

 ...دبوهکرد مجازات منو اون و زدیم پر زبونش ازماسم دنیشنیبرامدل

 ...خوامینم تورو من_

 :گفتمهک تادافهرا در سمتهب
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 گور ومگ خودمو منهکن نگات من مثل کن دایپ رویکیتو_

 ..کن رونیب ازسر رو طالق فکر...کنمیم

 ...شد مشت دستهاش و ستادیا

 :دادزد و چرخوندمسمتهب روشو

 آدمایتونیمیدار پول چونیکرد ؟هان؟فکریهستیکیکرد توفکر_

 روههم؟یبکن احساسشون بایخواست ؟هرکاریبخرمه رو

 و غد و لوسمآدهی؟تویقراربد خودت دستیهچیباز

 ....بره شیپ خودت لیم طبقیهمچیخوایمهکیهستیازخودراض

 ...کردم خاموش گارمویسیهموندهت

 مثل خوردن حرص ازشدتهک بهشهتوج بدون و خونسرد

 :گفتم د،یکشیم نفس تند و بودهلبوشد

 ...رادمان سویگیریبگ طالقمارذینم ومخریم رو ایدن کلهباشمالز_

 ...یعوض_

 ...دیکوب درو و شد خارج اتاق از

 ...نشستملبیرو لبخند
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 ...ومدیممخوشیباز نیاز داشتهتاز انگار

 ...میبچرخ تا بچرخ پس

 ...یاغی ِریشهتول...شمیم مرحمتمخودم زدم، دلتهبمزخ منهاگ

 

 یاغی_دختر#
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 (سویگ)

 

 ...افتادمهرا باغهت ساختمون سمتهبممحکیقدمها با

 ...یند طالق منویدیخند عمت گورهب تو

 ...دمشیکوبممحک ومکرد باز درو

 ...دیپر رونیب اتاقش ازمگند

 ؟یآبجهشدیچ_
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 ...کردم عوض و ملباسها ومرفت اتاق سمتهب

 من...کن جمعمکمک لتویوسا...میریم نجایازهگید فردا_

 ..بدممانجا روهخونیکارامریم

 ...افتادمهرا در سمتهب ومدیپوش کفشهامو

 ...گرفتم شیپ در رویخروجهرامدره فکر و خراب اعصاب با

 ...دش ردممقابل از باسرعت نشیماش سرکوچه،مدیرسهنکیا محضهب

 براش رو دمونیجدیهخون آدرس ومبرد باالیتاکسیبرا رومدست

 ...کردمهزمزم

 

***** 

 

 ...نکردهیزندگهخون نیایتویکس سالهاست انگار و بود اکخ جاههم

 ...دوخوابهینقلیهخونهی

 ....طبقه دو ساختمونهیمدویهطبق
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 ...داشتن قرارمهیروهروبهک داشت واحد دوهطبق هر

 ...جوون زوجهی و بودن انسالیم مرد و زنهی اولیهطبق

 ...بودیخال رومونهروب واحد ومیبود ماهکمهمدویهطبق

 ...دادمهگرمسریباال هاشوهگوش ومانداختمموهایرویسر دستمال

 ...شدمهخون نظافت مشغول ومداد باال رومشلواریهاهپاچ

 ...رونیبمیبزن نحسیهخون ازون فردا نیهم دیبا

 ..زدمهکل سرو افشارا با ومکرد تحملیهرچهبس

 حالیهگوش و شدمتموهباالخرهک دیکش طولمکار چندساعتمدونینم

 ...دمیکش دراز نیزمیرو

 وازپرمرسایامیحرفها سمتمفکر و شدهدیکش سقف سمتهبمنگاه

 ...کرد

 ...کردم لعنت خودمو و دیلرزمدل حرفهاشیآور ادی بامبازه

 ...زدم تشرمزودباور وهساد قلبهب

 ...یایبهکوتا دینبا نباریا
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 ...نخورمهضرب تامدینم شگو حرفتهبهندفعیا

 ..شدم خارجهخون از ومدیکشموضع سروهبیدست ومپاشدمازجا

 ...کردم حرکت هاهپل سمتهب ومکرد قفل درو

 شازیانسالیممخانو و شد باز ها واحد ازیکی درمدیرس اولیهطبقهب

 ...اومد رونیب

 ...سالم_

 ...دخترممسال_

 ...انداخت هاهپلهبینگاه

 ساختمون؟ نیتوایاومدهتاز_

 ...خدابخوادهاگهآر_

 ...دخترمیبسالمت_

 ..شدم خارج ساختمون ازیخدافظ با ومزدیلبخند

 با ومداد حرکت ابونیسرخ تا اموهخست و حالیبیقدمها

 ...برگشتم عمارتهبیتاکس
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** 

 

 ...بودهکرد جمع لشویوساهذرهذریخوشحال بامگند

 ...بود رفتن وقت و بودهشدمانجا کارهامونیههم بایتقر

 ...باشههفتادینمقل از یزیچ تامانداختهخون اطرافهبینگاه

 :گفتمهگندمهنکیا تصور با و شد درباز

 ...ببرمشماینمهفتیب نورایامکالمهگید...کنچک اتاقتو وروجک_

 ...یباش لجباز نقدریاهشینممباور_

 ..شدم نیغمگ دلخورشهنگا دنید با ومدیچرخ ریامیصدا با

 ...شدمیدلسوز مانع بودهموندمدلهب ازشهکیاهنیک اما
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 ...نبودم بلد رو دنیبخش من

 ...انداختمسرتاپاهبینگاه

 ؟یکنیم غیدر ازمن خودتویدار_

 ...براش بود جواب نیبهتر سکوت

 ...نداشتم گفتنیبرایحرفهکیمنیبراهیتوج نیبهترمدیشا

 ...ازش شدن دور بخاطرمدیم جونمدارهک دونستیمهچیکس

 ...احساساتمهب اعتماد باری بود بس اما

 ...برندارمیقدمماحساس باهگید تامکرد داغ رومدست پشت

 ...چرخوندهشدیخالیهخون دور دورتا نگاهش و زدهیتک واریدهب

 ازت من...دمیم طالقت ایراحت نیاهب نکن فکر اما...یبرمذاریم_

 من جزهب رویکسماسیندار حق اما...باش دور...گذرمینم

 ...یقراربد توشناسنامت

 ...فرستادم رونیب رومبازدمیعصب ومشدهکالف شییزورگو از
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 زنگیستپ صندوقهی مثل دیبا رفتنشون، از بعد کننیم فکر ایبعض_

 اما...یبمون امشونغیپ منتظر کردن، ولتهکیاهنقطیتو درست زده،

 دلشون بند...دارن پا...دارن دل آدما...ستین نطوریاهشیهم...نه

 رویمسافرمکدو...رنیم و کننیمممحک کفشهاشونو بند بشه،هپارهک

 ریبمونه؟د قطار منتظرهمتروکهستگایاهییتو سالهاهکیدید

 هشبیبزرگسالیتو امامداشتیبچگیتوهکییآرزو مثل...ریامیاومد

 تداشتن دوست فصل...ادینممکارهبهگید داشتنت دوست...دمیرس

 ...گذشته

 ...زدم رونیبهخون از نشیغمگ وهوارفتهنگاهب تیاهمیب

 صورتشیتو حرفهارو نیا ومبش سنگ تامدیکشیچهدونیخدام

 ...بکوبم

 ...زدمیممزخ ومبودهشد سنگ

 ...شه خنکمدلمکی حداقل تا

 :زد ادیفرمقلبهک بود نجایا اما

 ..."یسوخت خودت شتریب من نظرهب اما شد؟ خنک دلتیمطمئن"
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 یاغی_دختر#
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 ...نشدمرسایام ازیخبر ل،یوسایههم کردن جمع زمان تا

 ..نگرفتیسراغهگیدهک بودهکوبندیادیزمحرفها انگار

 ...کردمهتجرب درونش رویهمچهکمدادیعمارتهب نگاهمو نیآخر

 ...یناخوش ،یخوش ترس، اضطراب، غم، شق،ع

 ...گرفتمرنگ دیسف ساختمون از نگاهمو

 ...کنمیخداحافظمخان رها از تامرفت ساختمون سمتهب ادبمرسهب

 ...شدمقدمهمباها لشیم برخالف ومگرفت رومگند دست

 ...زدم درهبهتق چند ومستادیا در مقابل

 ...کرد باز رو در خودشمرهاخان

 ...میکنیم زحمت رفعمیدار مامرهاخان_
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 ...ادد بودهزد زل نیزمهبهافتاد نییپایسر ومبااخهکمگندهب نگاهشو

 شیپ انجیا...نیبمونمبخوا ازتونهکمندارمهییرو اما...نیرفتینم کاش_

 مقصرمپسر منو رو اعظمش بخش و نیدیکشیسختیلیخ ما

 ...نیببخش مارودوارمیام...میبود

 ...دادم دست باهاش ومدیپاش نشیغمگ صورتهبیبخندل

 .. کردهزمزمیخداحافظ لب ریزمگند

 ...دمیکش عمارت داخلیسرک بارآخر،یبرا  دنشید بخاطر 

 ...گرفتمهخون از نگاهمو دیناام و رفت من جلوترازمگند

 ...رفت_

 تکون سر حواسیب ومگرفت عمارت از اموهریخهنگارهاخانم حرف با

 ...دادم

 دنبالش طرفهی از ویکرد بشیتخر طرفهی ازهبگ ستینیکی

 ؟یگردیم

 ...کنهیحالمقلبهب دیبایکی نویا
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 ...زمیعز قلب کنهآماد دنیبر دل ویدلتنگیروزهایبرا خودتو

 ...یکن رونیب ازخودت اونو تیابدیبرا دیبایزودهب

 

***** 

 ...میکرد مکان نقل موندیجدیهخون سمتهبمغ ازیبارهکول با

 پشتهب پشتمگند با و گرفت رو توانمونمتما لیوسا دنیچ

 ..میشد ولو نیرمیرومه

 سو؟یگ_

 بله؟_

 ...کهیکوچ چقد نجایا_

 ...بودمهکردهآمادمگندیباال توقعاتیبرا رومخود

 رزبونشیز افشارا عمارتیدرندشت ویخوشمطعهکیکس هرحالهب

 ...ادینم چشمشهبینقلیهخون نیا مطمئناهباشهرفت
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 قول بهت... جونیآبجمیکن شروع صفر از دیبا_

 ...بزرگتریهخونمیریممکمکمدیم

 بند بندیتو رو آرامش گرماش ومخورد رویچا ازیقلپ

 ...رکردیسرازموجود

 ...رفت رونیبمتن ازیخستگ

 ...رفت اتاقش سمتهب و پاشدهازیخم بامگند

 

 یغای_دختر#
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 اتاق جفتمونهنکیا و عمارتهب نسبت داشت خوب حسنهی نجایا

 ...میداشت

 ...قراردادم زیمیرو ومبرداشت روینیس

 ...کردم باز رو بالکن در ومرفتماتاق سمتهب
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 تاریگیصدا انگار و شد بلند بغلمون واحد ازینیدلنش آهنگیصدا

 ..بود

 ...بالکنش سمتمدیکش سرک متعجب

 !!!نبود؟یخال مایبغل واحدهمگاما

 خودمو ومانداخت باالیاهشون الیخیب و شد قطع آهنگیصدا

 ...کردم ولو تختیرو

 ...بودهیخستگ ازیناشمتوه احتماال

 ...رفتم فرویخبریبمعالیتو شدمگرهکمهامچش

 

** 

 

 لزمبهمبااخ وهنیسهب دستهکمگندهب ومدادمبدنهبیقوس و کش

 ..کردمهنگا بودهزد

 !چرا؟یطلبکار ه؟یچ_
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 ..کنمیبازممنهبد خبهنیتوا سرت صبح از_

 ...دمیکشیپوفهکالف

 ...بدم لیتحو دیبا فردامدار پیتایکل هنوز دارم؟ کارینیبینمهتول_

 ...دیکوب نیزمهب پاشو

 ...سررفتهههههههماهحوصل من_

 هوم؟ ها؟هیهمسایهخونیبکش سرکیبرهیچ نظرت_

 ...دیدو در سمتهب دینکشهیثانهب زدو برق چشمهاش

 ...ییآشناهی درحد...اینکنیفضول_

 ...دیکوب درو و شد خارجهخون از

 ...برسممکاراهبهذارینم وهخوریم مخموهبمونهاگمدونستیم

 مطمئنهک بودهکرد فیتعر هاهیهمسا  از ساختمون صاحبیحدهب

 ...بره رستادمشف نیهمیبرا ومبود

 ...برگشتمگندهباالخر و گذشتیساعت چند

 ...کردمسال و شدهخون وارد کنانیلیل
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 ؟یدرآورد رویهمچ آمار...کوچولو bbc منیبب ایب_

 ...داد تکون سرشو و نشست زیم پشت

 پسرهی...رهیتودامختیر روینادرمخانو لیفام و فکیههمیآبجهآر_

 داد نشونمعکسش...ادیهامهآخرهفتهکنیکارم شهرستانهک دارن

 ...شدم عاشقش منهکهپیخوشتهنقدیا

 ..زدم بهشهرفت باالیابروها با

 ...دیسفمچش...یکرد جایبیلیخ شما_

 ...انداخت باال ابروهاشو و دیخند

 ...شمیم عروستمخودمگفتینادرمخانوهب...جذابههچیبدونهاگ_

 فرارمتدس از بدم، شیگوشمال شییپررویهواس ومکن دنبالشهکمپاشد

 ...چپوند اتاقشیتو خودشو و کرد

 ...بردیاول روزهیهمسا تودرو ابرومونوهبچ فسقل

 

 یاغی_دختر#
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 (رسامیام)

 

 ...شدمهمحوط وارد ومکرد باز رویآهن در

 "انیپویسوار اسبهباشگا"

 ...گرفتم شیدرپ رو دفتر ریمس ومزدیپوزخند

 ارقر اونیتوینازلهکیاتاق مقابل ومکرد عبور دفتر بغلیهرورا از

 ...ستادمیا داشت

 ...ومدیم در سمت اون از کردن صحبت پچ پچیصدا

 ...ستادیا سرجاش خیسمدنید با ماین ومکرد باز درو

 ...آشنا امسال دوست پارسال...خان ماینهبهب_

 ...دیکش صورتش نییسرتاپاهبیدست



 

 

ROMANZO_O 

6
4
1 

 

 از رو استرس واقع در اما دادیم نشون خونسرد رو شخود ظاهرهب

 ...دیفهم شدیم چشمهاش مردمک زدن دودو

 ...رسامیاممیبزن حرفیمنطقهبهتر_

 هان؟ ته؟یحال منطقیمطمئن!!!؟یمنطق_

 ...برداشتمسمتهبمقد دومبلند نسبتایصدا با

 ...هوار و داد بایباشمآرو کنیسع اول_

 ...دمیچسب اشوهقی وهکن کامل حرفشومنذاشت

 زا...یکشت رویکی بگنینازلهب..منیجا بذار خودتو باشم؟مآرو_

 نیاهتاز...باشههداشت آرامشهنتون وجدان عذاب ومغ شدت

 شخص اون قاتلیعاشقشهکیدختر پدرمبگ بهت دروغهب...اولشه

 عمرهی و اسهسرومروگند شخص اونینیبب چندسال بعد...بوده

 بزن؟ حرف ؟یشیمیحالهچ...دنیخند شتیرهب

 خطماعصابیرو برادرش رهاکردنیبراینازلیها التماسیصدا

 :زدم ادیفر سرشهک انداخت

 ...شوهخفیکیتو_
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 ...بزنم حرفهبدهاجاز_

 ..دادم هولش عقبهب

 ندچیزندگهب زدن گندیبرایداریدفاعهچمنیبب بگو...بزن حرف_

 ...آدم

 ...عاشقشممهنوز...ریاممخواستیم رو ارغوان من_

 ...انداخت نییپا سرشو و دید رومگردنیهبرآمد رگ

 ...بشههمتوجهک هست واضحیقدرهبمپوزخند

 5 خواهرمنیلعنت...دمید عشقتویمعن...هه ؟یبود عاشقش_

 ...رهیمیمهگیدهماه

 ...زد زلمبه ناباور و گرفت باال سرشومباحرف

 ؟یبسوزون منویخواینه؟مهمگیگیم دروغ_

 ...یلیخ...ماینیزنمبه حالیلیخ_

 اتاقیهگوشیچوبیهیچهارپایرو زانوهام، لرزش کردن پنهانیبرا

 ...نشستم
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 تعادلمبود مست من...گرفت باال بحثمون شب اون_

 اومد زنش با و دیشن صدامونو محمدرادمان...نداشتم

 ارغوان و رفت جیگمسر...کنهمآرو مارو خواست...تواتاق

 اما دیکش رو گلدونیفور ،ماین فرود زیم گلدونیروهنکیایبرا

 ااونجهکییشاهدها تنها...بود مستمه ارغوان...کرد برخورد زیمهبمسر

 ارغوان..شدن فوتهک زنش محمدو...ینازل ومبود من بودن،

 ...نداشتیحساب و درست حواس و هوشیمست بخاطرمه
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 ...پاشدممازجایصبع

 ؟یکردمگ گورتو ویرفتیبودهزندیوقت چرا...نداشتت شرفهب تف_

 :دادهادام لرزونیصدا با و انداخت نییپا سرشو



 

 

ROMANZO_O 

6
4
4 

 

 خودشومدونستینم...منوماون...کنم فراموش رو ارغوانمخواستیم_

 ...دونستمینم خداهب...دونهیم من قتل مقصر

 ...دیکش پرینازل سمتهبمنگاهمخش ریت

 ...فشردممدستیتو بازوشو ومرفت سمتشهب

 ؟توینزد حرف ؟چرایشد الل چرا...تشویوضعیدیدهتوک_

 ...زنب حرف...یگرفت باج ازش عمرهی...قاتلههکنیم فک اونیدونستیم

 شباونمخواستیمهتاز...تازه...کردم نکارویا تو بخاطر من...من...یسام_

 ...نتونستم...محمد دختر دنید با ماا..بگم بهت رویهمچ الیویتو

 ..شد پخش فضایتومیعصبیهقهق

 سویگ اقلحد...فتیکث ذاتهب لعنت!گفتن؟هواس بود زودیکنینم فکر_

 ...کنه خدالعنتت...یدادینمهجلو گناهکارمچشم مقابل رو

 سکالیمهی ومبرداشت مویگوش...نبود زیجا تعللهگید

 ...انداختمهکاویگوشیرو

 ...شدن اتاق وارد سیپلیها مامور دینکشهیثانهب

 ...ردمسپ قانون دستهب رو جفتشون ومدیکش عقب رومناتوانیهامقد
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 ...دادنیم پس جواب ساختن، ماینیبراهکیجعل تیهویبرا دیبا

 ...زدم رونیب اتاق از

 ارغوان؟ و منیزندگ با کردنهچ

 ؟هیبقیزندگ کردن داغونهراحت نقدریا واقعا

 ...میودبمباه االن سویگ و من دیشا بود،هنرفت شیپینجوریایهمچهاگ

 ...کردیمیخوشبخت احساس و نداشت سرطان ارغوان

 ...نداشت رو رفتن نییپا قصد گلوم،یتویهشد سنگ بغض

 ... سویگ عشق پرازهنگایبرا زدیم پرمدل

 ...بسته بشوقلهب ورودیهاهراههم داد نشون زد،هکییحرفها با اما

 ...میاغی دختر قلبهب نفوذیبراهسختمراههک چقدر

 ...ونشستممکرد باز رو نیماش در

 ...قراردادم فرمونیرو رومسر

 ...بودهکاو ومآورد باال سرموهک خوردهشیشهبهتق چند

 ..دمیکش نییپا روهشیش
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 ...ندارم توانشوهگید منهباخودت شیبق...داداشیمرس_

 ..زدمهبیلبخند

 حالت خبراز سرختیچشمهامهینگیزیچ...داداهبخوا توجون_

 ت؟یلیل از چخبر...دنیم

 ...نشم ردمشیلومتریک کی از تاهبست رو شهریهاهدروازیههم_

 :دادمهادام ومزدیلبخند

 ...نهیبیم منوهبرگردون سرشوهندار خبر اما_

 

 ...شوندینمهبستمدورمچ نبودنش،یها ساعت"

 ..."دورگردنم شوندیمهحلقهلکب
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 ( سویگ)

 ...گذشت دیجدیهخونهب اومدنمون ازهچندهفت

 ...گذشتنیممهیدرپیتکراریروزها

 ...رفتهیپذ رو طیشرا انگار و رنبودیام ازیخبر

 ...بدم طالق درخواست ومبرهدادگاهبمخواستیم امروز

 ...انتظار بود بس

 ...کردم باز رو درآور کشو ومنشستمشیآرا زیم پشت

 ...ظاهرشدمروهروب و خورد قل ازدواجمونیهحلق

 ...برداشتم روهحلق ومزدیپوزخند

 ...بود نینماد فقطهکیاهحلق

 ...بود کردنیباز نقش فقطهکیازدواج

 !نبود؟ قلب و روح وندیپ نمادهحلقهمگ

 ...گذاشتم سرجاش روهحلق ومزدیتلخ لبخند

 ...ستادمیاهپنجر پشت ومپاشدمازجا
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 ...زدم زل بود،هشدهدیپوشهریابرت باهکیآسمانهب

 ...دادماهآزرد روحهبیخاص آرامش بارون، تند قطرات باراش

 ربارونیز ها ساعتمداشت دوست و بودهغص ومغ از مملومقلب

 ...زمیبر اشک ومبرهرا

 نیهمهکن پاکموجود از روهغصهنهمیا تونستیمهکیراه تنها انگار

 ...بود

 ...تادمافهرا در سمتهب ومکرد عوض رونیب لباس دستهی با لباسهامو

 ...افتادمهرا نییپا سمتهب هاهپل از ومبرداشتیدیازجاکل رومگند دیکل

 ...زدم در ومستادیاینادرمخانیهخون مقابل

 ...دظاهرشمروهروبیقامت بلند پسر و بازشد در

 ...گرفتم باال رومسر دنشیدیبرا

 د؟ییبفرماهبل_

 ...گرفتم صورتش ازهنگا بمشیصدا با

 ...ادیب نیبگهشیم...گندمم خواهر_
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 ...ظاهرشد دریجلومگند بعدهیچندثان و برگشتیحرف چیهیب

 !نجا؟یایچپیممبزن سروتهتو وروجک_

 ...داد باال ابروهاشو طونیش

 ش؟یدید_

 و؟یک_

 ...جذابه چقدیدید... گهید بودینادرمخانن پسر_

 ..گرفتم دهنش مقابل دستمو

 ایب...دختر کن ایحمتوه...افشیقهبمنکرد دقت من...زشته بابا سیه_

 فعال...یباشهخونمبرگشت ریبگ دتویکل

 ...رفت و داد تکونیسرمدرجواب

 سمتهب ،یبهاریهوا و بارونمنمن ریز ومشد خارج ساختمون از

 ...افتادمهرایاصل ابونیخ

 دادخواستیادار مراحل ومدیرسهدادگاهب ساعتمین بعدازهباالخر

 ...کردمیط رو طالق
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 د،نبوتودلم دل وهبش پست براشهیاحضار فرداهشدک نیبرا قرار

 ...نمیبب العملشو عکس

 ...مشنیببمتونستیمهبهون نیاهب دیشا و بودهشد تنگ براشمدل
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 ...کردمیطهادیپ ربارونیز روهخون تاهدادگایطوالن ریمس ازیمین

 برخوردمههب شدتش ازمها دندون ومکردیمیرعادیغیسرما احساس

 ..کردیم

 دیلرزیممبدنهکیدرحال ومستادیاهخونیورود دریروهروب

 ...گشتمیممدیکلهدست دنبالمفیکیتو

 خییها انگشت شدبایم تر ستسمبدن گذشتیمهکههرلحظ

 ...دیکل کردن دایپ از غیدر امامکردیم رو رویز رومفیکهزد
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 و بازشد درهک بدم، فشار درو زنگمخواست لرزون دست با

 ...ظاهرشدممقابلینادرمخان قامت بلند پسرهدوبار

 ...خورد جامدنید ازیاهلحظ نگاهش

 ...کردم عبور کنارش از ومدادیکوتاهمسال

 ..داد دستمبههجیسرگ احساسهکمکردیط روهپل چند

 ..شدهیهمسا پسر دست ریاسمبازو بشم، نیزم پخشهنکیاز قبل اما

 ...ستادمیا واحدمون در مقابل ومکردیط هاروهپلیسختهب

 ...تونمیممخود اشوهیبق ممنون_

 ..باشه دیمفهتونیممگر آب دوشهی...کنمیم خواهش_

 ..رفت نییپا هاهازپل و کرد گرد عقب ومادد تکونیسر

 ...کرد برانداز سمویخیسرتاپا تعجب با و کرد باز درومگند

 ...یشدهدیکش آب موش چرا ؟یآبج_

 ..گرفتم شیپ در روماتاقهرا ومزد کنارشمدست با

 ...بچه بزن حرفمک_
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 ...کردم باز رومگر آب دوش ومانداختمحمایتو رومخود

 لرزش از شد باعث و دادمعضالتهب رخوت احساس آبیگرما

 ...بشههکاستمبدن

 ...شدم ولو تختیروهحول با ومشد خارجمحما از ربعهی  بعداز

 ...زدیم رونیب حرارتمبدن از و بود بازهمینمهامچش

 ...شد اتاق وارد دستهبینیس و کرد باز پاش با درومگند

 رونیب انگار..یشمگرمکرد درستهقهو برات_

 براتمه قرص...یسرماخوردیبخورهنبودمهیزیچیبودهگرسن

 ...گذاشتم

 :زدم لب حالیب

 کوچولوتیدستا باهکمبگرد دورت..تولهیزیریم زبون چقد_

 ...یشد پرستارمن

 ...زدمهیتک تخت تاجهب ومشد زیخهمین

 ...یکرد درستیچمنیببهبد_
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 ...دیپر باالماابروه ومدینوشهازقهویاهجرع

 ؟یادگرفتی روازکجاهقهو...بابا ولیا_

 :گفتهنیسهب دست و داد باال ابروهمغروران

 ...گهیدهدار رو محاسن نیا کردنیزندگ خارج هرحالهب_
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 درمونگاه؟میبرهبد حالتهاگ_

 ..شمیم بهتربخوابم...خوبم_

 ..تگذاشمیشونیپیرو رو فشیظر چهارانگشت

 ...خبیدار تب_

 ..دمیبوس ومگرفت رو دستش

 ...برو...یفلفلمشیم خوب_
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 ...دیپر نییپا تخت از و انداختمبهینگاه ناچار

 ...عشقه تبمدونیمهمنک_

 ...شد خارج اتاق ازهکمکرد نثارشیاهغرمچش

 ...دونهیمیچیکس

 ...شدم عشق تب گرفتارمه دیشا

 ...بودهناحمقامه اولش ازهکیعشق تب

 ...شهینمیکی چوقتیه شب و روز

 ...رسنینممههب چوقتیه گدا وهشاهزاد

 ..بستم چشمهامو ومدیکشمصورتیرو رو لحاف

 ...دمیکشیپوف دریصدا دنیشنیصدا با

 ...کن باز درومگندمم_

 ..رفت در سمتهبهعجل با و دیشن ادمویفریصدا

 ...نشستم ومدش زیخهمین داشت دیدیورود درهبماتاق

 ...دیکشینیه و ستادیا هاشهپنج نوکیرو
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 ه؟یک شده؟یچ_

 ...کرد باز دروهعشو با و دیکش ندارشیچ دامن و موهاهبیدست

 ...زدمگندهبیلبخند و دربود پشتینادرخانم پسر

 ...کوچولومسال_

 امرتون؟ دییبفرما...سالمه 9مستین کوچولو من_

 !بزرگ؟مخان هستهخون خواهرتون_

 ...رفتم در سمتهب ومپاشدمازجا

 ...دیکوب درو و رفت اتاقش سمتهب اخمومدنید بامگند

 ...کردممسال بهش ومزدیاهخند تک

 ...داخل دییبفرما...سالم_

 رفتن مطب قصدهاگ ست،ین مساعد حالتونمدید راستش...ممنون_

 ...درخدمتم نیدار

 ...بده درمد داخل دییبفرما...بهتونمدینم زحمت...خوبم ممنونهن_

 ...آورد در در، مقابل کفشهاشو و شد وارد تعارفیب
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 تما و شد باز روهروب واحد در ببندم، دروهنکیاز قبل ومزدیلبخند

 ...شدم اشهچهر

 ...شدیم جاهجابینادر و من نیب اخمالودشهنگا

 ...دمیدزدهنگا ازش وماومدمخودهب

 ...رفتمییرایذپ سمتهب ومبست درو

 ...ارمیم اتونوهقهو من دینیبش_

 ...نشست مبلیرو و کرد تشکر

 ...بودمرسایام وجود ریدرگمفکر

 ...منیقدم کیماون

 !ومد؟یم اونیهخون از هرشب آهنگیصدا نیا پس
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 ...دادم دستشهب روهقهوینیس و شد خارج اتاقش ازمگند

 ...رفتمماتاق سمتهب و شد دبلنمیگوشزنگیصدا

 ...دمیکش اتصالیهدکمیرو انگشتمو دیترد با اشهشمار دنید با

 ...شد پخشمگوشیتو دادشیصدامنزدیحرف هنوز

 هان؟ تو؟یهخونیتوهیکهکیمرت نیا_

 ؟یزنیم داد چرامنیبب باشمآرو_

 شم؟بامآرو اونوقتهمن زنیهخونیتویعوض وثیدهی باشم؟مآرو_

 من ذهن و ومدیمیگوش پشت از نشیخشمگیها نفسیصدا

 ...بودهکرد قفل من زنیهکلمیرو

 :دادهادام شدیطوالنهکمسکوت

 ازتهسبکسرانیرفتارا تحمل من...یکنیم رونشیب االن نیهم سویگ_

 ...ندارم رو

 :دمیغر نیخشمگ
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 نیتوهمبهیندار حق...رهیم ادویم منیهتوخونیکهندار توربطهب_

 ...یکن

 :کرد قطع حرفمویتندهب

 ...دارم حقمه حادش ازنوع...دارم حق_

 !؟...یدیمهاجاز خودتهبیحقهچهب_

 ...منهیلعنتیهشناسنامیتو اسمتهکیحق همونهب_

 ...زدمیپوزخند

 امروز...خورهیم خطیزودهب نباش اون نگران_

 ...پسر کیش عمارتتمدهرفتهیاحضار

 ...اوردیم دردهب رومدل نشیخشمگیها نفس و نشیگسن سکوت

 ..نبودیاهچار اما

 ...میستین ومینبودمهمآد ما

 ...باشه اهلت دیبا طرفت گنیم

 ..میستینمه اهِل ما
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 ...بودمینخواه ومیستینمهیهوصل

 ! ؟یکنیمیباز من رتیغ بایدار ؟یشدمرحیب نقدریایک...سویگ_

 ...لرزوند رومدوجو اشهدرموندیصدا

 ...انداخت تپشهب رومقلب

 ...شدم سخت سردومه باز  اما

 ...باحرفاشهنشمگر تامقلب دورمدیپاش خی ومشدیسنگ

 مربوط توهب افراد بامآمد و رفت...ندارم رتتیغهبیکار من_

 ...نکن دخالت پس...شهینم

 :ردک قطعهبالفاصل و شد پخشیگوشیتو دادشیصداهگید کباری

 ...نشکستم رو گردنش تا روهکیمرت اون کن رونیب_

 ...فشردممههب هامو دندونیعصب ومدادیگوشیهصفحهب نگاهمو

 و بود اشهقهو خوردن مشغول آرامش باینادر ومشد خارج اتاق از

 ...نبودیخبرمگند از

 ...بودهزد زلمبه منتظرهک بودهدیشن ادمویفر و دادیصدا انگار
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 ...نشنوه هوارتونو دادویصدا تا نییپافرستادم رومدگن_

 ...نشستم مبلیرویعاص وهدرموند

 بود؟ شوهرت_

 ..دمیکشمدار تبیشونیپهبیدست ومداد سرتکون

 بود؟ ناراحت نجایا من ازحضور...ستین خوب اتونهونیم انگار_

 ...کردههاجار روییروهروب واحد انگار...بله_

 !؟یافشارمرسایام همسر_

 ...کردمهزمزمیاهبلهآهست ومداد مبهوتش صورتهب نگاهمو
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 ...رفتیحرف چیه بدون

 ...کرد دوچندان رو من ذهنیها سوال و دینپرسیاهگید سوال
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 ...شدهدیکوبهخون درهک بودهنگذشت رفتنش ازیادیز مدت

 ...شدممرسایام رخهب رخ ومکرد باز درو

 ...گشت روهخونیهگوشهبهگوش و زد کنار منو

 ؟یکنیم چکار_

 ؟یکرد رونشیب_

 ...رفت خودشهن_

 ...زدم زل بهش سرخ و مخموریچشمها با ومبودهکرد تب

 ...نداشتم بحث جرو توان

 ...شکست رو نمونیب سکوتمیگوش زنگیصدا

 ...دیکشمدست از رویگوش و اومدمسمتهب بلندیقدمها با

 ...ندادمبه رو دادن جوابیهاجاز ناشناسیهشمار ندید با

 ه؟یکیهشمار_

 ...زدمیپوزخند

 !ناشناس؟هنوشتینیبینم ؟یشدمالز نکیع_
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 وارید سمتهب رویگوش و ندادهکمریبگ دستش از رویگوشمخواست

 .. کرد پرتاب

 ...رویلعنت نیایصدا ببر_

 ...مزد زل بهش مبهوت ومبرداشت عقبهبمقدهی

 ...بودهشدهوونید

 ...منطقیب و نیخمشگ

 ...قبلیروزها مثل

 ...دادم سوقیگوشیهشد پخشیهاهکیتهب رومنگاه

 منهکیآدم پس...یدیم نشونهکینیهم تو...من شناختمت رید چقدر_

 بود؟یکمشد روهروب باهاش

 !؟یهمفینم...هستم االنهکمبشینیا منیشد باعث تو...نبودم نیا من_

 ...کردم رها روش رومناتوان تن ومکرد حرکت مبل سمتهب

 ...بذارمتنها...ندارم رو باهات زدنهکل سرو توان_

 ؟یداشت اونو با صحبت توان_
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 ...بستم چشمهامو ومکرد فرومموهایتو هاموهپنج

 ...کردم باز چشمهامو نشست،میشونیپیروهک سردش دست

 سو؟یگ ؟یدار تب تو_

 مزخرفیسادیوا نجایا و ستین خوبمحالیشدهمتوجهباالخرهخوب_

 ...یدیم من لیتحو

 ...برگشت شال و مانتو با و رفتماتاق سمتهب

 ...دکترمیریم بپوش_

 ...دمیکش دراز مبلیرو

 ...شمیم خوبیبر تومندار ازین_

 ...ومدینم ازشییصدا و بودهبستمچشمها

 ...شدمهمواج شیخالیجا با ومکرد باز هامومچش

 ...مشکست دلشومبازه

 ...بودهرفت درمدست از حسابش

 ...کردیم دفاع ازش و زدیم ادیفرمدرونییصداهی
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 ؟یزنیم گول ویک شدن؟ سنگ دل ستین بس
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 ...دمیخواب و شدمگرمچشمهاهکمبود غرقمافکاریتو

 

*** 

 

 ومکرد باز چشمهامومصورتیرویاهیمایخنک حس با

 ...بودمصورتیمتریلیمهیمگند

 ...یشیم ضیمرهبچ اونور برو_

 تبمگیم من...ارمیم نییپا تبتومدار_

 ...رتیاممزد زنگممن...ریام ریامیگیمممدا...یکنیممدعواهعشق
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 ...زشدمیخمینیفور

 ؟یکرد چکار_

 ...نداد جوابمو نترس_

 ...دادم رونیب نفسمو ومدیکش دراز

 ...خداروشکرمزبا_

 ...شد دور و گذاشت تشتیتو رو دستمال

 فکر...حالتومفهمیمهمنک ؟یآبجیکنیم خر ویک_

 ...دهینمهاجاز غرورت اما..براشیزنیمپرپریدار...امهبچیکنیم

 ...رفتهآشپزخونهب و دیکشیعصب نفسهکمندادیجواب

 ...دمیلرز سرما باحس ومدیکشمخودیرو رو پتو

 ...نمک قبول نویامخواستینم و بودهشد متمرکزمگندیحرفهایرومذهن

 ...بشه مرورمبراهگذشتهدوبارمخواینم ومداد طالق درخواست من

 :دیپرسهنیسهب دست و برگشتمسمتهب

 ؟یآبجیکنیم غیدر عشق از خودتو چرا_
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 نکنیمیادآوری بهتیوقتهی جایمهرکدوهکهییآدما پراز ما،یزندگ_

 "...یِیتنها"هشت

 زننیممهب تصوراتتو چنانهیثان ازیکسر حرکتشون،درهی و حرفهی با

 چشمهات ازهرشدیسرازیاشکها وهاندویتو ،یایب خودتهبیایم تاهک

 ...یشد غرق

 ...رفتم فرو فکرهب و بود جاهب سکوتش

 ...کردم اعترافمخودهب ومکرد فکر سوالشهب

 ...فروختهمبهیترمزیههچییتنهامدونینم

 رسراس ترس کنم،یم فکر بهش هروقتهکمدیکشیچماییتنها تو

 ...رهیگیوجودموم

 ...ییتنها ازمنترسمتونستیم کاش

 ...رفتهک رفتمبگمتونستیم کاش

 ...چشهییتنهاهمگ

 رده،کمعل قدمقلب مقابل وهگرفت رو شیپ دستمغرورهک االن دیشا

 ...ببرم نیب از موییتنها از ترسهکهزمان نیبهتر
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 ..بودیچ انتقامت لیدلمدونینم

 ..یگرفتهکیبود انتقامت فکرهب فقط تو

 ..ینکردهنگا رو سرت پشتیحت ویرفت

 ...یکردهچمدل بایدینفهم

 ...نبودممانتقا نیا سزاوار منمکنیم فکریهرچ

 ...یگرفتمانتقا فقط وینگفتیزیچ

 ...نکردهمجرهبمه اون

 ...سوزاند رومدل انتقامتیهاهشعل

 ..یبودمدل سوختن گرهنظار فقط تو و سوزاند رومدل

 ...زمانه نیایهبازند من و
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 ...بودمهباخت توهب رومدلهک

 !بود؟مانتقا نیامحق ایآ

 

 ...بستم روهپوش ومکردهریذخ رو لیفا

 قالانت داخلشهب روهشد پیتایها لیفا ومکرد متصل بهش رو فلش

 ...دادم

 ...پاشدممازجا ومبست روملبتاپ در

 ...شدم خارجهخون از مختصر،یشیآرا وملباسها دنیپوش از بعد

 ..شد باز روهروب درمخروج محضهب

 ازوموبمبودهنرفت هنوزهکمگرفت شیپ در هاروهپلهرا بهش تیاهمیب

 ...دیکش

 درو و کرد پرت خودش واحد داخلهب منو ومدیکشیاهخف غیج

 ...بست

 ...کرد پاک رومسرخ رژلب و دیکشملبیرو نیخشمگ رو دستش
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 ...دادم هولش عقبهبیعصب

 افشار؟مرسایامیکنیمیغلطهچیدار هستممعلو_

 ه؟یاهافیق و ختیرهچ نیتو؟ا ای من_

 ...انداختمموضع سروهبینگاه

 ..ودبمتنیمناسب شال و شلوار و مانتو

 ..دخترایهیبق مثل

 ...بودمهختیرمصورتیرو کج موهامو

 ربط توهب...برممخوایم کنار برو...ندارهیمشکلموضع سرو_

 ...پوشمیم لباسیچجورهندار

 ...انداخت شلوارش بیجیتو رو دیکل و کرد قفل درو

 منهب تیهمچ حاضر حال در قانون طبق اتفاقا آره؟هندار ربط منهب_

 ...منه دستمخروجت و ورودیهاجاز...ارهد ربط

 ...کرد خارج روهدادگایهنام و برد کتش بیج داخل رو دست

 ...ختیر پاهاش ریز و کردهپار روهناممچشمها مقابل
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 ...ومدیممسمتهبهنشست خونهبیهامچش وهآهستیقدمها با

 ...برداشتم عقب سمتهب لرزونمویقدمها

 ...بود پر نفرت ومخش ازهک بودهشدیزمان مثل چشمهاش

 ...بودهگرفت وجودمو ترس

 ...شدم پرت مبلیرو و کرد ریگ مبلیهلبهبمپا

 تویبریافتادهرا و لباتهبیدیمال لویدوک هان؟ نداره؟ ربط منهبهک_

 ؟یریبگهنشون رتمویغ ویبخند من شیرهب ابون؟یخ

 ...نداشتم صحبت توان

 ...مقابلشمستیبا صاف شد اعثب و دیکش رومدست مچ

 خورد؟ موش زبونتو ؟یشد ساکت...شدیچ_

 ....بستم چشمهامو ترس از و شدیم تر کینزدههرلحظ صورتش
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 (رسامیام)

 

 ..بودهنشست خونهبمچشمها

 ...بودهفراگرفت وجودمو حرص

 ..بودهگذاشتمضعفهنقطیرو دست و روشمحساس دونستیم

 ..بودمهقرارداد ضعفشهنقطیرو دست منهکیزمان لمث درست

 ...دنشیدمبرا بود سخت

 ..نبود منیبرا و بودهگذاشت شینما معرض در االنهکییبایز

 ...نداشت رو دنشید حقمهیکس نبود منیبرا اگر و

 ..گذاشتم لبهاشیرو لبهاموهیثان ازیکسریتو

 ...دخورینمتکون شوک شدت از و کرد حبس نفسشو

 ...نزدمقلب انگاریاهلحظیبرا

 ..کرد فروکشمخشم و شدمآرومتالطم پر وجود
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 ...دیچیپموجود بند بندیتو آرامش

 .. شدیخوش از سرشارمدل 

 داد، خودشهبهکیتکون با

 ...گرفتمهفاصل ازش وماومدمخودهب 

 ..زدم زل شیخواستن صورتهب ومکرد باز چشمهامو

 ...داد رو امونهبوس نیاول جوابیلیس با و ردک باز چشمهاشو

 ...رفت در سمتهب بلندیهامگا باهک دینکشهیثانهب

 :زد داد ، لرزونیصدا با ویعصب و دیکش نییپا رو درهریدستگ دوبار

 ..صاحابویب نیا بازکن_

 ...ناراحته وهشدهشوکمدونستیم

 ...داشتم نگهشمبغلیتو ومدیکش دستشو ومرفت سمتشهب

 ...دیکوبیمبازومهب فشیظریها مشت با

 ...نمیبب کنولم_

 :دادهادام و گرفتهفاصلماز
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 منویکرد غلط ؟یبوسیم نجایایکشیم منوماریم برات طالقهنام من_

 ...یدیبوس

 و دمشیکشمخود سمتهبهدوبار لبخند باهک زدیم غرممدا

 ...شتمکا لبهاشیرو کردنش ساکتیبرایزیریهبوس

 ...کنمهاستفاد سکوتتیبرا روش نیازممجبورینش ساکتهاگ_

 ...بودهشد سرخ حرص از چشمهاش

 ...بود سرد دستهاش و بودهانداخت گل لپهاش

 ...دیفهم شدیم اشهچهر از نویا و بودهدیکش خجالت منیاغی دختر

 ...ختیر فرو اشهافیق دنید بامدل

 ...دمبر مبل سمتهب ومگرفت رو دستش

 ...شهینم بازهخون نیا درهنشد حل مشکلمونیوقت تا_

 ...نشست قهر باحالت و گرفتماز روشو

 وندنشید باهک چقدر و بودیخواستن زشیریها رفتار دنیدهک چقدر

 ...ومدمیم وجدهب
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 تپشهب روموجودههرلحظ نازآوردنش باهک دونستینم خودش

 ...داشتیوام

 روزهییبرا رو دختر نیا منمدیرسیم باور نیاهب گذشتیمهکههرلحظ

 ....خوامیم عمر کییبرا  نه؛هک دوروز و
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 ...نشستم ازشهفاصل با

 :گفتمهآهست ومداد شیعصب رخمینهب نگاهمو

 طاقتهکمیکنیم تیاذ روییکسا...میهستیبیعجیآدما_

 ... میندار رو شونیدورهلحظهی

 ؟یشد آشنا باهاشهکمایآدم اون نظرتهب... نیبب منو سویگ

 :گفت پوزخند با و انداختمبهینگاهمین
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 ... یمعناشدمتماهبیعوضهی...نه_

 ؟یمتنفرشدازم واقعا_

 ...بودهشد سردمها انگشت استرس از

 ...شهیم رانیومسریرو ایدنهآرهبگهاگهکهدونیخدام

 ...متنفرمیکردماهابهکییکارها از...ستمین متنفر ازت_

 ...کردم نوازش رو پشتشمشصت انگشت با ومگرفت رو دستش

 ..داشتم نگهش ترممههکهبکش عقب رو دستش خواست

 دموخو من...دارهمدوست توهاندار نیا بگومبه...نجایا اریب ویکی تو_

 ...کنمیم گور ومگ

 ...زد زلمچشمهاهب حرص با

 ؟یفهمینم چرا خوامتینم من بابا_

 ...گرفتم ازشهنگا ومبست چشهامو

 ...گذاشتم زیمیرو ومدرآوردمبیج از رو دیکل

 ...زدم شیآت ومبرداشتمگاریسیهجعب ازیگاریس
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 ...یبنینم ومنهید...رونیبیگذاشت در از پاتو بدون فقط...دیکلمنیا ایب_

 ...بلرزهمدل و دست تامنکردهنگا صورتشهب

 ...ودمبهروگرفتممیتصم من

 ...شهینمیالتماس موندن

 ...زدم شیآتهب رومخود من

 ...اونه نوبت حاال

 ...خوادینم منوهاگ

 ...برههبهتر

 ...گردهیبرم باشه، من جلد کفتر اگر

 ...نهینب بودومچشمهایتوهکیاشک تامگرفت ازش رومو

 ...داشت برش و برد دیکل سمتهب لرزونشو دست

 ...رفت در سمتهبههستآیباقدمها و پاشد ازجاش

 ...نمینب رو رفتنش تامستادیا بهش پشت ومپاشد

 ...بره دیبایرفتنمآد اما بود سخت



 

 

ROMANZO_O 

6
7
7 

 

 ...بره دیبا ازودیرید

 ...شد اکومتومغز دنشیکوبیصدا دینکشهیثانهب و شد باز در

 ...گرفتممگاریس ازیقیعممکا ومانداخت نییپا سرمو

 ...بازکردم ورهپنجر و ومدینم رونیبمنفس

 ...نبود سرجاشمقلب انگار

 ..بودمدرونمازغیاهحال انگار

 ...سوخت کلشهکمگرفتمگاریازسیرحمیب و نیسنگمکا

 ...شدینم خاموش بودهگرفت وجودموهکیشیآت

 ...بودهبست گلوموهرا نیسنگ بغض

 ...رفت

 ...یراحت نیهمهب

 ...گذاشتمتنها منمرحیبیاغی دخترک
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 (سویگ)

 

 ..بودمهگذاشت جا واحد اونیتو و در اون پشت روحمو انگار

 کردم؟ مقاومت برابرش در چرامدار دوسش نقدریاهکیمنهآخمدونینم

 چپ سمت خودشوهشدهمچالمقلب و شد روزیپمغروروعقل باز چرا

 !بود؟هکرد بغلمغیزانو و بودهکرد جمعمبدن

 داره، دوستت ویدار دوسش نقدریایتوقهبگ ستینیکی

 !؟یکشیم عذاب چرا وهمرگتهچهگید

 دم،بوهبستمسر پشتهکیدرهب نگاهمو ومستادیامخود واحد مقابل

 ...دادم

 نفسمتونستینم بستنش با و بود ژنیاکس در اون پشتهک انگار

 ...بکشم
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 ...برداشتم در سمتهبمقدهی

 ...ستادمیا اما

 :شدیم تکرارمزمغیتوییصدا

 ؟یکن اعتماد بهشیتونیم ؟یمطمئن_

 کردم، تیهدا در سمتهب  روملرزونیقدمهاهکیدرحال

 :شد پخش طیمحیتوماهزمزم

 "داره رو دادنهدوبار فرصتهی ارزش عشق"

 ...کنمیمخف رو لرزششمکردیسع ومبرد باال رومدست

 در ،دینکشهقیدقهب ومزد دریفور ء،یش شکستنیصدا دنیشن با

 ...بازشد

 خونشیهاهقطر ویخون دستهبمنگاه و بودهزد زلمبهمبااخ

 ...رشدیخ بودهکرد سرخ رو دیسفیها کیسرامهک

 باال رو سالمش دست و دیکش عقبهکمریبگ رو دستشمخواست

 ...آورد
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 ؟یخوایمیچ_

 ...دمیترس سردش، لحن دنیشن با

 ..کردمهاشتبا شدمباورهک انگار

 :دادم جواب لکنت با

 ...من...من_

 زخمم؟ رویپاشیم نمک چرا..گهید برو ؟ینرفته؟مگیتوچ_

 ...شدیممزدن حرف مانع بغض

 ...دادم قورت دهنمو آب ومکرد حبس نفسمو

 ...فرستادم رونیب رومبازدم

 :زدم صداشهکهببند درو وهبرگرد خواست

 !ر؟یام_

 ...شد ریسراز خون و شد مشت دستش

 ...شدهفشردمقلب

 ...من_
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 ستدیرومذهن و دیکوبمصورتیتو درومکن کامل حرفموهنکیاز قبل

 ...بود قفل شیزخم

 ...داره؟ دردیلیخ

 :گفتمهبزن حرفهنکیاز قبل شدو بازهکمدیکوبممحک درو

 رخودتس مال بال ویشدیم خر دینباتوام...رفتمیم دینبا...قبولهباش_

  داره؟ دردیلیخ ش؟یدیکوبیچهب ؟یکرد چکار دستتو نیبب...یاوردیم

 خوب دلمو حال کردنم، صحبتیرگبار از بعد لبشیرو لبخند

 ...کرد

 شدم،هدیکش آغوششیتویوقت  شدو جادیاملبهایرو لبخند

 :کردمهزمزم

 !م؟یبدمههبهدوبار فرصتهیهیچ نظرت_
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 ومزد زل قرارداد، زیمیرو ریماهکیاهقهویها فنجونهب

 ...نشستملبیرویلبخند

 ...دیچیپممشامیتو عطرشیبو و نشست مبلیرومکنار

 !کنه؟یمیبازمروان و روح با همشهکهیعطرهچ نیا

 ...شد زیلبرموجودیتو آرامش ومدیکشیقیعم نفسهناخودآگا

 ...چسبوند خودشهب منو و انداختماهشون دور رو دستش

 ...سپردم آغوشش دستهب خودمو ومبست چشمهامو

 ...زدم زل چشمهاشهب ومگرفت سمتشهب رومسر

 ...اشهفتیشهنگا با داد پاسخ رومنگاه

 ...دارم وجود من فقط ایدنیتو انگارهک بودهزد زلمبهیجور

 ...شدنمون مایبرایمن
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 ...بودن نیبهتر حس و دادیم قدرت حسمبه نگاهش

 ...نگاهشیفتگیش از ختیر فرومدل

 ...گرفتم ازش نگاهمو ومدیکش خجالت بهش، زدن زل پروایب از

 ...میزدیم حرف نگاهمون باهک انگار

 ...برقراربود نمونیبیاهعاشقان سکوت

 ...دمینوشیاهجرع ومبردهقهو فنجون سمت رومدست

 ...داد آرامشمبههقهو تلخمطع

 ؟یمونیممباها_

 ...زدمهسرف و دیپرمگلویتوهوقه سوالش با

 ...گرفتمهفاصل ازش و دارشدیبموجودیتو خباثت

 ...کنم فکر دیبا_

 ...دیپر باال ابروهاش جفت

 مگه؟ خوادیم فکر_
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 اهاتبمتونیممنیببمکن برآوردهی دیبا... هکموردینهازسرررا جونمو_

 ...میکشیم هموهدینرسهسرما ایمبساز

 ..رمیبم دستتهبمحاضریحت من_

 ...دمیگز لب ومزدیلبخند

 !بذارممدلیکجا روموجودیتو استرسمدونستینم

 ..شدیمماحساسات ابراز مانعهندیآ از ترس

 ..کردم حس رو خونیشور ومدیجو لبمو

 ...رو المصب نیایکردیخون...دمایپرس سوالهی_

 ...کرد پاک رو خون و گذاشتملبیرو رو دستمال

 و دیکوبیمدهنمیتو دست پشت باهکییروزها سمت دیکشپرمذهن

 ...دادینم تیاهم شدیمیجارهکیخونهب

 ...االن اما

 ...زد پس رو فنجون و دادهقهوهب نگاهشو

 ؟یخورینم چرا_
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 جفتهی...رومههروب نجایاهقهو اس؟هقهوهبیازینهچ_

 ...بخش آرامش اما تخسمچش جفتهی...یعسلمچش

 ...شدهختیرمدلهب خوبیها حسمتما

 بازمروهبیخوشبخت در و شد فراموش ها کابوسیههمهک انگار

 ...بودهشد

 ...رفت فرومهیتومهاماخهک درآورد رو گارشیس پاکت

 حالیهگوش سطلهبیریگهنشونهی با ومدیکش دستش از رو پاکت

 ...کردم پرت

 :گفت و نشست لبشیرویلبخند

 رو آسانسور در ت،یکتون باهکمافتادیوزر اون ادی_

 ؟یکنیم پرتاب قیدق نقدریایچجور...یداشتهنگ
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 ،یاشبهنداشت تیامن ابونیخهکوچیتو ویباش تنها دخترهییوقت_

 نیتمرمباهایاس راستش...یریبگ ادی روییزایچهییمجبور

 هتبهنکیاز قبل سمتت دایمهداریکییدید روزهیهاگ گفتیم...کرد

 ...بکن کلکشو پرتابهی با برسه،

 ...گذشته خاطراتیادآوری ازمدیکشیآه

 بود،یحام برادرهی مثل و داشت هواموهنهمیاهکیاسمدیفهمینم

 !!بشه؟ صفت طانیش هوی اومد دلشیچجور

 ...زدم رزلیامهبمبااخ ومزد پس افکارمو

 ...مضرهیمتسالهواس گاریس...چونینپ رو بحث_

 خطرهب جونتوهممکن گاریس...رنیمیم روزهیههم ؟یچهک خب_

 ؟یچ آدما اماهسوزونیم هاروهیر گاریس...شکنهینم رو قلبت اماهبنداز

 ...سوزوننیم رویزندگ

 ...بود حرفهاش پشتهکیغم دربرابرمکرد سکوت
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 ...باشه سکوت دادنیدار دلهرا نیبهتر دیشا

 ...یکنیم درکش ویداد حرفهاشهب دلهکیهمونبف شدیم سکوت با

 خاندان کل بار وییافشارا پسر تک فهموندنمبهمکرد بازمچش_

 آرامشهیبق تامکردیم فدا رومخود دیبایبچگ ازهمون...دوشتهیرو

 ...باشنهداشت

 ..گارشدهیس دود مثلمیزندگ ریمسهبسکمشدهخست

 ..ندارم دوستهکهریمیسمتهشیهم

 ..زدم زل اخموش صورتهب

 مارک تیزندگیهدقدقیههمهکیدردیبهمرفهیمکردیم فکرهشیهم_

 من از برصفر 133 تومکردیمهسیمقامباخود تویزندگ...کفشته و لباس

 ونوبشیج روزهی و بودن پولدارهکییکسا اونیههم توهن...یبود جلو

 رپوشسمگناهیرو راحتهک بودینجوریا دیشا...زدمیم

 زدم،یم ازش منهکیچندرغاز نیا داره، پولهنهمیاهکیآدم...ذاشتمیم

 طلب...داشتم طلب ایدن کل ازهک انگار...ادینم کارشهب

 ...شدهگرفتمازمک سنیتوهکیخوشبخت
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 ...کاشت روشیاهبوس و گرفت دستشیتو رومدست

 فصر مونیگزند کل...میندار آرامش اما...میباشهداشت پول ماهممکن_

 ...میدینفهمیزیچیزندگ از ومیکرد پول

 ...بردمموها کش سمت رو دستش و زد زلمصورتهب

 ...ختیرمصورتیرومییطالیآبشارموها

 ...زد زلمبه زدیم ادیفر رو خواستنش اوجهکینگاه با

 ...ختیر فرویهورمدل

 ...کرد کینزد شینیبهب رو سرمو و کرد فرومموهایتو رو دستش

 :گفت و دیکشیقیعم نفس

 قدرت احساسهدیند روییطال آبشار نیا جزمن چکسیههنکیاز_

 ؟یباشیخواستنهنهمیایتونیمیچجور...کنمیم

 آغوششیتو ومبست هامومچش کاشت،مموهایروهکیاهبوس با

 ...دمیخز

 ...بخشش آرامش آغوِش چهارچوب نیهمیعنی ایدن کل
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 !؟خواستمیم ایازدنیچهگید
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 ...شدمینم ندرالیس هرگز من

 روملبق ازیاهیتکیهرازگاههکمبودیفروش تیکبر دخترک فوقش من

 بخندل چشمهاتو، کردم؛یتصورم تورو گرماش وبامدیکشیم شیآتهب

 ...رو گرت تیحما ویقو انگشتان رو، ابتیکم

 ...بوم و شدیتوم بودن آغوش در تصور شعله،یها نفس نیآخر و

 ...شدیممتما

 ...الیخ عشق، ا،یرو

 ..دمیکشیم آتشهبمراه تیکبر نیآخرهکیروزهبیوا

 ...سوزاندمیم رومقلبمتماهلحظ آن
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 ...کردم رو رویز هارو کتلت ومگذاشت دفتر نیب رومسینو خود

 ...رفتمیم اونور و نوریا لبهب لبخند صبح از

 : هنکیا دنیپرس با و بودهکرد شکمعقل سالمتهبمگندهکیحدهب

 "انهیهخورد سرتهبیزیچ"

 ...کردیم راحت رو خودش الیخ

 اشهعاشقان و رنگارنگ افکاریتوهباشهنداشت دوستهکهیک اما

 ...بزنههپرس

 ...بره فرو ایرومعالیتو و بچرخن سرش دوریرنگیهاهپروان

 ...ردبیم اوجهب رو من بودهکردهاحاط رومقلبهکیحس

 ...شدنهخواست حِس

 ...داشتم دوست رو درد نیا اما کردیم دردیخستگ ازموجود بند بند

 ..ادیب قراربود امشب
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 هامونهلحظ عاشق، زوج کی مثل سقف، کیریز وهباش من مهمان

 ...میکنیسپر رو

 ...فرستادم عمارتهب رومگند

 ...پروندم واقع در

 ...امونهرابط کردنیعلنیبرا بود زود دیشا

 ...بودهنگذشت ساعت 20 هنوزهگرچ

 ...یدلتنگ پراز ساعت 20

 آوردم؟ تاب رو نبودنشیچجور واقعا

 خودمو ومدیبخش سرعتمهامقدهب ومکردمک رو راجاقیز

 ...کردم پرتمحمایتو

 ...بودهگرفت روموجود کل روغنیبو

 ...بشه ساطعماز روغنیبو عاشقانه، شبهییتوهک بود زشت

 ...کندم دلهباالخر ومشوشد و شست مشغول وسواس با

 ...زدم لبخند ومشدهریخ تختیرویلباسهاهب
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 ...داشت آرامشمدلهکیوقت از بودهشد آسون زدن لبخندهک چقدر

 ...کردم خشک ومموها ومدیپوش لباسهارو

 ...زدم زلمخودهبهنییآیتو ومداد حالت سشوار با

 

 یاغی_دختر#
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 ...باشم بایز چشمشهبمبود دواریام

 ..انداختممخودهبهنیآیتو روهنگا نیآخر ومشد هول در زنگیصدا با

 ...کردم پرواز در سمتهب ومزد رویاسپر از چندپاف

 لبخندهناخودآگا دم،یدیازچشم رو لبخند با اشهمردونیهچهریوقت

 ...ظاهرشدملبیرو

 ...دادممسالهوآهستمکرد باز درو

 ...داشتم رویرستانیدبیدخترها حال و حس
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 ...ترسو وهزد جانیه همونقدر

 ...رهیگیم رو مچمون و ادیمیکیمکردیم حسههرلحظ

 ..افتادهلرزهب اشهمردون ابهت دنید ازمدل ومزد زل سرتاپاشهب

 ...دادیکوتاهمسال و شد وارد

 ...گرفتم گر و کاشتماهروگونیاهبوس بزنم، تعارفمخواستهتاک

 !!!یبودهنکرد رو ویداشتیخوشگل چقدر_

 ...قراردادم لبهاش اصابت محلیرو رومدست ومشد الل

 ...بست درو و شد وارد

 ...شدم اشهخند محو و شد پرتاب هواهب اشهقهق صورتم، دنید با

 ؟یکرد پنهون ویچهگید ؟یکردینم رومباز ویبودهکمهیخجالت_

 هوم؟

 ...وردمینمخودیروهب ومدیکشیقیعم سنف

 ...یاومد خوش_

 :گفت و دیکشیقیعم نفس
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 ...یدارمه هنرا نیازیبودهنگفت...ایانداختهرامهییبوهچمهووو_

 ...برگشتم اتاق سمتهب ومکرد طونشیشهنگا نثاریاهغرمچش

 ...دمشیند ومبرگشتییرایپذهبمیگوش برداشتن با

 ... و شدهدیکشهزخونآشپ سمتمنگاه

 ...دمیچاپ دستش از دفترروهعجل با

 ...موقوفیفضول_

 ...گذاشتم فرارهب پاهریبگماز رو دفتر کرد دراز رو دستش

 م؟ستین ندرالیس من...تو اونیبودهنوشتیچ...نمیبب کن صبر_

 ...نمیببهبد

 دیکش تمودسمبش اتاق واردهنکیاز قبل ومفرستادمیپرت حواسهبیلعنت

 ...قرارداد بازوهاش نیب منو و

 ر؟یام دست از ؟یکنیم فرار_

 ...کردم پنهانمسر پشت رو دفتر
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 دفترهب دستهنشدهمادرزاد...یحاج شیبخونیندارهاجاز...هیشخص_

 ...رهیبگ من دستک

 ...کرد قفلمدست مچیرو و داد عبورمدستهایرو از دستهاشو

 ...خوردیممصورتهب هاش نفس و بودهشدیمتریلیم امونهفاصل

 !کردنتم؟ صحبت نیایهونید یدونیم_

 ...بودهشد خارج کنترل ازمقلب ضربان

 داغشیهبوس اصابتیجا و شد کینزد سرش

 ...سوختمیشونیپیرو

 :دادهادام و برداشت دستهاشو

 کاردستمون نکنیدلبر چشات بامه نقدریا...کن مشیقا برو_

 ...یدیم

 ...نشست مبلیرو و برگشت و گرفتهفاصل
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 ...برگشتمهآشپزخونهب ومکرد پنهان مخصوصشیسرجا رو دفتر

 شسمتهبهآهستیهامقد با دستهبینیس ومختیر تلخیهقهو دوتا

 ...رفتم

 ...بودهرفت فرومدره هاشماخ و بود دستشیتو شیگوش

 ...نشستم ارشکنهفاصل با ومگذاشت زیمیرو روینیس

 شده؟یزیچ_

 ...زد لبخند و انداختمبهیاهخستهنگا

 ...ستینیزیچ_

 ...داد قرار زیمیرو و کرد قفل رویگوشیهصفح

 ...دینوش ازشیاهجرع و برداشت روهقهو

 ...ختهیرمههب فکرشویزیچهیهک بود مشخص و بودهرفت فرو فکرهب

 ...اشهب غرق افکارخودشیتومذارب ومنپرس جایب سوالمداد حیترج اما
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 ...دمیپر ازجا ومشد هول و دراومد صداهب در زنگ

 ...ستادمیا ریامیباصداهکمکرد حرکت در سمتهب

 وضع؟ سرو نیکجاباا...نمیبب سایوا_

 شال و مانتوهنکیاز قبل ومافتادماهبازشدیموها وملباسها ادیهتاز

 ...ربازشدیام توسط درمکنمتن

 ...شدینادر پسر صورتیهروان ریام نیخشمگهنگا ومدیپوش تومومان

 ادیبهقراربودمگند دنبالمایب گفتن مادرمخان سویگ..دیببخش_

 ...مایهخون

 :دادم جواب ومداد جلو خودموهکن رصحبتیامهنکیاز قبل

 ...فرستمشیم اومد نیبگ بهشون...ستینهخونمگند_

 ...کرد رفتن قصد و داد سرتکون

 ...ترانداخیامیسرتاپاهبینگاه و برگشت هوی امامکرد فوت نفسمو

 ن؟یدونیمهک رو ساختمون نیقوان...شدمممزاح بدموقع انگارهشرمند_

 ...ریام شدنیآتشیبرا بودیکاف حرفش، پشت پوزخند
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 :داد جواب غرور بامبزنیحرفهنکیاز قبل

 ...بشه مانعهتونینمیقانون چیهمهمسریهخونهب اومدنیهواس_

 ...چسبوند خودشهب ومنو انداخت منیپهلو دور رو دستش

 ...افتاد نییپامسر ازخجالت ومگرفت گر

 ...میبرگشتهخونهبیک و رفت و کردیخدافظیکمدینفهم

 ...اومدممخودهربیامیعصبیصدا با اما

 ...عمارتیگردیبرمیدیم پس روهخون نیا_

 ...اما_

 نجایایه الدنگ نیا وینجابمونیامدینمهاجاز من...سویگهندار اما_

 ...کنه آمد و رفت

 سمتهب بادو حرفش الیخیب و خوردممشامهب سوختنیبو

 ...گذاشتمییشو ظرفیتو هارو کتلتیهتاب ومدیدوهآشپزخون

 ریامیهزخندیریصدا ومکرد باز روش رو سرد آب ریش

 ...دیرسمگوشهب
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 ؟یخندیم سوختمغذا...کوفت_

 ...اومدمسمتهب و گرفت در چهارچوب از اشوهیتک

 ...رانداختیگ نکیس و خودش نیب منو

 واتهفیوظ نیامتونیم...نداره بیع اما هوم؟...صفره تیآشپز انگار_

 ..یبرس اتهگید فیوظاهب ومریبگ دیند

 شکمشهبیاهضرب ومشد حرفشهمتوج شد طونیشهک نگاهش

 ...دمیکوب

 ...ایحیب_

 سفارش زاتیپ ومرفت تلفن سمتهب حرص با و گرفتهفاصلمازهباخند

 ...دادم
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 ...میخوردهخند ویشوخ با رو شاممون

 رویاهعاشقانملیف ومینشست مبلیرو پشنهادشهب

 ...کردمیپلهدستگایتو

 کرد، ازبمازه رو دستشیوقت ومبرگشت سمتشهب پاپکورن ظرف با

 ..دمیخز آغوششهبهخواست ازخدا

 ...هاهدونفر نیا بودیخواستنهک چقدر

 اام بود ونیزیتلوهبمنگاه ظاهر در ومدادهیتک اشهنیسهب رومسر

 ...دیتپیممرگوشیزهک بودیقلب تپشهبمحواس هوشیههم

 تمشیریصداهب دل جون با و بود من بخشمآرایملودهک انکار

 ...مدادیم گوش

 آبشار دنش،یکش با و رفتمموهایهریگ سمتهب دستش

 ...شدهختیر پاشیرو م،ییطالیموها

 ...بودهبرد فروینیریشیهخلسهب منو دستشیانگشتها نوازش

 ...دادم نوازششهب دل ومبست رومچشمها
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 شمعشوقهب مردهک روملیف الوگیدمگوش مقابل درست شدمخ سرش

 :کردهزمزم رو، گفتیم

 نیزمیرومآد نیگناهکارتر منهباشمجرم اگر داشتنت دوست_

 !شمیم

 

 ...گرفت شکلملبیرویلبخند

 ...شد عشق از ماالمالمقلب

 باهاشهکیاهیثان وهلحظ هریتو بودن خوشبخت حس چقدر

 ...زدیم موجمکردیمیسپر

 وهتمپشهبفهمونمبه خواستم داد قرارمسرراه اونوهکیروز خدا دیشا

 ...داره هوامو

 ...برگردم سمتشهب ومکنیناشکر کمترهبلک

 ...میهستیناشکریهاهبندهک چقدر

 برابر صدهندیدرآ خدا دیشاهکمیکنیم طلب روییزهایچ خدا از

 ...گرفته درنظر برامون بهترشو
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 ...کنمیم فکرشوهک حاال

 ...داشت رومدیکشهکییهایسختیههم ارزش رسام،یام با روشدنهروب

 نم،ک حس رو آرامشموجود بند بند با ،یسختهنهمیازا بعدهقرارهاگرک

 ...شمیم روهروب باهاشمبازهبرگرد عقبهبمه زمانهاگیحت
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*** 

 

 ...رفتم در سمتهب ومدیپوش شالمو و مانتوهخون زنگیصدا با

 با ومکرد باز درو تعجب با نییپایهیهمسا زن دنید با

 ...شدمهمواج اشهکرد پفیهامچش و نیغمگیهچهر

 ...سالم_
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 حدودهکیاهبچ پسر دست و شدهدیکش نییپاهبمنگاه ومداد جوابشو

 ...بود دستشیتو داشت سال 0

 تشونیهداهخون داخلهب ومگرفت ازش اموهریخهنگا وماومدمخودهب

 ...کردم

 ...گذاشت پاشیور روهبچ پسر و نشست مبلیرو

 ...بردم براشون ومختیر وانیلیتو ومکرد درست پرتقال شربت

 ...دینوش شربتش ازیاهجرع و کرد تشکر

 :گفت و کرد صاف رو صداش

 ...راستش...شدم مزاحمتونهشرمند_

 ...رفتمگ دستشو ومنشست کنارشهمردد حرفش گفتنیتومدیدیوقت

 ...زدمهیهد صورتشهب استرسش کاهشیبرایلبخند

 بودهساختیکار من دست از انگار و داشتیبزرگ مشکلممطمئن

 ...بودهآوردهپنامبههک
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 شدهکاست استرسش ازمکی انگار وملبخند دنید با

 :دادهادام  و کردهاشارهپسربچهبهک

 تصادف مادرش و پدر راستش....پسرخواهرمه... استیبرد نیا_

 اهل ما...دارن عمل امروز مارستانیبمبر دیباممن...منم...کردن

 اولش...پرمبس بهش روهبچ نیامبتونهکمیندار نجایا رویکسمیشهرستان

 برن پسرش باهقرار گفت اماینادرمخانو شیپمرفت

 پدرو حال تایچندروزهیهکمشد شماممزاح نیهمهواس...مسافرت

 رو لطف نیا نیتونیم...نیباش مواظبش...شه خوب مادرش

 !ن؟یبکنمدرحق

 ...شد جذب پسرک صورتیرو مجددمنگاه

 ...بکشم موهاشیرویدست اریاختیب شد باعث معصومشهنگا

 :دمیپرسیمهربان لحن با

 زم؟یعزهیچ اسمت_

 ...ایَبلد_

 :گفتمهکودکان لحن با
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 من شیپ امشبیدار دوست...ایبلدیداریقشنگماسهچیوااا_

 ؟یبمون

 ...انداخت اشهخالهبیمضطربهنگا

 ...مامانم شیپمبلمخوایم من_

 ...میکنیازب...میبخوریخوراک ومینیبب کارتونیکلمیتونیمییدوتا اما_
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 ..کاشت اشهگونیرویاهبوس اشهخال

 باشه؟...دنبالتمایب فرداشبمدیم قول_

 :دادهادام و انداخت منهبینیشرمگهنگا

 ...کنم جبرانیچجور تویخوبمدونینم_

 :زدمیلبخند
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 ..ام سویگ من...میشیمیخوبیدوستامکن فکر_

 ...کردم دراز سمتشهب رومدست

 ...ومدیمیمهربون دختر نظرهب

 ...فشردیگرمهب رومدست

 بشم؟ رباخب ایبرد حال از تامباشهداشت اتوهشمارمتونیم...هستمهیسا_

 ...کردمهمزمز براش اموهشمار ومداد تکونیسر

 ...کردمهریذخ اشوهشمار و زد کال سیم

 ...پاشد جاش از

 بزن زنگ...یشد تیاذ ای کردیناآرومهاگ_

 ...کنم جبران رو محبتتیچجورمدونینم...امیم

 ...هیچ حرفا نیا...هیدمیشد قیرف...یزک_

 ...زدیلبخند و شد متعجبمیخودمون لحن از

 ...گذاشت تنها ایبرد با منو و کردیخدافظ



 

 

ROMANZO_O 

7
0
7 

 

 نگشتا و بودهنشست مبلیروهکیفسقلهب ومستادیاهنیسهب دست

 ...زدم زل بود دهنشیتو شصتش

 ...رفتم سمتشهب ومزد بهشیلبخند

 ...میدید کارتون ومیکردیبازمباه شب تا

 ...رفت ازحال مبلیرویخستگ از بعدهباالخر ومیپخت کیک

 ...دمیکش موهاشهبیدست

 ..بچههی داشتنیبرا زد پرمدل

 ...کنه صدات مامان وهباش خودت وجود ازیاهکیتهکیکی

 ...قراردادمیکیکوچ بالشت سرش ریز ومانداخت پاهاشیروییپتو

 ...نشستم کنارش حالیب

 ...کنم مصرف رویادیز نیآدرنال بودهشد باعثهبچ نیا ادیزیانرژ

 ...شدهنخو واردمگند و شد باز دیکل چرخش با در

 ...ستادیا سرجاش مبهوت و مات مبلیرویایبرد دنید با

 ؟یدییزاهبچمنبود دوشب ؟یآبج...نیه_
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 ...شد پخش فضایتوماهقهقیصدامگند حرف با

 ...دییزاهبچهشینمهشبهییدونینمهکمبگرد دورت_

 ؟یکرد دانلود نت از ؟یآورد کجا از نویا پس_

 ...رفتم بهشیاهغرمچش

 ...شدمخ ایبرد صورتیورو قرارداد مخصوصیسرجا  فشویک

 اصن؟ هستیه؟کیچ اسمش...هیگوگولهچ_

 ...کردم فیتعر براش رویهمچ

 اقشات سمتهبهازیخم با شدمتمو انشیپایب سواالتیوقتهباالخر

 ...رفت

 ...گذاشتممخود تختیرو ومکرد بلند ارویبرد
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 ...دمیچ بالشتمه طرفشهی

 چشامو خواب دینکشیطول ومدیکش دراز مخالفش سمتمخودم

 ...دربرگرفت

 

**** 

 ...رفتم صدا سمتهب دو با ومدیپر ازخواب ایبردیهیگریباصدا

 ...کردیمهیگر و بودمگند اتاقیتو

 ...اومدمسمتهب و شد قطع اشهیگر من دنید با

 ؟یینجایا توهخال_

 ...دمیکشیاهازیخم

 نباشم؟ قراربودهگم_

 و بودهنشست تختش وسطهک خوابالومگند سمتهب اشوهاشار انگشت

 ...گرفت بود،هشدهریخ ایبردهب ترس با و نداشت اطرافش ازیدرک

 ...یشد کوشولومکرد فکرمدید نویا_
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 ...دیکشمدره اخمهاشومگند و گرفتماهخند حرفش دنیشن با

 ...یخودت کوشولو ادوم...گنیم درختهب نیا اوال_

 ...دیکش خودشیرو رو پتو و دیخواب سرجاش

 ...رونیب رفت اتاقش از و درآورد براش رو زبونش ایبرد

 ...زدم زل اداهاشونهب لبخند با

 ...خوامیم غذا منهخال_

 ...زدممصورت و دستهبیآب ومرفت سیسرو سمتهب

 ...شد خوردن مشغول اشتها با ومکردهآمادهصبحان براش
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 ..بود ما مهمون همچنان ایبرد و گذشتیروز چند
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 آمد و رفت درممدا اشهخال و بودن کمایتو مادرش و پدر

 ...مارستانیب و شهرستانهب

 برگردن وهش خوب پدرش مادرو حالهکمخواستیم خدا از دلهت از

 ...سرشیباال

 ...سخته چقدرمدونستیم ومبودهدیکش رویمیتیمطعمخود

 و من پدر دیخواب تامسو شب از اما نکردیتابیب رو اول دوشب

 ...آورد در رومگند

 ایمکنیم داشونیپهک هروقت وهشیم بحثشونممدامگند باهک بماند

 ...یکیزیفیهاهضرب ای انیکش سیگ و سیگ درحال

 ..رهیگیم قرار هاشهحمل اماج مورد و استیقربان شتریبمگندهالبت

 و بودهشد راحت باما بایتقرههفتهی گذشت از بعد

 اتاقیتو هارو شب اوقاتیگاهیحت...کردینمیبگیغرهگید

 ...دیخوابیممگند

 ...رفتم سمتشونهبهک بودن ونیزیتلو دنید مشغول جفتشون

 ن؟یدار لیمیچمشا_
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 :داد جوابمگند از قبل ایبرد

 ...اوشابه با تزایپ_

 ...زدم زل بهشماخ با وهنیسهب دست

 ؟یبمون کوشولوهشیم باعثهاوشاب و تزایپیدونینم_

 :دیپرس و داد نشون متفکر خودشو

 آسمونا؟ قدهکنیم بزرگ منویچ پس_

 :داد جواب من از قبلمگند

 ...وهیم اب و مسالیغذا_

 ...وهیآبم بامخوایم تزایپ من پس_

 ...زدم شیسرتقهبیلبخند

 ...دادم سفارش تزایپ ومبرداشت رویگوش

 ...دادم سفارشهخوشمزیتزایپ تا 0_

 :دیپرس و پاشد مبل از ایبرد

 ن؟یندالییبابا شما تا؟ 0 چرا_
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 :گفتمبههبالفاصل و خوردمگوشهبمگندیهخند زیریصدا

 ...کن دایپییبابا براش برو سویگ_

 ...کردم بهشیاخم

 ...کوفت_

 اشوهخندیجلو زورهب دادیم نشون سرخش صورت اما دزدمازمچش

 ...گرفته

 ...ندادم بهشیجواب
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 سمتهب وروجک دو نیایحرفاهب فکر با و درومد صداهب در زنگ

 ...کردم بازش ومرفت در

 ...سالم_
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 ...شدم زیسورپرا ریامیصدا دنیشن با

 ...جونیساممسال_

 :زد پچ شد کینزدمبهیوقت و اومدمسر پشتمگندیصدا

 ...اومد شییبابا_

 ...بودهزد زل رفتارهامونهب متعجب ریام ومزد بازوشهبیاهضرب

 سرجاش ایبرد دنید محضهب و شدهخون وارد ومزد تعارف

 ...شد خکوبیم

 ؟یکرد دایپیهمباز خودتهواس_

 زود نیهمیبراهکنیبیغر احساس ریام وجود از ایبردمخواستینم

 :گفتم

 ...منه وستد ایبرد_

 :گرفت ریام سمتهب دستشو و پاشد ازجاش ایبرد

 ...امیَبلد من_

 ...خوشبختم_
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 :دادهادام منهروب سپس

 نجا؟یاهچخبریبگهشیم_

 ...کردم تشیهدا اتاق سمتهب ومدید رو ریام پرسش پرازهنگا

 خب؟مایم االن منیکنیبازمباگند تا تو ایبرد...چخبرهمبگ بهت ایب_

 اد؟ینم خوشش زمنا عمو_

 ...زدم زانو مقابلش ومبرگشت

 ات کنیباز برو هوم؟ باشه؟هنداشت دوست تورویکسهشیمهمگ_

 ...رسهیم تزاهایپ

 :گفت بستم، رو اتاق درهنکیا محضهب

 ه؟یکهگید نیا ؟یانداختهرا کودک مهد_

 ...هاستهیهمسا ازیکی پسر_

 ...ندارنیرنقدیاهبچمدونیم منهکییتاجا کدومشون؟_

 ...خواهرشهیهبچ_



 

 

ROMANZO_O 

7
1
6 

 

 الحهب دلت چون داره؟ تیمسئولممردیهبچیدونینم...شهینممباور_

 خونه؟یاریبیبردار دیبا اشوهبچ سوختیهرک

 :نره باالمکرد کنترل ومصدا تنهکالف

 ...کن ترمز بابا واشی_

 ...بست نقشمصورتیرو ایبردیآور ادی بایلبخند

 :دادمهادام ومکردممظلو صدامو

 ...کنم ردش ومدینمدل...بامزستهچ نیببهآخ_
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 ...پاشد ازجاش و شدملبخندیهریخ نگاهش

 ...داشتهنگ خودشهبهدیچسب منو و دیکش رومدست
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 ازیگینم هوم؟ خبرم؟یب ازت اسههفتهیهکهسوزینم من حالهب دلت_

 کنم؟ دقیتنگ دل

 ..رشدیسرازمقلبهب خوبیها حس لیس

 ...چسبوندم اشهمردون ستبریهنیسهب رومسر

 نجا؟یاهمونیمیتاک حاال_

 ...انیب هوشهب پدرش مادرویتاوقت_

 :دادمهادام دیترد باهک کرد سکوت

 ...دارههاگن...بهیغر و تنهاستهنکن فکر کن رفتار مهربونمکی باهاش_

 ...تو خاطرهب فقط...باشه_

 ...گرفتمهفاصل ازش و درومد صداهب در زنگیصدا

 ...رفتم در سمتهب ومدیکشمرو سروهبیدست

 ...زدم صدا بچهارو ومگرفت لیتحو تزاهارویپ

 زیم دورینفر 0 و شدن ملحق بهمون تزایپ جون آخ ادیفر با جفتشون

 ...مینشست
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 ...خورد منویتزایپیههم بایتقر و نداشت تزایپ ریامهک بماند

 ..شد ثبت هامونهخاطریتو برامونیماندن ادیهب شبهی هرحالهب اما

 رفتیم ضعفمدل ومدیدیم ایبرد با رو ریام رفتاریوقتهک خصوصهب

 ...کردیمهبچ اون نثارهکیرپوستیزیها محبتیبرا

 ...بودنهرفت فرو خوابهب اتاقیتو ایبرد ومگند و شد آخرشب

 ...میبودملیف دنید وهتخم ستنشک مشغول حالیتومه ریام و من

 ...کنم توتحمل بدون اونجارومتونینم عمارت؟یبرگردیخواینم_

 :کردمهزمزمهآهست ومانداختمگند اتاقیهشدهبست درهبینگاه

 چوقتیهمرهاخانهکیدونیم...ستینمهایراحت نیاهب_

 ...کنم آمد و رفتهخون اونیتو عروسش عنوانهبهنیببهتونینم

 ...رفت فرومدره اخمهاش

 ...ندارهیخوبیخبرهاهک بود مشخص نشیسنگ سکوت

 طالقت کفشهیتوهکرد پاشوهمدتهی...باتوعه حق امامبگهسخت_

 ...نهیبب توخوابهمگ اما...بدم
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 ...شد نیغمگمنگاه

 ...دونهینم اشهخانواد قیال منومبود مطمئن

 ...بس و بود وجدانش عذاب محض بودهکردمدرحقیخوبمهیهرچ

 ...نشستماهرچونیزمرسایام دست

 ...ایبخورهغصمنینب_

 ...زدمیلبخند

 تپش و شدیم کترینزدههرلحظ وصورتش شدملبها خیم نگاهش

 ...بردیم باال رومقلب

 بلند سرمون، پشت از ایبردیصداهک بودمصورتیمتریلیم صورتش

 ...ازجاپروند رو هردومون و شد

 ...دارم شیج منهخال_
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 ...کنهمتمو کارشو ایبردمبود منتظرییدسشو در پشت

 ...بودمهگرفت ضرب نیزمیرومپا با

 دض بخاطر رفتینم کنارمچشم ازمقابلیاهرلحظیامیهگرفتیهافیق

 ...بودهخوردهکیحال

 ...رمیبگ رومدنیخندیجلو تامگرفت دندون لبمو

 :زدمییدسشو درهب هضرب چند

 برده؟ خوابت ا؟یبرد_

 ...امیم االنهخالهن_

 ...شدهکاشتملبهایرویزیریهبوس و شدهدیکشمبازو هوی

 نیا ومگند بامایم فرداشب...برم دیبا من...موندیممدل رو داغش_

 ...یشهربازمیبر وروجک

 ...کردمیخدافظ ازش ومزدیلبخند
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**** 

 ...کردم مرتبمموهایرو رو دیسف شال ومکردمتنیرنگ قرمزیمانتو

 ...شدم خارجماتاق از ومدیکشملبهایرو رویصورت رژ

 ...ربودنیام منتظرییرایپذیتوهآماد حاضرو بچها

 ...کرد باز درومگند و دراومد صداهب در زنگهباالخر

 ...رفت فرومدره اخمهاش شد،هروانمسمتهب ریامهنگاهنکیا محضهب

 ...میرینمییجا بامش_

 ...رفت هواهب همزمان بچها اعتراضیصدا

 !چراااا؟_

 ...ستین مناسبمخان سویگ وضع سرو چون_

 ...انداختمموضع سروهبینگاه و دیپر باالابروهام

 عوضش...زنهیم ذوقیتو دتیسف پوست با ؟یدیپوشهیچ مانتو نیا_

 ...کن

 ...اما_
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 ...قرارکنسله پس_

 با ومانتوم بچها ملتمسیهامچشهبهنگا با ومردک فوتیعاص نفسمو

 ...کردم عوضیکاربنیآبیمانتوهی

 و پاشد جاش ازمیخوند چشمهاشیتو رو تیرضاهکیوقت

 ...میشد خارجهازخون

 واردمبودهداشتهنگمدستیتوممحک رو ایبرد دستهکیدرحال

 ...میشدیشهرباز

 سمتشونهب ،یخوشحال و غیج با لیوسا دنید بامگند و ایبرد

 ...دندیدو

 ...میشدهروان دنبالشون

 تیرضاهباالخر سوارشدن، رو لیوسا ازیشتریبهمین بایتقرهکیوقت

 ...میرفت قرارداشتیشهربازیهگوشهکیفود فست سمتهب و دادن

 ...مینشست ومیکرد انتخاب رو مکان نیتر دنج
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 ...میموند سفارش دنیرس منتظر و دادن سفارش تزایپههم

 :دیپرس و ردادیامهب نگاشو ایبرد

 ؟یداد سفارش کوشولویتزایپ منیبرا عمو_

 :گفت و زدیرلبخندیام

 مگه؟ چطور...نه_

 ...خوامیم بزرگشوهی منهآخ_

 :گفتم ومداد قلقلک شکمشو

 ؟یخوایم بزرگشو چراییکوچولو نیاهب شکمت تو_

 :گفتهباغص

 ...ببرم براشمخوایمهدار دوس تزایپیمامان_

 ...شده تنگ مادرشیبرا دلشمکرد حس

 ...کاشتم سرشیرویاهبوس ومکرد نوازش موهاشو محبت با
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 هوم؟ ،یهستیمامانیحساب پس_

 :داد جوابهکرد بغض

 ...دارم دوس ایدنهیهانداز هردوتاشونو_

 ولع با و شد خارج نشیغمگیهوا و حال از ایبرد ها تزایپ آوردن با

 ...شد خوردن مشغول

 و بود حرکاتشیرومنگاه خوردنش مدتمتما

 ...خوردمیمهغصمدلیتو

 تحمل خوادیمیچجورهبد ازدست پدرشو مادروهنکردییخدا اگر

 کنه؟

 ؟یکن مشیتییبخواهکهبچ نیایهواس ستین زود ایخدا

 ...برسون بهشون رو پسرک نیا و کن خوب حالشونو خودت لطفا

 کنانیشاد ایبرد ومگند ومیشد خارجهمغاز از ،میخورد رومشایوقت

 ...دنیکوبیممهیهسروکلیتو

 ...میبودهزد زل بهشون لبخند بامه ریام و من
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 ...شد کینزد بهمونیگردهدور عکاسهکمیدیرسیشهربازیهاهانیمهب

 وننوادتکنارخا در رو امشبهکمریبگیادگاری عکسهی نیخوایم آقا_

 !بمونه؟ ادتونیهب

 با ریام و کننمتمو رو بحثشونهکمزد زل ایبرد ومگندهبماخ با

 ...کرد موافقت باهاش عکاسهبهوج پرداخت

 منو و شدهحلقمکمر دور ریام دستهک بود بهشونمنگاهاخم با

 ...چسبوند خودشهبینرمهب

 ...شد قفلمه در نگاهمونهکزدم زل صورتشهب متعجب

 :کردهزمزممگوشیتو ن،ییپایصدا تن با

 نیا فته،یب خوشگل مونیخانوادگ عکس نیاولیخوایمهاگ_

 ...کن پاک صورتت از رو زشتیاخمها

 جا آغوششیتویرو خودمو و نشستملبیرویلبخند اریاختیب

 ...دادم

 ...ستادیا نمونیب ایبرد و گرفت رو ریام چپیبازومگند

 ...زد لبخند عکاس ومیگرفتهفاصلمه از نیبدور کیچیصدا با
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 ...نیهستیعالیهخانوادهی شما...شدهالعاد فوق_
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 ..داد ریام دستهب و کرد چاپ تا 0 عکس از

 :گفتممگندهروب ومگرفت رو ایبرد دست

 ...میبرهروقتیدهگید_

 ...میافتادهرا نیماش پارک محل سمتهبمباه

 ...برد خوابشیفور و شد ولو عقبیصندلیرومگند

 ...دیخواب و چسبوندماهنیسهب سرشوهکمگذاشتمپایرو رو ایبرد

 ...بخوابه راحت بذار...عقبیصندل بذار روهبچ_

 ...باشهمخود توبغلمخوایم_

 ...زدم موهاشیرویاهبوس
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 دایشد...بودهشد لیتکم مونیخوشبخت انگار بود شمونیپ ایبردیوقت از

 ...بودمهکرد عادت بهش

 ...کردمیمهتجرب رو مادربودن احساس بودنش با

 نیامداشت بهشهکیوابستگ اما نبود،مخود خون و ازگوشتهکهدرست

 ...کردیمهزندمدرون رو حس

 :کردمهزمزم بالبخند ومانداختمرسایام رخمینهبینگاه

 ...ممنونم امشب بخاطر_

 ...یکن عادتهبچ نیاهبمخواینم...نگرانتممن سویگ_

 :دادم جوابهبااندو

 ...موندیممشیپهشیهم کاش_

 ...دارههخانواد خودشهبچ نیا..باشیمنطق_

 :کردمهزمزم باافسوس

 ...دارههخانواد...اوهوم_ 

 :دیپرس ناباور و شدهریخمصورتهب
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 ؟یخوایم ؟یدارهنگ خودت شیپ روهبچ نیایخواینمهتوک_

 ...شدیم کاش_

 ....زدیپوزخند

 ؟یگیمیچهمعلوم_

  هوشهب هنوزهک پدرش و مادر_

 ...انیب هوشهب اوناهکیتاوقت...حداقل...ومدنین

 :داد جوبیمهربان لحن با

  و انیم هوشهبهزم؟باالخریعزیچ آخرش_

 ازشهشیم سختت ویکرد عادت بهش موقع اونیکنینم فکر

 !یجداش

 :انداختم درخوابش غرق وممعصو صورتهبینگاه بغض با

 کردم عادت بهشماالن من_

 نیا...یکنیم عادتمه نبودنشهب ،یکرد عادت بودنشهبهک نطوریهم_

 ...آدماست خصلت



 

 

ROMANZO_O 

7
2
9 

 

 ...برقرارشد نمونیب سکوت و کاشتمدست پشتیاهبوس

 ...دیکش رونیبمآغوش از رو ایبرد و کرد توقفهخون مقابل

 ...میرفت باال هاهپل ازمباه ومگرفت رو دستش ومکرد داریب رومگند

 ...خوابوند تختشیرو رو ایبرد و شد بچها اتاق وارد ومکرد باز درو

 ...دیکش دراز تختشیرو خوابالودمهمگند
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 ...ستادمیامسا ریامیروهروب ومبستیآرامهب رو اتاق در

 :گفت و دادمبه هارو عکس از دوتا

 ...منیبرامهیکی نیا...ایبردیبرایکی تویبرایکی_

 ...رفت کاشتماهگونیروهکیاهبابوس زدمو بهشیلبخند
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 ...انداختم عکسهبینگاه

 ...میبمونهخانوادهیمیتونستیم کاش

 وهش خوب حالشون ایبرد مادر و پدرمخوایم دلهت ازهگرچ

 ...ششونیپهبرگرد

 ...کردم تصور رومرسایام خودمو فرزند اونیجاهب 

 ...دیچیپمدلیتو بودن مادر نیریش حس

 ...دمیکش دراز تختیرو ومگذاشتیپاتختیرو هارو عکس

 ...رفتم فرو خوابهبیخستگ فرط ازهک دینکشیطول

***** 

 

 بچهایبرایمفصلیهصبحان ومپاشد ازخوابیانرژ با زود صبح

 ...کردنهآماد

 و اومدهآشپزخونهب دیمالیم چشمهاشوهکیدرحال آلود خواب ایبرد

 ..دادمسال
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 بشور رو صورتت و دست بدو...جونهخال ریبخ صبح_

 ...میکارداریکلهک

 زیم پشت و برگشت بعدهقیدق چند و کرد گوشمحرفهب ایبرد

 ...گرفتیجاهآشپزخون

 رو امونهصبحانهخند ویشوخ با و شدهآشپزخون واردمهمگند

 ...میخورد

 ...دراومد صداهب آپارتمان زنگهک ظهربودیکاینزد

 ...ختیر فرومدلهیسا دنید با ومرفت در سمتهب

 ...ردک پرواز سمتشهب دنشید محضهب ایبرد و شد وارد لبهب لبخند

 ...نشستییرایپذیها مبلیرو ومدادمسال بهشهآهست

 روز چند گفت دکتر...اومدن هوشهب شوهرش ومخواهر_

 رو ایبردماومد...کنه مرخصشونهتونیمهگید

 ...یکردمدرحقیبزرگ لطف...کنم تشکر ازتیچجورمدونینم...ببرم

 ...کاشتمملبهایرویلبخندزورک ومزد پس رومگلویتو بغض

 ...کنم جمع رو ایبرد لیوسامریم من...شدم خوشحال_
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 چشممون از اشکهقطرهی لشیوسا ازهکیت هر با و اومدمدنبالمگند

 ...دیچکیم

 بمونه؟هشینمیآبج_

 چقد نیبب...شهیم خوبهدار مادرش و پدر حال گفت ؟یدینشن_

 ...خوشحاله

 ...نگفتیزیچ و انداخت ایبردیها دنیپر نییپا و باالهبینگاه

 رو عکسمون قاب ومختیر شیعروسک فیکیتو رو لشیوسا

 ...قراردادم روسون

 ...کردم حرکتهیسا سمتهب  

 ...زدم زانو ایبردیپا مقابل ومداد دستشهب رو فیک
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 ...کردم مرتب موهاشو ومزد پس هامو اشک

 برات ما دل باشه؟...یسربزن بهمونهبد قول...جوجه_

 ...میدار دوست چقدهکیدونیم...شهیمتنگ

 ...دالم دوس شماروممنهخال_

 ..اشدپ ازجاشهیسا ومکاشت اشهگونیرویاهبوس

 درو و شد دور ازمون کنانیبابا ایبرد و گرفت رو ایبرد دست

 ...بست

 ...زدم زل رفتنش ریمسهب ومنشست مبلیرو

 روممادر قیعممدلمبودهکرد درک رو بودن مادرییجورایهک حاال

 ...خواستیم

 ...زدم رو اتصالیهدکمماسهبهتوج بدون و خورد زنگمیگوش

 بله؟_

 !اسهگرفت صدات چرا ؟یخوب خانومم؟_

 :کردمهزمزم و دیترکمبغض ریامیصدا دنیشن با
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 ...رفت ایبرد_

 ...کرد فوت قیعم نفسشو

 نارک باهاش دیبا...فتهیم اتفاق نیایدونستیم ازودیرید...زمیعز_

 ...ییجا ببرمتونمخوایم نیشهآمادمگند با...یایب

 ...دندامبه رو دنیپرس سوال فرصت و کرد قطع رویگوش

 ...نشستم مبلیرو ومشدهآمادیحالیب با

 ...دیپوش لباسهاشو ومزد صدامه رومگند

 ...میشد نیماش سوار ومیشد خارجهخون از ریام کال سیم با

 م؟یبرهقرار کجامسال_

 ....زهیسورپرا_

 ...نگفتمیزیچهگید ومچرخوندهحدقیتو هامومچش
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 ...زدم زل رخشمینهب متعجب زهرا شتبهیورود دنید با

 ...تادمافهرا دنبالش ومگرفت رومگند دست لرزونیقدمها با و شدهادیپ

 ...شدممخ زانویرو و افتادمه بغل قبر سنگ دوهبمنگاه

 ...بود غوغامدلیتو و رفتینم شیپ کردنشون لمسیبرامدست

 "رادمان محمد"

 سرعتماشکها ومزد زل رنگهایس سنگیرومباباماسهب

 ...گرفتیشتریب

 ...شدهزندمچشم مقابلمهاهخاطرههم

 ...بابا دختر"

 "سرکارهبر آرامش با باباینداد بخشتویانرژیهبوس امروز

 "؟یکنینم بوس منو چراییبابا"

 "خوشگلممگند"

 "نمیببییبابا بغل ایب"
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 "نکن لوس دختراتو نیا نقدریا محمد"

 ...زدم هق دلهت از ومگذاشت سنگیرو مویشونیپ

 اشکهاش شد مکانهمتوج قبرهایروماس خوندن بامهمگند

 ...رشدیسراز

 ...اومدم ریدهک دیببخش

 ...نداشت اومدنیروهک دیببخش رو معرفتتونیب دختر

 ن؟یومدینمخوابهبهچندسال نیدونیم

 ن؟یقهرمباها

 ...نزدم سر بهتونهکهعذاب در روحتونممطمئن

 ...نکردم راتیخیزیچ براتون

 ..بودم معرفتیب نقدریاهک نیببخش منو

 ...یتومقصر گفتنیمههمهآخ

 ...یتوقاتل

 بابا؟یشنویم
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 ...یکشت مادرتو پدرو گفتنیم سوتیگهب

 نه؟همگمگناهیب منیدار خبرهتوک

 شد؟ بزرگ لوست دخترهشبهی چطوریدید

 دلشیتو آب ذاشتن و گرفت دندونهب خواهرشو چطوریدید

 بخوره؟ تکون

 ؟یهستیراضماز

 با ومگرفت باال سرموهک نشستماهشونیرو ریام دست

 ...شدم روهروب سرخشیچشمها

 !معرفتم؟یب چقدریبندازمادی نجایایآورد منو_

 :کردهزمزممآرو و دادمدستهب رو گالبیهشیش

 ...یبد انیپایدور نیاهب بود وقتش...سالگردشونه فردا_

 آرامششونیبرامدلیتو ومختیر سردیقبرهایرورو گالب

 ...خوندمهفاتح

 ...بودمیمعرفتیب دختریلیخهکیراستهب
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 نیا نیبب...یکن هالک خودتو نجایا وردمتین...گهیدهبس_

 ...شده حالیبهکردهیگر ازبسمههبچ

 دبوهشد مقطع ادیزیهیگر بخاطرهکینفس وهکرد پفیچشمها با

 ...زدم زلمگندهب

 ...بودهزد زل مامان قبر سنگهب و بود سرخ چشمهاش

 ...انداختم ربازوشیز دست ومداد حرکت رومجونیبیپاها

 ...یآبجمیبر_

 ...کرد حرکت نیماش سمتهبمپاهپاب

 دبومدوشیرو ها سال نیایههمهکیبار انگار ومداشتیسبک احساس

 ..گذاشتم نیزم رو
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 ..کردمینم حسمدوشیروینیسنگهگید

 ...بودهرفت نیب ازمگلویتویهشد سنگ بغض

 ...بودهشد پخشموجودیتویندیخوشا حس

 ...بودنمهمراهمپدر مادروهک انگار

 ...کردمیم حس رو وجودشون

 جلویصندلیرومخود ومنشوند عقبیصندلیرو رومگند

 ...گرفتمیجا

 ...کرد حرکتهبالفاصل و نشست رول پشتمه ریام

 ور اطراف ست،ینهخونهرا گرفته، شیپ درهکیریمسهنکیا حس با

 ...کردمهنگا

 ...رهینمهخون سمتهبهکمشد مطمئن

 م؟یریم کجا_

 ...عمارت_

 ...اما_
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 ...کنهیمیزندگهگید جاهیمزنمنیبب ومنیبشمتونینم...نداره اما_

 ...مشیقانون ویشرع همسر افتادمادیهتاز انگار" نمز"یهواژ دنیشن با

 ...بودیزورک ازدواج نیا اما

 ...امامکن شک نمونیب حسهبمخواینم

 !کنه؟یم انتخاب منومبازهبرگرد عقبهب اگرممعلو ازکجا

 تو خوندیممگوشیتوییصدامه باز امامزد پس ذهممویافکارتو

 ...وجدانشه عذاب بخاطر فقطهدنبالت االن اگر وینبود انتخابش

 ...کنه قرص رو من دلهنکیایبرا نزدیحرکت چیههوگرن

 ...امینم عمارت من_
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 ...کرد تیهدا ابونیخیهگوشهب رو نیماشمصدا دنیشن با
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 ..دادممگند درخواب غرقیهچهرهب رومنگاه

 ه؟یچ مشکلت_

 ...نخوان منوهکمباشییجامخواینم...ندارمیمشکل_

 ...دیکوب فرمونیرویاهضرب دستش با

 کمه؟ برات من خواستن ؟یگیمیچیفهمیم_

 هشب منظورمومکن ناراحتشهنکیا بدونمکردیسع ومکرد فوت نفسمو

 ...بفهمونم

 ..اما...مطمئنمهنمونیبهکیحس از...ریام_

 :رفت باال صداش تن

 !اما؟_

 ...منو تومعلوازکجام...بودیاجبار ما ازدواج_

 ...شو ساکت...بسه_

 ...ندادمبه صحبتیهاجاز و زد استارت
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 زدواجتا گفتیم و دیکوبیممسریتوهکییصدا امامکردیمهاشتبا دیشا

 ...کنمیخوشبخت احساس شدیم مانع بوده،هناخواست

 :داشتهنگ آپارتمان مقابل

 ...خدافظ_

 ...کرد حرکتهخون سمتهب خوابآلود و دارشدیبمگند

 ...ریام نیبب_

 ...یزد حرفهاتو...بشنومیزیچمخواینم_

 ...کهمبزن زرمویذارینم_

 :دوختمبه نشویخشمگ و سرخیچشمها

 خودمومزنیم دو سگ تاشب صبح من ؟یبگهموندمهیزیچهگید_

 !؟یزنیمیاجبار ازدواج از حرف اونوقتمکن ثابت توهب

 رکد همومیتونینمیکنیم برخوردیعصب و نیخشمگهکیوقت تا_

 ...میکن

 ...شدمهادیپ نیماش از
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 ...دیکش نییپا روهشیش

 :زد ادیفر علناهبرسمگوشهبیصداهنکیایبرا

 حل رو مشکل نیا من...ازدواجه نیا بودنیاجبار دردتهاگ_

 ...کنمیم

 ...زدم زل لبشیرو پوزخندهب مبهوت و مات

 ...دش دیناپدهکوچمخ و چیپیتو و گرفتهفاصلماز آف کیتهی با

 ...افتادمهراهخون سمتهب ومکرد فوتیعاص نفسمو

 مقابل آشنامدوچش و شدهدیکشمبازو بشم،هخون واردهنکیاز قبل

 ...ظاهرشدمچشمها

 !سو؟یگ_
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 ؟یخوایمیچ نجایتوا_

 ...میبزن حرف دیبا_

 ...بابایِهر...ندارم باتویحرف من_

 ...شدهحلقمبازو دور دستشهکمکرد دگر عقب

 ...دمیکش پس ضرب با رومدست

 ...نشو َشر برو بکش راتو...یکنیمیغلطهچ_

 ...یکن گوشمحرفاهبهنفعتهب_

 ...زدم زل بهش متعجب بود، دستشیتوهکییعکسها دنیباد

 ..گذروندم نظر از روههمهدونهدون ومدیچاپ دستش از هارو عکس

 ...مبود من همش

 ...کردمیمهرونگا تکشون تک مبهوت و جیگ و ومدینم باالمنفس

 ...کردمیمیدزدمداشتهکیدرحالمبود من

 :دمیپاش صورتشیتو ومکرد اشونهپاریفور

 ؟ینک ثابتهگیباردی بودنتو وونیحیبرگشت ؟یاسهیچ هدفت_
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 ...قرارداد لبشیرویپوزخند

 ...داد تکونمچشمها مقابل و آورد رنیب بشیج از رویفلش

 عقدتیکرد خرشهک افشاروهشازد اون نظرتهب...نجاستیا همش_

 لتتحممههلحظهی بشه، پخشهروزنامیتو اتییرسوا نیایوقت کنه،

 !کنه؟یم

 ...شدم ورهحمل سمتشهب و اومد جوشهبمخون

 ...دمیکوب صورتشهبیاهضرب

 !؟یفهمیم...یبخوریتونینمیگوه چیه_

 عروس اخبار روزنامه، اول تریت فردا...یاینهرامباهاهاگ اما...شرمنده_

 ...شهیم چاپ افشاریهخانواد

 ...داد تکون هوایتو رو دستش

 ...درومد ازآب دزدهکیعروس...افشارهاییرسوا...ترکهیم بمب مثل_

 ...یکنینمیکار نیهمچ تو_
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 کارخود با پشتش و برداشت روهشدهپاریها عکس ازهکیتهی

 ...کرد ادداشتییزیچ

 اونهنفعتهب...بزن زنگ...بکن فکراتو...منهیهشمار نیا_

 ...نفهمه ازماجرایزیچ ظاهرشوهرهبیآقا

 ...رفت و شد موتورش سوار

 ...گذاشت جا خرابیحال با منو و رفت

 ...افتادمهراهخون سمتهب ومداد حرکت لرزونمو و ناتوانیقدمها

 م؟کن چکار دیبا حاال
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 ...ایخدامگر دمت

 ؟یریگیمماز امویدزد تقاصیدار
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 ...کنم اعتمادمآد نیاهبیچجور من

 ...اگه

 ...بزنه دستمبه بخواد قبل مثلهاگ

 ...کشمیم خودمو

 ...باشه ردرخطریامیآبرومنیبب ومبمونهکهنیبهتراز مردن

 ...من بخاطرماون

 دامن حاال وهداشت وجودماهذشتگیتوهکیننگیهلک بخاطر

 ...رهیگیم اونویهخانواد

 ...شدم ولوییرایپذیها مبلیرو ومکرد باز رویورود در

 ...کنم چکار

 خارج فکر از منوملیموبا زنگیصداهکمبود غرقمخود افکاریتو

 ...کرد

 ...بست گلوموهرا بغض ریامیهشمار دنید با

 ...بذارم دست رو دستمتونینم ایخدا
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 :دادم جوابیسرد لحن با ومداد قورت رومبغض

 بله؟_

 ...یخاستگارمییایمممادر و من...کنهآماد خودتو فرداشبیبرا_

 ...کردنیخالمتنیرو سرد آب سطلهیهک انگار

 ؟یکنیم چکارمباهایدار ایخدا

 :دادهادامیسرخوش با شدیطوالنهکمسکوت

 ...داد رویاوکمرهاخانهباالخر خانومم؟یکرد غش_

 ...کردمهمچالمدستیتو رویاسیهشمار و دیچکمهاهگونیروماشکها

 شان درممراسهی...میریبگیعروسمخوایمیحت صدامو؟یشنویم_

 ...افشاریهخانواد عروس

 من؟ شان

 دزد؟ مِن

 ...کنم کنترل لرزششومکردیسع ومکرد صاف صدامو

 ...زدم ایدرهب رو دل امامکن چکار دیبامدونستینم
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 ...ریام_

 ر؟یام جان_

 ...دیچکمازچشم اشکهقطر چند و دیلرزمدل

 ...من_

 دست و من چوقتیه اما...یشد زیسورپرامدونیم ؟یتوچ_

 ... ومکنیم صاف توروهب دنیرسیهاهرایههم من...رینگمک

 ...دمیپر حرفش وسط

 ...باشم باهاتمتونینم من_
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 ...نبود حقش

 ...فتهیبهرا من بخاطرهک نبودیزیر ابرو حقش
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 :زدم صداشهدوباریعاصهک شدیطوالنیادیز سکوتش

 ر؟یام_

 ؟یکنیمیشوخ_

 ...من کن رباوریام_

 ...بدمهفاصلمگوش از رویگوش شد باعث دادشیصدا

 منوهتوک...بود نیهم هدفتمازاولش ؟یکردهمسخر منو هان؟یتوچ_

 المصب؟یکردمدواریام چرایخواستینم

 ...شد پخشمهق هقیصدا

 ...رفتیمهرژممقابل دقیهنیآ مثل بودهدادمبهیاسهکیکاغذ

 ...دیچیپمگوشیتوهک آزاد بوقیصدا

 ...باخت رنگمبرایهمچ

 ...دینتپیاهلحظمقلب و دیرس انیپاهبیزندگ

 ...نکنه خوابیب رومگندماهیگریصدا تامرفتماتاق سمتهبیحالیب با
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 شدن پخش محضهب ومگرفت رویاسیهشمار لرزونیها دست با

 :زدم لب بغض با صداش

 ...قبوله_

 ...شد پخش اتاقیتومهق هق ومکرد قطعیگوش

 قاصت دیبا همشهگذاشت کج پاشو وهکردهگنا باریهکیکسهگیمیک

 بده؟ پس

 نه؟یبب آرامش رنگ دینبایعنی

 بشه؟ شیخوشبخت مانعهباالآوردهکیگند دیباهشیهم

 ...کردم بغل رومزانوها ومدیکش دراز تختیرو

 ...ختمیر اشکمایبدبخت ادیهب 

 ...کردمیمیخال رومخود امشب دیبا

 ...سویگیندارهیگر حقهگید فردا از

 ....شدههنوشت تلخ برات سرنوشت
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****** 

 

 (رسامیام)

 

 رونیبهازخون ومبرداشت رومموتور چیسوئ اغوند و خرابیاعصاب با

 ...زدم

 ...کنم باورمتونستینم

 ...گفتینم دروغ منهبیعسلیچشمها نیا

 ...اومده شیپیمشکلممطمئن

 ...نخواد دیبا چراهوگرن

 ...زدیرهمچیز شده، جوریهمچهک حاال چرا

 ...روندمیم ابونیخیتو سرعت با

 بدترمه نیهم از وضع ششیپمترفیم خراب اعصاب نیا با اگر

 ...شدیم
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 ...زدم آتش نخهی ومبرداشت گارمویسیهبست
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 ...گرفتمیقیعممکا 

 ...کردمیم حرکت ابونیخیتو هدفیب

 نکنه،میروان فکرشهنکیایبرا ومجادادمگوشیتو مویهندزفر

 ...کردمیپلیآهنگ

 

 دلهساد تو ستین ریدمهنوز دیشامکن دایپ رو تو دیبا♡

 ستین ریتقصیب ریتقدیولیکند

 یزنیم خط منومبازیمنهتابیبهنکیا با

 ♡یدشمنمه خودت با تومکن دایپ رو تو دیبا 
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 ...یبزن جایزود نیاهبمذارینم من

 ...ستین من حق

 ...دادم دل سالهنهمیا از بعد من

 ...زنمینم رومکرد دایپ بعدازسالهاهکیحس دیق من

 ...یبر ویبشکن دلمو ایراحت نیاهبیتونینم

 

 رفتن از آخریهاهلحظ اونهکن آرومتهتونیم منهمثلهجملهی بایک♡

 عبوریبیهاهکوچ نیا سرد شهر نیا ازمریدلگهکن مونتیپش

 ♡دورهرا ازمکنیم حسیکنیم فکر منهبیوقت 

 

 ...گرفتم اشوهشمارهدوبار و شدمتمومطاقت

 ...دادن جواب از غیدر اما

 ...روندم اشهخون سمتهب
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 ...نداد جوابمو چکسیه ومزد در

 ...ستادمیا اتاقشیهپنجر مقابل نامتعادلیقدمها با

 ...یباشمرحیب نقدریایتونیتونم...سویگهشینمتمومینجوریا_

 ...افتادهرامچشم ازیسمج اشکیهقطر

 ...شدم سوارموتور ومبرگشت

 ...فشردممههب چشمهامو ومگذاشت رمونفیرومسر

 

 ازهدار عطرتهبریم چشامویسو هاهیگر نیا شبهی آخر♡

 پرهیمیگذاشت جاهکیرهنیپ

 ینش تنهاتر روز هرمکن دایپ رو تو دیبا

 ♡ینش کمتر نیا ازیحت بودنت من باهبیراض 

 

 ...کنمینم ولت من

 ...هیچ دردتمفهمیمهباالخر
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 ...ازکجاست مشکلمفهمیمهباالخر

 ...گهینم دروغ منهب هاتمچش 

 ...فشردم رو گاز پدال  ومانداخت اتاقشیهپنجرهب آخرموهنگا

 ...معرفتیبیاغیماریم دستتهب

 

 یکن پرپر پروازموهاگیحتمکن داتیپ♡

 یکن باور احساسمو دستتومریبگممحک

 یکن پرپر پروازموهاگیحتمکن داتیپ

 ♡یکن باور احساسمو ستتودمریبگممحک 
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 (سویگ)
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 ...قراردارمماتاقیهنییآ مقابل ومبست روهنام درپاکت

 ومبودهنوشتمگندیبرا رومرسایامیهشمارهنامیتو

 ...بدهمانجا نبودم، ادرهکهگیدیهاهیتوصیسرهی

 ...ادیممسرییبالهچ ومگردیبرمیکمدونستینم

 ...بسپرم بهش رومگندهکمشناختینم رویکسمهریام بجز

 رها رومگنومدونیم امامآورد سرشهکییبال باهکنیم قبولمدونستینم

 ...کنهینم

 سیم ومانداختهخون اطرافهب آخرموهنگا

 ...انداختمیاسیهشمارهبیکال

 ..شد م،یگرفتیشهربازیتوهک یعکس خیممنگاه آخریهلحظ

 ...دادم جا چمدونیتو رو عکس

 ...شدم خارجهازخون سرعت با ومگرفت اشکهامو سد زشیریجلو

 ...موندم منتظرش ومدیرسیاصل ابونیخهب
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 ویزنیم عشقتو دیق امروز خیتاریتو گفتیمبهم نفرهی روزهی اگر

 ای نه،ک تجاوز بهت خواستیم روزهیهکیمونیمیکس منتظر ابونیسرخ

 ...دونستمیمهونید اونو ایمدیکوبیم دهنشهب مشت

 ...بودهافتادهاحمقان اتفاق نیا تیواقع در حاال اما

 هشب پرنفرت ومگرفت نیزم از نگاهمو زد ترمزمپایجلوهک نشیماش

 ...زدم زل

 ...یخوشبختیبسو شیپ طال سویگ بپرباال_

 دستیباشهداشت نقش اونیتو توهکیخوشبخت_

 ... ندارهیازبدبختیکم

 ...خوردمگوشهب آشناشیصدا و رفتهریدستگ سمتهبمدست

 ...برگشتم سمتشهب زدم،مصدایوقت امامزدمتوهمکرد حس

 ...کنه تلفظ اسممو بایز نقدریا تونستیم نفرهی فقط

 اززبونش،ماسم دنیشن باهک داشت وجود ایدنیتو نفرهی فقط

 ...شدیم پرتپشمقلب

 ...لبشیرو پوزخند
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 ...شد کیشلمقلبهبهک ودبیخالص ریت

 نخواستنت؟ لیدل بود نیا_

 ...کردم دنبال رو بودهرفتهنشونیاس سمتهبهک دستش

 ...رمنیام_

 ...ندادم بهت زدن حرفیهاجاز من_

 ...ستادیامکنار و زد دور رو نیماشیاس

 ...شاهزادهیچطور_

 ...بزنم زل بهشمخش با شد باعث کردهحلقمکمر دورهک دستشو

 ...شدم الل رسما و دیکش نشون و خطمبرا چشمهاش با

 ...شدهبرآمد گردنش رگ و موند ثابت دستشیرو ریامهنگا

 جونهدارمدونستیم من فقط و شد سرخ چشمهاشیدیسف

 ...بمونه سرپاهکهدیم
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 ...دیچک و کرد دایپ رو خودشهرامسمج اشک

 ...ستادیاهنیسهب دست

 ودبهزد اشهچهرهبهکیخونسرد نقابمبگ بهتر ای خونسردشیهچهر

 ...دمیدیم من فقط رو

 نم امایخواستیمیمعمول تومنو سو؟یگ کجاست ما مشکلیدونیم_

 ...خاص تورو

 مونقدرهماون م،یباشهداشت دوستیلیخ ویهرک ستین قرارمدیفهم االن

 ...بخواد مارو

 ...اتهگید ریمسهبیبرس تاهجاد نیایتویگذروند وقت فقط تو

 ...فلک و چرخهییتومبودهبیغریدست بغلهی مثل برات

 ...باشههداشت هواتوهک همسفرهی مثل

 ...رشهیپذ ،یسوگواریتوهمرحل نیآخر
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 ...یرفت توهنکیا رشیپذ

 ...امهنقط نیایتو قایدق االن

 ...یرفتهکمکرد قبول

 آدما و دنیم ازدست رو شونتیاهم اینگران زمان گذر بامدیفهم

 ...رو گاهشونیجا

 ...باش طالق درخواست منتظر

 

 ...شدمهمتوجهتاز کرد سکوتیوقت

 ..شد نازلمسرهبییبالهچمدیفهمهتاز

 ...من عشقیرینگ وجدان عذاب رفتم، چرایبفهمهکیروزمدواریام

 :کردمهزمزم بود،هگرفت خودشهب التماس رنگهکیلرزونیصدا با

 

 ...لطفا...باشمگند مراقب_
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 ...شد دورمچشمها مقابل و کرد گرد عقب

 ...بودهنقط همونهبمنگاه اما بودهگذشت رفتنش از چقدمدونینم

 سپس و آوردمخودهب منو نشستمبازویروهکیدست

 ...شدهدیکوبیاس گوشیتوهکیلیس

 عذاب رومرسایام ویسادیوا االنهکهنقط نیهمیتو...روزهی_

 ...کنمیمیتالفمبابا خاکهب...دمیم عذابت...یداد

 ...دادمهول نیماش سمتهب

 ایراحت نیاهب م،یبرهقرارهکییجا...کنهکوتامزبونت...بابامنیبب نیبش_

 ...یکنیتالفیبخواهکیستین بشو خالص

 ...کردم فوت مانندهآ نفسمو افتادهراهک نیماش

 ..بودم مطمئنهاریدرنممندسرگ منویتالفهنکیاز

 ...سهیننوهگیدیکسیپاهب رویکیهگناهک بود مرد نقدریا

 ...ادیب کنارمنبود باهبتونمگندمبود دواریام فقط

 ...ادیبمسرهقرارییبالهچ ومشیم دچاریسرنوشتهچهبمدونستینم
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 ...ستینممهمبرامهمریبمهاگیحت اما

 ...شد رحفظیامیابروهک بود نیاممه
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 منو؟یبریم کجا_

 :داد جواب پوزخند با

 دخترهیمباز اما ،یبد نشونیقو رو خودتیبخوامهیهرچ_

 بهت من رویدار االنهکیجسارت نیا...ییترسو وهتجربیب

 چنگ ترسویهگربهی مثل دمتیدیاول روزهکهنرفت ادتی...دادم

 لپوهوچاهرا ومکرد رامت من اما...ومدیم تتسمهکیهرکسهبینداختیم

 تا...نداشت نمکمدست اما...دادم ادتی درآوردنو

 رویاسهگیدیبودهداکردیپ قارون گنج...پریاسیدیرسییجاهب

 !چکار؟یخواستیم
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 :دادم تکون سرمو ناباور

 ...نشدم کینزد ربهشیام پول بخاطر من...یهستیروانهیتو_

 ...شد پخش نیماشیتو خراشش گوشیهقهقیصدا

 ...ستین درازمگوشا من...یشد عاشقهک نگو_

 ...مداد روهروبیهجادهب نگاهمو ومشدمنفه موجود نیباا بحث الیخیب

 ...یریمیم ،یارینمدووهاگ م،یریمهکییجا...کن جمع حواستو_

 ...نشستمدلیتو ترس حرفش با

 ...وردمینمخودیروهب اما

 ...دادمیم دستش آتو کار اول نیهم دینبا

 ...تادسیا بزرگیمشک درهی مقابلهباالخر تا کردیرانندگیچندساعت

 ...شدمخ کمر تا و دادمسال بهشیمرد و شد باز در بوقش تک با

 ...نموند دور چشمش ازهکمزدیپوزخند

 ...بشمهادیپ دستوردادمبه و کرد توقف الیو ساختمون مقابل

 ..افتادمهرا سرش پشت اردکهجوج مثل
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 ...گذروندم نظر از همجارویرچشمیز ومیشد الیو وارد

 دلیتو رو ترسهنگا نیاول در و بودهریت رنگ لیوسا اکثر

 ...کاشتیممآد

 صدبرابر ،یشیم روهروب باهاش االنهکیکس ومیریم االنهکییجا_

 ..سوخانمیگهانتظارت دریزیانگ جانیهیزندگ...بدتره ازمن

 مقدسیمادرهاهیشب لباسشهکهخدمهی ومیشدمدو ساختمون وارد

 ...ستادیا مقابلمون بود،یحیمس

 :گفتیکلفتیصدا وبا انداخت منهبییگذراهنگا

 ..نییایبمدنبال_

 ...زدمهگرمدره هاموماخ ومگرفتهدیناد روموجودیتو ترس

 ...بودهدیرس بودنممحک وقت
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 ...میدیرس راهرویانتهاهب ومبرداشتممحک امایصبور با رومهامقد

 ...کرد توقفیرنگهایس در مقابل

 اردویهاجاز ماهب و برگشتهقیدق چند از بعد و شد وارد خودش ابتدا

 ...داد شدن

 لبج توجهمو اتاقیدتویسف وهایس اسپرت مبلمان ومشد اتاق وارد

 ..کرد

 کردیم کارمچشهک هرجا تا و بود مایهخون کلیهانداز اتاق

 ...بودنهقرارداد واناتیح انواع از رنگهایسیهمجسمهی

 تانسبمرد ش،یصندل کنار و داشت وجودیسلطنت زیم اتاقیهگوش

 دستش کییتو و بود بشیجیتو دستشهیهکیدرحالیجوون

 ...بودهزد زل منهب برگ، گاریسهی

 ومشستن ازشهفاصل با نشستیاسیوقت ومینیبش کردهاشار سر با

 ...انداختممهیرو رومپاها
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 رو گارشیس دود و نشست من مقابل و زد دور رو زیم مرد

 :گفت و کرد فوتمصورتیتو

 ...یداریخاص صورت_

 :دمیتوپ بهشهختیرمبه اعصاب با

 ...نخواست نظریکس_

 ...یعصبهچهاو_

 ...ارشوریخهچهاو_

 ...نشستمپهلویتویاسیهسقلم و رفت فرومدره اخمهاش

 ...بودمهزد زل چشمهاشهبماخ با همچنان وموردینخودمیروهب

 و دست دخترهی و من و بتازوننهکمدادیم آب رو بند اول روز دینبا

 ...کنن تصوریپاچلفت

 ام؟یک من سین تیحال انگار_

 ...برامهنداریتیاهم_
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 زبون کردنهکوتا عاشق من...یرازد زبون...اومدمخوشهن_

 ...چموشمیهاهگرب

 ...مشخصه ناپاکتیهامچش ازهآر_

 امامشدمکردنیروهادیزهمتوج زدیسرخهبهک چشمهاشیدیسف

 ...بودهرشدیدهگید

 ...شدینمهگرفت پسهشدهزدهکیحرف وهشینم جمعهختیرهکیآب

 ازت رو پادزهر زورهبهکیخواینم...ماره شین مثل زبونت_

 ...نزن زر ای کن درمونیزنیم شین ای پس! رون؟یبمبکش

 نشون و خطمبرا چشمهاش باهکمزد زل بهشمباخش و سکوت در

 ...دیکشیم
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 ...ببخشش شما دینفهم کردیبچگ آقا الیخیب_

 هوایتو ودودشو گرفت گارشیس ازیاهگید قیعممکایاسیصدا با

 ...کرد پخش

 ...خوامتیم بودنیساقهواس_

 ...زدم زلیاسهب ناباور و متعجب حرفش با

 :کردمهزمزم رگوششیزهآهست

 ...توسرت خاک_

 ...چرخوندم مرد سمتهب رومو

 پول فیک دوتا فوقش من ستین توکارمن نایا و مواد...شرمنده_

 ...کهماونمزد

 :کرد قطع حرفمو

 ...ودتخ مثل خوشگلیدخترا...آدمهن مواد_

 ...شد قطعمنفس ومشد الل

 !ازمن؟ نایا خواستنیمیچ
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 :دمیپرس دیترد با

 گه؟ید حالشون و عشقیپ برنیکن رد مرز از_

 منهب چشمش تا کردیمهنگا رو وارید دروهکیاسهب و زدیپوزخند

 ...انداختینگاهمین فته،ین

 تو! بگو؟ بهش رویهمچمنگفتهمگ...یاس برسرت خاک_

 !کار؟ نیتوایپاگذاشتیخوردهگویندار** تهذرهیهک

 ...داخل در از ذاشتینممپاش گفتمشیممخود جاِن آقا_

 :دمیتوپیعصبیصدا با

 !ازمن؟ نیخوایمیچ! نجا؟یاهچخبر_

 ...زد زلمچشمهایتو مرد

 ...عربیها خیشیبرا دختر قاچاق_

 ...دوختمیاسهب ماتموهنگاهرفت وا

 ؟یاسیشد رتیغیب نقدریایک_
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 تنشون خودشون اونا...یشد اخالقممعل کن ولمون بابا....َاهههه_

 ایمه اکثرشون...انیم و رنیگیم رو نخ سرمیدیم نخ ما...خوارهیم

 ...یابونیخ ای انههرز

 ...وطنتنمه...توان ناموسهکن لعنتت خدا_

 داد،یم ماگوش بحث جروهب خونسردهک مردهب نگاهمو ومپاشد

 :مدوخت

 ...کنمینم کارو نیا من_

 پهلو برن خوانیممخودشونهبگذر مدتهی گنیم نویهم اولشههم_

 ...عرب اردریلیمیها خیش

 ...اومد جوشهب حرفش بامخون

 ...دمیچسب اشوهقی ومشد ورهحمل سمتشهب

 زبون اییدیفهم...کنمینمیعنی کنم،ینم رو کار نیامگیمیوقت_

 !کنم؟ تیحالیاهگید
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 ...کرد جدا مرد از منو زورهب و دیکش بازومویاس

 ؟یخوریمیداریگوههچ...سویگهکردیادیز تنتهب سرت_

 نجارویا ای نجایازیبریم منو...ناموس شل رِتیغیب شوهخفیکیتو_

 !کنم؟ خراب سرتیرو

 گدشل و مشت ریز منو ایهبتوپمبهیعصب مردمداشت انتظار مدتمتما

 زلمبه ، زدیم موج توشون نیتحس انگارهکییچشمها با اماهکنهل

 ...بودهزد

 ...رونیب برویاس_

 ...آقا اما_

 ...رونیب گمشو_

 ...اومدممخودهب ادشیفریصدا با

 ...کرد ترک رو اتاق نامتعادلیقدمها بایاس
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 ...اومدمسمتهب و پاشد جاش از مرد

 ؟یکنینم کارو نیاهک_

 ...کردم مخالفتممصممبازه اما وارش دیتهد لحن ازمدیترس

 ...نبودیرنگیاهیس باالتراز

 ...بود پرازلجنماهگذشتیکافیهاندازهب من

 ..شههاضافمه افتضاح نیا ؛ماهیسیهکارنامهبمخواستینمهگید

 و رگهی از مامباز باشن،مهیابونیخ وههرز دخترا اونهاگیحت

 ...بکنم درحقشون نکارویامتونینم...میطنومه...میخون

 منیمترمین بودهنکرد جرئتیکس حاال تا...ازت اومدمخوشهن_

 ؟یریگیم منوهقیهبچ الفهیتو اونوقت...نهیبش

 ...کردهخف رومدلیتو ترس خونسردش لحن

 ...بودم جانبش ازیهرحرکت منتظر ومنداشت اعتماد بهشمه باز اما

 ...کرد رفتارینجوریا دیباهفروشیم خودشو موسناهکیآدم با_

 ..زدیپوزخند
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 ...کردیمهکول و کج لبشوممدا داشت کیتهک انگار

 ...موند ثابت بازوشیرویخالکوبهبمنگاه

 ...بودهگرفت قرار وسطشمچش کیهکیمثلث

 ...بودمهدیدمهیاسیبازویرو اشوهنمونمکردیم دقتهک حاال

 بود؟ وهشونگر عالمتیعنی

 مخالفت باز اگر...یکن فکرمدیم فرصت بهت شب تا_

 ...کشمتیم...یکن

 ...رفت زشیم سمتهب و پاشد

 ...برگشتیاس و فشرد رو قرارداشت زیمیروهکیدیکل

 ...ببرش_
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  زودتر ومپاشدهبخورمبهیاس دستهنکیاز قبل

 ...شدم دورییکذا طیمح ازون

 دونستم؟ینم منیبود شرفیب نقدریتوا_

 ...یزندگهبهحاکم پولهکمیکنیمیزندگیاهزمون تو ما_

 ...کنه لعنتت خدا_

 ...نشستم درخت ریز ومیدیرس باغهب

 ...بودن آمد و رفت در رو باغ عرض رومقد محافظا

 ...انداختمماطرافهبینگاه

 ...کرد جلب خودشهب رومتوجه باغیهگوشیاهکهنیچوب در

 دم،ید گاردیباد با صحبت مشغول رویاسیوقت ومچرخوندمچش

 ...رفتم در سمتهب نیپاورچ

 ،بودممقابلهکیاهصحن ومکرد بازش ومچرخوند رو دیکل دیترد با

 ....بزنههحلقمچشمهایتو اشک شد باعث
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 کیتاریهدخم نیایتوهکییدخترا بودن شتریب ای نفر 15 حدود

 ...نبودهشدیزندون

 ...خوشحال ایبعض و داشتنیاهدیترسیهچهر اشونیبعض

 از رومتوان بودن،مگندمیساال و سنمههک افتاد  تاشونهدوسهبمنگاه

 ...نشستم اتاقکیورودیهاهپلیرو ومداد دست

 و بودهافتاد گود رچشاشیز بودهختیر اشک بس ازهک شونیکی

 ...اومدمسمتهبمدنید با بود،هشد سرخ چشمهاشیدیسف

 ؟یخوبمخان_

 ...اشهگرفتیصدایبرا گرفتمدل

 ...نهیبشمکردهاشار بهش ومکرد پاک هامو اشک

 شییبایزمه باز بود،هکردهکییهاهیگر وجود بایحتهک بودییبایز دختر

 ...کردیمهریخ رویآدم هرمچش

 ؟یبش دچاریسرنوشتهچهبهقراریدونیم_

 ...کردهزمزمیاهرآ و زد لب بغض با
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 ست؟یتون فی؟حیکرد قبول چرا پس_

 ...شیبدهیجا...بود بدهکار شونیرئهبمبابا...آوردن زورهب منو_

 ...شد حرفشیهادام مانع هقش هق

 ...شد کینزد بهمونیاهگید دختر

 ..دیجویم آدامس و بود صورتشیرویادیز شیآرا

 عربستانیهملکیبرهقرار بابا ؟یکرد زرزر نقدریاینشدهخست_

 ...شدمتمو اتهرونیفقیزندگهک شادباش..یبش

 :دادم جواب ومزد افکارپوچشهبیپوزخند

 مثلهفاداست بار کی بعدهچاریب منتظرته؟ روان تخت اونجایکرد فکر_

 ...کشتنتمدیشا ای رونیب کننیم پرتتیکاغذ دستمال

 ...سرجاش برگشت و کردمنثارییبابا برو

 ...گرفتم رو بودهنشستمکنارهکیتردخ دست

 ...یکن دایپ نجاتیتونست دیشا خب؟ نترس_
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 قفل درو ومشد خارج اتاق از ومنداد بهش زدن حرف فرصت

 ...کردم

 ..دیکشیاهآسود نفسمدنید بایاس ومبرگشت باغ وسطهب

 ؟یفرارکردمکرد فکر ؟یبود کجا_

 ...ستمین ترسو تو مثل من_

 ...تمگرف شیدرپ رو سیرئ اتاق ریمس ومافتادهرا ساختمون سمتهب

 ...کرد فوتیعصب نفسشومدنید با ومکرد باز درو زدن در بدون

 :گفتمهبتوپمبههنکیاز قبل

 ...قبوله_

 ...نمیبش مبلیرو کردهاشار و زدیبخش تیرضا لبخند

 ...یهستیعاقل دخترمدونستیم_
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 ...نشستمروهروب و زد دور رو زشیم ومنشست مبلیرو

 :گرفتم باال دستموهکن صحبت خواست

 چیه ومشینم گوشتهبهحلقمغالهیبق مثلیدیفهم اول ازمخودت_

 نحو نیبهترهب کارتو تا بذارمخود حالهب منو پس...ندارم ازتیترس

 ...بدممانجا

 ...دیکش صورتش نییپا تا باال ازیدستهکالف

 ؟یکشیم شونن و خطمواس_

 دست از رو زرنگیروینهی عوض در اما...ینکن قبولیتونیم_

 ...یدیم

 اول...دمیم بهت رو فرصت نیا باالت نفسهب اعتماد بخاطر_

 ...یکنیم انتخاب خودتهواس گاردیبادهیهازهم

 ...خوامینم سرخر من_

 ...شهمتمومحرف بذار_
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 :دادهادامهکمکرد سکوت

 ...یدبهب سفر دریتورلیشیم ویدیم نسامو سرو رو دخترا_

 ...حالشهبمخورد افسوسمدلیتو

 ...دارم براشمذهن توییهاهنقشهچ دونستینم

 ...رونیبمبر زدهاشارهکمداد تکونیسر

 :دیپرسهکمندادمخودهبیحرکت

 گفتم؟یچیدینشن_

 ...کنمینم کار گانیرا من_

 ...ییپررویلیخ_

 ...هستهک نیهم_

 ...انداختمماهگیدیپایرو پامو و مبلهبمزدهیتک

 ...برو پاشو..رنیبگ نظر در برات حقوقهیمگیم_

 ...حقوقهن...خوامیممسه من_

 ...زد زلمبه نیخشمگ
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 :دادمهادام تعللیاهذر بدون

 نیا سرهی هرحالهب...یریبگ ها خیش ازهقرارهکیازپول درصد 03_

 ...مهتمومکار...فتمیب ریگ درصدهیهاگ...نمکیم سکیرمدار وممن ماجرا

 هوم؟مکنمتمو کارتو االنهچطور_

 ...انداختم باالیاهشون

 دخترا نفرهیهکینیا لنگمدونیم وهشینم بتینصمه قرونهی اونوقت_

 ...کنه رد مرز از رو

 ...ردک فوتیعصب نفسشو و زدیسرخهب صورتش پوستیدیسف

 ...درصد 23_

 ...ینیبب ورشیخ 25_

 ...کرد قبول ناچار و زد یپوزخند

 ...یبریتونیم...رنیبگ براتیجعلهشناسنام بچهامدیم فردا_

 :دادم تکونیسر ومپاشدمجا از

 !؟یآقا خوش روز_
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 :گفتهمغروران و مبلهب دادهیتک

 ...هیکافیبزنمصدا  آقا_

 عبورمهامچش بلمقا ازملیف ،مثلمرسایام بامخاطراتهیثان ازیکسریتو

 ...کرد

 ...شدم خارج اتاق ازیفور و نشستمگلویتوینیسنگ بغض
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 ...شستمن باغ وسط بزرگ استخریهلب ومرفتهمحوطهبهآهستیهامقد با

 کجاست؟ االنیعنی

 کنه؟یم چکار

 اصال؟هکنیم فکر منهب
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 ...دیچکمچشم ازیاشکیهقطر

 هامواشک تامدیکشمرچشمیزیدست و شد دایپ اشهسروکل دور ازیاس

 ...نهینب

 حرفیب و گرفتمسمتهب دیترد با رو بود دستشیتوهکیاهنام پاکت

 ...رفت

 ...زدم زل توشیهاهنوشتهب ناباور ومکرد باز رو پاکت

 "طالق درخواست"

  سو؟یگیداشتیانتظارهچ

 ؟یبرگردهبمون منتظر

 رفک ،یزد رفتن از حرف مقابلشهگیدیکی دست تو دستیوقت

 ؟یکرد رو امروز

 ؟یکرد رویشکوند ازشهکیقلب فکر

 ادرویب رونیب اتهنیازس تاهکشیم خودشوهدارهکیقلب جواب

 ؟یبدیخوایمیچ
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 ...خوندم روهنام بارها و بارها ومنشست استخریهلب

 ...داده طالق ردرخواستیام شدینمباورمهک انگار

 ...بودهشدهدیکوبمصورتیتو تقیحق اما

 ...کردمیم باور دیبا

 ...شدمتمویهمچ

 ...زدمیتلخ لبخند

 ...گذاشتممپا کنار روهنام ومگرفت بغل زانوهامو

 ...افتاد استخر آبهب نگاهمو

 ...انداختم آب ونیم ومبردشتیاهزیسنگر

 ...کوچکتریها موج سرش پشت و شد جادیایبزرگ موج

 ...بودهشد من قلب مثل

 ...ختیر تلنگرهی با

 ... بودمتالط در

 ...امامشدییجداهب مجبورهگرچ
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 ...تپهیم عشقشهب هرروزمقلب

 ...کنمیم باز ادشی با هامومچش هرروز

 ...اونه صورتهشیم مرورذهنمیتوهکیاهچهر نیاول هرروز

 ...بدهکارممقلبهب نویا من

 ...یگردیم مقصر دنبالییجدایهلحظهشیهم

 ...کنهیمینیسنگ قلبت کنجمغهی ،یخودت مقصریوقت اما

 فکر نیاهب ویکنیم تکرار روهگذشتممدا ذهنتیتو و قیعممغهی

 شد؟ینجوریا چراهکیکنیم

 رفتم؟هاشتبا رویمسیکجا

 ...یرسیم جوابهیهب فقط و

 ...اشتباههیهب

 ...کاشیاهعالمهی ویمونیپش عمر کی و غفلتهلحظهیهب
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 ومدیشن کرد،یم جروبحث محافظا باهک رویاسیهنکریصدا 

 ...دمیکشمصورتهبیدست

 ...کاشتممصورتیروماخ ومگذاشتمبیجیتو روهنام

 ...کردم حرکت سمتشونهب

 شده؟یچ_

 ...خوارمبزن حتما دیبا...فهمنینم زبون_

 ؟یکن صحبت درستیتونینم...عه_

 ...توبشن گاردیباد شونیکیهداد دستور سیرئ_

 ...گذروندم نظر ریز از نفرشونو 0هکالف

 ..خوامینم سرخرمگفتهمنک_

 ...یمجبور تتیامنیبرا_

 ...انداختم کلشونیسروههبینگاه



 

 

ROMANZO_O 

7
8
7 

 

 ..یگرفتیم باال سررو دیبا دنشونیدیبرا

 ...بودن جادو چراغ غول مثل

 ...بودهگندیلیخ اول نفر

 سیپ بود بادکنکهی انگارمه بعد نفر..کردم ردش ومدینمخوش ازش

 باهدرست و بود زیهمسو نفر...کردم ردمه اونو...دیترکیمیزدیم

 ...داد قورت منو چشمهاش

 ...دادم سوقمنفرچهار سمتهب نگاهمو ومکردیزیرماخ

 ...پرجذبه ویجد

 ...متناسب کلیه

 ...گرفتم البا دنشیدیبرا سرمو ومستادیا روشهروب

 ...کنمیم انتخاب تورو_

 ...شدن دور و زدنیشخندینهیبق

 :دیکوب اشهشونهبیدست و ستادیا کنارشیاس

 ...یاهکار نیا دیفهممههجوج نیایحت نیاممگر دمت_
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 نیام لبیهگوش پوزخندیهریخ من و انداخت منهب نگاهشو سپس

 ...بودم

 ...یتونینم هستن اآقیشخص محافظ شونیا..سویگهشرمند_

 ...زدم زل نیامیهامچشهب تخس ومکرد قطع حرفشو

 ...چکسیه ای نیهم ای_

 ومکرد گرد عقبمبد بهشون مجدد زدن حرف فرصتهنکیا بدون

 ...برگشتم ساختمون داخلهب

 ...اومدمسمتهب بود تنش هاهراهب لباسهکیزن

 ...بدم نشونت اتاقتو ایبمدنبال_

 ..میکرد حرکت سالنهتیاه اتاق سمتهب

 بلندشیصدا و بازشهمین در ومیشد رد سیرئ اتاق مقابل از

 ...کردممتوقف

 تیالح رونیبمدیکش حلقومت از زبونتویوقت ؟یفهمینم توزبون_

 ...شهیم
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 ...دیکوب زیمیرو و کرد قطع رویگوش
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 :دیرسمگوشهب صداش و گرفت نییپا سرشو

 !ه؟یچیدونیم دوروبرمن فضولیدماآ عاقبت_

 ...ستادمیا ومکرد صافمبودهداد در سمتهبهک اموهشدمخ کمر

 ؟یبریم گوشاشونو البد_

 ...باشه ادتی نویا...دهیم بادهب سبزتو سر سرخت زبان_

 ..ختیرمدلهب رومعالمغ و کردهراستفادیامیکالمهاهتک ازمه بازیلعنت

 ...ختیر فرومدل و شدهکندموندر ازیزیچهک انگار

 اتاق  سمتهب ومکرد عبور اتاقش مقابل از ومندادیجواب

 ...رفتم بود باز درشهکیبعد
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  اون..نداره ورود حق خودتون بجزیکس...شماست اتاق نجایا_

 داخلشهخونیاعضاههمیهشمار...شماست مختصمه لیموبا

 ...شدههریذخ

 ...رفتم لیموبا سمتهب و شد خارج اتاق از

 ...گرفتم رومبودهگذاشتمگندیبراهک رومسابقیگوشیهشمار

 بله؟_

 !گندم؟_

 ؟ییتو سویگ_

 ؟یخوبمزیعزهآر_

 نجایههقرار...ارغوان شیپ فرستاد منو جونیسام..یآبجمخوب_

 ...یبرگرد تو تامبمون

 ...شد راحتمگند بابت ازمالیخ

 ..یزندگیبراهدار ازمن بعد رویمکان و جا حداقل

 ...انهیمایب رونیب مزخرفیباز نیازهزند من ستینممعلو
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 ...برم دیبا من...باش خودت مواظبمخواهرهباش_

 ...خدافظمچش_

 ...شکستماشکها سد شد قطعهکیگوش

 ...بودهشکستمدره منو ر،یام ازییجدا ومگند ازیدور

 ...کنم تحمل دیبایچجورمدونستینم

 ...شدیممتموهجلسهیتو دیبا و بودهدادگا قتو فردا

 ...نداشتم دلخورشوهنگااون تحمل من

 ...بزنه زلمبهیاونجورهگید باریهاگمریمیم

 ...بدم استراحتمذهنهبمکردیسع ومانداخت تختیرو رومخود

 ...کنم عبورممشکالت نیازمبتون تامباشیقو دیبا

 

 یاغی_دختر#

212 

 



 

 

ROMANZO_O 

7
9
2 

 

 ...پاشدممازجا دریصدا دنیشن با

 ...کردم باز درو ومچرخوند قفلیتو رو دیکل

 ...شدم نیرام رخهب رخ

 ؟یحاضر_

 ...کردمماخ طلبکارش لحنهب

 ..ایبمدنبال...بزنم حرف سیرئ با دیبا قبلش_

 :دمیتوپ بهشهک نخورد تکون ازجاش

 گفتم؟یچیدینشن_

 سیرئ اتاق وارد من از لقب زدن در بدون و افتادهرامدرهیاهچهر با

 ..شد

 ...شدم اتاق وارد ومافتادهرا سرش پشت متعجب

 ردسته؟یزیکهسیرئ نجایایکیهستهمتوج_

 ...انداختمماطرافهبینگاه

 االن؟یبامن_
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 !هست نجایایکس تو جز_

 ...نیرامهآر_

 ..ستادیاممقابل و زد دور و زشیم

 ...کرد فرو شیشلوارمشک بیجیتو دستهاشو

 ...گرفت قرار کنارش نیرام

 ...ترهچهارشون و بود بزرگتر ازش گردن سروهی

 ...اسهکارههم من از بعد...برادرمنه نیرامیدونینم انگاریدار حق_

 ...ستادمیاهنیسهب دست ومنباخت خودمو

 ...چکسیه ای شونیا ای..کردم انتخابشممن...گاردهیباد گفتن منهب اما_

 ...رفت باال نیرام دستهبگیزیچهنکیاز قبل

 ...قبوله_

 ...بشه جادیاهرعشمبدنیتو شد باعثهک انداختمبهیمرموزهنگا

 اما ننداز کل دوتا نیا با گفتیممدرونییصداهی

 ...شدیم مانعمدرونیگریاغییخو
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 برم؟ تنها اییایم...باشم حتما دیبا...دارمهدادگا من_

 :رسوندمگوشهب صداشو و شد خارج اتاق ازیخدافظ با

 ...فتیبهرا_

 

****** 

 

 ...بودمهنشستهدادگایهایصندلیرو

 ...دنشیدیبرا بودهشدمچشموجودههم

 ...گشتمیم مواد دنبال بودهکرد خمارهکیمعتاد مثل و زدیم پرتپشمقلب

 ...نبود ازشیاثرمچرخوندیممچش هرجا اما

 ...شدم اتاق وارد دیناام ومپاشدمازجا زدن صدا روماسم

 ...بازشد در بعدهلحظ چند ومنشست مخصوصیصندلیرو

 ...رفتم وا لشیوک دنید با ومچرخوند رومسر

 یاغی_دختر#
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 ...بشه روهروبمباها بار نیآخریبرا نخواستیحت

 کلفت گردن ویبازیپارت با و کرد شروع هاشو صحبتیقاض

 ...شد صادر طالقمحکهجلسهییتو افشار،یهخانواد

 ..کردم حرکتیورود سمتهب لرزون،یقدمها با ومشد خارج اتاق از

 ...رادمانمخان_

 رو بود دستشیتوهک کاغذ دو ومستادیا لیوکیصدا دنیشن با

 ...دادمبه

 ...بهتون دادن افشاریآقا نارویا_

 باالش، مبلغ و بود نشیبهکیچک دنید بامکرد باز رویاول

 ...شدمیعصب

 ...نخواستم پولشو من...خودشهبهبد نویا_
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 لیوک ازیسرسر وهغمزد ، خطش دست دنید با ومکرد باز رویدوم

 ..افتادمهرا نیرام نیماش سمتهب ومکردیخداحافظ

 ...نشستم عقبیصندلیرو

 :کردمهزمزمیخشداریصدا با

 ...خلوتیجاهی ببر منو_

 ...کرد حرکت شهریخروج سمتهب و داد تکون سر حرفیب

 ...ستادیاهتپیباال و کردیط رویخاک ریمس

 ..انداختم بود، دایپ شهر کلهکیینماهبینگاه و مشدهادیپ

 دست با ومنشست نیزمیرو چهارزانو نیزم بودنیخاکهبهتوجیب

 ..کردم باز رو کاغذ لرزون

 ...بودم خودکاریزندگ تومکرد حس_

 ناگهانمبشهمتوجهنکیا بدون ،ییجاهاهی

 جا فقط اما ومدنیکشیم کاغذیرویه...شدمتمومجوهر

 ادشونی...قدرتمباتما...دادنیم تکون و دنیکشیمممدا...نداختمیم

 وصل و قطع چقدر ومبود براشون چقدر رفتیم
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 بودنم، پررنگ جاهایبعض ومشد کمرنگ جاهاهچ...بخاطرشونمشد

 ...کردیم آب دلشونیتو قند

 ...تمام و ندارنمبهیتوجه حاال، اما

 ...نموندهیباقمازیزیچ چقدر ومآوردمک چقدر فهمندینم

 ...یریبگ وجدان عذابمننوشت نارویا

 ...ینبودهتوجیب تو تنها

 ...نوشتممآرامشیبرامکی

 ...شهینم خوبمدل حال رفتنت از بعد وقت چیهیبدون دیبا

 انتخابهآزادان تاهکنیم رها قشوعش باشه، عاشقهاگمآد گنیم

 ...شهینمیزور عشق...کنه

 ...باالستمقلب مقابلمسر ومکرد خودمو تالش من

 ...میبگذر

 ...بمونه ادتی ازمن رو حتینص نیا
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 جون چشمات مقابل هات حماقتیوقتهکهبگذر انقدر زمان بذار

 ...یبخند دلهت از ره،یگیم

 ادی ربشه،یسراز شکتاهنموندیزیچهکیکرد حس هروقت

 ...فتیب منیحرفها

 ...نبود تو بخاطر ومدم،یاگرنمه امروز

 ...نکنهیتابیب دنتید باهک بودمخود دل بخاطر

 ...من معرفِتیبیاغی خداحافظ
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 ...فرستادم لعنتمبد بختهب ومکردهمچال رو کاغذ

 :زدم داد ومداد آسمونهب نگاهمو

  آدمم؟ممن هست حواست اس؟ینجوریا نه؟یا_
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 :دادمهادامهنال و اشک با ومگذاشتمقلبیرو دستمو

 رومغهنهمیایگینم نداره؟ طاقتهگید قلب نیا هست حواست_

 چقدر هست حواست هان؟اصال ؟ینیبیم منو اصن بده؟ جا کجاش

 انصافییخدا ازم؟یریگیمیدار ویچ تاوان بابا کشم؟یم زجر

 حکمتیهیاله امتحانیه سنگیه ادیمادمییوقت از...ستین

 ...قسمتیه

 منهبد نشونمبه ویزندگ خوشیرو باری شو الیخیب بابا

 فیک چهارتا...توچاهیانداختمیآورد درهازچال...هستممنوکرت

... بابا مگر دمت...آدم قاچاقهتورامیانداختمکردهتوبمزدیم

 ...کههتلخ نقدریاینوشتمبرایسرنوشت

 ..شدمادیفر دادو از مانعمهق هق

 ...زدم پس و نشستماهشونیروهکیدست

 ؟یدیند بدبختمآد ؟یگیمیتوچ...نمیبب کنمول_

 ...ندارههدیفا...یکردهنال چسیهرچهبس_

 ...کردم پاکاشکهامو
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 ..یبدبخت ازیدونیتوچم...دردیبهمرف...بابا برو_

 نیماش سمتهب... گذاشتممبیجیتو روهشدهمچال کاغذ ومپاشدمازجا

 ...نخورد تکون ازجاش نیرام امامکرد حرکت

 ؟یایبیخواینم_

 ...دهیم دستمبهیخفگ حس اونجامبرگرد...هواخوبه نجایا_

 ...ستادمیا کنارش ومبرگشت روهاومد ریمس

 ...دیرسیم اشهشون تا زورهبمقد

 ؟دردتیکرد شروع خودت نکنهنال چسیگیم منهب_

 گردن کردگدن، نیع داداش...یزندگ منال مال پول...گهیدهیچ

 ...کلفت

 ...نشست لبشیرویمحو لبخند

 هشبهدیشنهوصل کروفنیم بهت...کردهیادیز تنتهب سرت انگار_

 ...یگفتیچ

 بگم؟هدوبار اییدیشن صدامو سیرئ...دهیشنهک درکهب_
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 ..یشقهکلیلیخ_

 ..افتادهرا نیماش سمتهب

 سیرئیشنویم...ندارم چکدومتونیه ازیترس...گذشتهمسر آب من_

 جون؟

 ...نشستم جلویصندلیرو نباریا

 :داد جواب و خورد زنگ نیرامیگوش

 آقا؟هبل_

 ..چشم_

 ...کرد قطع رویگوش

 ...کن فرضهمرد خودتوهگید باغ،هبهبرس پات_

 ...زدم لبخند

 ...برسم من تا بدن بهت گاوزبون گل بگو سیرئ_

 :زد استارت و نشست نیرام لبیرویلبخند

 ...ییمعنامتماهبیهونیدهیتو_
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 ...افتادمهرا سیرئ دفتر سمتهبمیومستق کرد توقف باغ وسط نیماش

 ...نداشت تیاهممبرایزیچ ومبودهدیرس خطهتهبمآدهی انگار

 ...نبودمهمبراممه کردیمیخال مغزم، وسطهگلولهیهاگیحت

 ...بودمهدیرسیحنث حالتهیهب

 بود زیچ نیتر تیاهمیب کردنیزندگ و دنیکش نفسهگیدهک انگار

 ...برام

 ...شدم وارد ومکرد باز درو معمول طبق

 ...اجازهیب

 ؟یطرفیک با ستین تیحال انگار اس؟هلیطوهمگ_

 ...زدم زل بهش خونسرد و سکوت در
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 ه؟یخبریکرد فکرماومدهرا باهات دوبار_

 سدتوج پرتیجاهییتومبسپر ومکن و حرومتهگلولهیهنداریکاربرام

 ...نذار منمدیپارو نقدریا...نشه دار خبریکس و بندازن

 :زدمیپوزخند

 ...ینکن کارو نیاهاگینامرد_

 ...داد رتیحهب جاشو صورتشیهاماخ

 ...بودیعصب هنوز اشهچهر اما

 ...دیفهم شدیم بود، چشاشیدیسفیتوهکیسرخیهاهرگ از نویا

 نیا ،یحاج نیبب ؟یزنیم حرف فقط...گهید بزن شد؟یچ_

 ازیبرا زیچ چیه ا،یدن نیایتو...سادهیوا روتهروب االنهکیدختر

 ؟یدیفهم...نداره دادن دست

 ازهک صورتش دنیدیبرا و اومدمسمتهبیعصب و بلندمدوگا با

 :گرفتم باال رموس بود،هشد سرخمخش

 ...یکنیم تلف وقتتویدارمبگ دیبا ،یبزنهصدم منهبهکینیا دنبالهاگ_

 ...گذاشتمماهقیشقیرو اشوهاسلح ومدستشوگرفت
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 باالیصدا تن با ومدیکوبماهنیسیهقفسیرو اموهگید دست انگشت

 :دادمهادام

 ...دمیکشیادیزیایسختمیزندگیتو...من_

 و دوست از...شد نابودمآرزوها ازیلیخ ومداد دست از زارویچیلیخ

 ...خوردمیادیزیهاهضرب آشنا وهبیغر و دشمن
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 نیا و امروزهباالخر اما... دمیخوابهیگر با رویادیزیشبا

  ومسادیوا جلوتهکهلحظ

 یزیچ چیههگیدمدیفهم ،یکنیممدیتهد

 ...بزنه بیآس منهبهک ستین ایدن نیایتو
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 ؟یفهمیم...کنه خارجمقراردار توش االنهکیریمس از منوهبتونهک

 ...یبکن خوادیم دلت هرکاریتونیم

 ور شانس نیا گه،ید چکسیههن توهن... یشینم موفقمدیم قول بهت

 و کن خرجهگلولهی االن نیهم پس...نیکن متوقف منوهک نیندار

 ...شو راحتمشر از 

 ...بودمهافتاد نفس نفسهبمخش شدت از

 ...دوختمچش جفتمونهب نگران نیرام و شد باز در

 شاهرخ؟_

 ...رونیب برو_

 ...دیکش موهاشیتویدستهکالف و شد خارج اتاق از ادشیفر با

 ...کرد پرتاب مبلیرو خودشو و گرفتهفاصلماز

 ...رونیب برو_

 ...شدم خارج اتاق از تعلل بدون ومزدیپوزخند
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 با گاردهایباد ازیتعداد سرش پشت و اومدمسمتهب نگران نیامر

 ...بودنهستادیاهاسلح

 :گفتم نیرامهروب ومانداخت بهشونینگاه

 ؟یکرد خطهب ارتشتو چخبره؟_

 اتاق ازهزندمکردینمفکرشم...برداشته رو باغ کل دادتونیب دادو_

 ...یایب رونیب

 ...زدمیاهخند تک

 برو...ندارهیخوب روز و حال خانت شاهرخمکن فکر اماماهزند من_

 ...سراغش

 ...بستم درو ومافتادهراماتاق سمتهب

 ...نشستم ومزدهیتک درهب

 ...شدینمباورم

 !شدم؟ نترس حد نیتااهکهاومد من سرهبیچ

 ...آخ ریام آخ
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 ...ساختهیآدمهچ ازمن رفتنت نیبب

 ...دادم قرار روش موسر ومکردمه قفلمزانویرو دستهامو

 ...رکنهیبخ آخرعاقبتمو خدا
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 ...شهیم کینزدهدار پرواز روز

 ...کینزدیلیخیعنی

 ...فردایکینزدهب

 ...ندارممذهنیتویاهدیا چیه

 ...ستینمسر تویفکر چیه
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 ...زدم زلمخودیهچهرهب ومنشستهنیآ مقابل

 ...شد وارد نیرام بعدیکم و شدهزدماتاق در

 ...همراهمه جاههمهیسا مثلممدایههفتهس

 ...رهینممتنیزیچیمشک لباس جزهک اسههفتهس

 ...خوردماهشناسنامیتو طالق مهرهکیروز از قایدق

 ...میاصلیهشناسنامهالبت

 ...ذارهیم زیمیرو رو دستشیتو ءیش

 ...شد صادرهباالخر

 ...کردم باز مویقالبیهشناسنام اولیهصفح لرزون دست با

 ...انیآشت شهرزاد

 ...ندازمیمینگاه نیرامهب متعجب

 !شهرزاد؟_

 ...کنمیم حسینجوریا من ایهزنیمینیغمگ لبخند

 ...شهرزادهآر_
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 اسم؟ نیا چرا_

 ...گهیم بهت خودش بخواد شاهرخ_

 ...شد خارج اتاق از

 ...دادمهشناسنامهب نگاهمو

 ...شاهرخ من دیجدیهدغدغ

 ...من عذابیهفرشت

 ...اهللمبس من وهشد جن جروبحثمون، روز از درست

 ...باشههننداختمپایجلوهک ستینیسنگ وهنموندیراه

 ...نیرامیهلحظهبهلحظیهمراه مثل

 ...ومدیممباهامه توالت تا نداشت مشکل اگر

 ...پاشدم ومزدیپوزخند

 ... شگریآرا ورود با شد همزمان اتاق ازمخروج

 ...کردن حرکتمدنبالمداد تکون سر
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 ...کردمیمهآماد دخترارو دیبا

 ...میافتادهرا باغیهگوش اتاق سمتهب

 ...اومد سمتمونهب دو باهسود اول نفر شد بازهدرک

 ..من اول شگر؟یآرا کو ن؟یاومدهباالخر_

 ..زدم پسش دست با ومداد تکون تاسف بایسر

 ...نییایب من با نیپاش...نمیبب اونور برو_

 دنبالمچرخوندمچش..شدن ملحق بهمونهگید گاردیباد چند و نیرام

 ...یکین

 ...نبود

 ...صبرکنهمگفت نیرامهب ومدیکشیاهکالف پوف

 ..رفتن نظر مورد محلهبهیبق
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 ...شد مشخص نشیف نیفیصدا و شد ساکت اتاق

 ...نرویب ایب ؟یکین_

 ...اومد رونیب هاهجعب پشت از ریتاخ با

 ...بره هدرهبیدبیتوهک بود فیح دختر نیاییبایز

 ...رفتم سمتشهب

 ؟یکنیمهیگریدار باز_

 ...شد نیرام رخمین محو و افتادمسر پشتهب نگاهش

 ...گرفت گر هاشهگون

 :کردمهزمزم رگوششیزهآهست ومزدیطونیش لبخند

 هوم؟ ؟رهیم کف ازهدار دلتهنکن_

 ...هیحرفهچ نیامسرهب خاکهنیوا_

 ...نترس ایب دختر ایب_

 ..شدمقدمهمباها اخمو نیرام ومافتادهرا جلوتر

 ؟یزهرمار برج نیعهچت_
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 ...ستینیزیچ_

 ...جاخوردم خشکش لحن از

 ...بود مرموزیوحشتناک طرزهبیچههم نجایا

 ...ایزودتربهگید فتیبهرا_

 ...اومدمسمتهب دو با و ترسوند رویکین صداش،یباال تن

 ...دیلرزیم و دیترسیم گشنجشک مثل

 :زدم زل نیرامهبماخ با

 ؟یاوک کنیخال طرف خود سریهستیعصب ازهرجا_

 ام جلوتراز و انداختیکینهبینگاهمینمدیکش صورتشهبیدست

 ..کرد حرکت

 ...نخور اشوهغص تو...گهیدهخر_

 ...میشد مخصوص اتاق واردمباه و زدیزیر لبخند
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 دستشهب خودشوهسود نفر نیاول و بود کارش مشغول شگریآرا

 ...بودهسپرد

 ...دادمدست رو مشیسیب و شد وارد گاردهایباد ازیکی

 ...دارن کار باشما آقا_

 :دادم جواب ومگرفت رومیسیب

 بله؟_

 ...اریبمه نیرام...االنماتاق ایب_

 ...میبرگشت شاهرخ اتاقهب نیرام با ومکرد رومالز سفارشات

 :دمیپرس ورود محضهب

 نمودن؟ احضار مارو خان شاهرخهشدیچ باز_

 ...ستادیا اتاقشیهپنجر پشتیعصب وهکالف

 ...انداخت باالیاهشون ومانداخت نیرامهبینگاه
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 شده؟یچ داداش_

 دیابمخود...دهیرسمگوشهبییخبراهی...نهکیم درهدبهدار عرب خیش_

 ...رنینمییجا دخترا فعال...برم

 ...زدم لبخند ومدیکشیراحت نفس

 ...خطریب سفر خداروشکر خب_

 ...پروازه شب 11 نیببند چمدون...نییایممباهامه نیرام و تو_

 اقشات از گه،ید نیفتیبهرا گفتن باهکمزد زل بهش مبهوت و جیگ

 ...میدش خارج

 ...وسط نیامیپشم ما انگار داداشتو؟هریگیم باد_

 ...کنهینمیکار فکر بدونممطمئن...ببند چمدون برو_

 ...شد دیناپد راهرومخ و چیپیتو و رفت

 ...شدممچمدون کردن جمع مشغول غرغر با ومرفتماتاقهب

 ...یخال و خشکیهپسر

 ...کرده فرض اسکل ماروهدردشهچ ستینمعلوم
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 ...ندادم پس رومیسیب انداختمادی اومد،مبیج ازهکیخش خشیصدا

 ..دادم قرارشمدهن مقابل دیترد با

 !؟یدار صدامو_

 !؟یخال و خشکیهپسرهک_

 ...گرفت وجودمو لرز

 ...دیشن راهامویبدوبهدوبار باز

 ...دمینشن صداشوهک انگار وموردینخودمیروهب اما

 ...ادینم صدا...خرابهمیسیب...سه دو کی... الو_
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 جا چمدونیتوهمچال لباسهامو ومکرد پرت تختیرو مویسیب

 ...دادم
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 ...یدبمبر خرمگسیباتوهموندمنیهم

 ...نمیبینم نحستو ختیرههفت چند حداقلمبود خوشحال

 ...امهکوزهکاسهبیزد گند

 ...نشستم تختیروهکالف

 ...زدمصدامشا سرویابر باغ خدمتکار

 زیم رس نفر نیاول ومگرفت رو بودهافتاد قور قاروهبهکیشکم دست

 ...شدم حاضرمشا

 نیرام و نشست زیم صدر در خانیآقا معمول طبق بعدهقیدق چند

 ...کنارش

 :گفت نیرامهروب و ختیریمشروب السیگ

 ...اریب باخودت کن انتخاب رو دخترا ازیکی_

 :دمیپرس پر، دهن با

 ؟یچهواس_

 !؟ینیرام تو_
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 !اد؟یب دیبایچهواسمدیپرس...دخترام مسئول منهن_

 ...کن انتخاب نشویخوشگلتر...کارهنمون_

 ...شد کورماشتها و رفت فرومدرهمهاماخ

 کرد،یم نکارویا خودت باخواهریکسهاگهکنیحال آقا نیاهب نبودیکی

 ؟یشدیمیحالهچ

 ومزدیثیخب لبخند خوردهجرقمسریتوهکیفکر با اما

 ...بزنههسرف وهبپر گلوشهب آب شد باعثهکمکردهزمزمیچشم

 اومد باال شاهرخ دستیوقت و کرد کمرشیهحوال مشت چند نیرام

 ...نشست زیم پشت و کرد متوقف کارشو

 ...دمیپاش واجش و هاج صورِتهبیلبخند و دوختمبه متعجبشوهنگا

 ...کردم گوش حرفتو ومشد عاقلیکن فکر بذار وهتوع دور فعال

 ...پاشدممازجا ومکرد تشکر شد،هریخ ادیزهک نگاهش

 ...ردمکیم حس رو نگاهشینیسنگ گذروندم، روهپل نیآخرهکیوقت تا
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 ور خودشمخواستیکین وازمرفت مخصوص اتاق سمتهبمیمستق

 ...کنههآماد پروازیبرا

 ...خان شاهرخمستین سویگمنکن خراب تورویهاهنقشهاگ من
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 رخمینمچرخونیم سرمو کنم،یم دایپ مویصندلهک مایهواپیتویوقت

 ...شهیم داریپد شاهرخ

 شیر خیب حاالهک بودمک سفر نیایتو تحملش بدم، ازشانس

 ...نشستهممن

 و ودبهنشست مایروهروب بغل فیردهکمانداخت نیرامهب نگاهمو

 ...کنارشیکین

 با شاهرخهکمکن عوض جامومفهموند بهش ابرو ومچش با

 :گفتهبستیهامچش
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 ...یجاشهجاب نکن تقال نقدریا...نجاستیهم جات_

 دوباره؟یدارمچش پلکهات پشت ای ؟ینیبیم انهبستمچشماتیوقت_

 همجات دیبا ،یشیم آشنا پرحرف و فضول دخترهی بایوقت_

 ...یاشبهداشتمچش

 ...کردم کج دهنمو ومکرد لوچ چشامو

 ...دیخندماهافیق دنید از نیرام

 ...تره تحمل قابل االنتیهافیق_

 ...زدم زل بهشمبااخ

 ...شعوریب_

 ...زد لبخند مثال و شدن کج لبهاش

 ...ستمین سویگهکمرینگ تورو حال من

 ...کچل پشمِک

 ...انداختم اشهافیقهبینگاه

 !کچل پشمک جز دادیم شباهتیزیرچههب شییخدا
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 !کچلهن بود پشمالوهن چون

 ...کرد پرواز مایهواپ ومگرفت ازش نگاهمو

 اب ومکرد قفل شاهرخ مچیرو رومدست ومدیترس گرفتن اوجهلحظ

 ...فشردم وجودمتما

 شده،یعاد طیشرامکرد حسهکیوقت تا و بودهبستمچشمها

 ...کردم رها دستشوهنمکرد باز چشمهاموهن

 ...کردم باز رومچشمهییالهلبیعصب و بود دیبعماز حرکت نیا

 ...بودمدره اخمهاش

 ...شتریب شدت با نباریا اماهشیم مثل

 ناخن اثر درهکیزخم دنید با ومانداخت دستهامونهبینگاه

 :زدم داد بایتقر بودهشد جادیامبلندیها

 ...خاکبرسرمیوا_

 ..ستادیا کنارمون ترس با نیرام ومبرداشتمفیازکیدستمال

 ؟یکرد چکار بازهچت_
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 تامقرارداد دستش مچیرو رو دستمال ومگرفت دندونهب لبمو

 ...کنم پاک ،رو بودهزد رونیب ازشهکیخون

 ...کنه ادیفر دادو هنکیتاا بود آورهدلهر شتریب گفتینمیزیچهنکیا

 :زدیم داد و ذاشتیم سرشیرو رو مایهواپ دیبا االن حداقل

 ..."یوحشیهدختریکردیغلطهچ"

 ...بود بیعج سکوتش اما

 ...زد زلمبه حرفیب و کرد باز چشمهاشو

 ...گرفتازم نگاهشو و دیکش رو دستش

 ...بودمهگرفت وجدان عذاب
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 چراهریگیم حرصت ن؟یندار زبون دخترا شمامفهمینم من_

 ؟یکنیمیزخم

 نیبش برو نکن دخالت مایخصوصمیحر تو درضمن...بودیرادرایغ_

 ...سرجات

 ...نشست سرجاشهدوبار و کردمنثارییپررو

 ازش کردموادار بودم،هکرد جادیا دستشیروهکیزخم اما بود سخت

 ...کنمیعذرخواه

 ..لحظههی اصال...خوامیم معذرت_

 ..شو ساکت فقط ستینممه_

 ..بود حقت اصال_

 ...زدم زلیکین و نیرامهب ومچرخوند وماهتنمین

 !انایممههبهچمزیعزیآخ

 وهکن ازب کورشویچشمها تامبکوب سنگهب رو نیسرراممبتونمدواریام

 ....ربشهیدهنکیاز قبل تاهنیبب رویخوشگل نیاهب دختر
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 ...گذشته چقدرمدونستینم و بودهسررفت شدتهبماهحوصل

 ...دمیدیم عکسهاشو فقط ومکرد باز روهمجلهحوصلیب

 رفتهرژ شاهرخ اعصابیروهمجلیهصفح زدن ورقیصداهک انگار

 ...دیکشمازدست روهمجلهک

 ؟یاوک...یکن سلب رو مآد آرامش باشهراهی دنبال همش_

 :مکرد تکرارهدیکش و ظیغل

 ییییاوک_

 ...ارشوریخیهپسر

 ...دهیپالسهگوج

 ...دمیخند زیزریرمداد بهشهکیلقب با ومانداخت بهشینگاه

 ..دمیکشیراحت نفس و کردماعال رو فرودیهلحظ خلبان

 شیطخ خط باز دیترسمه دیشا چسبوند اشهنیسهب دستهاشو شاهرخ

 ...کنم
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 ...گذاشتم جاهب براشمخود ازیادگاریهی حداقلهخوب

 :گفت و شد کینزد بهمون مهماندار

 ...نیببند کمربندشونو...خوابه شوهرتون انگار_

 ..بست کمربندشو خودش شاهرخ ست،ینمشوهرمبگخواستم تا

 ...افتادنهرا جلوتر شاهرخ و نیرام ومیشدهادیپ

 ..میافتادهرا دنبالشون لمونیوسا برداشتن از بعدمهیکین و من

 مثل...باهاشوننممحترمدوتاخان انگارهن انگار...نایبب شعورویب عدد دو_

 ...رنیم و نییپا انداختن سرشونو بز

 ... ادیم بابادلت نگوهع_

 ...چندش...توام حاالهخوب_

 ...میدیرس هشونی ومدیکشخودم دنبال رویکین علنا بلندیهامگا با
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 ...تایمسئولیب_

 ...خارجهفرودگا از ومیشد رد تیگ از

 سر و بزرگیشهاخرا آسمان ،یدیدیم شهریتوهکیزیچ نیاول

 ...دهیکش فلکهب

 ...زد ترمز پامون مقابل نیموزیل و بود اطرافهبمنگاه

 ...شلغم دوتا اون سپس ومینشست ما اول و کرد باز دروهرانند

 ..زدیم حرف اروی بایعربهب شاهرخ و کرد حرکت

 ...شدینم مونیحال حرفهاشون ازیزیچ

 ..میدشهادیپ و داشتهنگ سلوک هتلهی مقابلیرانندگ ساعتمین بعد

 و شد کینزد بهمون ها چمدون بردنیبرا هتل پرسنل ازیکی

 :بتوپم بهشهکالف ویعصب شد موجبمصورتیرو اشهریخهنگا

 ؟یدیندمآد_

 :گفتمهندفعیاهکهفهمینمیفارس افتادمادیهتاز

 االنسان؟ ترمل_
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 :داد جواب منگ و جیگ

 ...ال...ال_

 ...زدم زل زدهقهقه بلندیصدا باهک نیرامهب ومخورد اموهخند

 ...یکرد جاهجاب رویعرب اتیادب زبانیمرزهایلعنت_
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 ...انداختم تختیرورومخود اتاقهب ورود محضهب

 ...شیآخ_

 ...چلوندیمهمهب دستهاشو و نشست تختیهلبیکین

 سو؟یگ_

 هن؟_

 ؟یگرم اربازیبرایکرد انتخاب منو تو_
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 ...دمیکوب اشهکل پسیمشت ومنشستمسرجا

 ؟یزنیم چرا آخ_

 توروهنموردیم روهسودمکنیگرم بازارمخواستیم اگر...گهیدیخر_

 ...یکردنهیگر درحال همشهک

 ...شدیجار اشکهاش معمول طبق

 ...گفتن نویا بچها_

 زبونهب ادیزمتونینم...توسرمهییفکراهی من...خوردنهگو بچها_

 خب؟ نترس تواصال اما...بشم شنودهممکن چونماریب

 ...داد تکون سرشو دیترد با

 تامن...گشنمهمیبخور ارنیبیچی بزن زنگ اونور برومه حاال_

 ..رمیبگ دوشمبر

 ...ختیر رونیبهشدهمچالیلباسها ومکرد باز رومدرچمدون

 ...کردمنثاریاهشلخت و دیخندمچمدون دنید بایکین

 ...رفتممحمو سمتهب ومبرداشت اموهحول
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 ...رمیبگ آرامش وهبرمتن ازیخستگ شد باعثمآبگر دوش

 رقاروقوهب رومدلهقهو و کیکیبو دنیچیپ شدم، خارجمحمو ازیوقت

 ...انداخت

 ...دمش خوردن مشغولیدولپ ومنشستیکین کنار وضع سرو همون با

 سو؟یگ_

 ...دمینوشماهقهو ازیقلپ

 ه؟یبازچ_

 ...شد سرخ و گرفت گر هاشهگون

 ؟یشد عاشق تاحاال_

 ...زدمینیغمگ لبخند ومداد قورت زورهب رو بودمدهنیتوهکیکیکهکیت

 ...گرفت تپشمقلب ومرسایام سمت رفتمذهن

 دمشیدیمیوقت فقط...نکنم فکر... نه شدم؟ عاشق_

 عطرشیوقت اما...نشدم عاشق من...دیکوبیممدهنیتومقلب

 اسمشهنکیا...شدیم پرازآرامشموجودهناخودآگا د،یرسیمممشامهب
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 روزهارو وینیبب اشویرو شباهک ستین عشق نیا...ستین عشق

 لبخندیتوق ای شینیبیمیوقتهک ستین عشق نیا...یسرکن بافکرش

 ...یدار چشمت مقابل رو ایدنیهاییبایزههم انگار زنه،یم

 ...بودیقشنگ ضادت....یعاشقیلیخ انگار_
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 ...زدمیلبخند

 ..دمیکشیقیعمهآ

 ...کن زونیآو گوشتهب نویا اما_

  داره،هکیخوبیها حسیههم کنار

 ...ببره ریزهب اوج از توروهلحظ کیهتونیم

 ...بودنش موقعهنیشیم تیاذ نبودنش موقع باشه،یواقعهاگ عشق
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 هبد شرفتیپ بهتهکهنیا عشق

 ...کشوننیمیلیتعطهب تورو عشقایبعض

 گذاشت؟ تنهات_

 ...بزنم پس گلومو بغضمکردیسع

 ...کنم ترکش خودش، بخاطر کرد جابیا طیشرا_

 ...فشرد دستشیتو دستمو و زد زلمبهمباغ

 ؟یکرد برات؟فراموشش نبود سخت_

 و دلشیحرفایپاهنیبش... باشه روراست باخودش دیبامآدییوقتاهی_ 

 ...زد گول دلو و عقل همشهشینم...کنه نیسنگ سبکمکی

 ...یزنیم گول خودتویدار انگارمکن فراموششمخوایمیبگ مثال

 مغزتیجاهبیجا هاشهخاطر وهباشهجاشد دلتیتویکیهشیمهمگ

 !کنم؟یم فراموششیبگ بعد باشه،هکردهخون

 !کرد؟ پاک روهحافظهشیمهمگ

 !رون؟یب داختان و کند رو قلب ای
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 عادت نبودشهب فقط...میکنینم فراموش رویماکس درواقع

 رخودشویمسیزندگهکمیکنیم مجاب خودمونو...میکنیم

 فقط...شهینم قبل مثل زیچ چیه چوقتیههکیدرصورت...دارههادام

 ...گهید دادهادام دیبا رویزندگ اما...میزنیم گول رو خودمون

 ومحو بودهزد اشهرچونیز شودستهاهکمانداخت بهشینگاه

 ...بودهشدمحرفها

 ...زدن حرفیفلسفهبس...نمیبب پاشو_

 !!ایزنیم حرف قشنگ چقدر_

 :گفتم نیح درهمون ومرفت اتاق سمتهب

 ؟یبشنویدار دوستمدیممهقشنگیفحشها_

 ...زدمیلبخند و شد بلند اشهخندیصدا

 ...شه تلف نجایاهک دختربود نیاهفیح

 ..شد اتاق وارد نیرام و شدهزد اتاق درمدیپوشهک لباس

 ...میبر نیشهآماد_
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 ...شدم خارج اتاق ازماهکول برداشتن با ومبست رومسر دستمال

 ...افتادهرامدنبالمهیکین

 و نیامر سمتهب نیراممفرستاد رویکین ومستادیا شاهرخ اتاق مقابل

 ...ندممو شاهرخ منتظرمخود

 ...بازشد در ومزد درهبهتق چند

 ...زدمهسرف و رفت فرومهاهیر تو عطرشمحج خودش از قبل

 ...بست درو و ظاهرشدممقابل پوش، کیش وهآراست

 ...بودهدیپوش جذبیاهپارچ شلوار و دیسف راهنیپ

 ،مبودهگذاشت دستشیروهکیزخم و بودهتازد تاآرنجمهاش نیآست

 ...کردیمیینما خود
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 ...ایبمدنبال_

 ...انداختممخودیسرتاپاهبینگاه ومافتادهرا سرش پشت

 هویهک دمشببن تامگرفت باال پاموهی و بودهشد بازماسپورت کفش بند

 چندمشد باعث ومکرد برخورد کمرشهبممحک  و ستادیا شاهرخ

 ...برهیسکندرمقد

 دادمسر پر توپ با و برگشتمسمتهب و کرد حفظ رو خودش تعادل

 :زد

 ؟یبرهرامآد مثلیتونینم_

 ...بابایزیچییراهنمایبوق ه؟ینجوریامتیرانندگ_

 ؟یهستمطلبکار ترمز،یزنیم هوی

 ن؟یانداختهرا دعوا نیشد تنها باز_

 لبخندهبهریخ ومگرفت شیبرزخ صورت ازهنگا نیرامیصدا با

 ...شدمیکین لبیرو

 قابلم انگشتشو و گرفت گاز لبشوهکمانداخت باال طونیش ابروهامو

 ...داد قرار شینیب
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 :کردمهزمزمهآهست ومستادیا کنارش

 !ه؟یخبر...ایزنیم ژکوند لبخند...مارموزیا_

 ...کنمیم فیتعر برات بعد...بابا سیه_

 و کرد نثارشیدخترکش لبخند  و گرفت رو شاهرخیبازو نیرام

 ...زدن جلو ازمون

 ...میشد نیماش سوار ومیرسوند بهشون رو خودمون بلندیهامگا با

 پیتا امهاشویپ حرص با و بود شیگوشهب شاهرخهنگا ریمس طولمتما

 ...کردیم
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 ...زنمیم رویاس سر رانیامبرگرد من_
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 چپ گوششمدهآهست من و دینفهم صداشو بودهنشست جلوهک نیرام

 :زدم

 ...کنمیممک رومسهم از درصد 1یبکنمحقدر رو لطف نیاهاگ_

 ...زدیپوزخند

 !نباشه؟ ادیز_

 ...زدم زل بهش تخس ومنشستهنیسهب دست

 ...نداره رو ارزششیاس_

 ...پاتیجلومندازیم سرشو ،یش الیخیب سهامتو کلهاگ_

 ...پاتیجلومندازیم سرشو من رم،یگیم ازتهگید درصد 5_

 ...پوزخند ای بود لبخندمدینفهمهک شدیورهی لبهاش

 ...دختریخرهکلیلیخ_

 :زدم لب نفسهب اعتماد با ومگرفت ازشهنگا

 ...دونمیم_

 ...میدشهادیپ و کرد توقف نیماش بعدهقیدق چند و برقرارشد سکوت
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 ...زدمیسوت و افتادممقابل لوکسیالیوهبمنگاه

 ...کهیشهچهاوو_

 :گفت و ستادیامکنار نیرام

 ...براش هستمکم الیو نیا...عربهیهشاهزاد واری_

 ...میشد الیو واردینفر چهار ومزدیپوزخند

 ...گرفتیم نظر ریز جاروههم استرس با و دیچسب بازمویکین

 ...چرخوندم اطراف نگاهمو ومیشدیاصل ساختمون وارد

 ...زدیم رومچش الیو لیوسایههم برق و زرق 

 ازب شاهرخیبرا دستهاشو و اومد سمتمونهبیعرب لباس بایجوان مرد

 ...کرد

 ...جان شاهرخیاومد خوش_

 از ومشد متعجب کردنش صحبتیازفارس

 ...تر متعجب شاهرخیلبهایرویلبخندزورک

 ...رواالیام دنتید ازمخوشحال_
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 رواالیام جداشدنمه ازیوقت و گرفتن آغوش در رومههمردون

 ...دیچرخ ما سمتهب

 ...نیرامیچطور...نیدآم خوش_
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 :داد جواب و فشردیلیمیب با دستشو نیرام

 ...دارم ارادت_

 زلیکین و منهب کرد، مونییراهنما داخل سمتهبهک همزمان رواالیام

 :گفت و زد

 جان؟ شاهرخیکنینمیمعرف بارویز بانوان نیا_

 ...ادهیزیمعرفیبرا وقت_

 ...ادد سریاهمسخریهخند
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 ...گرسنمههک ناهارمیبر اول...باتوعه حق_

 نیامشدهمتوجهتازمینشستهکیسلطنت و بزرگ زیم پشت

 عربیهشاهزاد همون کرد،یم برخوردهپسرخال شدتهبهکییآقا

 ...هستن

 ومبردیکین گوش خیب رومسرهک بودنیاسیس بحث مشغول

 :کردمهزمزم

 ...پسرخاله مردک...شاهزاده جز هستیهمچهیشب نیا_

 ...شد جذب سمتونهب رواالیامهنگاهک دیخند زیریکین

 :تگف و گرفت من سمتهب رو دستش شاهرخهبزن حرفهنکیاز قبل

 ...شهرزاد_

 :گفت و دیچرخیکین سمتهب سپس

 ...یکین_

 باخودت نباریایجذابیدخترهاهچ...خوشبختم_

 ...یکی اون صوصامخ...اومده دستت منیهقیسلمکمک...یآورد
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 ات وممن مخاطبش فهموندمبه بودهشدهگرفت من سمتهبهکیدست

 ددا جوابشو شاهرخ کنم، بارشیدرشت حرف ومکن باز دهنمخواست

 ...بزنمهسرف وهبپرمگلویتو آب شد باعثهک

 ...همسرمنه شهرزاد_

 ...زدم زل بهش بهت بامشدمآروهکیوقت

 پس...یکردیمیمعرف زودتر دیبا...خوامیم عذرهاو_

 ؟یکنییرونما شهرزادت ازیگرفتمیتصمهباالخر

 بودهگرفتبرامهکیاهشناسنامممفهموهتاز و داد تکون رو سرش شاهرخ

  جونممقابل

 ...گرفت

 قرارداشت نیا درصدرشون و شد جادیایادیزیها سوالهبالفاصل اما

 جاشهب منوهک استکج االن وهاومد شاهرخ همسر سرییبالهچهک

 !!جازده؟

 خوردن مشغول رو خودش و دیدزدمچشهکمداد نیرامهب ناباورموهنگا

 ...داد نشون غذا
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 ... شد ثابتمبه دونفر نیا بودن مشکوکهگید بارهی

 ازپا تدسمتونستینم نشون،یبهگذریمهداریچمدیفهمینمیوقت تا اما

 ...کنم خطا
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 ومینشستییرایپذیتویک و شدمتمو خوردن غذایکمدینفهم

 ...کنه شروع رو بحثیکیمیمنتظر

 ...بود شاهرخ زن ریدرگمفکریههم

 ..الیخیب رویفرعیها بحث...جان شاهرخ خب_

 دیناام رومدیامهک قبله؟دفعیدید تدارکمبرایچیسر نیامنیبب بگو

 ارتکهنمون...متنفرمیدقولب ازیدونیم...شد کنسلیچههمیوقتیکرد

 کجاست؟
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 ...کردمماخ شدو مشتمدست رفتیکین سمتهبهک زشیهیهامچش

 :گفت نیرامهکهکنهاشاریکینهب خواست و زدیاهسرف تک شاهرخ

 ...ستیدرکارنهنمونهندفعیا_

 ...شدهروون سمتشهب شده،هزد بهت مونههرسهنگا

 ...شدهدیکش صورتشیروهکالف بودهرفت باالهک شاهرخ دست

 ...دیبودهداد قول منهب...ستیدرکارنیچیعنی_

 ...میباشهداشتمباهیماصحبتیبدهاجازهاگ رواالیام_

 نمتونیبیم شب...کنم استراحتمریم من...ارخوبیبس_

 ...دیباشهروگرفت متونیتصممدواریام

 ازجامونهس هر شد باعث و پاشدیعصب شاهرخ رفتنش از بعد

 ...میستیبا مقابلش ومیبپر

 ن؟یرامهمرگتهچ هستممعلو_

 ...انداختیکینهبیاهریخهنگا نیرام

 ...ستین مناسبیکین اما...ستینمیزیچ من_
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 ...کرد فرو بشیجیتو دستهاشو شاهرخ

 ...اسهبچگان وهمسخر لتیدل_

 ؟یگیرونم قتیحق چرا_

 کنارمون و تبرداشمچندقدهکمزد زل بهشیکین لرزونیباصدا

 ...ستادیا

 ه؟یچ قتیازحق منظورت_

 درسکوت باز ومنگرفتیجواب ومدیپرس من رو سوال نیا

 ...بودنهشدهریخمبه

 ...زدم داد بایتقر ماجراهت سرو دنینفهم ازهکالف

 ه؟یک شهرزاد ن؟یکنیمیمخف ویچ نجا؟یاهچخبر_

 ...دمیپرس شاهرخ صورتهبهریخ آخررو سوال
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 ...باشه مربوط توهبهک ستینیزیچ_

 ...ستادمیاهنیسهب دست

 ادعاهکمستادیایشهرزاد عنوانهب نجایا االن من_

 ست؟ین مربوطمبهمباز...همسرتهیکرد

 انه؟ییزنیم حرف نیرام...فعال ستین نیماا بحث_

 نیا حق اما...بفرستن واست دختر تا 13 بزن زنگ برو داداش_

 ...یندار حق رو بارهی نیا حداقل...یندار ور موردهی

 و کرد گرد عقب یعصب نیرامهباالخر و انداختنمههبیداریمعنهنگا

 ..رفت

 لمقاب نیرام بود بار نیاول ،مبود باهاشونهکیکوتاه مدت نیایتو

 ...بودهختیر هب نقدریا حالش و گرفتیم گارد شاهرخ

 ...بودهکرد سکوتهک بودهشدهمتوج نویامه شاهرخ انگار

 الموسوهدوبار رفتنش، از بعد و دنبالشهبرمخواستیکین ازهآهست

 ...کردم تکرار
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 ...کجاست وهیک شهرزاد_

 ...کرد دستش ریاس رومدست مچ و اومدمسمتهب بلندیهامگا با

 ؟یکنیفضولیتوهمچیدار عادت_

 با و بود شدن خورد درحال دستش رفشاریزمدست

 ...میبودهزد زلمهیهامچشهبمخش

 ...آره داره، ربطمبه سرشهیهکییزهایچیتو_

 شاهرخ؟_

 دور ور دستش و دیکش خودش سمتهب منو رباالیامیصدا دنیشن با

 ...انداختماهشون

 .. کاشتماهقیشقیرویاهبوس

 بله؟_

 زدم؟مروبه خلوتتون...دیببخش_

 بودهاومد ضشیمر و خراب ذهنهب دنمونید باهکیازتصور

 ...دمیکوب شاهرخیپایرو پامو ومشدیعصب
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 ...نیباش راحتمذاریم تنهاتون من_

 ...شد خارج سرمون پشت در از و کرد عبور ازمقابلمون

 شاهرخ سمتهب وار دیتهد اموهاشار انگشت ومدیکش عقب رومخود

 ...گرفتم

 ...ننک تکرار کارتو نیا هم، کردنیبازملیفیبرایحت_
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 طیمح اون ازیعصب بلندویهامگا با و جاخوردماهکوبند لحن از

 ...دورشدم

 ..بودهکردهخونمگلویتو بغض

 ..روداشتم انتکاریخمآدهی حس
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 ریامیهچهر خوردیممدستهبیاشتباهیحت دستشهک هروقت

 ...گرفتیم جونممقابل

 دورزدن مشغول باغیتو دفهیب ومزد رونیب الیو ساختمون از

 ...شدم

 رط باغ پشتهبیکمدینفهم ومبود فکر محو

 ...دمیس

 نیپاورچ وماومدمخودهب چندنفر صحبت پچ پچیصدا دنیشن با

 ...کردم حرکت صدا سمتهب

 ...دمید گاردهاشیباد با صحبت مشغول رو واال ریام 

 شونحرفا دنیشنیبرا هامو گوش ومستادیا کوریهنقطیتو

 ...زکردمیت

 ولا نفرهنکیا محضهبهباش حواستون...ندارم کار کاراش نیباا من_

 من دیسرکنهب دستمه رویدوم...نیکنیممتمو رو کارش شد تنها

 ...باهاشوننهکیخانوم دوتا اون وممونیممخود

 ...گرفت وجودمو لرز و دیپر باالمابروها
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 سرو از عرقهاریب سرمونهب خواستیمهکییبال تصور ازترس

 ...ختیریممصورت

 ...زن دو و بودن دومردهک مابود بجزیکهمگ

 شاهرخ کردن دایپیبرا ومدورشد ازونجا نامتعادلیقدمها با وهآهست

 ...دورزدم رو باغ

 ...کردیم نگران منو نیهم و نبود ازشیاثر

 :دمیپرس زدن نفس نفس نیح ومرفت سمتشهب دو با نیرام دنید با

 کجاست؟ شاهرخ...شاهرخ_

 ؟یدیترس نقدریا چرا سو؟یگهچت_

 ...کجاست بگو بکن جونمبزن حرف باهاش دیبا_

 ...استراحت باالهطبق رفت_

 ...باالیهطبق سمتهبمدیدو وهکن کامل رو حرفشمنذاشت

 ...بدمهجلویعاد رومخودمکردیسع ومبرخورد رواالیامهبهرایتو

 ..شدم رد مقابلش از باسرعت ومداد لشیتحویزورک لبخند
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 ...کردم داشیآخرپ اتاقیتوهنکیتاامکرد باز هارو اتاق تک تک در
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 ...رفتم سمتشهب ومدیکوب درو

 ؟یکن ترکیخوایمیک رو مزخرفت عادت نیا_

 ...الشویخیب رو منیها عادت_

 ...مینجابریزودترازههرچ دیبا

 ..دادملیتحویپوزخند

 وسطه؟ پول چقدیپایدونیم ؟ینداریاهگیامرد_

 :زدم پچ ومآورد نییپا صدامو

 اد؟یم کارتهچهب پول رن،یبگ جونتوهقراریوقت_

 ..کردم فیتعر رویهمچهک انداختمبهیاهیسف اندر عاقلهنگا
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 ؟ینیبیم ادیزیسیپلملیف_

 ...کنهیم صادر دستورات نیاز رواالیام دهباریروز 

 ...ما مثل...زن2 و باشن مرد 2 دهبارش ازون ادیم شیپمک اما_

 ...گرفتیقیعممکا و کرد روشن رو گارشیس

 :گفت و کرد فوتمصورتیتو رو دودش

 ...نده سامون سرو پوچتیفکرهاهب_

 ...ستینیلجباز وقت شاهرخ_

 ...میبر نجایاز دیبا...دمیشن حرفاشومخود

 ...کرد پرت شرو خودشو و افتادهرا تخت سمتهب

 ...یکنمجبورمیتونینممتوهمرینمییجا من_

 ...اصال ریبم و بمون درکهب_

 ...شدم خارج اتاقش ازیعصب

 ....نده دستمون کار من بایلجبازمدواریام
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 وهباش مزخرفمدیشنیهرچ ومباشهشدمتفاه سوء دچارمدواریام

 ...زدنیم حرفهگیدیکسیهدربار

 ...کنم فکرهنانیخوشبمداشت دوست

 ...شدیم مانع بود،موجود اعماقیتوهکیاهدلشور اما
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 ...گذشتیم رواالیامیالیویتو موندنمون از روزهس

 ستریحرکت نیکوچکتر با ومداشتهدلشور اشههرلحظهکیروزهس

 ...نشستیمموجودیتو

 نسبتهبمالیخ م،یبرگشت هتلهب دمویند طرفشون ازیحرکتیوقت اما

 ..شد راحتتر
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 بهش وهاریبمباه دختراروههم تا کردیراض رو رواالیامهباالخر شاهرخ

 ...کنه اعتماد

 منجالب نیاز روههممبتون تامبود فرصتهی وهلحظهی منتظرممن

 ...ارمیدرب

 ...رو نیرام و شاهرخیحت

 ترادخیهملمعایهدرباریوقت و ستین خودشون خواستهبمدونستیم

 اوج ددایم نشون شونیشونیپ و گردنیهبراومد رگ کردن،یم صحبت

 ...رو شونیدرموندگ

 ..دمیفهمینم رو داشتن کار نیا پشتهکیلیدل اما

 ...داشتن شونیزندگیتویادیزیمگویرازهاهک انگار

 ...میبرگرد  دخترا باهگید چندروز ومیبرهقرار عصر امروز

 ...بودمملیوسا و لباسها کردن معج مشغولماتاقیتو

 ...ومدیم اتاق رونیب ازیکین پچ پچیصدا

 دستیزیچ اماهکنیم صحبتیباکمبفهم تامکرد زیت گوشمو

 ...نشدمریگ
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 ...شدههزد بزهکر دوتا نیا نیبییهاهجرقهیممطمئن

 ...کنن اعتراف ندارن دلشومه باز اما

 ..بجنبونم دست دیبایآخر روز

 نوک بجزهکهشیم گنددماغمآد همون ران،یاهبرگردهاگ نیامر چون

 ...نهیبینم روییجا شینیب

 قطع رویگوشیکینمشد خارج اتاق ازیوقت ومبست رومچمدون در

 ...کرد

 ...نشست مبلیروهکرد بغ

 چته؟_

 ..َاههخر نیرام نیا چقدر_

 ...سردادمیاهقهق

 ؟یزنیم مخشویدارهدوساعت_

 :گفت لکنت با و شد دگر چشمهاش

 ...یگیمیچ...باباهن..من_
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 :دادهادام شدو نیگیغم لحنش

 خواست ازمن..بگه بهشهندار جرئت اما خوادیم روهدخترهیهگیم_

 واست شازعشقهنیبش عشقتهسخت چقد سو؟یگینیبیم...کنم کمکش

 ...بگه

 ...بودن احمق و خر نقدریاهکمداد فحش جفتشونهبمدلیتو

 دخترهیهنکیم فکرهنجانشستیا نیاهبکش نویا رزبونیز خواستیم اون

 ..گهیم روهگید

 ...رفتم در سمتهب ومپاشدمازجا

 سفارش کیک ویچاهی...گردمیبرم زود رونیبمریم من_

 ...میبخورمبرگشتهبد

 ...شدم خارج اتاق از و داد تکون سرشو
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 نشون هراسون رومخود دنشید محضهب ومرفت نیرام اتاق سمتهب

 ...دادم

 ...نیرام نیرام_

 ...اومدمسمتهب ترس با

 چته؟هیچ_

 ...بده حالش...یکین_

 ...دیدو اتاق سمتهبهکمکن کامل حرفمو نذاشت

 قفل رونیب از درو اتاقهب ورودش محضهب ومرفت سرش پشت

 ...کردم

 ...خوبه حالشهک دختر نی؟ایکنیم چکار_

 :گفتم ومدیخند

 ازب درویوقت...نییایکناربمباهمآد مثل...میدار پروازهگید دوساعت_

 ...نباشه چکدومتونیه دل تویچیههکمکنیم
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 ...بازکن درو خرنشو سویگ_

 ...رفتم شاهرخ اتاق سمتهب اعتراضشهبهتوجیب

 ...بکشم حرف ازش زنش،یهدربارهک بود تیموقع نیبهتر دیشا

 ..زدم در ومستادیا در پشت م،یشگیهم عادت برخالف

 ...بست نقشممقابل بلندش قدهک دینکشیطول

 رومحضور علت موند منتظر و زد زلمبه شیشگیهمیهاماخ با

 ..بدم حیتوض براش

 ...شدم اتاقش وارد ومزد کنارش دست بایحرف جیه بدون

 ...بست نقشملبهایرو رو لبخند دیکشهکیاهکالف پوفیصدا

 باز؟هشدیچ_

 ...خودته اتاق نکن تعارف نیبش...میکن اختالطمکیماومد_

 ...زد زلمبه حرفیب و نشست مبلیرو ،مروهروب

 ...یریگینمیجوابیبپرسیخوایم تویشگیهمیها سوالهاگ_

 ...چرخوندمهحدقیتو هامومچش
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 ؟یکنیمیکاریمخف چرا...باباهبد وا_

 ...یفضولیلیخ_

 ...رفت تشیسوئیهگوش خچالی سمتهب پاشدو

 ...برگشت و برداشتهنوشاب دوتا

 :گرفتمسمتهب کردو باز شویکی

 ...بخوابه تیکنجکاو آتشهبلک بخور_

 ...دمیسرکش نفسهی ومگرفت روهنوشاب

 دش باعثهک بودهزد زلمبههرفت باالیابروها با شدمتموهکیوقت

 ...رهیبگماهخند

 چته؟_

 !؟یدختر تو واقعا_

 ...نشو نگران...هستیاس با رفاقت بیمعا از نایا_

 ...کردم روشن رو ونیزیتلو ومانداختمپایرو پامو

 ؟یکنمک زحمتویخواینمیخوردمدنتینوش_
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 دیاب پرواز موقع تا...برممتونینم...برقرارهیاههستیهجلسمتواتاق_

 ...یکنمتحمل
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 ...داد زونیتلوهب هشونگا و نشستمکنار ناچار

 ...دمیکشیاهخف غیجممحبوبملیف دنید با ومکرد رو رویز هاروهشبک

 ؟یدارهتخم_

 نشد باعثمباز اما زدیم موجیخاصیپرو دختر عجب چشماشیتو

 ...نشستم چهارزانو کنارش ومبر رو از

 ...دمیکوب بازوشهبیمشت

 ...جالبهیلیخ لمشیف اریبهتخم بپر_



 

 

ROMANZO_O 

8
5
8 

 

 و برگشت پاپکورن وهتخمیحاو ظرف با رفح بدون

 ...نشست منیمتریسانت کییعنی سرجاشهدوبار

 ...دادمملیفهب حواسمومتما ومگذاشت آزاد رومشال

 روهخون سکوت کال ومزدیم غیج بزنش بزن ویجانیهیها قسمت

 ...بودمهبرد سوال ریز

 ن؟یزم رویزینر پوستاروهشیم_

 ...خوردم ومکرد رپ پاپکورن از مشتمو

 :دادم پرجواب دهن با

 ...اونور نوریایبپاش پوستشوهکهنیاهب مزش_

 حواسموهدوبار ومنکردیتوجه اشهبازموند ازتعجب دهنهب

 ...دادمملیفهب

 آرامش و وسواس باهکمنداختیم بهشینگاهیرچشمیزیگاه هراز

 ...شتگذایم زیمیرو بشقابیتو رو پوستش و کشوندیمهتخم

 :دمیپرس ومزد زل رخشمینهب
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 ؟یدار وسواس_

 :داد جوابهکنهنگامبههنکیا بدون

 ...نه_

 ه؟یچ ایباز سوسول نیا پس_

 ... منهب سپس و داد  بشقابهب ابتدا نگاهشو

 ؟یباز سوسولیگیم نظافتهب تو_

 ...نشد بدل ردو نمونیبیحرفملیف تاآخر  ومندادیجواب

 ...بودمهکرد دراز زیمیرو پاهامو ومبودهاددمل مبلیرو راحت

 ...شدینم متعجبمرفتار دنید ازهک نداشتیتوقعمازهگید انگار

 و کش شد پخشملیف انیتراژپایتیوقت

 ...افتادمدستیرویمچ ساعتهبمنگاههکمدادمبدنهبیقوس
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 ...بودهگذشت ساعت 2

 ...بودهدیخواب مبلیرو نشسته،هکدادم شاهرخهب نگاهمو

 ...دمیکشمرو سروهبیدست ومپاشدمازجا

 ..رفتم در سمتهب ومکرد جمع رومپاشا و ختیریههم

 ...برگشتمماتاق سمتهب ومگذاشت باز درو

 ...کردم باز دروهآهست

 !سرتونه؟ چادر...اهللی...اهم_

 ...شدم اتاق وارد ترس با ومدینشنییصدا

 !همو؟ کشتنمسرهب خاک_

 ...مدیکشیاهآسود نفسمدید بود خوابهکاناپیروهک رو نیرامیوقت

 ...بود خوابمهیکین ومدیکش سرک خواب اتاق داخل

 :زدم ادیفر ومستادیاهنیسهب دست

 ...توسرتون خاکیعنی_
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 و هاج دیپر رونیب اتاق از دو بایکین و دنیپر خواب از جفتشون

 :دنیپرس همزمان و زدن زلمبه واج

 شده؟یچ_

 !شعورا؟یب نیبخوابمگذاشت تنها شمارو من_

 ...خنده ریز زدنیپق و انداختنمههبینگاه

 ...انشااهلل نیبخند آب رو_

 ...برگشتم شاهرخ اتاقهب ومشد خارج اتاق ازیعصب

 ...شدم متعجب نیزمیروهیسا دوتا دنید با

 !نبود اتاقیتویکس شاهرخ جز

 بودهادستیا سرشیباالیکییعرب لباس با دومرد ومشد وارد نیپاورچ

 ...روشهروبیکی و

 غیجهکهببر شاهرخ کینزد رو بود دستشهکییچاقو داشت قصدیاول

 :زدم

 !شاهرخ؟_
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 هک شد زیخمین و دیپر ازخواب شاهرخ

 ..کرد برخورد سرشیباال فردیشونیپهب شیشونیپ

 ...بردمهجومدو نفر سمتهب و شد تشیموقعهمتوجهتاز
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 و من غیج با شد مصادف خورد طرف فکهبهکیاهضرب

 ...هتل حراست و نیرام ورودهبالفاصل

 ...دادم دستشهبیدستمال ومرفت شاهرخ سمتهب دو با

 ...ادیم خونهدار گردنت_

 ...گذاشت گردنشمزخیرو رو دستمال

 ...تادسیامکنار قند آب وانیل بایکین و رفتهیبق و حراست با نیرام

 ...ستین روتهب رنگ بخور ایب_
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 ؟یدیم قند آب اونهب بودمسر باال خرهنر دوتامکرد بازمچش من_

 ...کردم نثارشیاهغرمچش

 ...یکردینم باز چشاتو چوقتیههکمبودهنزد غیجهاگ من_

 ...بست چشاشو و زدهیتک مبلیپشتهب سرشو

 ...دمیسرکش نفس کی رو قند آب

 نیا اوضاعیریگینم ورت چیههبمدیشنییزایچهیمگیم بهتیوقت_

 ...شهیم

 ...فشردمههبممحک هاشو پلک

 ...ستین رواالیام کار_

 ...الیخ خوش...بابا برو_

 ...زدم رونیب اتاقش ازیعصب ومپاشدجام از

 ...شدم نیرام رخهب رخ ومدیچرخ ومدیکوبممحک درو

 ...نکشته هممونو رواالیام تا اریب سرعقل رو آقا نیا روب_

 ...افتادمهراماتاق سمتهب



 

 

ROMANZO_O 

8
6
4 

 

 هارو چمدون ومجادادماهکولیتو بودهموندماز لیوسایهرچ

 ...رونیبمزد اتاق از ومبرداشت

 ...بودهموند پروازهب ساعتمین

 ...میرفتهفرودگاهبیتاکس با ومیشد خارج ازهتل

 ...برقراربود نمونیب سکوت ریمس کلیتو

 ور نیرامیهاهغرمچش ومنشستیکین کناریصندلیرو مایهواپیتو

 ...گرفتم دیند

 ...بدم پس تاوان چرا منیقهر شاهرخ با تو_

 نیبود اتاق تویوقت خواستیم رو اروی دلتیلیخ...بابا سکوت_

 ...یبردیم لذت اری کنار بودن ازیدیخوابینم

 ....فتمر فرو خوابهب دینکشیطول ومبست چشامو و نگفتیزیچهگید
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 ...کردماعال رو مایهواپ فرود خلبان ومشد داریبیکینیتکونا با

 اونهب تیاهمیب ومگرفت لیتحو رومچمدون ومپاشدمدرهیهاماخ با

 ...افتادمهرا جلوتر نفرهس

 سو؟یگ_

 ...ندادم تیاهم ومدیشنمسر پشت از رو شاهرخیصدا

 نیباا زدن حرف خواستم،یمهکیزیچ نیآخر تیوضع نیایتو

 ...بودیازخودراضمآد

 ...کردم توقف زورهب شدهدیکش توسطشهکمدست مچ

 ...دادم قورت سخت رومدهن آب افتاد، سرش پشتهبهکنگاهم اما

 ...زدهحلقمچشمهایتو اشک و شد سختمدنیکش نفس

 !؟یکنیمهیگرهکیشد ناراحت نقدریایعنی دختر؟هچت_

 بودیاهچهر اون ماتمنگاه ومنداشت شاهرخیحرفها ازیدرکهگید

 ...بودم دلتنگشهانداز از شیبهک



 

 

ROMANZO_O 

8
6
6 

 

 اموهنیسیهقفس خواستیممقلب و بودهدیچسبمگلو خیب بغض 

 ...بره صاحبش سمتهب وهبشکاف

 دنبال منوهنگا و ترفیمهراهآهستیهامقد و آرامش باهکیصاحب

 ...کشوندیم خودش

 بهشهانداز از شیب چشمهاش،یرو نکیع و بودهبلندشد موهاش

 ...ومدیم

 ورتشصیرو شیرهتهب و رفت ضعف شیمشک سرتاپا پیتیبرامدل

 ...شدمهریخ

 بودیمرد خیممنگاهمن و خوردیم تکونمچشمها مقابل شاهرخ دست

 ...بودمهکرد شفرامو رو دنیکش نفس دنشید باهک

 خیب ازممبه صداهاشون و دنیدومسمتهب نیرام ویکین

 ...دمیشنیممگوش

 هقیصدا وماومدمخودهب دیکوبمگوشیتو شاهرخهکیاهضرب با

 ..کرد پر رو فضامهق

 ...نشستم ومشدمخمزانوهایرو
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 ...شد دیناپدچشمهام مقابل از ریام

 ...دمشیندمگشتمچش با هرجاروهک بودمتوه انگار

 ...بودهرفت اما نمشیبب بهتر تامزد کنارسرراهم از رو شاهرخ

 ...بودهرفت نه،یبب منو خراب حالهنکیا بدون
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 ... حرفشیهاهانیمیرو کرد قفلمذهن

 :دمیپرسهزد بهت نیهمیبرا

 !ت؟یمامور_

 ...دیچرخ و رفت فرومدره هاشماخ

 ...گهیدمیبر_

 ...کردممدست ریاس دستشو مچهبر خواست
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 !ت؟یماموریگیمهیچ شغلتهمگ...نمیبب صبرکن_

 ...گذاشت شینیبیرو دستشو

 گندت...شتیپمدادیسوت من کن خبر روههم حاال...شششیه_

 ...نزنیدیشنهکیزیچیهدربارمهیحرف جیه فتیبهرا...بزنن

 ...کشوند خودش دنبال منو علنا

 ...نشستم جلویصندلیرو ومیرفت نشیماش سمتهب

 ...کرد خارج رو رنگهایسیاهقطع و کرد فرو موهاشیتو هاشوهپنج

 دستهاشو جفتیکالفگ سر از نباریا و فشرد روشویهدکم

 ...کرد فرو موهاشیتو

 مفهمومه؟ ؟یکنیم چال نجایهمیدیشنیهرچ_

 ...نشستممبااخ وهنیسهب دست

 تو...منیبب بگو...ستمین لق دهنمکرد ثابت بهت تاحاالمکن فکر_

 !؟یهستیک

 ...نفعتهب..نکنیکنجکاو_
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 ...کردم قطع داد با حرفشو

 ...میکن کمکمههبمیبتون بهتر دیشاینجوریا...گهید بگو_

 ...نشدمهمتوجهک کردهزمزمیزیچ لب ریز و دیکشیپوف

 :گفت و انداختهرا رو نیماش

 ...وندرم و درستیجایمیبرس تا باش ساکت_

 ...کردم سکوت مقصدهب دنیرس تا

 ...دمیلرزیم درون از ومداشت استرس

 ...طرفم ایک بامدونستینم

 ...یاهحرفمآد قاچاق باندهی دیشا

 ...یاهریزنجیها قاتلمدیشا

 ...انداختم شاهرخ رخمینهبینگاه

 !ببره؟ رو آدما سر داعش مثل خوردیم بهش

 !؟یکنیممنگاینجوریاهیچ_

 !یداعش عضومدهیشایوااا نه؟ نیهستیاهریزنج قاتل اندب_
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 ...دیخند بلندیصدا بامحرف دنیشن با

 مونجفتمزدیمیانتحار االنمبود داعش عضو اگر...دختریخنگیلیخ_

 ...میبش راحتمیریبم

 ...نشستمهنیسهب دست ومکرد فرومدره هاموماخ

 ...ارشوریخ...یخودت خنگ_

 

 یاغی_دختر#
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 ...مدیکش درازماتاق تختیرویک و  باغمیبرگشتیچجورمدینفهم

 شاهرخیوقتیحت وهگوشهیمکرد کزهک گذشت چندروزمدینفهم

 ...زدیم موج نگاهشیتومترح اومد،مدنیدهب

 ...جاگذاشتم اونجا نگاهمو و قلب و دل و ذکر فکرویههم من

 ...یدکر فراموششیکنیم فکر شینینب مدتهییوقت وقتایبعض
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 هاتنهنیفهمیمهتاز ،یشیقرارمیب وهریگیقرارم راهت سرهک هوی اما

 ...یدار دوسش شترازقبلیبهبلکینکرد فراموشش

 ...رهیدرم براش جونت قبل شترازیب

  و اولیهنقط سریگردیبرم

 ...ازنویروز ازنو روز باز

 قاتا وارد تدسهب دماسنج و سوپیهکاس بایکین شد باز اتاق در

 ..شد

 ...ندادممخودهبیحرکت نیکوچکتر

 تبینخوردیزیچهچندروز...مبر قربونت پاشو سو؟یگ_

 هو؟ی شد چتیبگیخواینمیدارمه

 ..شد روان و دیجوشماشکیهچشم شیادآوری بامبازه

 ...نشستمکنار زانیر اشکیکین

 ...بودهافتاد هق هقهبهگید

 کرده؟یکاریکس...گوبیچی بزن حرف توروخدا_



 

 

ROMANZO_O 

8
7
2 

 

 زدن از بعد و پاشد دینااممبازههکمنداد نشونیالعمل عکس جیه

 ...شد خارج اتاق ازمیشونیپهبیاهبوس

 ...الشیخ فکرو ومموند من باز

 سمتشهب دو با و بودهبازشدمبراماهایرویتوهکیآغوش ومموند من

 ...دمیدو

 و شدهکاشتماهقیشقیروهکییایرویاهبوس

 ...کردنیم پروازماطرافهکیرنگیهاهپروان

 

*** 

 

 ...گذشتهدوهفت

 ...امیکنارب دورهرا از دارید کی باهک دیکش طولهدوهفت

 ...نشستم تختیرو بودمتن و روحیتوهکیخستگمتما با

 ...سوختیمماهمعد ومداشت ضعف احساس
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 ...نداختمامسریرو رو بودمتخت کنارهکیشالیحالیب با

 

 یاغی_دختر#
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 ...بود بسینینشهگوشهگید

 ...بودیکاف اما بود سخت

 ...بودیکاف شکستن

 ...بودیکافهغص

 ...رفتیاهیسمچشامبرداشتیقدم ومگرفت واریدیهلبهب رومدست

 ...نشستم ومزخوردیل واریدیهلب

 ست؟ین درد عشقهگیمیک

 ...درده عشق اتفاقا

 ...ندارهیدرمون چیههکیدرد



 

 

ROMANZO_O 

8
7
4 

 

 رومزخ اونهکیکس توسط فقطیخوریمهکیزخم  ؛یشیمیزخمیوقت

 ...شهیم خوبهکرد وارد بهت

 زده؟مزخهکیکس کجاست اما

 زد؟مزخ رمنیامهمگ اصال

 ...کردم جدا راهمومخود من

 ...شدم ستین ومنباشمخواستمخود

 ...دیدیم منو کاش

 ...قرارهیبماونمدیدیم تا افتادیم منهب نگاهشهلحظهی کاش

 ...عذابه در من مثلمدیفهمیم تا

 ...رفت و دیند اما

 ...نبودیکسمه ازاولشهک انگار

 ...دیکش رونیبمازافکار منو و خورد درهبهچندتق

 ...دیکوب درو و شد اتاق وارد شاهرخ

 ..زدم زل بهش حالیب ویخنث
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 الفهی لنگمکاریههم اسهدوهفتهبس...کن جمع خودتو پاشو_

 مفت پول منمنیبب پاشو...چشه ستینممعلوهکهموندهبچ

 ...دمینمیکسهب

 ..شدن اتاق وارد ترس بایکین و نیرام بازشدو مجدد در

 ...بده حالشینیبیم شاهرخ_

 ...رونیب نیبر_

 ...اما_

 ...رونیبمگفت_

 ...بستن درو و شدن خارج د؛یکشهکیداد با

 ...گرفت بازومو و مداومسمتهب

 ...زدم زل چشمهاشهب ومستادیا

 ...سوزوندیم دلمبرا شاهرخهکمبودیعاص وهدرموندیحدهب

 

 یاغی_دختر#
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 زبون منهواسینبود تو هان؟ ؟یشد الل چرا شده؟ چت_

 کنن؟ممتوقف توننینم سرم، زنیبرمآد ومعالهاگهکیکردیمیدراز

 ؟یجازد پس؟ شدیچ...ندارم ادند ازدستیبرایزیچمن

 ...انداختم نییپا رومسر

 ...من...کنه نابود منوهتونیم...کنه متوقف منوهتونیم اون اما_

 ومبزن رومحرفیهادام نذاشتماهچون ومصدا لرزش

 ...شدن ریسرازهکییاشکهامبازه

 ...خورد زیلمبازو از شاهرخ دست

 ...نشستم ومخورد سر وارید کنار

 ...نشست و خورد سرمنارک

 ؟یکشیم عشق دردمتوا پس_
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 توام؟_

 ...زدینیغمگ لبخند

 ...منمهآر_

 ...زد آتش و درآورد بشیج از گارشویس

 ...دمیکش انگشتهاش نیازب گارویس

 ...بزن شیآتهگیدیکی_

 ..شدمهاهیر وارد دود ومگرفتیقیعممکا

 ...کردینم خاموش دلمو آتشمگارهیسیحت

 ش؟یدیدهودگافر تو_

 ...دادم تکون سر

 ...مترفاصله کی با...توبود سر پشت درست_

 :دیپرسهکمدیکشیآه

 شش؟یپینرفت چرا_
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 فرمونممغز و کردینم کارمعقل...بودمهشد فلج انگار_

 بودمچشمها فعال عضو تنها...بخورم تکونمتونستینم...دادینم

 ...کردنیم ثبت هاشوهلحظمتما و بودن دنبالشهک

 ...سرحاله وهزندیدونیم...کشهیم نفس وهسالمیدونیمهنیا حداقلش_

 ...دوختممچش بهش منتظر ومکرد پخش هوایتو رو گاریس دود

 ...افتاده جاهی گوشتهکیتهی مثل من شهرزاد اما_

 

 یاغیدختر#
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 اب اشهفاصل عاشقهیهک داشت وجود نیتراز زیانگمغیاهصحنهمگ

 وهریبگ دستشوهنتون کنه؟ لمسشهنتون وهباشمقد چند طفق معشوقش

 کنه؟ بارونهبوس رو صورتشهنتون

 ...ختیرمدلهبمعالیهامغ افتاد، شاهرخیهغمزدیهچهرهبهکمنگاه
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 ...بود اون با حق

 ...باشم جاشمنداشت دوست

 ...بود من مرگ بایمساو تیوضع نیایتومرسایام دنید تصور

 ...نداشتم تحمل من

 خوب حالش اون اما بسوزم، نبودنش ویدور از هرروزمحاضر من

 ...کنهیزندگ شاد و خوشحالیآب آسمون نیا ریزییجاهی وهباش

 ...گذاشتم شاهرخیبازویرو رومدست

 تامبگیاهجملهچ ایمکنیهمدرد باهاشیچجورمدونستینم

 ...بشهمک دلشیتومغمکی

 گوشتهکیتهی مثلهکمدادیدخترهب ومگرفت رخشمین از نگاهمو

 ...بکشه نفس تونستیمهدستگا با تنها و بودهافتاد تختیرو

 ...شاهرخیبرا تحملش بود سخت چقدر

 ویواهخودخهبهکنممته رو اونهنیبب رو پسر نیا رونیب ازیکس دیشا

 ...بودن خشن
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 ...داشتم ازش منهکیتصور مثل

 ...ادمدیم حق بهش حاال اما

 دیباهکیکس چونهند نشونیکسهب خوشیرو داشت حق

 ...نبود دیدیم رو خوششیرو

 ...نهیبب لبخندشو نبود شهرزاد چونهنزن لبخند داشت حق

 منو حالیعاشق تو...میکن قطع هاروهدستگا دیباهگفت دکتر_

 !کنم؟ قطع دنمویکش نفسهرا تنهایچجور من...یفهمیم

 ...اومد دردهب اشهمردونیصدا لرزشیبرامدل

 ...گذاشتهشیشیرو رو دستش

 ...شهرزاد صورت مقابل

 زد،یممصدا و تو ومدیم باغ در ازیوقت! ه؟یآب چشاشیدونیم_

 رهاهمین و نصف داشتم،مهاروه تیمامور نیتر سختهاگیحت

 چرامخوریم حسرتمبازه اما...ششیپمرفتیم ومکردیم

 ...نگذروندم وقت شترباهاشیبهقیدقهی
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 ... حرفشیهاهانیمیرو کرد قفلمذهن

 :دمیپرسهزد بهت نیهمیبرا

 !ت؟یمامور_

 ...دیچرخ و رفت فرومدره هاشماخ

 ...گهیدمیبر_

 ...کردممدست ریاس دستشو مچهبر خواست

 !ت؟یماموریگیمهیچ شغلتهمگ...نمیبب صبرکن_

 ...گذاشت شینیبیرو دستشو

 گندت...شتیپمدادیسوت من کن خبر روههم حاال...شششیه_

 ...نزنیدیشنهکیزیچیهدربارمهیحرف جیه فتیبهرا...بزنن

 ...کشوند خودش دنبال منو علنا
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 ...نشستم جلویصندلیرو ومیرفت نشیماش سمتهب

 ...کرد خارج رو رنگهایسیاهقطع و کرد فرو موهاشیتو هاشوهپنج

 دستهاشو جفتیکالفگ سر از نباریا و فشرد روشویهدکم

 ...کرد فرو موهاشیتو

 مفهمومه؟ ؟یکنیم چال نجایهمیدیشنیهرچ_

 ...نشستممبااخ وهنیسهب دست

 تو...منیبب بگو...ستمین لق دهنمکرد ثابت بهت تاحاالمکن فکر_

 !؟یهستیک

 ...نفعتهب..نکنیکنجکاو_

 ...کردم قطع داد با حرفشو

 ...میکن کمکمههبمیبتون بهتر دیشایورنجیا...گهید بگو_

 ...نشدمهمتوجهک کردهزمزمیزیچ لب ریز و دیکشیپوف

 :گفت و انداختهرا رو نیماش

 ...درمون و درستیجایمیبرس تا باش ساکت_
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 ...کردم سکوت مقصدهب دنیرس تا

 ...دمیلرزیم درون از ومداشت استرس

 ...طرفم ایک بامدونستینم

 ...یاهحرفمآد قاچاق اندبهی دیشا

 ...یاهریزنجیها قاتلمدیشا

 ...انداختم شاهرخ رخمینهبینگاه

 !ببره؟ رو آدما سر داعش مثل خوردیم بهش

 !؟یکنیممنگاینجوریاهیچ_

 !یداعش عضومدهیشایوااا نه؟ نیهستیاهریزنج قاتل باند_

 ...دیخند بلندیصدا بامحرف دنیشن با

 مونجفتمزدیمیانتحار االنمبود داعش عضو اگر...دختریخنگیلیخ_

 ...میبش راحتمیریبم

 ...نشستمهنیسهب دست ومکرد فرومدره هاموماخ

 ...ارشوریخ...یخودت خنگ_
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 ابونیخ مخالف سمتهب رو اشهریخهنگا و کرد پارک رو نیماش

 ...کردم دنبال

 :دمیپرس و دیپر باال تعجب ازشدتمابروها جفت

 ؟یشمیتسلیخوایم_

 مانعش ترفهریدستگ سمتهب دستش و داد تکون مثبتهنشونهبیسر

 ...شدم

 ...کننینم ولت ایراحت نیاهب! هامآد قاچاق ؟یشدهونید_

 ...شوهادیپ...نترسمداریپارت_

 ...کردم مکثهلحظ چند و شدهادیپ

 ...رفتم سمتشهب ومشدهادیپ زد زلمبه منتظر و برگشتیوقت
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 اعتراف خودتیاومد تتیمامورهبمزد گند دنیشن منویصدا حتما_

 تهش تا من! بزنه گردنتو باند سیرئهنکیاز قبلیکن

 ...هستمماشتباهیپا

 ...شدمیآگاه وارد ومنداد بهش زدن حرف فرصت

 ...دمیدویم دنبالش علنا و جلوزدماز بلندشیهامقد با

 و سربازهاهکینظامماحترا دنید بامیدیرسهک مخصوص بخشهب

 ...ستادیا حرکت ازمقدمها گذاشتنیم بهش افسرانیبعض

 ...برگشت و ستادیا شد،متوقفهمتوجیوقت

 شد؟ چت_

 :کردمهزمزمهپتهتت و لکنت با

 ...تو...تو_

 ...برگشتمسمتهب روهرفتهرا

 ؟یچ من_

 ؟یسیپل_
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 ...دیکش صورتش نییپا تا ازباالیدست

 ...ایبمدنبال_

 و ادستیا بود زیم پشتهکیمرد و کرد باز رو تجسسیهریدا اتاق در

 ..گذاشتینظامماحترا

 ...نشست زیم پشت و داد تکونیسر

 وندم ثابت کردیمییخودنما درونش شاهرخماسهکییتابلویرومنگاه

 ...زدمخشک دریجلو و

 "ییبابا شاهرخ سرهنگ"
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 ...نشستم مقابلش مبلیرو ومداد تکون پاهامویسختهب

 ...شهینممباور_
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 ...بشه خارج اتاق از زدهاشار مردهب 

 :گفت و کرد صاف صداشو ، خروجش محضهب

... انسان قاچاق باهمبارزیهریازدا...هستمییبابا شاهرخ سرهنگ_

 هربارهسال 0...بندازم ریگمجریهصحن سر رو رواالیامهنیامفیوظ

 وهشینم حاضر سرقرار خودش وهکنیم فرار دستمون ازیاههربهانهب

 محضهب و ادیبهقرار نباریا اما...ارمیربیگ ازشیمعتبر مدرکمتونینم

 نیرام...اداره نیهم سرگرد وههمسرم شهرزاد...تمومه کارش اومدنش

 ...داداشمهالبت وهسرگردمه

 ناخواسته، تصادف اون و اومد شهرزاد سرهکییبال با

 ...داشتم جایاحتمخان دریتورلهب ومکن رهاهکارهمین روهپروندمتتونسینم

 رو نفرهیمخواست ازش و شد آشنایاس با زندان قیطر از بچها ازیکی

 تیمامورهب شهرزاد عنوانهب تویپاینجوریا...کنهیمعرفمبه

 مثل قطف...یبباز خودتو دینبا اصال وهنکرد رییتغ زیچ چیه...بازشد

 !مفهمومه؟...یکنیم تاررف قبل

 ...بود متمرکز جاهی فقطمفکر زدنش حرف مدتمتما
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 ...یاس قتل

 ...کشمیم رویاس من_

 ...زد زلمبه متعجب

 ش؟یبکشیخوایمهاریب تورومخواست ازش منهنکیا بخاطر_

 ...نیزدمبههمسخریباز نیا بخاطر مویزندگهشینمباورم_

 ...ختمیرمههب رو بود زشیمیروهک زیهرچ ومپاشد جا ازیعصب

 سرهنگ؟ جنابمگیمیچیفهمیم_

 با و شدن اتاق وارد ترس با سرباز دو صدا سرو دنیشن با

 ...برگشتن شاهرخیهاشار

 !؟یکن صحبت واضح و رکیبازیکولیجاهبهشیم_

 ...دیلرزیممصدا تیعصبان شدت از

 ...زدیم نبضماهقیشق و بود داغمتن
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 وراست رکیکرد کنم؟فکر کمکیاسهبمشدیضرا چرایدونیم_

 االنهکمداد پسیتاوانهچیدونیم ومدم؟ینم گفتیم رو قتیحق

 !نجام؟یا
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 ...زد دور رو زیم و زد عقب شویصندل

 ...گرفتم باال رومسر دنشیدیبرا و ستادیامروهروب

 ...زدم زل بهش نفرت با

 :گفت و زد زلمچشمهاهب

 کن شدیتهد نشدیراض اگرمگفت بهش من...دمید اتوهسابقیهپروند_

 ...یدیم لوش

 ...نشستملبیرو پوزخند
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 ...دمیخند بلندیباصدا هاهوانید مثل ومزدمخود دور دورهی

  کرد؟مدیتهدیچجوریدونیم_

 :گفتمهشمردهشمرد ومستادیا روشهروب

 اعثب من گم؟یمیچیفهمیم...کرد دیتهدمرسایامیآبرو بردنهب منو_

 من! خوامتینممگفت ومزد زل توچشمش من... بدهمطالق ریاممشد

 ...کردم خورد غرورشو و شکستمش

 :زدم اشهشونهبیاهضرب و دیچیپ اتاقیتومادیفریصدا

 ...یلعنتیتو بخاطر فقط_

 ...خوردیسکندر عقب سمتهبیقدم چند

 ...باشمآرو_

 ن؟یکرد چکار منیزندگ بایفهمیم باشم؟مآرو_

 ...بودهبرداشت روهادار کل ومدادیب دادویصدا

 ...شدینم موفقهکنمآروم کردیمیسعیهرچ

 ...بودهزد سربازمدلیتویهاهعقد انگار
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 ...شدمینممآرومکردیم دادیب دادویهرچ

 ازیاهذرمه دم،یکوبیم اشهنیسیهقفسیتویپ دریپهکییها مشتیحت

 ...کردینممکموجودمتالط

 رو بخشمآرا  آمپول شونیکی و شدن کینزدمبه زن مامور دو  

 ...کرد فرومدستیتو

 از رتمونف پرازهنگا شدن،هبست کالهکیاهلحظ تا و شد نیسنگمچشمها

 ...نگرفتم شاهرخ

 

*** 

 

 ...بودهگذشت روز چندمدونستینم

 بختهب رستادنف لعنت و کردنهیگرمکار فقط ومبودهکرد کزهگوشهی

 ...بودمبد

 ...خوابوندیم منو آرامبخش و دادیم دستیعصب فشارمبه هرروز
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 ..کجاممدونستینم

 ... بود مارستانیبیها اتاقهیشبیاتاق

 ...کردم زیآنال اطرافمو ومدادهفاصل هامو پلکیالهالبمآرومآرو

 ...بودهدیخواب قرارداشت، تختیرو سرشهکیدرحال و بودمکناریکین

 اتفاقات،یادوری بامه باز ومنشست ، تختهبهزدهیتک

 ...پرکرد رو اتاقیفضامهق هق و دیجوشماشکیهچشم

 و کرد حبس آغوشش در منومدنید با و دیپر خواب ازیکین

 ...ختیر اشکمپاهپاب

 کارتهروز 13...خداهبیشد هالکمزیعز نکنهیگر_

 ...باشمآرومکی...نهیهم

 ...کردمیمهیگر هاهونید مثل فقط ومدادینمیابجو

 ...اطراف وارید دروهبماجسا کردن پرت ویعصب فشارمآخره در

 ...یطوالنیخواب و آرامبخش

 ...رسونهیم جنون مرزهب رومآد ادیز عشق گنیمهشیهم
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 ...قرارداشتمهنقط نیهمیتو قایدقمکردیم حس

 ...بودهاومدمسرهب گرانید اهداف بخاطرهکیجنون
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 (رسامیام)

 

 اموهقیشقهاشار و شصت انگشت با ومقرارداد سرجاش رو تلفن

 ...دادم ماساژ

 تماس باهاشهک بود نفر نیچندممدونینم

 ...یکارحسابداریبرامبودهگرفت

 ...نبودنملیم بابمکدو جیه اما
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 ...سویگ مثلمخواستیم رویکیهک انگار

 ...کردم باز خودکار برداشتنیبرا رومزیمیکشو ومدیکشیآه

 ایدنمغ قرارداشت، روش سویگ لب رژ اثرهکیاهقهو فنجون دنید با

 ...ختیرمدلهب

 ...دادم قرارشممقابل ومکرد خارجش کشو از اطیاحت با

 ..نبود من عاشقمکن باورمتونستینممه هنوز

 ...گذشتمازهسادمکن باورمتونستینم

 روز اونیادآوری ازیلبخند ومدیکش رژلب ردیرویدست

 ...نشستملبیرو

 ...دادمخوردهب زورهبهکیاهپاچهکل

 ...آخ سویگ آخ

 ...من معرفتیبیاغی

 روهرا نیا چوقتیه شم،یم آب نبودتیتومداریچجوریدونستیمهاگ

 ...یکردینم انتخاب
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 جوشهبمونخ باشه،هگید کس دستیتو دستش االنهنکیا تصور از

 ...فشردممدستیتو رو فنجون و اومد

 ...برگرفت در وجودمو درد و دیچیپ اتاقیتو شدنش خوردیصدا

 ...دادم جوابیحوصلگیب با و خوردزنگ اتاق تلفن

 ؟بله_

 ...کنه صحبت باهاتون خوادیمییبابامناهبیکی افشاریآقا_

 جواب نیهمیبرامنداشتهحوصلمهیطرف از و نبود آشنامبرا اسمش

 :دادم

 ...دارمهجلس نیبگ_

 باهاش دستمو ومکرد خارج دستمال برگ چند ومگذاشت رو تلفن

 ...بستم

 ...شد اتاق وارد اخمو و بلند قدیمرد و شد باز اتاق در

 :گفت ترس با و شد وارد سرش پشت کنان دادیب دادویمنش

 ...شمامگفت آقا دیببخش_
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 ...نداره بیع رونیب برو_

 ...انداختم مردیسرتاپاهبینگاه شد خارجهکیمنش

 ...نبود آشنامبرامه اشهچهر

 ...نمک مالقات باهاتمتونینمیعنی دارم،هجلسمگیمیوقتمکن فکر_

 :گفت و گرفت باال رو بود دستشیتوهکیکارت

 مسائلیسرهییهدربارهالزم...هستمییبابا شاهرخ سرهنگ_

 ...میکن صحبتمباه

 ...نشست مبلیرو تعارف بدونهکزدم زل بهش متعجب

 ...باشه تلخ...لطفاهقهو_

 ...نشستم روشهروب ومکرد ابالغیمنشهب رو سفارشش

 ... وهیقانون کارهاشیههم مایهکارخون شده؟یزیچ_

 ...سوعهیگیهدربار من بحث...ندارم شغلتهبیکار_

 ...رفت فرومدرهمهاماخ

 ...شناسمینم رویسک نیهمچ من_
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 ...شدهیبستریروان مارستانیبیتو چونیبشناسهالزم اما_
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 ...سرهنگ جناب ازمدیشنیچ و گفتیچمدینفهم

 ...دمینپرسمه بودنش اونجا علتیحت

 ..بودهکرد قفلیروان مارستانیبیروممغز

 ...زدم رونیبهکارخون از ومگرفت رو آدرس حرفشیهاهانیم

 ...نشستم فرمون پشت

 ...بودم مارستانیب سمتهب روندن حال در سرعتمتما با

 ..دمیرس انتظار ساعتمین از بعدهباالخر

 ...کردم پارک ابونیخیرو رو نیماش

 ...خورد زنگملیموبا شم،هادیپمخواستهنکیا محضهب
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 خورد زنگهبالفاصل و شد قطعیوقت امامشد دادن جواب الیخیب

 ...کردمهنگا رویوشگهصفح مردد

 ...دادم جوابیفور مادریهشمار دنید با

 ...روزدم ریدزدگ ومشدهادیپ نیازماش

 مادر؟مجان_

 بعدهلحظ چند و ومدیمیگوش سمت اون از هق هقیصدا

 ...شد پخشیگوشیتو نیریشیصدا

 ...آقا_

 کنه؟یم چکار تو دست مادرمنیگوش نیریشهشدیچ_

 ...دمیپرس رو سویگ اتاقیهشمار ومشد نمارستایب راهرو وارد

 "137 اتاق راهرو آخر"

 ...ستادمیا روشهروب ومکرد حرکت اتاق سمتهب

 ...گهید بزن حرف نیریش_

 ...خانم ارغوان آقا_
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 ...بزنم درهکمبرد باال رومدست

 ...شدن فوتمخان ارغوان_

 افتادنشیصدا و خورد زیلیگوش و شد خشک در مقابلمدست

 ...دیچیپ راهرویوت

 ...برداشتم عقب سمتهبمقد چند ناباور

 ...دروغه

 ...نشدههما 5 هنوز

 ..میشد دواریام گفت دکتر

 ...داده جوابیدرمانیمیش

 ...موند ثابت سویگ اتاق درهبمنگاه

 ...خورد زنگهدوبارمیگوش

 ...دادمدست رویگوش و اومدمسمتهب مارستانیب خدمتکار

 خوبه؟ حالتون آقا_

 بودم؟ خوب
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 ...نه

 ...ومدینم باالمنفس

 ...زدم رو اتصالیهدکمیسختهب

 ...ندارهیخوش حال مادرتون...نییایب دیبا زود آقا_

 ...انداختم سویگ اتاق درهب آخرموهنگا ومکرد قطع رویگوش

 ...شدم خارج مارستانیب از ومکرد گرد عقب

 ...بود نیسنگماهنیسیهقفس

 هاش مشتیتو رومقلب و بودهانداخت دست نفر کیهک انگار

 ...فشردیم

 ...افتادمهرا ومزد استارت

 ..ستادمیا عمارت مقابلیک و شدیطیچجور ریمسمدینفهم
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 ...شلوغ اطیح و بود باز در

 اشکهاش ردهک آقاجون دنید با ومشد اتیح واردیاهآشفت حال با

 ...آوارشدمرسیرو ایدن بود، هاشهگونیرو

 ...باشه دروغمانتظارداشت

 ..تلخ دروغهی

 صوتیصدا مادرجون، و مادریهاهنال وهیگریصدا اما

 رو قتیحق شد، پخش عمارت ساختمونهبمورود محضهبهکیقران

 ...دیکوبمصورتهب

 ...کردم باز رو ارغوان اتاق در ومرفت باال هاهپل از دو با

 ..بودن سرشیباال پوش دیسف مرد دو

 ور بودن،هدیکش روش و رنگیب صورتیروهکیرنگ دیسفیهپارچ

 ...زدم کنار

 ...رنگیب لباش و بودهبست چشمهاش
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 ...بود سرد خی مثل تنش

 ...گرفتممدستیتو سردشو دست

 ...اومدما من...یکنیمیبازملیفیدار بگو...کن باز چشاتو ارغوان؟_

 ...شد کیزدنمبه پوش دیسفیمردها ازیکی

 ...میببر روهجناز دیبا آقا_

 ...میندار نجایایاهجناز ما...دارهماس دختر نیا...نمیشوببهخف_

 ..چرخوندم سمتشهب سرمو

 باز چشاتو...یرفت واقعا کننیم فکر نایا کن باز چشاتو داداش عمر_

 ...داداش مرگ نکنمیعصب...یکنیمیشوخ من بایدار بفهمن کن

 ...زد زلمبهیدلسوز ومغ با و شد وارد اتاق در از آقاجون

 ...هیهرآدم ریتقد مرگ...ارپسرمیب طاقت_

 ...زدم زل صورتشهب ناباور

 خودشوهشیهم ارغوانیشناسینمهمگ..آقاجونیگیمیچ_

 ...شهیپام االن...نهیهمماالن! م؟یکنهتوج بهش ماهک زدیمیضیمرهب
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 ...رفتگ دستمو و برداشتمقدمسمتهب عصا با

 ...بود ارغوان جونیبمجسیرومنگاه امامستادیا کنارش

 ...نداشت دنیترک الیخ و بودمگلو خیبهشد سنگ بغض

 ...پسرم کنهیگر_

 ...نبود ختنیریبرایاشکمبازه امامدیشن رو آقاجون هق هقیصدا

 ...کنم باورمتونینم من

 ...دنیکش صورتشیرو روهپارچ پوش دیسف مرد دو

 سمتهب و گذاشتن برانکاردیرو خواهرمو ،هشد ماتهمن بلمقا

 ...افتادنهرا نییپایهطبق

 ...افتادمهرا سرشون پشت ومزد کنار رو آقاجون

 و دش بلند هاهیوگر غیجیصداییرایپذ سالنهب ورودشون محضهب

 ...انداخت ارغوان تنیرو رو خودشممادر

 دهنمهب بودن،هزد تنهبهکیاهیسیها لباس و بودممقابلهکییهاهصحن

 ...کردیمیکج
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 ...دادم روهروبهب نگاهمو ومنشست هاهپلیرو

 تا و گرفت جونمچشمها مقابل ارغوان بامخاطراتمتما

 ...شد ردمچشایازجلوملیف مثل سرش، دنیتراشیهلحظ

 وسطتهک افتاد روحش و رنگیب صورت وهدیتراش سرهبمنگاهیوقت

 البشیس و شکستماشکها سدهباالخر شد،یم بارونهبوسمرماد

 ...شدیجارمهاهگونیرو

 هرشبهکیکابوس و ستینهگید ارغوانهک شدمباورهباالخر

 ...شد خرابمسریرو تیواقعیتو گرفت،یم اموهقی خوابیتو
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 ...یزندگهب لعنت

 ...مزخرفیایدن نیاهب لعنت
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 !کنه؟مخ رومآد کمر حد نیا تاهتونیمیچهمگ

 ومبکش فشیلط صورتیرو دست تا بودیم ارغوان دیبا االن

 ...کنم نوازشش

 وهکن عوض رومهوا و حال خودش مختصیهایشوخ با

 ...بده دیاممبهماهخست رویدلگیوقت

 ...مقابلمه اهشیس سردو قبر سنگ فش،یلط صورتیجا اما

 روحش آرامشیبرا دیبا من اش،هدهند دیامیحرفهایجا

 ...بخونمهفاتح

 ...دمیکش قبرشیرویحکاکیرو دستمو

 ...افشار ارغوان

 ...نبودهکهروز چهل

 ...کشهینم نفس کشم،یم نفسهکییهوایتو

 ...شهیمهفشرد ایاهیس نیا ریزمقلب وهتنمهایس رختهروز چهل

 ...رشدهیپ سال چهلممادر انگارهکهروز چهل
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 رشقبهب نگاهمو نیآخر ومپاشدمازجا ومدیکشمدارمن صورتهبیدست

 ...انداختم

 

 ...زدممچشمهایرو مویدود نکیع

 

 نویا...خواهرم دنیم پس تقاص شدن، شدنت پرپر باعثهکییکسا_

 ...دهیم قول بهتمرسایام

 

***** 

 

 ...بودمهگرفت ضرب فرمونیرومدست با

 ...داشدیپ اشهسرکل بازشدوهخون درهباالخر

 سمتهب خواروند،یم رو ششیرهکیدرحالهخست و لشیقدمها با

 ...اومد نیماش
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 !بازدادا؟هشدیج_

 ...بهتمگیم نیبش_

 ...نشست جلویصندلیرو

 ...زنهی...مردهی...یرکنیاج زندان تو دونفرمخوایم_

 ؟یچ واس_

 ...بگم بهت شویبقهبد خبرمبهیکرد جور_

 ...بهتمدیم خبرشو فردا تا...افشار قاآهبخوا جون...چشام جفت رو_

 ...رفت و شدهادیپ ومداد تکون سر

 ...شدم خارج اشونهکوچ از ومزد دور رو نیماش

 ...برگشتمهخون سمتهب

 ...نبودهخون اسمشهگیدهکیاهخون

 ...بودهکدممات
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 (سویگ)

 

 ...بودمروهروب خیممنگاه

 ...شدن وارد نیرام ویکین و شد باز اتاق در

 ن؟یکنمولمبگیزبونهباج شد؟ داتونیپ بزهکر دوتا شما باز_

 ...ستادنیامروهروب و زدنیلبخند

 ..زدم زل بهشون مشکوک

 نجایاز منو ادیب بگو کجاس؟ عنترت داداش اون چخبره؟_

 ...نیکردیزندون نجایا منوهروز 03هبس...اسهونید خودشهدرار

 ...قراردادنممقابل رو چپشون دست و انداختنمههبینگاه

 نیرام صورتیتو رو بالشت ومزد غیج شونینامزدیهاهحلق دنید با

 ...زدم
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 من؟ بدون...شعورایب_

 ...کردمبغل و اومدمسمتهبیکین

 ؟یخواستینم ماروهتوک_

 ...کهمندار شتریب بزهکر دوتا...گهیدیزنیم زر_

 ...آورد رونیب بشیج از شکالت دوتا و دیخند نیرام

 ...تینیریشمنیا ایب...بزهکریگیم رو سرگردهمنهشینممباور_

 ...گرفتم جفتشو ومانداخت شکالتهبینگاه

 ...گهیدیسیخس_

 :زدم پچیکین رگوشیزهآهست

 مشتش از آب بشر نیا...کن نظر دیتجد هست وقت تا_

 ...بود گفتن ازمن...هاهچکینم

 ...تروسریگذاشت نجارویاهک باز_

 ...انداختم شاهرخ قامتهبینگاه

 ...تنشس و رفت تخت کناریصندل سمتهبمیمستق و شد اتاق وارد
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 ...شیپ روز 13 سمت دیپرکشمذهن

 ...روشدهروب من تحرکیبمجس با و شد وارد اتاق در ازیوقت

 ...زد حرفمباها و نشستمکنار

 ...رگفتهیامهب رویهمچ گفتمبه

 ...رفته وهدیپرس و تانمارسیب آدرس فقط

 اما...شهخود نباریامگفتیم شد،یم بازهک هربار و بود درهبمنگاه روز 13

 ...نبود

 ...رفته ادشی منو انگار

 ...تمام و بودهگرفت رو آدرسیدلسوز سر از فقط

 

 

252 

 

 ...کردم باز رومچشمهاهجیسرگ و تهوع با
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 ...بودم دیسف تماما و نحس اتاق همونیتومبازه

 ،نداشتم تیاهم براشهکیکس نبودن از کردیمیآور ادیمبههکییجا

 ...شدمهونید

 زودباور و بودنهساد از انم،یاطراف دادنیباز و تیواقع ازمه دیشا ای

 ...شد واردمبه شوکهک بودمبودن

 ...اومدممخودهب االن اما

 ...بود سخت دنیکش نفس دیسف اتاق نیایتو

 ...ودبهایسمایدن

 ...نبودم سویگ من نجایا

 خواستیم دلش  هرجور هرکسهکمبود رنجور و فیضع موجودهی

 ...کرده تا بااون

 ...شد واردهصبحانینیس با 8 ساعت سر معمول طبق پرستار

 اد؟یمیکمدکتر_

 ...ادیمیبخور اتوهصبحان_
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 ...مدز زل نداشتیخوشمزگمبراهگیدهکیاهصبحانهب ومداد تکون سر

 عسل دنید با االن اما داشت دوست عسل وارهوانیدهکمبودیکس من

 ...شد تلخمکام

 ..زدم پس روینیس ومدیکشمدرهماخ

 ...کرد صحبتمباها و اومد دکتر پرستاریهگفت طبق

 ...گفتم بهشماحساسیههم از

 ...ارمیییوفایب از و اتاق نیا نسبتمترس از

 ...زد مبهمحرفها انیپا دریلبخند

 ...زد امضا رو دستشیتویهبرگ و پاشد ازجاش

 ...یدار ازین هاتوهمشاور اما...کنمیخدافظ باهات دیباهگیدمکن فکر_

 ...زدم زل بهشهزد ذوق و نشستملبهایرو لبخند

 ...رفت ومکرد تشکر

 ...بودم شدن آزاد درحالیزندان انگار و برگشتماهرفت دست ازیانرژ

 ...بود شاهرخ نباریا و شد باز جددم در
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 ...شد درمان اما زدمزخهکیارغاری

 ...گفتم بهش رو شدن مرخص موضوع لبخند با

 اشوهچون و گذاشت تختیرو هاشو آرنج و نشستیصندلیرو

 ...زدهیتک بهشون
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 من...یبکش پس پاتو ویکنیهمکارمباهاینخوایدار حقمدونیم_

 موفقهممکن...منهیبرایبزرگ روز...دخترایههم با...مایدبمعاز فردا

 ؟یکن جدا راهتویخوایم اییایممباها...رمیبم همونجاهممکن بشم،

 ...زدم زل چشمهاشهب نانیاطم با

 ...امیم_

 ..ستادیا و پاشد ازجاش
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 ...منتظرتم رونیب...کن جمع لتویوسا پاشو_

 ...ختمیرمایدست فیکیتو روملیوسا ومکرد عوض روملباسهاهعجل با

 ...زدم رونیبیفور ومانداختمزیانگ نفرت اتاقهب آخرموهنگا

 اون ازمهیهشونهبهوشونمرسوند شاهرخهب رومخود بلندیهامگا با

 ...میشد خارج نحس مکان

 ...دمیکشیقیعم نفس روهادیپهب دنیرس محضهب

 ...مبارک تیآزاد_

 ...کردم نثارشیاهغرمچش

 مگه؟یطرفیزندان با_

 بود؟ برات، نبود زندان ازمک_

 ...کردم دییتا حرفشومسر دادن تکون با

 نشستن محضهبمه شاهرخ ومنشست نیماشیجلویصندلیرو

 ...انداختهرا رو نشیماش

 ...انداختم رخشمینهبینگاه
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 ...بره جوبهیتو سیپلهی بامآب روزهیمکردینم فکر_

 ...باهممیندار شکلممکماالنش_

 ...یستین زیانگ نفرت قبل شدتهب اما...باتوعه حق_

 ...شدملبخند موجبهک رفت فرومه در اخمهاش

 ...نشد بدل ردو نمونیبیحرفهخونهب دنیرس تا

 ...تادافهرا هاش اشک و دیچسبمبههکن مثلیکین باغهب ورود محضهب

 ...بچه کن زرزرمک_

 ..گرفتهفاصلماز و دیکش باال دماغشو

 ...نبودت در بود کور و سوتیلیخ نجایا_

 ...بودمهشد تنگ دلماتاق و باغ نیایبرایحت

 ...لمیموبایبرا شتریبهازهم
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 ...رفتممیگوش سمتهب بادوهیبقهبهتوج بدون

 ...گرفتم رومگندیهشمار

 ...نکردم افتیدریجواب اما خورد بوق

 ...دادنش جواب از غیدر امامکرد تکرار چندبار

 ...کردم پرتاب تختیرو رویگوش دیناام

 ...شده ردمازرو نیماشهی انگارهک بودهکوفت وهخستیحدهبمتن

 ...کردم پرتمحمویتو رومخود ومبرداشت روماهحول

 

**** 

 

 ....فردایهدربارممهیهجلس ومیبودیناهارخور زیم سر

 ....زدمیم چرت ومدیفهمینم خشاهریها ازصحبتیچیه
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 انداخت خط شاهرخ اعصابیروممکرریهاهازیخم

 ...دیتوپمدرآخربههک

 ...بخواب برو پاشو_

 ...بگو اشوهیبقمهستهن_

 شک دینبا ادیممه خودش رواالیام...بندرهیتو قرارمون_

 ...سویگ توهب مخصوصا...کنه

 ...شدهپارمچرت و دیکوب زیمیرو مشتشوهکمگفتیدار کشمهو

 ...ینزن چرت فردا بخواب برو...ازجلوچشام پاشو_

 ...ریبخ شب...توام حاال خب لیخ_

 ...رفتمماتاق سمتهب کنان لخ لخ ومپاشدمجا از

 چشمهامو خواب ومشد ولو تختیرو رونیبیلباسها همون با

 ....دربرگرفت

 

*** 
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 ...مایهواپیتویکین و نیرام و شاهرخ و منمبازه

 ... دخترایهیبق وجود تفاوت با نباریا

 ن،کنا کیج کیج خودشون و نشوندن اخالق کپسول کنار منومه باز

 ...گرفتنیمهقلو و دادنیم دلهپنجر لب

 ...دیپد دیندیچندشا...توروخدا کن نگاشون_

 ؟یزدیم حرفو نیایبودمه خودت_

 ...معرفتمیب اری سمت دیکش پرمذهن

 ...نگرفتمازیسراغ ،مبد حال دنیشن بایحتهکیاری

 ...دمیکشیآه

 کردن کیج کیجهبهک بود، دماغ گندهیبق مقابل نقدریا من اری_

 ..دیرسینم

 ازجاپاشدهشمتمو من حرف نذاشت...سراغت ومدین شدیچمفهمینم_

 ...مارستانیب سمت اومد منهبهتوج بدون و
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 ...زدم زل بهش تعجب با

 ؟یچیعنی_

 ...شده چتمگفت بهشیوقت شد خرابیلیخ وزشر و حال_

 ...زدمیپوزخند

 روهونیدهییرینگ اشوهقیهکرد فرار ازت زودتر...یحاجیزدمتوه_

 ...جونشهبیبنداز

 ..کنم نظر اظهارینجوریا دربارشمبرا بود سخت

 ...کردینم خطورمذهنهبیاهگید فکر...داشتم حق اما
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 شاهرخ از دختراهیبق ویکین و نیرام و من ا،میهواپ فرود محضهب

 ...میجداشد
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 حفاظتهب کرد،یم مشخص رومبودن تور مسئول هکیکارت

 ..میشدیدب وارد ومداد نشونهفرودگا

 ...بود بندریتو 7 ساعت شب قرارمون

 ...کردهبازوبستمبرا چشمهاشوهکمداد شاهرخهب نگاهمو

 ...سوده جزبهالبتمیداشت استرس تکمون تک

 ...کردیمهنگا رو اطراف زنان لبخند و الیخیب

 ...بودهاومدیحیتفر سفرهب انگار

 ...میشد خارجهفرودگا از ومداد تکون براش تاسفیهنشانهبیسر

 ...هتل سمتهبمیشد سوار دخترا با و کردهیکرا ون نیرام

 بامشد مجبور من و اومدمک اتاق ها، اتاقیبندهدستمهنگا

 ...بمونم اتاقهییتوهسود

 ..اتاق کی تنها شاهرخ و گرفتن اتاقهیمه عاشقیکبوترا جفت

 ...افتادمهراهسود دنبال ناچار ومیکردیبندهدستمه رو دختراهیبق

 ...سویگ_
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 ... شهرزاد بگومبهمبگ چندبار...درد_

 ..خانم شهرزاد...دیببخش حاال خب_

 ...دادم تکون براشهیچیمعناهب سرمو ومزد رو آسانسور دیکل

 !نجا؟یامداریخوبیهندیآ من نظرتهب_

 ...زدم ذهنشیتو فکرهبیپوزخند

 وهشیمهادار سیپل توسط باند نیا نداشتن خبر دخترا ازمچکدویه

 ...بودن نیغمگ وهافسرد اکثرشون

 زرگب راز داشتنهنگیمخفیبرا تالش ومشدیم ناراحت دنشونید با

 ...شدیم سخت خشاهر

 دست ه،بش ریدستگیدبمآد قاچاقیهاهگندهکل ازیکی قراربودیوقت اما

 ...کنمیم تحمل رو دخترا آلود بغض و دیناامهنگا ومذاریممدلیرو

 سیپل دستهب رواالیامهکیوقت ومصبح فردا منتظرهصبرانیب

 ...بشههسپرد

 ...یادآز آخر در و ستین کار دریقاچاق فهمنیم دخرا



 

 

ROMANZO_O 

9
2
2 

 

 ...یکین و شاهرخ و نیرام با منیخداحافظیهلحظهالبت و
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 نمونیبهکیاهناخواستیوابستگ نیامدونینم ومکرد بغض براش االن از

 ...کنم تحملیچجور روهشد جادیا

 اردو ومیشد آسانسور سواریکمدینفهمهک بود ریدرگمفکر نقدریا

 ومدیفهمیم روهسود دهن و لب نخورد تکون فقط اتاقیتو... اتاق

 ...نداشتم حرفهاش ازیدرک

 ...شد واضح صداش وماومد رونیب فکر ازمکمک

 !ه؟یتوچ نظر_

 ...زدم زل بهش جیگ

 زدم؟ زر دوساعت...بابایا_
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 ...یگفتیچمنیبب بگوهگید باری امایزدهک زرو_

 اییاهروزیفیآب نیا...ادیبمچشهبمبپوش لباسمومکدو امشبیبرامگیم_

 زرده؟

 ازب بود دستشهکیلباس جفت...انداختم اشهسبز صورتهبینگاه

 ...بود

 ...نمیبب جلوت ریبگ لباسو_

 شد، ترهریت صورتشمدیدیوقت و گرفت مقابلش بیترتهب هردوشو

 :گفتم ومزدیلبخند

 اولهگاتون پرنسهگیدیبپوش روهییمویلمنظرهب...ادیم بهت هردوش_

 خروج حق ویونیمیم اتاق تویدیپوشیوقت اما...فتهیم دامتهب

 ...یندار

 مبااخ و دیناام حرفم،یهادام دنیشن با اما زد برق نگاهش اولش

 ...رفتییرایپذ سمتهب

 :کردمهزمزم لب ریز ومداد سریاهقهق

 ...ونهیدیهدختر_
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 ...گرفتمیعیسر دوش ومکرد پرتمحمایتو رومخود

 ...بستممموها دور روهحول ومدیپوشمحمویتو ولباسهام

 ...سوده باییارویرو با شد همزمانماومدن رونیب

 ...افتضاحیظاهر با

 ...کردم فرومدره اخمهامو

 ه؟یوضعهچ نیا_

 ...باشم راحت بذار...بابا نباش ُاُمل...اه_

 ...گرفتم ازش نگاهمو چندش با

 ...گهیدیخر_

 .. .بودهگذاشت شینماهب جاشوههم و دبو تنشیباز اریبس لباس

 ...کوتاه دامن وهدکلت تاپ

 ...کردم باز درو و درومد صداهب اتاق در زنگ

 ریز و برگردوند روشو هویهکمشد متعجب شاهرخ،یهاماخ دنید با

 :دیغر لب
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 ...درو ببند رونیب ایب_

 ...زنندههسود وضع سرو وهباز کامل در افتادمادی 

 ...بستم درو ومدیپر رونیب تاقا ازیفور
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 ...زدیممقد راهرویتوهکالف

 ...شدمهریخ درهمشیهچهرهب ومرفت سمتشهب

 شده؟یچ_

 ...طونیش برشر خدا لعنت...آخه...دختر نیا_

 باز چهارطاق درومبود من مقصر...دادم تذکر بهش نخور حرص_

 ...گذاشتم

 :دمیپرسهک کرد فوتیعصب نفسشو
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 ؟یداشت رچکا_

 ...سراغم بودهاومدیچهواس افتاد ادشی انگارهتاز

 الیخ فکرو تواتاق...قرار تامیدار وقتیچندساعتهی_

 نییپاهکافمیبرمباهمگفت نبودن، نایا نیرام سراغمرفت...بودهختیرمبهم

 ...مینیبش

 ...امیممکن عوض لباس صبرکن_

 شالمو ومانداختمباسلیرویباز جلویمانتو ومبرگشت اتاقهب

 ...دمیکشمموهایروهحولیبجا

 ...افتادمهرا شاهرخ دنبال ومزد رونیب اتاق از

 ...میتنشسهپنجر لب زیمهی پشت ومیرفتیالبیتویهکاف سمتهب

 ...داد سفارشیشکالت کیک با ترکهقهو دوتا

 ...زد زلمبه  و کرد چفتمبه زیمیرو دستهاشو

 ؟یکن چکاریخوایم تیمامور از بعد_

 ...زدمینیغمگ لبخند
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 خواهرمو...جور و جمعیهخونهی بامکنیم دایپ کارهی_

 ...خودم شیپمگردونیبرم

 ...کن حساب من رویخواست کمک_

 ...یاهختیرمبهیلیخ انگار ؟یتوچ_

 ...دیکش موهاشهبیدستهکالف

 از شهرزاد انگار...نمیبیمهآشفتیخواباهچندشب_

 ...شدمیخرافات منمدیشا...درعذابه روحش...ناراحتهیزیچ

 ...رفت و گذاشت هارو سفارش گارسون

 ..شدممخ سمتشهب ومزد کنار روهقهو فنجون

 نیاز شهرزادمنظرهب اما...سختتهمدونیم...شاهرخ نیبب_

 شروحیذارینم چرا کردن، دیام قطع دکترا اگر...ناراحتهیفیبالتکل

 ره؟یبگ آرامش

 ...زدیاهسرف خوردوتک اشهقهو ازیاهجرئ

 ...بده قورت بغضشو خواستهک انگار
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 ...خودمیدستا بامکن امضا مرگشومحکهسختمبرا_

 ...نتونست اماهنلرز صداش کردیسع 

 ...آوردهمکهگیدیعنیهکنیم بغض مردهییوقتهکهدونیم خدا و
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 ...نزنم دامن بدش حالهبمکردن بغض با تامدیکشیقیعم نفس

 ویشستن پاشهبهچندسال...عذابه در تویفیبالتکل از شهرزادمنظرهب_

 اونو خوادیم ازت االنمنظرهبیکردمتمو حقش در رویمردونگ

 ...یکن فکر خودتهب ویکن فراموش

 :دادمهادام ومخوردماهقهو ازیاهجرع
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 وانیلهییتو آِب مثلیزندگ...شاهرخ نیبب_

 کنیسع پس...شهیممتمویبخورهشیممحروینخور...مونهیمهتشکس

 ...بشه تلف عمرتینذار ویایب خودتهب

 ...رفت فرو فکرهب و کرد سکوت

 ...بده سامون سرو درهمشو افکار تامکن سکوتمداد حیترج ممن

 ...شدهدیکش هتل در سمتهبمنگاه ومگذاشتمدهنیتو کیک ازیاهکیت

 ندلبخهناخودگا جفتشون، لبیرو لبخند و شدن واردیکین و نیرام

 ...نشوندملبیرو

 دلهت از و شدهدیکش اشونهشد چفتیدستها سمتهبمنگاه

 ...کردم دعا شونیخوشبختیبرا

 ...زدیلبخند و گرفت نگاهمو رد شاهرخ

 ...نمیبب رو نیرام کردنیعاشقیروزهیمکردینم فکر_

 وعشر قلبت ازیندار انتظارشوهکییجا..دایمهناخواست و هوی عشق_

 مغزتو وهکنیم رویاس قلبتو...چهیپیم بدنت کلیتو جکیپ مثل وهشیم

 موجب وهنیبیم رو  عشق خوبیهچهر ن،یرام مثلیکی...ریدرگ
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 وهشیم گرفتار ششیآتیتو تو و من مثلمهیکی...شهیم شیخوشحال

 ...سوزهیم عمرهی

 ...چرخوندم سمتشهب سرمو ومکرد نگاهشوحسینیسنگ

 جوبهیتو باهاتمآبمکردینممفکرش باغ،یاومدهک اول روز_

 ...میکن اختالط ومیبخورهقهومینیبشهنکیاهبهبرسهچ...بره

 ...نشوندمملبیرو لبخند

 چهارشاخیوالیههیهک انگار...داشتم رو حس نیهمممن راستش_

 کارهب هامو سالحیههم تباها شدن رودررویبرا دیبا من ویبود

 ...رمیبگ

 ...نشستهنیسهب دست و دیسرکش اشوهقهویهموندهت

 !؟یهستیاغییلیخهگفت بهتیکس تاحاال_

 وهآهستیصدا با ومزد پس کردوهخونمگلویتو باسرعتهکیبغض

 کردم؛یممیترسیفرض خطوط زیمیهشیشیروهکیدرحال لرزون،

 :کردمهزمزم

 ...بودممرسایام معرفتیبیاغی من_
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 ...میبود ورهغوط خودمون افکاریتو و شدیطوالن نمونیب سکوت

 ...پاشدم ازجاهعجل با ومانداخت ساعتهبینگاه

 ...رشدید پاشو_

 اتاقمون سمتهبمباه و انداخت ساعتشهبینگاهمه شاهرخ

 ...میبرگشت

 ...چپوندممفیکیتوهخوریممدردهبمکردیم حسهکیزیهرچ

 وارد ومداد جامشلوار بیجیتومه مویبیج دار ضامنیچاقو

 ...شدمییرایپذ

 بودهدادمل مبلیرو بود،هدیپوشهکیجذبیمانتو و ظیغل شیآرا باهسود

 ...پاشد ازجاشمدنید محضهب و
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 ...شدم باهاش کردن کلکل الیخیب ومچرخوندهحدقیتو هامومچش

 ...بودنهشد جمع دخترا اکثرهکمیرفت هتلیالب سمتهبمه با

 ...شاهرخمآخره در و وستنیپ جمعمونهبمهیکین و نیرام

 ...ومدیم باال سختمنفس ومداشت استرس

 ...مییایبرب ازپسشمینتون وهبش خراب زیچههممدیترسیمههرلحظ

 محضهب ومچرخوند شاهرخ سمتهب لرزونمویمردمکها

 ...سمیوا زدهشارامدنید

 ...برن نیماش سمتهب داد دستورهیبقهب

 ...دمیچرخ سمتشهب و زدمصدا شد سوارمه نفر نیآخریوقت

 ...ایب توبامن_

 حرکت بندر سمتهب ومیشدیرنگیمشک بنز سوار ومافتادهرا دنبالش

 ...میکرد

 ...بودم نگرانش دل و بودمگند سمتمفکر ریمس طول در

 ...نشدم موفق امامریبگ تماس باهاشمکردیسع چندبار
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 ...بشنوم صداشومتونستیمهک بودیبار نیآخر نیا دیشا

 ...دادیم مقرهب رو اطالعات و بود پیتا مشغول سرعت با شاهرخ

 ...شدن پارکمکناره خودروها ومیدیرس بندرهب ساعتمین از بعد
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 ..میکرد حرکت قرار محل سمتهب ومیشدهادیپ شاهرخ منوهازهم اول

 تا و بموننهک زدمایپ نیرامهب شاهرخ و نبود رواالیام ازیاثر

 ...نخورنمج ازجاشونهنگفتیوقت

 وتاد با و داشدیپ رواالیامیهکل سروهباالخرهک گذشت چقدرمدونینم

 ...ومدنیمهرا سرش پشتهک خیش

 ...دنبو گاردشیباد انگارییجورای و بود رواالیام برابرهد کلشونیه

 ...دیرس سرهبهمعامل نیاهباالخر...جان شاهرخهبهب_
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 ...بود پوزخندهیشب شتریبهک زدیلبخند شاهرخ

 ...یکن اعتمادمبهمکن تیراضمتونستهباالخر...باتوعه حق_

 ...دیکوب شاهرخیهشونیرو دستشو و داد سریاهقهق

 ...دارم اعتماد بهت من...پسریه_

 و شدیم جاهجاب بودن رواالیام سر پشتهکیمرد دو نیبممدامنگاه

 ..بدم نشون العمل عکس تامبود حرکتهی منتظر

 کش موجبهکیحرکت چیه و فتادینیاتفاق چیهمتصور برخالف اما

 ...ندادنمانجا روهبش من کردن

 ناراحتمگرفت ازتهکیاعتماد تست ازمدواریام...جان شاهرخ_

 ...یباشهشدن

 صحبتیازچ دیفهم شاهرخ انگار امامنشد منظورشهمتوج

 ...رفت فرومدره اخمهاشهکهکنیم

 جلبیبرا روههم...بده کشتنهب منو بود کینزد اعتمادت تست_

 !؟یبریم مرگمد تا اعتماد
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 بهشماخ با و هتلیتو ناشناس دومردیهحمل سمت دیپرکشمذهن

 ...زدم زل

 ...رسوند گوشمونهب رو اشهنکریصدا و دیخندهدوبار

 شکمبههک بترسونن تورومگفت فقط من...کردنیروهادیز احمقا اون_

 ...مرحبا...ینکرد شک منهب تو اما...یکن

 ...گفتم نیآفر شاهرخ ذکاوت و هوشهبمدلیتو

 ...نهیبب رو دخترا خواست رواالیام و شدمتمو حرفاشونهباالخر
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 طرف زاهسود هویهکمیشدیم کینزد موعودیهلحظهبمیداشتمکمکهگید

 :زد غیج و واال ریام سمتهب دیدو نیماش

 ...سنیپل نایا فرارکن_ 
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 ...شد دیشدیریدرگ و دنیرس سیپلیروهاینماومدمخودهب تا

 دنینشنیبرا ومرسوند امن مکانهب رومخود شاهرخ ادیفر با

 ...دادم قرارمگوشهایرو ستهامود گلوله،یصدا

 شکا و بودهنشستیاهگوشهکرد کز من مثلهکیکین سمتهبمنگاه

 ...شدهدیکش ختیریم

 قدرتماپاههبهک رفتیم سمتشهبهاسلح با داشت رواالیامیارای ازیکی

 ...دمیدو سمتشهب ومداد

 ومآورد در دارمو ضامنیچاقو بزنه،یحرکت بخوادهنکیاز قبل

 ...کردم فرو پهلوشیتو

 ...شد پنهانمآغوشیتو و اومدمسمتهب زدو غیجیکین

 ...افتاد نیزمیرو خون غرق مرد

 ...نشوندمشیپنهان مکانیتو و بردمشهاسکلهگوشیهاهجعب سمتهب

 !خب؟ نخور تکون نجایاز_

 اهرخش بلند آخ وهگلول کیشلیصدا باهک داد تکون سرشو ترس با

 ....شدهدیکش خونش، در غرقمجس سمتهبمنگاه ومستادیامسرجا
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 ...زدم صدا رو اسمش ومرفت سمتشهب دو با

 ...کنن ریدستگ رو  رواالیام شدن موفق سیپلیروهاین

 رو بازشهمینیچشمهایوقت ومچرخوند رو شاهرخمجس ترس با

 :زدم صدا هق هق با رو اسمش دم،ید

 !شاهرخ؟_

 ...من....سویگ_

 خون بود قلبش کینزدهکیزخمیجا از و دیکشیم فسن سخت

 ...ختیریم

 ...نزن حرف شاهرخ_

 :زدم ادیفر ومچرخوند نیرام سمتهب رومسر

 ..خبرکن آمبوالنس...نییییرام_ 

 ...سویگ_

 ...بودنهکرد تار دمویدهراماشکها

 ...دمیلرزیم و بودهگرفت وجودمو ترس
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 ....رسنیم...هم...به...عاشقا....یدید_

 ...گهیدهکوچولوع ریتهی...یشیم توخوب نگو چرت...سسیه_

 :گفتهدیبرهدیبر

 شهرزادش...بدون...نکرد...تحمل...من...قلب_

 ...من...طرف...از...رانیا...یبرگشتیوقت...بزنه

 ...من...شیپ...ادیب...شهرزاد...کن...امضا

 ...زدهسرف و دیکشیقیعم نفس

 ات باش ساکت فقط...شهینم تیزیچ تو نگو پرت و چرتمگیم_

 ...یبریندار توحق...یدیفهم...کن تحمل ادیب آمبوالنس

 ...زدم صداش هگید باری ومدیچرخ نیرام سمتهب
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 ...اومد سمتمونهب دو با و کرد قطع تلفنشو

 ...کن تحمل...داداش_

 ...دوختمصورتهب نگاهشو 

 ...زدیم...برق...بود...عاشق...رسامیام...نگاه...مطئنم...من_

 ...المصب دارهنگ تویانرژ...ستین حرفا نیا وقت االن_

 : گفت بودهشدهدورگ و دیلرزیم علناهکییصدا با نیرام

 ...جدت سر کن تحمل...داداشم_

 ...شهرزاد...کنه...امضا...بجام...سویگ...سپردم...من...نیرام_

 ...نداد بهش رو صحبتشیهادامیهاجاز اشیپ دریپیهاهسرف

 ...زدهگر من مچ دور رو دستش و کرد سکوت

 سرعتماشکها ومداد خونش ازهشد سرخ دستهب نگاهمو

 ...گرفتیشتریب
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 سمتمونهب دو با مرد دو و دیچیپ فضایتو آمبوالنس ریآژیصدا

 ...اومدن

 ...افتاد نییپاممچ دور از و شد شل دستش

 با د،شهگرفت پرستار توسط شنبضیوقت و شدهبست چشمهاش

 ...شد منتقل آمبوالنسهبهعجل

 ..زدم زل اشهبستیچشمهاهب ومنشست کنارش آمبوالنسیتو

 مراقبتهب رو شاهرخ دو با ومیدیرس مارستانیب نیتر کینزدهب

 ...دادن انتقالهژیویها

 ...گرفتم ضرب نیزمیرومپا با ومستادیا در پشت

 ...بودهشد خشکمدهن ومداشت استرس

 ...دیلرزیممدستها و بودهگرفتهرامکمریهریت ازیسرد عرق

 ...شدیم پریبعدیهاهقطر با جاشونهومدین نییپا هنوزماشکها

 ...گذشتهقیدق چنددونمینم

 ..نشوندمدلیتو ترس دکتر دیناامیهچهر و شد باز  در 
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 از ومزد زانو نیزمیور کردهزمزم روممتاسف منحوسیهکلمیوقت اما

 ...زدم زار شاهرخ رفتنیبرا دلهت

 

 یاغی_دختر#
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 ...بودهموند ثابت عکسش قابیرومنگاه

 رفتن از نشون و بودهشد نیتزئیمشک ربانهی با حاالهکیعکس

 ...دادیم شاهرخیشگیهم

 ...کنم باورمتونستینم

 ...دمید اشوهشد سرد بدنمخودیچشمها بایوقتیحت

 ...گذاشتن خاک ها خروار ریز اونومچشمها مقابلیوقتیحت

 مادرشویها زدنهزج ومنشست ختمشممراسیتو االنیوقتیحت

 ...نمیبیم
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 ...نبودنشیبراهخونمدل

 ...نکردنشیجوونیبرا

 ...فرجامشیب عشقیبرا

 ...دیکشیمیچ و بود تودلشیچمدونستیم من فقط

 ...افتاد بودنهگذاشت اسمش از شیپهکیلقبهبمنگاه

 ...سرخ خط با

 ...بودنهداد نسبت بهش رو دیشهیهکلم

 ...ییبابا شاهرخ دیشه

 ...اومد بهت شهادتهک چقدر

 ...یرفت ناموست حفظیبرا

 ...نفروشن نتویسرزمیدختراهگیدهکیرفت نیایبرا

 ...گهیدمنداشت رو فضا اون تحمل

 ...زدم رونیبهخون ازیکین زدن صداهبهتوج بدون ومپاشدمجا از

 ...بود سختهاندو ومغهنهمیا نیب دنیکش نفس
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 ...بود سخت تنشونیمشک رنگ دنید

 ...سوده کار سمت دیپرکشمذهنهکوچ سر سیپل نیماش دنید با

 ..کرد رومظل نیا چرامدیفهمیم دیبا

 ...فرستاد مرگمکاهب رو شاهرخ چرا

 ..زدمیم ادیفر صورتشیتو قلبمویدردهایههم و دمشیدیم دیبا

 ...بردم باال دستیتاکسیبرا ومرفتهسرکوچهب عیسریقدمها با

 ...شدمیآگاه واردهعجل با ومکرد پرداخت پولو دنیرس محضهب

 شاهرخ باهکیاتاق سمتهب ومداد لیتحو درمد روملیموبا

 ...رفتممیاومد

 ...شناخت منومدنید محضهب بود، زیم پشتهکیمامور ومکرد باز درو

 ...نمیبشیصندلیرو زدهاشارمبه

 ...نخوردم تکونمازجا

 ...نمیبب روهسودمخوایم_

 ...ممنوعه مالقات...شهینم_
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 ...لطفا...لحظه چند فقط_

 ...ردک موافقتیکالفگ باهک سوختمصدایتو عجز حالهب دلش انگار

 ...بمون منتظر...ییبازجو اتاق راهرو آخر_

 ...رفتم داد آدرسهکیمحل سمتهب ومکرد تشکر

 سرمو ومکرد قالب زیمیرو دستهامو ومنشستیفلزیصندلیرو

 ...گذاشتم روشون
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 سترمدنید محضهبهسود و مگرفت باال سرمو در شدن بازیصدا با

 ...نشست نگاهشیتو

 ...زدمیپوزخند

 ...نکشه طول ادیز_
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 ...شد خارجهکمداد تکون سربازیبرایسر

 ...سودهیزیانگ نفرتیلیخ_

 ..شدیجار اشکهاشهبالفاصل و نشستممقابلیصندلیرو

 ...خواستمینم من...شهیمینجوریامدونستینم من_

 ...دیپر جاش ازهکمدیکوب زیمیرو دستمو ومکرد قطع داد با حرفشو

 منهب...سودهیشد اما ؟یبش قاتلهک ؟یخواستینم ویچ_

 و نجایایآدما کلهبلک من تنهاهن...تنمه شاهرخیعزا لباس...کنهنگا

 نیا...شاهرخیهخانوادیهعالوهب...یدبیرفت باهاشونییبچها و دخترا

 ...شدهگرفتمآدهی جون تو، حرکتهی با ؟یخواستیمهک بودیزیچ

 اب رو کردیمینیسنگمدلیتویهرچ و ختیریمسرهم پشتماشکها

 ...ختمیر رونیب لرزونیصدا

 ...گرفتیم شدت اشهیگر منیههرکلم با

 بود؟هکرد حقت دریبدهچ چرا؟شاهرخ بگومبه فقط_

 ...برسممکردیم فکرشوهکییایرویزندگهبمخواستیم فقط من_
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 ...دیچیپ اتاقیفضایتوماهخندیصدا

 !االن؟یدیرس_

 ...دمز زل صورتشیتو ومرفت سمتشهب

 تیشونیپهبمه بودن قاتل مهر...یدینرس زیچ چیههب_

 ازتمعمر آخر تا ویشد شاهرخ مرگ باعث توهچونک...خورد

 ...سودهمگذرینم

 ...شدم خارج اتاق از ومانداخت بهش آخرموهنگا ومستادیا صاف

 ...نبود دنیکش نفسیبراییهوا انگار

 وارد رو آزادیاهوهمحوطیاو ومشد خارجیآگاه از دو با

 ..کردمماهیر

 ...بودهشدمه تر نیسنگ چ،یه بودهنشدهک سبکمدلیرومغ

 ندچ و افتاد بودنهزدیآگاه واریدیرو تیتسلیبراهکیبنرهبمنگاه

 ...دیچکمچشم از اشکهقطر

 :کردمهزمزممدلیتو ومزد زل شاهرخ عکسهب
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 ...باش منتظرش...کنمیعمل تتویوصمریم_

 

 یاغی_دختر#
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 ...کردم دایپ رو شهرزادیپدریهخون آدرس ،یبدبخت ویسخت هزارهب

 تدرسمشد مطمئنیوقت ومانداخت بودمدستیتوهکیکاغذهبینگاه

 ...فشردم رو فونیآ زنگ ،ماومد

 :تگف داد با بایتقر و شد بلند فونیآ پشت ازیمردیعصبیصدا

 ه؟یک_

 رم؟یبگ وقتتونوهلحظ چندهشیم...هستم سویگمسال_

 دیبایاهشد گورهب گور ادیشه اون طلبکارمتواهاگ_

 ...نجایازهرفت...ستینمبگ
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 فیتشر خانمتون ای خودتونهشیم...داشتمیاهگید کار منهنهن_

 ن؟ییپا نیاریب

 و اخمویهافیق و شد باز درهلحظ چند از بعد و گذاشت رو فونیآ

 ...ظاهرشدممقابل شیعصبان

 ...یگندم جویموها با بودیکوتاه قد مرد

 ...سالم_

 ...امرتون_

 ...بزنم حرفمبتون تامکرد پا اون و پا نیامکی

 ...خودشیبجا ومدیم خانمش کاش

 ...کنم شروع ازکجامدونستینم

 ست؟ین خانمتون...راستش_

 :دیتوپماخ با سپس و شد نیغمگ نگاهش

 ...شماهبهداد عمرشوهسال 0مخانم نه؟ اییهستیکیگیم_

 ...شهرزاد دخترتون بخاطر من...کنه رحمتشون خدا_
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 :زد  داد تیعصبان ازهشد سرخیصورت باهکمکن کامل حرفمو نذاشت

 بگو بهش برو...ندارم شهرزادماسهبیدختر من_

 منیبرا کرد انتخاب مایبجا رو اروی اونیوقت...نفرستههواسط

 ...مادرشه قاتل اون...دادهسکت مادرشو...مرد

 ...دیچکمچشم ازممزاح اشکهقطر چند

 :گفتم لرزونیصدا باهکهبر برگردوند روشو

 ...توکماست شهرزاد...نفرستاده منو شهرزاد_

 ...زد زلمبه ناباور و شد سست قدمهاش

 !گه؟یدیگیم دروغ_

 ...شدن ریسرازمه سر پشتیبعدیها اشک

 گفتنش م؟یزنب حرفمینیبش جایهشیم...دشینیبب ببرمتونمتونیم...نه_

 ...سختهیلیخ

 ...دمید چشمهاشیتو رو اشکیهحلق
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 طاقت وهپدرهباالخرهباش دلخورمهیهرچمدونستیم

 ...ادیب اشهبچیابروهبمخهندار

 ...بشمهخون وارد زد تعارفمبه و کرد حرکت داخل سمتهب

 ...مینشست اطیحیرو قیآالچ ریز

 ...رفت و داد قرار مقابلمون رویچاینیس خدمتکار 

 ...بود فکریتو قیعم
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 ...بدم قورت گلومو بغض تامزدیاهسرف

 :گفتم ومکرد صاف صدامو

 دادن...بگمیچجورمدونینم... کماست تو...کرده تصادف شهرزاد_

 ...سخته واقعا خبرا جور نیا
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 ...انداختم نییپا سرمو ومدیکشیقیعم نفس

 دیباهگیم دکترش و استهزندهدستگایهلیوسهب فقط...یعنی_

 ...کنن قطع دستگاهشو

 ...دیچکمچشم از اشکهقطر چند

 !کجاست؟ الدنگش شوهر اون پس...شهینممباور_

 ...کرد زشیریشتریب شدت باماشکها نباریا

 ...ناخواسته

 ...شد دیشه تیماموریتو شیپههفتهی_

 ..رفتمگ سمتشهب رو آب وانیلهدیترس رفت لبشق سمتهبهک دستش

 آقا؟ نیخوب_

 ...خوبم...خوبم_

 نذاشت آخریهلحظ تا...نکرد شهرزاد درحقیکوتاه چیه  شاهرخ_

 شهرزاد روحهکممعتقد من اما..کنن قطع رو دستگاهاشون

 خودیحت...نیکن کمکمبهمخوایم ازشما...رهیبگ آرامش دیبا...درعذابه
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 شمایوقت تا اما...بدم تیرضا خواستماز مرگشیهظلحمه شاهرخ

 ...نیهست

 برو پاشو! کنم؟ امضا دخترمو مرگ سندیخوایمماز_

 ...نذارمدلیرو داغ نیشترازیب پاشو...دخترجون

 ...ستادمیا عیسرهبرهک پاشد ازجاش

 توندلمدونیم...ذارمیم براتون اموهشمار من...نیکن فکرمکی توروخدا_

 ...باشههنداشت آرامش شهرزادهارینم طاقت

 ...دادم قرار زیمیرو ومنوشت کاغذیرو شمارمو

 ...کردم حرکتیخروج در سمتهب

 :زدمصداهکمبودهدینرس درهب هنوز

 ...صبرکن_

 ...برگشتم سمتشهب

 ...بود سرخ چشمهاش و نبود خوب حالش

 ...دخترم شیپ ببر منو_
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 ...زدمینیغمگ لبخند

 ...منتظرم رونیب من_
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 شهرزادهکیمارستانیب سمتهبمباههکهکشینم طول ادیز

 ...میکنیم حرکتهقراردار

 ...ندارم دنیپرس جرئت وهذهنمیتو سوال هزار وهکرد سکوت

 :دمیپرس وهکنیمهغلبمترسهبیکنجکاوهباالخر اما

 ن؟یبود مخالف ازدواجشون با چرا_

 ...کشهیمیآه

 ...بود سیپلهپسر چون_

 ...بود سیپلمشهرزاده خب_
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 رضامدل...ستمین شغلت نیاهبیراض من دخترمگفت بهشمک_

 وهارد باد اشهکلمیگفت...کرد کارخودشو ومدارهعالق گفت اما...ستین

 ...نشد اما...شهیم مونیپش خودشهنیبب رو کاریایسختهک مدتهی

 عاشقشهنگا و شاهرخ سمتمذهن ومداد ابونیخهبهپنجر از نگاهمو

 ...دیکش پر

 ای بود اون شیپیوقت فقط و بود شهرزاد مخصوص فقطهکینگاه

 ...زدیم برق ومدیم اسمش

 ...بود خوبیلیخ شاهرخ اما_

 هرروز من_

 هشبمشوهرشیهدلشورمخواستینمهگید...داشتممشهرزادیبراهدلشور

 از گنیممیقد از...دمیترسیم امروز از دیشا...بشههاضاف

 برخالفهک بودهشد عاشق چنان شهرزاد...ادیم سرتیبترسیهرچ

 و محضرهی فقط...یجشنهنیعروسهن...کرد ازدواج باهاش ما مخالفت

 ...موند دلتهب عروس لباس حسرتهک براتمریبممدخترهآ...تمام

 ...دمینپرسیزیچ مقصدهب دنیرس تاهگید
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 ...بود نیسنگیادیز شدلیرو وجدان عذاب انگار

 ...خوردیممگوشهب دیکشیمیسختهبهکییها نفسیصدا

 ...ادیبرنم دستش ازیکار وهریدیمونیپشیبرا بودهشدهمتوج انگار

 لرزونیقدمها با و کرد پارک رو نیماش مارستانیب مقابل

 ...افتادهرامدنبال

 ...دادیم دلشیرو نیسنگغم از نشون و دیلرزیم دستهاش

 ...رفتم شهرزاد مخصوص اتاق سمتهب ومدیکشیآه

 پشت از ومکرد باز رو درهآهست

 ...زدم زل بودمروهروبهکیروحیبیهچهرهبهشیش

 ..دیچکمچشمیهگوش ازممزاح اشکهقطر چند

 ...مدیچرخ پدرش سمتهب

 دروغمحرفها داشت دیام بودهدیند خودشمچش باهکیوقت تا انگار

 ...باشه منتظرش سرحال ومسال شهرزاد وهباش
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 د،ید دخترشوهشیش پشت از و روشدهروب فشینح تن بایوقت اما

 ...رفت هواهب اشهمردون هق هقیصدا

 ...نهک دل دردو تامگذاشت تنهاش و گرفتنیشتریب سرعتماشکها

 ...دیکشیم نفس فقطهکیجسم با

 ...ودبهشدهآزردهکیروح با

 ...شد خارج اتاق از سرخیصورت باهک گذشت چقدرمدونینم

 ...زدم صدا رو پرستار دنشید محضهب و نبود خوب حالش

 خواستن من از و دادن انتقالشیمخصوص اتاقهب پرستارکمکهب

 ...باشم منتظر اتاق از رونیب

 زادشهر اتاق سمتهب شد راحت پدرشیجسم تیوضع ازمالیخیوقت

 ...رفتم
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 ...گذاشتم صورتش مقابلهشیشیرو از رومدست

 شاهرخ دلهب صورتتو کردن لمسهگید بارهی حسرتیدونیم_

 تو ؟یگذاشت

باهببرمروهتویخواستیم...خوابشیتویرفتیمممداهکهبرهقراریدونستیم

 روش تویآبیچشمهاهشیهمهواس نجایایدونستیم!  آره؟ خودش

 چکارمفهمینم! ؟یبود منتظرش اونجا ویبست

 قد روزهی نیهم! ؟ینیبیم باباتو تیوضع...ترکهیمهدارمدل..شهرزادمکن

 ور روحتهکهبزن امضاهریم دلش و دست نظرتهب...رشدیپ سال133

 بهش کاش...یدادیم بهشهنشونهی کاش! کنه؟ آزاد

 ات ،یبرهکن آزادت بخوادینجوریهمهاگ..شیدیبخشهکیفهموندیم

 ...کشهیمیمونیپش وهخوریم حسرت...خورهیم دق آخرعمر

 ..برگشتم راهروهب ومدیکشمسیخیچشمهاهبیدست

 ...زدمهیتک واریدهب سرمو ومنشستیصندلیرو

 ...بود سخت چقدر

 ...داشت قرارمدلیرو نیسنگیهوزنهی انگارمبودهبیغرهک من
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 ...بود پدرشهگیدهاونک

 ...شاهرخ براتمریبم

 ن؟یسنگمغ نیا بایدیکشیچ

 ونتیدیکنیخدافظ باهاش دیبا روزهیهنکیا فکر ویاومد نجایا هربار

 !نکرد؟
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 !بخورم؟هغص دردمکدویبرا

 فرصتیحت و موند دلشهب عروس لباس حسرتهکیدختریبرا

 بکشه؟یحساب درست رویعاشقمطع نکرد

 تشیوضع نیا با حاال رشدخت دنیند مدتهی از بعدیپدریبرا

 ؟شده روهروب



 

 

ROMANZO_O 

9
5
9 

 

 وهکنیعاشقهبتون تا نموند و رفتهکیشاهرخیبرا ای

 ...بشه معشوقشیبرایاهمردونیهشون

 با و شد خارج اتاق از پرستارهباالخر و گذشت کساعتی

 :گفتمدنید

 ...زنهیم صداتهدار آقا نیا_

 ...رفتم سمتشهب  ومپاشد

 ...شدم وارد ومکرد باز رو اتاق در مردد

 ...بشم کینزد بهش کردهاشارمچش با

 ...برداشت صورتشیرو از رو ژنیاکس ماسک

 :گفتهدیبرهدیبر

 هوشیب...هک...ساعتههی نیهم اما...بزنم امضا...سختمه...یلیخ_

 شهرزادمو و بزن امضا برو...دخترم برو...اومدمخوابهبمدختر...بودم

 ومرگش سندمتونینم من...کنمیپدر حقش ردمنتونست من...کن آزاد

 ...بکن درحقش کارو نیا تو...کنم امضا

 ...شد حرفشیهادام از مانع هقش هق
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 ...دادم قرارمدهن مقابل رومدست

 ..بود نیسنگیادیز منیهاهشونیهواس بار نیا

 ...بودهخواست من از نویا شاهرخ اما

 ...مکنهروون سمتشهب شهرزادو خواست شاهرخ

 ...شدم خارج وازاتاقمداد تکون پدرشیبرایسر

 باهاش رو موضوع ومرفت بخش مسئول سمتهب لرزونیقدنها با

 ...گذاشتم ونیدرم

 ... نهک امضا شوهرش ای پدر مثلکینزد بستگان از دیباهک گفتمبه

 هارو کاغذ برگشت،مسمتهب و گرفت پدرشو تیرضاهکیوقت

 ..قراردادممقابل

 ...ومدیم باال سختمنفس و دیلرزیممها دست

 مهمون بغض و بودهگرفت سر از گرومپشو گرومپمقلب

 ...بودهشدمگلویشگیهم

 ...دیچک کاغذیروماشکهقطر چندمزد رو امضاهکیوقت
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 ...نشستم ومرسوند وارید کناریهایصندلهب رومخود

 ...شد ردایپدمذهنیتو شاهرخیهچهرهلحظهیمبست چشمهامو

 لبخند و بود خوشحال نباریا اخموش،هشیهم صورت برخالف

 ..بودیراضهک انگار...زدیم

 ...دادم حرکت قدرتمپاهاهب مکرد باز چشمهامو

 آشناهاش ازیکی بامخواست ومداد رشیپذهب رو شهرزاد پدر لیموبا

 ...رهیبگ تماس

 ...بودیکاف من امروِزیبرا

 ...بود سختمبرا فضا نیا تحمل

 ...فرستادممهاهیرهب ولع با رو ژنیاکس ومرفتهمحوطهب سرعت با

 ...دادم دنیترکیهاجازمبغضهب ومنشستیورودیهاهپلیرو

 عاشق سمتهب معشوق...سرهنگ جناب شدمانجا تیمامور_

 ...شدهروان
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 ...ردمکیخال اشونهدیچسبمههبیقبرهایرو رو گالبیهشیش

 زشیرهب شروع بارونمنمن ومخوندهفاتح روحشون آرامشیبرا

 ...کرد

 پاک اشکهامو ومانداخت شکلشون کییها قبرهب رومنگاه نیآخر

 ...رفتممپدر مادرو مزار سمتهب ومکرد

 ...بودمهومدین دنشونیدهبهک بود وقتیلیخ

 ...بودمهشد معرفتیبمبازه

 و مادرماس دور ومکرد پر پر قبر سنگیرو رو رزیها گل

 ...دمیچ قلب شکلهبمپدر

 ...نداشتم گفتنیبرایحرف
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 نجایا با انگارهکمبود آرامشیاهذر دنبال سکوت در فقط

 ...شدیم قیتزرمبهمبودن

 خارج زهرا بهشت از ومکند دلهباالخرهک گذشت چقدرمدونینم

 ...شدم

 ومزدمگوشیتو مویهندزفر ومداد قرارمچشمهایرو مویدود نکیع

 ...افتادمهرا متروهستگایا سمتهبهادیپ بارونمنمن ریز

 ...دمیدیم امروز روهخون چند دیبا

 دایپ اولمونیهخون حوش و حولهخونهیمداشتهکیچندرغاز با

 ..بودهشد

 ...خط سرهنقطمه باز

 ...گذشتههبمبرگشتمبازه

 ...نبودم دزدهگیدهک تفاوت نیا با

 ...انریا گشتیبرم و شدیم لیتعطمگندیهمدرسهگیدهدوما از کمتر

 ...خودم شیپمگردون برش ومکن جورهخونهی موقع اون تا دیبا
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 بحث جرویصداهلحظهی انگارهکمبود غرقمخود افکاریتو

 ...خوردمگوشهب

 ..بودنهشد ریدرگمباه پسر دو ومانداختمسر پشتهبینگاه

 ...شد جمع دورشون تیجمعمکمک

 سمتهب و شدمراهیهادام از مانع م،یکنجکاو حس

 ...برگشتم بودهافتادهراهکیاهمعرک

 دندبوهشدهقیهب دستمباههک پسر دو دنید با ومزد کنار رو تیجمع

 ...دمیکشیپوفهکالف

 :باالبردم صدامو ومانداخت اطرافشون تیجمعهبینگاه

 نیکن جمع اتونویگوش آقا ه؟یینمایسملیفهمگیحاج_

 !؟یریگیمملیفیکن جداشونهنکیایجاهب...بابا
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 ...دش جدایکی ازون ومدیکش شویکی راهنیوپمرفت پسر دو سمتهب

 ...دیکش عقب رومدو نفرمه نفرهی

 دنید بامبزن حرفمتاخواست ومزد زل پسر صورتهبماخ با ومبرگشت

 ...اومد بندمزبون  اشهچهر

 ...شدینممباور

 ...اون

 ...نجایا

 !؟یابونیخیدعوا

 ..بلندیها شیر وهآشفت شکل سرو نیا با

 ...باشهمرسایام شخص نیا بود محال

 خاصیچشمها نیا صاحبهک ایدنیتو داشت وجود نفر چندهمگ اما

 !باشه؟
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 سر شتپ منو و دیکش دستمو مچهکمزد صدا اسمشو لکنت با

 :قرارداد خودش

 وسنامیب...گمشو... کشنمیم گردنتویشدممزاحمنیببهگیدهدفع_

 ...انداختهرا خودش دنبال و دیکش رومدست

 ...کنم جدا دستش از دستمومکرد تقال وماومدمخودهب

 !گه؟یمیچممزاح...چخبره...نمیبب کنمول_

 برخورد نیماشیهبدنهبهک داد هول نشیماش سمتهب منویعصب

 ...کردم

 ...ینفهممدیباهگیدهآر_

 ...کرد پرت نیزمیرو و دیکش مویهندزفرمیس

 اروییفهمینم گوشت تویکرد صاحبویب نیایوقت_

 ...زنهیم زر سرت پشتهدنبالتهساعتمین

 ...دادم اشهشلختیهچهرهب ومگرفتیهندزفر از رومنگاه

 ...آشفته موهاش و بودهشدهبست تاهتاب هاشهدکم
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 نیماش سمتهب و دیکشیاهکالف پوف د،یدهک کردنموهنگا طرز

 ...رفت

 ...نیبش_

 ...زدم زل بهشماخ با بخورم، تکونمازجایاهذریحتهنکیا بدون

 :آورد رونیبهشیش از سرشومنکرد حرکت دیدیوقت

 !کنم؟ سوارت زورهب اییشیم سوار_
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 ...نشستم جلویصندلیرو ومرفت نیماش تسمهب ناچار

 و دیکوب نیماشیهشیشهبیکسهکن حرکت خواست و زد رو استارت

 ...دیکش نییپا روهشیش

 ...بشههادیپ زدهاشار بهش پوزخند بایانتظامیروین مامور
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 ...آقامنداریتیشکا من_

 ...یکالنترمیبر نیشهادیپ...داره تیشکا آقا اون اما_

 ..کردممخهشیش سمتهب رومخودهک دیکشیبعص پوف

 ...مییایم سرتون پشتمماه نیبر شما_

 حرکت ازما جلوتر بود  دعوایاصل عاملهکیپسر با و رفت مامور

 ...کردن

 ...میرفتیآگاههب ومیافتادهرا دنبالشونمماه

 ...میبودهنشست منتظر اتاقیتو

 با من و دنیکشیم شونن و خطمهیبرامچش باهپسر اون و ریام

 ...بودمهگرفت ضرب نیزمیرومپاها

 ...گرفتم باال سرمو و شد باز در

 ...دمیکشمصورتیرو دستمو ومدیکشیپوف نیرام دنید با

 ...انداختم باالیاهشون ومدید متعجبشوهنگا

 ...زد زل بهمونماخ با و نشست زیم پشت
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 :داد ننشو نیرامهب رو صورتشمزخ و ستادیاهپسر

 ...آوردهمسرییبالهچ نیبب...دارم تیشکا من_

 :ستادیا مقابلشیعصب ریام

 ...یکردیم نجاشویا فکر دیبایبشممرد ناموسممزاحهنکیاز قبل_

 ؟یبودهکاریچ تواصن ؟یشد آش نخود بابا برو_ 

 ...شوهرشم من_

 ..بسه_

 ...زد صدا رو سرباز و شد برقرار سکوت نیرام ادیفریصدا با

 ...بازداشتگاه ببر جفتشونو_

 ...کردهبست بازومبرا چشمهاشوهکمزد زل بهش ملتمس

 زد و نشستمروهروبیصندلیرو نیرام و برد رو دوتا اون سرباز

 ...رخندهیز

 ...یبخند آب رو...زهرمار_
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 بگو...منهیهمحدود نجایا...خانم سویگ کن جمع حواستو_

 ...چخبرهمنیبب

 حال نیاهب وهدیسررس ریامهشدممزاح ارویمرفتیمهار ابونیتوخمداشت_

 ...آورده درش روز و

 ...ساختههقورباغهی ازش...نازشصتش_

 ...شد ساکتمدرهمیهاماخ دنید باهک دیخندهدوبار

 ...دونهیمهچالیالتاهیشبهنکیا ؟یشدهونید بخاطرشهکیکس بود نیا_

 :زدمیلبخند

 ...جدت سرمبر کن شآزاد...جذابهمبودنش الت_

 ...بخوابه اشهکل بادمکی بذار_

 !کجاست؟یکین_

 راونیپاگ...ندارهیخوش حالممادر...ماستیهخون_

 تیرضا بهشهدیرس خبر...نهیبب توروهاصراردار...شده

 ....شهرزادهواسیگرفت
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 ...دمیکشیآه تلخش، خاطرات و روز اونیادآوری با

 ...کردم مرتبماهنشویرو فمویک ومپاشدمجا از

 کن ول رو دوتا نیا بعدشهقیدق 13مریم من...زنمیم سرمایم_

 ...ندارمیتیشکا...برن

 ...کردم حرکت در سمتهب و داد تکونیسر

 :شدممانع صداشمخروج از قبل

 ...سویگ_

 ...برگشتم سمتشهب

 ...داره اجیاحتهدوبار شانسهیهب هرکس بود معتقد شاهرخ_

 ...گرفتمهفاصل طیمح ازون ومشد خارج اتاق زا حرف بدون

 ...خواستینم رویام باییروهروبمدل

 ....داشتم حق بابت نیاز ومبود دلخور ازش
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 (رسامیام)

 

 ...شدم خارج اروی زودترازون و بازشدهبازداشتگا در

 ...نبود ازشیاثر امامنیبب در پشت رو سویگمانتظارداشت

 ...دمشیند ومگشت دنبالشمهاچشم با

 وارد زدن، در بدون ومرفت بود توشهکیاتاق سمتهب استرس با

 ...شدم

 :گفت بود زیم پشتهکیمرد دمشیندیوقت ومچرخوندمچش

 ...رفت...ستین...نگرد_

 ...زدم زل ابونیخهب ومشد خارج ازونجاهعجل با

 ...نبود اما

 ...دمیکشمموهایتویدستهکالف
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 ...رفتم اتاق همون سمتهب ومشدیآگاه واردهباردو

 ...دیکشیاهکالف پوفمدنید با مردهکمکرد باز درو

 ه؟یچ دردتمنیبب نیبش ایب_

 ره؟یکجام نگفت_

 ...انداختم روشون خودمو ومرفت هایصندل سمتهب

 ...ردمک فروماهشد بلندیموهایتو هاموهپنج ومزدهیتکمسرهب دستهامو

 !کردنش؟ دایپهواس ستین ریدمکی النا_

 ...زدم زل بهش متعجب

 ...منهن بود اون شدهراهمین قیرفهکیکس! آخه؟یدونیمیچ شما_

 ...بودماعصابیرو لبشیرو پوزخند

 چرا...توبگو قبلش اما...یدونینم توهکمدونیم زایچیلیخ من اتفاقا_

 ردنکیعاشق از فقط! سراغش؟یومدینهمارستانیب تویدیفهمیوقت

 !؟یدار ادعاشو

 :دیپر باال تعجب شدت ازمابروها
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 ...ازکجا شما_

 بهت و سراغت اومدهکیمرد همون...امییبابا شاهرخ برادر من_

 !اومد؟ ادتی...کجاست سویگ گفت

 زا هب من االن سرووضع دونستینمهاونک...کنهمقضاوت نداشت حق

 ...داره ربط سویگ نکردن دایپ و ارغوان دادن دست

 خودت...رفته مردهی با گفتن..اومدم بعد روز 13 من_

 ...دمیکشیچیفهمیمیمرد

 ...ترشد پررنگ پوزخندش

! نه؟هباش شاهرخ مرد اونهکینداد احتما درصدهی ضتیمر ذهنهب_

 پاشو...یندار رو کرد برات سویگهکیازخودگذشتگ اقتیل تومنظرهب

 ...برو

 ...پاشدممازجایعصب

 داغون و دربیاس اونهب منو...هه! ؟یازخودگذشتگ...بابایگیمیچ_

 مارستانیب ازهکمهیمرد اون! نه؟ باهاشهکرد ازدواج...فروخت

 !نه؟هبودیاسهکرد مرخصش
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 ...اومدمسمتهب و پاشد جاش از

 ...دیکوبماهشونهبیدست

 ...زدیم موج تاسف نگاهشیتو

 ...اجانآقیندار رو سویگ اقتیل تو_

 سرعقلمکی ،یدیفهم رویچههمهکیروز دیشا...تیزندگیپ برو

 ...رهید اما..یایب

 همشهکیمن...یکرد پر مزخرفیزایچ نیا با رو ذهنت چون

 ...سرش رومبخورمقسمحاضر شناسم،یروم سویگهچندماه

 ...یکنیمیعاشقیادعاهکییتو اونوقت

 ...انداختمسرتاپاهبینگاه

 ...یدار فتاسیجا_
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 طرفهییوقتیدونیمهچ تو... انگارهراحتیلیخ کردن قضاوت_ 

 بامداشتهگید طرفهی بود سویگ سمتمفکر

 خاکهبهشیهمیبرا رو جسمش ومکردیمیخداحافظمخواهر

 ...سپردمیم

 

 ...کردم رفتنمعز سوالش پرازهنگا ریز ومپاشدمازجا

 :زدمصدا اتاق از شدن خارج از قبل

 ...کن صبر_ 

 ...دادم لبهاشهب نگاهمو منتظر ومدیچرخ سمتشهب

 ش؟ینیببینتونست امایرفت نه؟ سراغشیرفت_ 

 داره؟یفرقهچ گفتنش_ 

 ...گذاشتماهشونیرو رو دستش و برداشتمقدمسمتهب
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 دیبا اما...کنم کمکتمتونیم... داره حقمداداش گردنهب سویگ_ 

 دوسش.. یکن باورش و رونیبیزیبر رو دلتیتویها شکیههم

  گه؟یدیدار

 

 :دادم جواب صداقتمتما با ومزد زل چشمهاشهب

 ...تونمینم سویگ بدون من_ 

 ...زدمبهیلبخند

 ...بامن شیبق_ 

   

*************** 

 

 (سویگ)

 

 ...رفتم بالکنهب ومبرداشت روماهقهو فنجون



 

 

ROMANZO_O 

9
7
8 

 

 ...برداشتم ارموخودک ومنشست زیم پشت

 :نوشتم ومکرد باز دفترمو

 

 عالج تنهامدیفهم دمتیدیطوالن مدتهی از بعدیوقت امروز" 

 ...توستیچشمها دنیدمهایافسردگ

 ..درچشممچش...رودررو

 و شدنهریخ کندامایمماراممه تیعکسها دنیدیبخواه را راستش

 العالجیدردهامتمایدارو انگار تیچشمها عمق در رفتن فرو

 ...استیدن

 ..کرد دنیکش نفسهب شروعهدوبارمروح تیتماشا اولیهلحظ از 

 ای بودندمچش ها نیا.. بودهافتادیبیعج برقمچشمان در 

 ؟یموسیعصا

 دو از ستینمهض قابلمیبرا.. شودیم پاهب طوفان و کنندیمهمعجز 

 ..دیایب بر کارههم نیامچش

 ...کنمییسراهحماس ومبسازهافسان  چشمانت ازمخواهیم
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 ...کن فراموش را اریاسفند و ارش ومرست

 ..."تیچشمها فقطهافسان

 

 ...دمینوشهقهو ازیاهجرع ومگذاشت کنار رو خودکار

 ...دونمینم گذشت؟یم دنشید از روز چند

 ..بود تابیب دنشیدیهلحظ همون مثل من قلب

 ...نمشیبب ستین قرارهگید وهشدمتموهنکیا باورهسخت چقدر

 ...کنمیمخفمقلب کنج تاابد رو عشقش ومبذار سرپوشمقلبیرو
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 ...کرد خارجمافکار از منو در زنگیصدا



 

 

ROMANZO_O 

9
8
0 

 

 ...زدم زلیاگاه مامورهبیچشم از

 ...دمیکشیپوف

 ...بودهاورد دریبازهمسخر نیرام باز حتما

 ...کردم باز رو در ومانداختمسریرویشال

 :زدم زل سربازهبهکالف دنشیند با ومگشت نیرام دنبالمچش با

 کجاست؟_ 

 !خانم؟ کجاستیک_ 

 ...ییبابا سرگرد...مافوقت...فرستاده توروهکیهمون_ 

 ...دارم جلبتونومحک... خانمهنفرستادیکس منو_ 

 :زدهاشار بود کنارشهکیزن مامورهب

 ..دییایب باما دیبا_ 

 

 و چرامدینفهممکرد فکریهرچ ومنشست سیپل نیاشمیتو

 ...کرده تیشکامازیکسهچ
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 ...کردم صبر مقصدهب دنیرس تا ناچار

 زل بهشماخ با ورود محضهب و بردن نیرام اتاق سمتهب منومه باز

 ...زدم

 

 دریبازهمسخرمبفهم دنبالم؟یفرستیم مامور ن؟یرام نجایاهچخبر_ 

 ...کشمتیمیاورد

 :شد مانعییاشنایصدا قبلش اماهبگیزیچ تا دادهفاصلمه از بهاشول

 

 ...رادمان سویگمخان...کردم تیشکا ازت من_ 

 :دیپر باالمابروها دنشید با

 ...افشاریاقا ده؟یجدیبازهمسخر_ 

 ... نشستممقابلهزد دخترکش پیت وهاراست وضع سرو با

 ...اوردیم در رومحرص لبشیرو لبخند

 :برد باال دستهاشوهکمانداخت نیرامهبیزیام دیتهدهگان
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 ...خودت جانمریتقصیب من_ 

 :گفتهکمزد زل بهش ومنشست روشهروب

 ...رادمانمخانیطلبکارمبه_ 

 ...گذاشت زیمیرو و اورد در بشیج از روییکاغذها

 ...یبد ونیلیم 233مبه دیبا_ 

 ...برداشتم رو کاغذ

 ...و منیضاام و وشیدار طلب

 :زدم زل بهشمباخش

 ...بهت لعنت_ 

 ...دادم نیرامهب نگاهمو

 ...سررررگررررد جنابمندار پولهنهمیا من_ 

 ...دادمسا ریامهب نگاهشو

 :گفت خونسرد و گذاشت موهاشیرو نکشویع

 ...یکن کارمبرا دیبا پس_  
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 ...دادم نیرامهب درموندموهنگا

 ...انداخت االبیاهشون

 ...زدم زل ریام جانبهب حق صورتهبهدوبار

 ...دمیکشمصورتهبیدستهکالف

 ...دارم شرط چندتا اما...ندارمیاهچار انگار_

 ...میکن صحبت عمارتیتو طتتیشرایهدربارهبهتر_

 ...قرارداد چشمشیرو نکشویع و پاشد

 ...کردیخداحافظ و انداخت نیرامهبینگاه

 ...شد خارج اتاق از من از زودتر

 ...پاشدممازجا
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 ...نره ادتیهدوبار شانس!سو؟یگ_

 ...زدمیپوزخند

 ...خداحافظ...نیرام نزن حرف شانس از بامن_

 ...رفتم ابونیخهب ومشد خارج ازاتاق

 ...رفتم سمتشهب و بود پاک در مقابل نشیماش

 :کردممتوقف صداشمکن باز رو عقب درمخواست تا

 ...نیبش جلو ایب...ستمین ترانند_

 ...نشستم جلویصندلیرو ومدیکشیپوف

 ...بودماعصابیرو بودنش خونسردهنهمیا

 ...بودنش جانبهب حقهنهمیا

 ..نشد بدل ردو نمونیبیحرف عمارتهب دنیرس تا

 رااف درخت ریزهکیصندل زویم سمتهب شدهادیپ دنیرس محضهب

 ...رفت ، بودنهشدهگذاشت

 ...نشستم روشهروب ومرفت الشدنب
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 ...شنومیم رو طتیشرا_

 ...مونمینم عمارتهت ساختمونیتو من_

 ...کنمیم قبول_

 ...نشستهنیسهب دست

 ...یبعد_

 ...رمیم ومایممخودیهخون از کن نییتعمبرا مشخصیکار ساعتهی_

 ...شب 12 تا صبح 7_

 ...زدم زل بهشهرفت باالیابرو با

 !چخبره؟_

 ...کنهینم رییتغمظرن_

 ...کهمبرگرد دیبا بازمخودیهخونمبر نجایاز تا شب 12 من_

 ...گذاشت زیمیرو دستهاشو و برداشت نکشویع

 ...شدهدیکش دستهاش سمتهبمنگاه

 ...بودهشد تنگ دستهاش لمسیبرامدلهک چقدر
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 ...زدم زل بهشماخ با ومفرستادمکریپ درویب فکرهبیلعنت

 !نجا؟یا موندن جزیدارهگیدیاهچار_

 هنوز خودت اتاق...بمون توعمارت..._ساختمون اون تومگفت اما_

 ...موندهیباقهنخورد دست

 پس؟ شرط کردن قبول نیازهچ_

 ...پاشد جاش از

 ....یکنیم شروع کارتو فردا...استراحت امروز_

 ...نذاشتیباقمبرا اعتراضیجا رفتنش با

 ...رفتم دنبالشهک افتادهرا تعمار سمتهب

 ...چرا دروغ
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 ...فتمگر ادی رویعاشق توشهکییجا آجرهب آجریبرا بودهشد تنگمدل

 ...گذروندم نظر ریز از همجارومدلتنگهنگا با

 ...موند ثابت ارغوان عکس قابهبمنگاه ورود بدو در ومیشد وارد

 ...ستادمیامسرجا و نداشت حرکت توانمپاها

 ...زدم زل عکسش قابیهگوشیمشک ربانهب باورنا

 ...کردهخونمگلویتو بغض

 تارینگاه و بود هکرد اشهاحاط اشک ازیاههالهکییهامچش با

 ...زدم زلمرسایامهبهشد

 ...گرفتمروماز و دیکشیآه

 ...نمیبب رو بودهشد جمع چشمشیتوهکیاشک نخواست انگار

 ...رفتم عکسش قاب سمتهب لرزونیهامقد با

 ...رفتنش یبرا بود زود هنوز

 :دمیپرس لرزونیصدا با

 !افتاد؟ اتفاق نیایک_
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 ...شیپهدوما_

 ...کهیخیتار تایعنی...بود زود هنوز اما_

 ...شدمحرفهادام مانع بغض

 ...کرد حرکت باال سمتهبهبدمبهیجوابهنکیا بدون ریام

 ...زدم زل رفتنش ریمسهب

 ...دمیفهمیم حالشو بودنهآشفت لیدل انگار حاال

 ...داشت روز اونهکیوضع سرو لیدل

 ...بودهرشدیپ چندسال قد انگار

 ...بود خاموش نگاهش

 ...دهیخم کمرش

 د،ید ارغوان عکس مقابل منو و شد ظاهر اولیهپلیروهکمخان رها

 ...شدیجار اشکهاش

 ...اومدمسمتهب
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 هنوز...سروصدایب رفت؟ممظلومدختر چجورینیبیم! ؟یاومدهباالخر_

 موش بدون صورت سرو

 شدن پرپریبرامریبم...دلشیبرامریبم...سویگهچشممیجلو

 ...زودهنگامش

 ...گرفتم رو دستش

 ...شدنش خوبهبمداشت دیام من...شهینممباور_

 ...زد پاف چند و آورد در بشیج از رویاسپر و ندادمبهیجواب

 ...نشست ها مبلیورمکرد کمکش

 ...نشستم کنارش ومختیر براشیآب وانیل

 ...میبد دستش ازیزود نیاهب شدینم باورش چکسیه_
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 ...ستهیایم حرکت ازهرایهانیممدست

 ...زنمیم درهبهتق چند ومریبگ رومخودیجلومتونینم

 ...تو ایب_

 ...مبندیم سر پشت درو ومشیم اتاقش واردهآهست

 ...چشمهاشهیرو ساعدش وهدیکش دراز تختشیرو

 ..رهیگیم تنشیمشک لباس دنید بامدل

 ...ستمیایم بهشهدینرس ومریم تختش سمتهب لرزونیهامقد با

 !ام؟یب مراسمشهواسینگفتمبه چرا_

 ...نهیشیم لبهاشیرویپوزخند

 وابموج دلخورهجادبشیا دنشیخواب حالتیتو رییتغیاهذرهنکیا بدون

 :دهیم

 ؟یبود اصال بگم؟هکیکجابود_
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 دنم؟یدهلحظهییبرا نبودیکاف روز چهل کجام؟یدونستیم تو_

 ...ادیممسمتهب وهشیپام ازجاش

 ...ارهیم دردهب رومدل چشمهاشیتو سرخیهاهرگ

 ...رهیگیم دستشیتو رومبازو

 منو ویستادیوا جانبهب حقهکمدیکشیچیدونیمیتوچ_

 ؟یکنیمهمواخذ

 ...هداریمهنگ شیمتریلیمهییتو وهکشیم خودش سمتهب رومدست

 :گهیمهدیبرهدیبر وهزنیم زلمچشمهاهب نیخشمگ

  من؟هنیتوبود شدهراهمین قیرفهکیاونمکن دیتاکهالزم_

 ...گرفتم گر بهش ازحد شیبیکینزد از

 ...کردم ادیز روهفاصل ومدادمخودهبیتکون

 ؟یبدونینخواست لشویدل چرا اما... رفتمهکمبود من...یدار حق_

 ...بودهستادیوامرویجلوهگند مرو سرو لشیدل_

 ؟کنه جاوزت بهت خواستیمهکیکسهب ؟یفروختیکهب منو ؟رفته ادتی
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 ...خورمیمیسخت تکون بلندش، بایتقریصدا با

 ...ردهکیروهادیزهبفهمهکهیکاف براشمدلخورهنگا

 ...شمیم خارج ازاتاقش ومکنیم گرد عقبیحرف چیه بدون

 ...گذاشتنمقلبیرویتن چندیهوزن انگار

 شد؟مرحیبهنهمیایچطور

 کنم؟ دفاعیک مقابلمازخود

 ؟بدونه خوادینمهکیکس

 ...چکهیممهاهگونیرو اشکیهاهقطر

 ...بودمهشد نازک دل چقدر
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 ...بودهشدمرحیبیادیز اونمه دیشا
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 ...رفتمیپشت ساختمون سمتهب ومشد خارج عمارت از

 ...بودهموندیباقهنخور دست زیچههم

 لش،یوسا توک و تک دنید با ومکرد باز رومگند اتاق در

 ...گرفت شدتماهیگر

 ...کوچولویآبجیبود کاش

 ...خوادینم تویهانداز منو چکسیه انگار

 ...خاطراتشهن وهباشمرسایامهنهکییجامیربمباه ویبرگرد کاش

 ...کنه تیاذیکسهن وهبشکن دلیکسهن

 ...نمیشیم ومخوریسرم واریدیهلب اتاقش،یهگوش

 ...کنمیم بغل زانوهامو

 ...کردههاحاط وجودمو بودن تنها ویپناهیب حس

 ...شهیم کیتار هوا وهگذریم چندساعتمدونینم

 ...هنیشیممکنار و ادیمیکیتاریتویشخص وهشیم باز دریالهالب

 ...زنهیم زل روشهروبهب وهریگیم بغل زانوهاشو
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 ...بندمیم چشمهامو دلخور وهچیپیم فضایتو عطرشیبو

 ازم؟یشد دلخور_

 ...براشه جواب نیبهتر سکوت

 سو؟یگ_

 ...کنهیم دنیتپهب شروعماهجنبیب قلب

 ...زبونش ازماسم دنیشنیبرا بود تنگماهچاریب دل

 ...دوزمیم بهش دلخورمو و حسیبهنگا

 ...یبودهرفت شاهرخ با تو اما...مارستانیبماومد من_

 ...یاومد رید_

 ...نمینب چشمشو اشک برق تا انداخت نییپا سرشو

 ...اتاقت در پشت تاماومد دنم،ید اومد شاهرخهکیروز_

 :دادهماداهکمزد زل بهش مبهوت ومدیچرخ سمتشهب

 ...ارغوانهک بود روز همون...خورد زنگمیگوش...شتیپمایبمخواست_

 ...شد حرفشیهادام از مانع صداش لرزش
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 ...دادممخالف سمتهب نگاهشو

 دنتیدیبرا راهو کلمنبود مقصرهنکیباا من_

 مقصر...درستمبود دلخور...یمارستانیتوبمدیشنیوقت...اومدم

 بد حالت دینبا اما...درستیتنخواس منو...درستیبود

 !؟یفهمیم...باشه

 ...رفت شیپ دستش گرفتنیبرامدست

 ...شد قفلمههب هامون انگشت و کرد کینزد رو دستش

 ...دمید رو عاشقشهنگاهدوبار و دیچرخمسمتهب

 ...دیلرزمدل
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 ...ستادیا و پاشد
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 ...چسبوند خودشهب و دیکش رومدست

 ...کرد حصارمدور دستهاشو

 ...مریم بعد...شممآرو بذارهقیدق چند فقط...ایناراحتیههم الیخیب_

 ...نرومبگ دینچرخزبونم

 ...شم راحت ومزیبر رونیب رو بودمدلیتویهرچمداشت دوست

 ...نزنه موجیدلخور نگاهشیتوهگید وهریبگمآرومقلب

 ...مداشت ازینمدبوهرفت فرو توشهکیاهخلس و آرامش نیاهب فعال اما

 ومغ بس ازهشدهخستهکیقلبهریبگمآرومکی تامداشت ازین

 ..دهیدیناراحت

 ...دهیدییجدا

 ...دهیکش درد

 زلمچشمهایتو و دادهفاصل خودش از منوهک گذشت چقدرمدونینم

 ...زد



 

 

ROMANZO_O 

9
9
7 

 

 رومموها کش و انداخت نیزمیرو رو بودهافتادمهاهشونیروهکیشال

 ...کرد باز

 ...دیکشیقیعم نفس و فروبردمموها نیب شوینیب

 ...ختیر فرویهرمدل

 ...گرفت ازسر رو کوبششمقلب

 ...شد ساطعموجود بند بند از گرما ومگرفت گر

 ...زد زلمبه خودش مخصوص لبخند باهدوبار و برد عقب رو سرش

 م؟نزنمد ومنیبب رو بود من مختصهکیلبخند نیا وهنگا نیامتونستیم

 رونیب اتاق نیاز پاشو وهبر دست از زمان  ومباش ساکتمتونستیم

 خدمتکار؟ممن وهبش سیرئ اونهدوبارهبذار

 ...بگم تامدادهفاصلمازه لبهامو

 ...رومدلیدردها رونیبمزیبرمخواست

 ...بودهزد سربازمقلبیتویچرکیهغد

 :زدم صدا عجز با رو اسمش
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 ...ریام_

 ...کردهزمزمیلعنت شیگوش زنگیصدا باهبد جوابمو خواست

 ...گرفتهفاصل و کرد ازاد دستهاشو قاب

 رنگش دیشنیم خط پشتهکیاهکلم هر با و داد جواب رو شیگوش

 ...شدیم تر سرخ و سرخ

 ...کنم حس رو بودنشیعصبمتونستیم و زدیم نبض اشهقیشق

 کرد؟ خراب حالشو حد نیا تاهک بودیکیعنی

 ...نداشتم رو سوال دنیپرس و بهش شدن کیزدن جرئت

 ...زد زلمبه شد قطع تماسشهکیوقت

 ...لرزوند رومدل بود، نگاهش عمقیتوهکیغم

 ...دمیترس

 تادفیممبرا شد،یمهدوختمبه نگاهشینجوریا هربارهکییها اتفاق از

 ...دمیترسیم

 ...دوختم بهش روملرزونیها مردمک
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 ...دیکش موهاشیتویستهکالف

 ...برداشتمسمتهبمقد چند

 ...کردملبها قفل لبهاشو و کرد پر رو نمونیبیهفاصل

 ...دیبوسیطوالن و قیعم

 امون،هبوس نیاولیهتجرب و کارش بودنییهوی ازماومدمخودهب تا

 ...رفت

 دم؟یشنیم رومقلبیهاهشکستیصداهک بود بار نیچندم نیا

 ؟داشت درد چرا نباریا اما

 !شکسته؟متنیها استخونمتمومکردیم حس چرا نباریا

 ...داشت فرق رفتنش نباریا

 ...بودهکردیخال بدجور دلموهت آخرشهنگا انگار

 ...زدم پس ذهنمو افکار

 ...نبودهدوروز روزهی رفتن نیامدیفهم تا دینکش طول ادیز اما

 ...دیکش طول سال 7 رفتنش بار نیا
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 ...بعد سال 7

 

 ...کردمیم رصد روهفرودگا افراد تک تکمبانگاه

 انه؟ی شناسمشیم سالههم نیبعدازمدونستینم

 انه؟یهنیبب منو خوادیم دلش اصال

 ...تنگه دل دادیم نشون مونیتلفنیها زدن حرف اما

 ...دیرس انیپاهبیدورهباالخر و بودهزدمغیدور نیاز من مثلماون

 ...شدهروانیبرقیهاهپل سمتهبمنگاه  شدماعالهک مایفرودهواپ

 ...کردیط رو ریمسهآهستیهامقد با اومد نییپا هاهپل از
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 ...بودهفتادین منهب نگاهش هنوز

 ...بودم منهکیسمت جز کردیمهنگا رویهرسمت چشمهاش با

 چشمهاشیتو اشک برق و شدهروان من سمتهب نگاهشهباالخر

 ...شد ظاهر

 ...لبهاش حرکت ازمدیفهم رو گفتنش سویگ

 ...دمیدو سمتشهبمتوانمتما با ومداد قدرتمپاهاهب

 ...دمشیکش آغوش درموجودمتما با

 ...فشردمشمخودهبیدلتنگ سال 7 قد

 :گفتم لرزونیصدا و بغض با

 م؟یبمون جدامازه سالهنهمیامیتونستیچجور_

 :داد جواب و بودهکرد رییتغیکلهکییصدا با

 بکشم؟ نفس سالهنهمیامتونستیچجور_

 ...زدم زل بودهشد ترهخانمانهکیاهچهرهب و گرفتهفاصلماز

 ...یشدمخان چقدر...یشد بزرگ چقدر...بگرده دورتیآبجیاله_
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 ...باشه منیکوچولومگند همون نیا شدینممباور

 ...بود اماهمون

 ...ییطالیموها ویآبیچشمها همون با

 دستشیتو رومدست..چشمهاشیتو خودش خاص طنتیش نهمو با

 ...داد حرکت چمدونشو اشهگید دست با و گرفت

 ...شهیم خرابمشیآرامکنهیگرمخواینم...گهیدهبسیبازیهند_

 ...میشد خارجهفرودگا ازمهیپاهپاب ومزد بهشیلبخند

 ...زدیسوتمنیماش دنید با

 ؟یدیخریک عروسکو نیا...ولیا بابا_

 ...انداختم بودهشد پارک ابونیخیهگوشهکیمشک 236هبینگاه

 دیبا سالههم نیا قدهکمیبر ایب...قراضه نیاهگیدهندار زدن سوت_

 ...یبزن حرفمبرا

 ...میرفت نیماش سمتهب ومدیکش رو دستش
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 از مخصوصا...دارم گفتنهواس حرف چقدرهک ایبهآر_

 ...یآب اونور دار ژون و بور مو ویآبمچشیپسرها
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 ...کشهیم لپمو وهخندیم صدا بامریم بهشهکیاهغرمچش با

 ؟یشدیرتیغ جانیا_

 ...دمیم جا عقب صندوقیتو چمدونشو ومزنیم رو موتیر

 ...کنهیم پرت خودشو جلویصندلیرو ومنیشیم رول پشت

 ...کنمیم رفتاراشهب حسرت باینگاه

 ...نشستهمشیپ وهبرگشتمکن باورمتونستینم هنوز

 ...کشهیمیپوفهکالفمچشمها اشکمن دنید با وهزنیم زلمچشمهاهب

 ؟یکنهیگر سرهییخوایم...بابایا_
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 ...زنمیم استارت ومزنیم لبخند بغض با

 ...شدمتمویدور ومغ وهیگرهگید_

 ...شهیمیط زدنش حرف بدونهخون تاهفرودگا ریمس

 نظر از جاروههمیدلتنگ با وهداد اطرافهب شوحواسیههم چون

 ...گذرونهیم

 ..شهیمهادیپیفورمکنیم پارکهک آپارتمان مقابل

 ...زنهیم زلمبه متعجب وهفتیم آپارتمانماسهب نگاهش

 حرکت واحدمون سمتهبمه با ومداریبرم چمدونشو ومزنیمیلبخند

 ...میکنیم

 ؟یکرد دایپ گنج! خودتههواسهک نگو! گندمه؟ نجایاماس چرا_

 ...کنمیم صبر اومدنش تا ومدیم فشار رو آسانسوریهدکم

 ...نکنهعجل...هست گفتنهواس حرفایلیخ_

 شنگف مثلیاهبچ پسر شدنش باز محضهب وهشیم متوقف آسانسور

 :ادیم دریکین دادیصدا وهشیم رد بغلمون از
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 ...سااااایوا رادمهر_

 ...کنهیممنثاریزهرمارهکمخندیم قرمزش وهشد سرخیهچهرهب

 ه؟یختیر سروهچ نیا شده؟یچ باز_

 ...ادیم رونیب آسانسور از کنان هن هن

 ادیبمذارینم ادیب باباش صبرکن...خونه نذارمدل رو دست_

 خوشگلهبخور فلفل مامانتهگفتهبچ نیاهبمکالهی...توخونه

 ...کنهمخوشگل اتمغذا توهختیر فلفلیواشکی...شهیم

 ...رهیمهغرمچش باهکمخندیم باصدا

 ...نهیبینم رومگندهکهریدرگ فکرش نقدریا

 رومندگ ومدیم تکون اشونیبازهونید و اشهخانوادیبرا تاسف بایسر

 ...کشونمیممخود دنبالهسوال پراز نگاهشیتوهک

 ...کنمیم باز درو ومستیایمهخون رنگمکر در مقابل

 ...زنهیمیسوتهخون دنید با وهشیم وارد ومزنیم تعارفمگندهب اول

 ...خوشگلههچ نجایایلعنت_
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 ...کنمیم رهاییرایپذ وسط چمدونشو ومزنیم فشیتعرهبیلبخند

 ؟یموافقهقهو با_

 ...ترک_

 :میکنیمهزمزممباه

 ...شکر بدون و_
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 ...رمیم سمتشهبینیس با ومکنیپرم هارو فنجون

 ...بپرسهیزیچ تاهکنیم پا اون و پا نیایه

 ...نمیشیم کنارش ومذاریم زیمیرو روینیس

 ...بپرسهکرد مشغول فکرتویهرچ حاال_

 :پرسهیم وهدیمهخونیهگوشیهشدهانباشتیهاهپروندهب نگاهشو
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 ه؟یچ شغلت_

 ...شرکتمهی حسابدار_

 ...نیماش وهخون نیا خبمهومم_

 ...ندازمیم نییپا سرمو ومزنیمیلبخند

 ...حاللههرا از...نترس_

 :نالهیم وهریگیم دستمو

 چقدریحسابدارهمگهآخیچجورمگیم...نبود نیاممنظور خداهب_

 ...حقوقشه

 ...دمیم فشاریگرمهب دستهاشو

 ...کنمیم فیتعر براش رو شاهرخیماجرا و

 ...نوشمیمماهازقهویاهجرع

 شرطهبممن...زدماسمهب رو آپارتمان نیا اصرار با شاهرخ مادر_

 قبولش باشنمشیپمهیکین و نیرامهنکیا

 ...بودیکینمهیدید آسانسوریتوهکیدختر...کردم
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 ...بندهیم اشوهموند باز تعجب از دهن

 !ده؟یارک شیپیفرستاد منو نیاهواس_

 ارشافیهخانوادیابرو وهکنیم پخش عکسامو بودهکردمدیتهدیاس_

 نیرام و شاهرخمدیفهمهنکیتاا...کنم قبولمشد مجبور...برهیم رو

 ...نداشتمیاهگیدهرا...ماجرایهیبق و سنیپل

 ..کنهیم پاکش انگشتش باهکهچکیممچشم از اشکهقطرهی

 گفتیمهدیارک هربار...کارات پشتیدارممحک لیدلهیمدونستیم_

 نم...دمیتوپیم بهشهنکرد باز سرخودش از توروهکیمطمئن ازکجا

 ...سویگمدار ومداشت مانیا بهت

 ...کشمیممهاهیریتو عطرشو ومشیممآروهگید باری ومکنیم بغلش

 ...کردم تحمل نبودتو سالهنهمیاهشینممباور_

 ...کارهیمماهگونیرویاهبوس وهشیم جداماز

 ...خورهیم اشوهقهو ازمکی

 ...ممکنه دنشیپرسمدونینم ااممدارمههگید سوالهی_
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 ...کنمیم قطع حرفشو

 ...بپرسه خوادیم ویچمدونیمییجورای

 !کجاست؟مرسایامیبدونیخوایم_

 ...زنمیمیلبخندهکهدیم تکون سرشو

 ...دمیم فردا سوالتو نیا جواب_
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 ...سویگمنگرانت من ن؟یهستیتیوضعهتوچ بگو حداقل_

 ...زنمیم مضطربش ورتصهبیلبخند ومکشیم لپشو

 ...خورهیم اشوهقهویهموندهت وهکشیمیپوف
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 سشدو هنوزمفهمیم تتیوضع دنید با اما...بگمیچمدونینم راستش_

 پاشهب ویدار

 با اما...متوننیببمباهمبرگشتمانتظارداشت...کجاستمدونینم...ینشست

 ...جاخوردم دنشیند

 ...نهیشیم مبلیرو چهارزانو وهچرخیممسمتهب

 من...شکسته دلتو بارهامبود شاهدمخود...سویگ نیبب_

 شاهد هربار! ؟یآوردهرا سر از احساستو و قلبهمگمفهمینم

 زمنیعز اما...شیدیبخشیعذرخواههی با و کرد خوردتمبود

 بهش ابونیتوخهکهخوریمیکس دردهبیعذرخواه

 ها موقع اون دیشا...شکسته دلتوهکیکسهنیخورد

 رنجودت اگر...ادیممدردمکنیم فکرشوهک االن اما...دمیفهمینمیزیچ

 ویربشیپمترسیم...ترسمیم... نبخشش هکرد رهات وهشکست قلبتو اگر

 االن...ینفهم تیزندگ ازیچیه

 هاتهچب با ویباشهداشت موفقیزندگهییتونستیم...یشدهسالیس

 ...هاون ریدرگ فکرت هنوز وینشستهگوشهیمغ با اما...یبزنهسرکل
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 پر دلشهک چقدر...رمیگینم ازشهنگا زدنش حرف کولهیمتمایتو

 ..بود

 ...بوده من شیپ فکرش سالهنهمیامفهمیم

 ...کنمیم نثارشیلبخند

 ویشد عاشقیوقت..دمینم بهتیجواب چیه االن_

 ...یریگیم سوالتو جواب...یگفتمبهیاومد

 ...کنهیممنثاریاهغرمچش

 رو نیرام مضطربیهچهریچشم از ومشیپام در زنگیصدا با

 ...نمیبیم

 ...دهیممسال وهکشیم اشهآشفتیموهاهبیدست ومکنیم باز درویفور

 ...کنمیم دعوتش داخلهب ومدیم جوابشو

 دیاشمگفت...امروزیبراهافتاد فردایهیقضمبگماومد...برم دیباهن_

 ...یبخوا

 ...کنمیم قطع حرفشو
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 !امروز؟یچیعنی_

 !دنش؟یدیبریخوایم_

 ...زنهیم موج التماس نگاهشیتو

 ...رهیمممانتو و شال سمتهبهناخودآگامدست

 ...دمیم قورت دهنمو آب وهشیم ادیزماسترس

 ...رمیم_

 ام؟یب باهاتیخوایم_

 ...رمیم بااونهبرگشتمگندهن_

 ...رهیم وهکنیمیخداحافظ نیرام

 ...رمیممگند سمتهب لرزونیاهمقد با

 ...شهیپام ازجاشهدیترسماهدیپر رنگ دنید با

 ه؟یحالهچ نیا ؟یخوب شده؟یچ_

 ؟یایممباها_

 !کجا؟_
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 :نالمیم صالیاست با

 !باشه؟...باشمهمراه فقط نپرس_

 ...میشیم خارجهازخونمباههکهکشینم طول ادیز
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 ...شهیمیطیچجور ریمسمفهمینم

 ...تمسیایم رنگیخاکستر بزرگ درب مقابل ، ابونیخ سمت نیایک

 ...لرزهیممها دست

 ...باهاشییارویرو سال 7 بعداز ستین آسونمبرا

 ...کنهیم دنبال نگاهمو ردماهآشفتیهچهر دنید بامگند

 ...دهیم منهب نگاهشوهدوبار وهفتیم دریباالیتابلوهب نگاهش مبهوت

 ...کنمیم درک حالشو
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 ...بودمیتیموقع نیهمچیتو روزهیمخودم

 ...بودهنشست نجایا نیرام منیجاهک تفاوت نیا با

 ...زنمیمینیغمگ لبخند ومشیم خارجهگذشت فکر از

 ...زنهیممصدا ناالنمگند

 ...شمیمهادیپ ومکنینم بهشیتوجه

 ...رهیگیم قرارمروهروب وهشیمهادیپ

 م؟یدار چکار نجایا مایبگیخواینم! سو؟یگ_

 حرکت رنگیخاکستریاهکرکر درب و ادیم در شدن باز کیتیصدا

 ...کنهیم

 ...نمیبیم اشوهچهرهشیم باز کامالهکیوقت

 ...شهیم جدامازتن روح

 ...زدن وارید دروهبهکنیم شروع وهشیم اریاختیبمقلب

 ...کنهیمهخونمدلیتومغ

 ..نداره ازمنیکم دستمهمگند
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 ...خونمیم نگاهشیتو روازیادیزیالسوا

 ...ارهیم زبونهب نشویترممه

 !ست؟ینمرسایام اون_

 :بگم تامکنیم جون

 ...خودشه_

 ...الغرتر چندبرابریکلیه و ترهریتهدرج چندیصورت با

 ...نشده مایهمتوج هنوز

 :دهیقرارم دهنش مقابل هاشو دستمگند

 !باشه؟ زندان دیبا ریام چرا_

 ...دمینم بهشیجواب

 ...افتاده ماهبهکهابونیخ سمت اونمدوچش پرتییجاهیمحواس

 ...شدههشوکماون انگار

 ...نداشت رو دنمونید انتظار

 ...نداشت منو دنید انتظار حداقل
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 سمت نیاهب خودشو بلندیهامگا با و ادیم خودشهب ازما زودتر اما

 ...رسونهیم ابونیخ

 آغوششیتو هویهکهشیمیچمهمفینم ومشد اومدنش محو

 ...شمیمهفشرد

 ...کنهیم دایپ خودشوهراماشکیهاهقطر و عطرش ازهشیم پرممشام

 ...کشهیم نفسیسختهب

 ...من مثل

 ...کوبهیم تند قلبش

 ...من مثل

 بودیآرامشیپمحواس و هوشمتما ومبودهبرد ادی از رومگند حضور

 ...بودهشد غیدرماز سال 7هک

 ...نهیقرنط و بودیفلزیهمحفظ نیا پشت سال 7

 ...نمیبیم سشویخیهامچشهریگیمهفاصلهکماز

 ...کردههیگر
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 ...من مثل

 !نجا؟یاهچخبر نیبگهشیم_

 ...ندازهیم سرتاپاشهبینگاه ناباور وهچرخیم سمتشهبمگندیصدا با

 ؟یخودت گندم؟_

 ...شهیمهدیدممتنهبهدوبار روح صداش دنیشن با
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 نیبگ شدمتمو دادناتونهقلو و دل هروقت...خودممهآر_

 ؟یداشت چکار زندانیتو تو...نجایاهچخبر

 ...ذرونهگیم نظر از سرتاپامو اشهفتیشهنگا با وهچرخیممسمتهب ریام

 ...بعد بذار...معرفتمیبهی دلتنِگ سال 7 قد فعال_
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 با و هست اعتراضشیهنشونهکوبیم بازوشهبمگندهکیمشت

 ...رهیم نیماش سمتهب منهبیزیآم دیتهدهنگا

 شیقدمهی وهشیمهدیکشمدست مچ ومکنیم دنبال رفتنشومنگاه با

 ...شمیم متوقف

 !نه؟یاوردین طاقت! ؟یاینممیآزاد روزیبودهگفت_

 ...نشونهیممصورتیتو روماخ جانبشهب حقهنگا

 ...ومدمیم دینبا_

 :کنهیم قطع حرفمو

 ...هگیمیاهگید زیچ چشمهات...کنمینم باورینبود دلتنگهک نگو_

 :زنهیم زلمچشمها عمقهب وهکنیم کینزد صورتشو

 هرشبمتوا...یشد ریپ سال 73هانداز سال 7متوا اما کن سکوت تو_

 من تایزد خط هرروز رومیتقومتوا...یگذروند من فکر با صبح تا

 ...یعاشق من مثلمتوا...یتونیمن من بدونمتوا...برگردم

 !؟یدینفهم نویا هنوز اتفاقهنهمیاز بعد...ستینیکاف عشق اما_
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 ...کارهیممدست پشتیاهبوس

 سالهنهمیا چشاتیادآوری باهک بود بس منهواس...بودیکاف منهواس_

 مقابلمریبگ روین تا بود بس عشقتمواس...کنم سر رو

 ...امیبندمهیاییزورگو

 ...دهینم دادن جواب فرصتمبهمگند معترضیصدا

 ...سوووویگهگرمهههه_

 ...فتهیمهرامدنبالهخواست ازخدامرهیام ومفتیمهرا نیماش سمتهب

 !ن؟یدار موندنیبراییجا ازبندهرهاشدهیهواس_

 :دهیم جواب زودترمگند کنم، مخالفتمخوایتام

 ...میبر بپرباال_

 ...دهیم ریامهب جاشومگند ومنیشیم فرمون پشت

 ...زنهیم زل ریام صورتهب وهریگیجامیدوصندل نیب

 ...دمیممگندهب نگاهموهنییآ از ومندازیمهرا رو نیماش
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 پودر هاتهعضل انگار...یشدمه الغر...جونیسامیشدهایس_

 !؟یشد تومعتاد اونهنکنیوا...افتاده گودمرچشاتیز...شده

 ...کنهیم خودش محو منو وهشیم ربلندیامیهقهقهیصدا

 ...میکردیم تصادف نبودمگند" باش مواظب" هشدارهاگهکیقدرهب

 !مایریمیمهندارهجنب دختر نیا نخند من جانیسام_

 ...زنهیمیینما دندون لبخندهکمکنیم نثارشیاهغرمچش

 ...رمیبم دستشهبمحاضر من_

 ...هنیشیم عقبهیکت نه،یسهب دست وهکنیم جمع صورتشومگند

 ...ِچندش_
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 ...میشیم روهروب نیرام بایورود در مقابلمیرسیمیوقت
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 ...کنهیمهزمزمیزیچ گوششیتو وهکنیم بغل رو ریامهمردون

 :زنهیمپچ وهدیمهقرار من گوش خیب سرشومگند

 ؟یکن دایپ سیپل قیرف روزهییکردیم فکرشو_

 :زنمیمیلبخند

 ازیدور شیکی...اومدمسرهبهکمکردینم زارویچیلیخ فکر من_

 ...چندسالماون...تو

 ...ندازهیمماهشون دور دستشو

 شدنمو بزرگ هوی نیبب عوضش اما...برممخفنیآبج قربون_

 خدا م،ینگذرمه ازحق... خوندم درس هوی من اونجا بعد...یدید

 ...قرارداد سرراهت رویآدم خوب

 ...کنمیم دییتا حرفشوهرسیممرسایامهبهک نگاهش رد

 ...دمیکشیادیزیایسختهکهدرست

 ...میزندگیتو بود نعمت بودنش اما
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 زل چشمهاشیتومبتونهک شد راحتمالیخمگند سمت از حداقل

 ...نباشم اشهشرمند ومبزن

 ...حاللهمپولهکمبود سربلندمخود وجدان شیپ

 ...زنمیم برقهب رو ازسیچا ومشیمهخون وارد دوتا اون از زودتر

 ...شهیمماهچیدلپ باعثهوجودمیتوهکیاضطراب

 ...لرزهیم کردن کاریتومدستها

 ...بشهیچهقرار وهانتظارم دریچمدونینم

 از رفح بخوادهگید بارهیریام اگرممطمئن..نکنم فکر بهشمکنیمیسع

 ...مونهینمیباق ازمنیزیچهگید بزنه، رفتن

 واردهباالخر ومکنیمییرایپذ لیوسا کردنهآمادمسرگر رومخود

 ...شهیمهخون

 ...نهیشیم لبشیرو لبخند وهندازیم همجاهبینگاه

 ...یداریخوبیهقیسل_

 ...کنمیم تشکر درجوابش
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 ...یریبگ دوشهیهبهتر...هست اتاقیتو زیتمیهحول_

 ...زهیریمیآب وانیل و ادیمسمتمهبمگند رفتنش با

 ...ایب خودتهب ؟یمضطرب نقدریا ؟چراچته_

 ...کشهیم سر نفس کی رو آب

 حرفامو...ذارمیم تنهاتونییجورای...زنمیم گشت رونیبمریم من_

 تهش تا منیریبگیمیهرتصم بدون نویا...سویگ نکن فراموش

 ..باهاتم

 ..رهیم اشهکول برداشتن با وهکاریمماهگونیرویاهبوس

 خروج باهشیم همزمان حالهبمورود ومزیریم استکانیتو رویچا

 ...اتاق ازمرسایام

 ...نهیشیم مبلیرو لبهب لبخند و زیتم وهآراست

 ...بودهشد هاهپسربچهیشب سرخ،یصورت و سشیخیموها با

 ...رهیگیم دستشیتو شویچا استکان ومنیشیمهفاصل با

 ...نزنم زل بهشمکنیمیسع
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 ...داره منو دادن رتقو قصد نگاهش با اون اما

 :گهیم وهنوشیمیچا ازیاهجرع

 !م؟یبزن حرف_

 ...کنمیم دییتا سر دادن تکون با
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 ...دوزهیممبه نگاهشو وهزنیمیاهسرف تک

 ...ندازمیم نییپا سرمو ومریگیگرم اشهریخهنگا با

 همون هنوز اونیوقت ادیم کجا از خجالت حس نیامدونینم

 ...رسابقهیام

 ...نبودم من انگار اام

 خارجیگریاغی از منومزایعز ازیدور وییتنها سال 7 نیا انگار

 ...بودمهشدیمنزو و حرفمک دخترهی و بودهکرد
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 ...گدا من ویاهشاهزاد تو... شب منیروز تویگفت روزهیهادتی_

 ...سرمه دادن تکون جوابشمبازه

 سابق پسر اونهگید...نشستم روتهروبهک نجایا...امروز_

 00 مردهی...ستمین افشاریهشاهزادهگید...ستمین

 از ور ثروتشمتما...کنه کارهنتون جا چیههممکن...دارههسابقهکماهسال

 ...تنشیلباسا وهخودش...کشورن خارجماشهخانواد وهداد دست

 ...زنهیم زانومروهروب وهشیپام

 ...کنمیم دنبال حرکاتشو بهت با

 ریاج نفروهی کرد فوت ارغوانیوقت بود؟یچمجرمیدونیم_

 بهتیحرفمسپرد نیرامهب...بزنه مرگ حد در برادرشو وینازلمکرد

 و چشاتهبمبزن زل امروز مثلمخواستیم چون...زندانم تو چراهکهنزن

 بهش فقط من...کردم اونکارومخواهر رفتن داغ ازهکمبگ...بگم

 لو اسمموییبازجو نیبااول و افتاد ریگ اروی...هشبهبدیگوشمالمسپرد

 رفتم،مکرد ولت باغهت ساختمونیتوهک روز اون...داد

 درهبمچشم سال 7...سویگمسوخت سال 7...موند همونجامروح...مردم
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 باهگید بارهیمخواینم...ندارم طاقتهگید...یومدین اما...دنمیدیایب بود

 ...کنمهتجرب رو مرگ دادنت ازدست

 ...زنهیم زلمچشمهاهب وهریگیم دستشیتو رومدست

 سابقه، سال 7 و تنشیلباسا جزهنداریزیچهگیدهکیسام ریام مِن با_

 !؟یکنیم ازدواج

 ...زنمیم زل بهش متعجب وهزنیممخشک

 وهفتیممازدست استکان ومپریم ازجایاراد ریغ العمل عکسهی با

 ...شکنهیم

 ...کنمیم فرار ازش بایتقر وماریممک نفس

 ..خورمیسرم در پشت ومچپونیم اتاقیتو خودمو

 ..نکنه جادیا صدا سرو تامکنیم مشتمقلبیرو دستمو

 کردنهیگر حاال وهزد سرماز العمل عکس نیترهاحمقانهلحظ نیایتو

 ...شهیمهاضاف بهشمه
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 ...هشیم مرورمذهنیتو حرفهاشهدوبارهگذریمهکمکی

 ...کنمیبازم درویهلبهآهست و ادینم رونیب ازییصدا

 ...مدیم صیتشخ گارشویس دود وهستادیاهپنجرهروب منهب پشت

 ...مثبته جوابش ومکنیم رجوعمقلبهب

 ...مثبته جوابش ومکنیم رجوعمعقلهب

 ...انهدیعقمهمباهمقلب و عقلهک بودمیزندگیتو بار نیاول نیا

 ...جنگ و جدال از شدنهخستمه دیشا

 ...دزمرقمبراینجوریا امروز ریتقد و سپردن ریتقد دست رو زیچههم

 ریفق دختر از ستینهشاهزادهگیدهکیاهشاهزاد بازگشت محضهب

 ...کنهیم ازدواجیتقاضا

 ...ذارهیم فرارهب پا لیم کمال با ریفق دختر و
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 ...کشمیممها لباسهبیدست ومشیپاممازجا

 خارج اتاق از قیعم نفس با ومندازیممخودهبینگاه اتاقیهنیآیتو

 ...شمیم

 ...بزنه دلشو حرف وهکنهمقابل ترسش با ریفق دخترهوقتش

 ...نمیچیم ظرف داخل هاروهویم ومریمهآشپزخونهبمیمستق

 ...رمیگینم باال سرمو ومکنیم حس نگاهشوینیسنگ

 ! اد؟یم ادتی رو وامتخینممگفتیزد زنگهکیروز_

 فضایتو دودش وهریگیم گارشیس ازیقیعممکا وهدیم تکون سرشو

 ...چهیپیم

 ...یتورفتهنکیبعدازهچندلحظ درست...امهخونمد بودهاومدیاس_

 و بود نییپامسر...بود سخت بهش کردنهنگا

 ...کنم حس درهمشویاخمهامتونستیم

 :دادمهادام ومدیکشیقیعم نفس
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 واونو نیا بیجهکییهاهصحن...داد نشونمبه عکسیسرهی_

 ...کردمدیتهد...بود واضحمصورت...زدمیم

 !!کشتنت؟هب_

 :زدمیپوزخند

 عنوان کرذ باهکنیمهروزنام تریت عکساموهنکیاهب...تویابرو کشتنهب_

 ای شدیمیزیر ابرو ومموندیم دیبا ای...افشاِریهخانواد عروسهکیدزد

 ...کردم انتخاب رومدوهرا من...شدیم حفظ ابروت ومزدیم دتویق دیبا

 ...نهیبشمزنیم تعارف بهش ومذاریم زیمیرو بشقاب دو

 ...نهیشیم وهکشیم رویصندل

 ...رمیگیم پوست ومداریبرم رویسرخ بیس ومنیشیم روشهروب

 گفتمبه ومشد آشنا شاهرخ باهک بماند_

 پوچ دشیتهد و کردنهاستفاد سومازمدیفهمیتوق...کردهمدایپیچجور

 ...شدم مارستانیبیراه روز 03...شدمهونید بوده،

 ...دمیقرارم بشقابشیتو ومکنیم قاب رو بیس
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 ...زهیریممدل وهفتیم چشمهاشهبمنگاههلحظهی

 ...رمیگیم مویتصم دزدمویمهنگا

 !؟یبد سوالمو جوابیخواینم_

 دوست...یباش زیتم کنیسع پس...امینم کنارهشلخت مرد با من_

 ...یبشمکارکردن مانع دینبامکن کارمدار

 ...زنهیم دور رو زیم وهشیپام

 ...ارمینممخودیروهب ومشنویم قدمهاشویصدا

 حضورش با دیبا بخواد منویکسهاگ پسهمنیزندگ ازیجزئمگند_

 ... ادیب کنار کنارم،

 گار،یسیبو باهشد مخلوطهک عطرشیبو وهستیایممکنار

 ..خورهیمممشامهب

 ...ییجا نجایاز من...میندارمالزمههخون_

  با و خودش سمتهبمدنیکش باهشیم قطعمحرف

 ....شهیمهزدملبهاهب سکوت مهر ،هشیمهکاشتملبهایروهکیاهبوس
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 ...رهیگیمهفاصلهکماریممک نفس

 ...ارمند چشمهاشوهب زدن زلیرو

 ...رمیگیم باال سرمو وهریگیم قرارماهچون ریز دستش

 زلهزنیم موج توشونیخوشحال و ندارنمغهگیدهکییچشمهاهب

 ...زنمیم

 ...زنهیمیلبخند

 و هامچش نیا ابد تامخوایم...کنم صبرمه روزهییحتمخواینم_

 نجو ومنیبب تویفداکار نیایچجور من...باشهمخودهواس صاحبش

 !برات؟مند

 ...گرفته سر از تندشومتیرمقلب
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 !؟یدیم قرضمبه لتویموبا_

 ...دمیم دستشهب ومداریبرم زیمیرو از رو لیموبا

 ...رمیگیم نظر ریز حرکاتشو

 ...کنهیم صاف صداشو وهریگیم رویاهشمار

 ...رساممیام...آقاجونمسال_

 پدربزرگش اددیب دادویصدا وهدیمهفاصل گوشش از رویگوشمکی

 ...رسهیممگوشهب

 ...بامش نیهم شتون؟یپمایب نیدار وقت...ادهیز حرفا نیایبرا وقت_

 ...ندازهیممبهینگاه

 فناهب منالشو و مالیههمهک خطاکارتیهنویبراییجا...رهیخ_

 !؟یدارهداد

 ...رهیگیم عمق ریامیلبهایرو لبخندهکهگیمیچمفهمینم

 ...موالهبممخلص_

 ...رهیگیممسمتهب رویگوش وهکنیم قطع



 

 

ROMANZO_O 

1
0
3
3 

 

 ..یدار شیپ دریسختیروزا... کنهآماد خودتو_

 ...زنمیم زل بهش جیگ ومشینم حرفشهمتوج

 رفتنمعز شفیک برداشتن با وهخوریم رومگرفت پوست براشهکیبیس

 ..کنهیم

 ...کنمیم اشهبدرق دریجلو تا

 ونآقاج...مجبورم اما...گرفتمینمهفاصل ازتمههلحظهی بود منهبهاگ_

 ...برم دیباهکردماحضار

 :کنمیمهزمزمهآهست وهنیشیممیشونیپیرو شیخداحافظیهبوس

 ...باش خودت مواظب_
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 (رسامیام)

 

 ...کنمیم مرور روهگذشت اتفاقات کرج، تا تهران ریمس کلیتو

 ...دمیرس نجایاهب چرا و شدیچمدونینم

 ...نمیزمیرومآد نیتر دارا انگارمنداریزیچهگیدهنکیا وجودبا حاال اما

 ...زندانیها سال سمتهکشیم پرمذهن

 بودن اما دنشید دیامهبمرفتیم جلو مالقاتیبرامصدازدن باهک هربار

 ...مردمیم

 ...انتظاریبرا ستینمک سال 7

 ...سراغشمبر و رونیبمایب تامشمردیم رو روزها

 ...کردم رهاش و زدمبیغ چرامبگ

 ..شدم دیناپد امونهبوس نیاول از بعد چرامبگ

 ...بود من تراز زرنگ اون انگار اما

 ...شد ریگیپ
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 ...اومدمدنیدهب نیرامهکیروز

 ...زندان در پشت درست...نجاستیا سویگ گفت

 ...بودهفاصل نمونیب وارید کییهاندازهب

 ...نهیبب منو نخواست اون اما

 ...امیم رونیب فکر از ومکشیمیآه

 ...کنم کمرنگ براش روهگذشتمکنیسع دیبا

 تا و سراغشمبرماومدن رونیب محضهبمبودهخوردمقس من

 ...برندارم دستمنکنمخود مال ابد تا اونوهکیوقت

 روهیراک ومشیمهادیپهکنیم توقف آقاجونیهخون مقابل نیماشهکیوقت

 ...کنمیم حساب

 ...فشرمیم رو زنگ لرزون دست با ومستیایم در پشت

 ...باشم هاش خیتوب منتظر دیبا

 درهب ومکنیم عبور رویشنیراهرو وهشیم باز کیتیصدا با در

 ...رسمیمیورود
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 روف مادربزرگ آغوشیتو وهشیم باز درهریم باال درزدنیبراهکمدست

 ...رمیم

 ...کشمیمیقیعم نفس وهچیپیم فضایتو عطرشیبو

 ...کنمیمهحلق دورش دستمو ومکنیم رها فمویک

 ...زنمیم دستشهبیاهبوس وهشیم جداماز

 ...کنهیم پاک هاشو اشک

 ..نمیبب تو ایب...یشد الغر چقدر...بگردم دورتیاومد خوش_

 ...افتمیمهرا دنبالش ومداریبرم فمویک

 ...شمیم روهروب درهمشیهاماخ و آقاجون بامیرسیمهکییرایپذ وسط

 ...دمیممسال ومکنیم پاتند سمتشهب

 آخرشمدونستیم بچه؟ توهبمبگیچ من...اهلل االهال ال...ومسال_

 ...یدیم فناهب رویهمچ

 :دمیم جواب ومکنیم کج سرمو

 ...آقاجون تر کیبار ازمو من گردن_
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 ...دارم باهات حرفیکل نیبش ایب...نمیبب زینر زبون_

 ...نمیشیم روشهروب وهنیشیم مخصوصشیصندلیرو

 ...ذارهیم تنهامون مادربزرگ

 !تش؟دسیداد رویهمچیرفتهفرصت منتظر مارموز دیفرشیدونستیم_

 ...دمیم قرارمزانویرو ومکنیم قالبمههب دستهامو

 فدا خودمویهرچهبسم...آقاجونمشدهخست_

 ...کنمیزندگمخودیبرامخوایمهگید...افشاریهخانوادیبرامکرد

 ...کشهیممدرهماخ

 سال 7 ازماون...یداد طالقشهک زنت از اون...کردنتویزندگمدید_

 ...اتهسابق

 ...ارغوان بخاطر من_

 :کنهیم قطع داد با حرفمو

 ...جوونا شما دست از اکبراهلل! خوشحاله؟یکنیم فکر االن_

 ...کشهیم صورتشهبیدستهشیمیطوالنمسکوت
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 ؟یگفتیگوش پشتهکیریکارخ اون بودیچ_

 ...کنم ازدواجمخوایم_

 ...زنهیم زلمبه متعجب وهپریم باال ابروهاش

 زنهحاضریک کجااومد؟ از ازدواج...بگذره تیآزاد از روزهی بذار_

 !بشه؟ قبا الهییتو

 ...نهیشیمملبیرویلبخند

 ...سویگ_

 ...طونیش برشر خدا لعنت_

 

 یاغیدختر#
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 ...زنمیمیاهخند تک 

 ! سراغش؟یبرهشیم روت_
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 ...فتهیم نییپامسر

 ...خوامشیم من_

 !؟یداد طالقشیداشت مرض شیخواستیم_

 ...ستمیایم روشهروب ومشیپاممازجا

 طیشرا خودتون بودماگره...ستینهکممادر...آقاجونمبرا کنیبزرگ_

 ...یخاستگارمباها ایب...نیدونیم شویروح

 ...زنهیم زلمبه متفکر وهچرخونیم دستشیتو حشویتسب

 نیهمهبیکرد فکر...سرت تومنزد عصا با تامچشا جلو از برو_

 بدبختممرد دختر ات؟هخون کو درآمدت؟ و شغل کو ه؟یراحت

 ...مخالفم من ؟یچهکیکن

 ...زنمیم صدا اسمشو صالیاست با

 ...کنهیمهزمزمیالله االهال ال بازهک

 ...وندهیپیم بهمونینیریش و شربتینیس با رگمادربز
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 اجونآقهب زیمیروینیس گذاشتن از بعدهکهدیشن رو حرفهامون انگار

 :توپهیم

 تیمسئول هزارتا کرد بازمچش تا امو؟هبچیکنیم تیاذ چرا_

 ..شیخوش ویزندگیپهبر بذار...دوشش رویختیر

 :گردهیبرم من سمتهب

 باشگاتومفروشیم طالهامومخود من ایبمبگرد دورت_

 ...باهاتیخاستگارمایممخودم...بندازهراهدوبار

 :پرهیم حرفمون وسط آقاجون

 ...البدمچغندر برگممن_

 :کارمیم دستشیرو یاهبوس ومریم سمتشهب لبخند با

 ...یمن سر تاج شما_

 

 

***** 
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 بعدهدوهفت

 

 

 (سویگ)

 

 

 ومندگ دیشد اعتراض با و استهدیفایبممراس نگرفتنیبراماصرار

 ...شمیمهمواج ریام

 دستیرویادیز خرج م،یبگذرهک برونهبل ویخاستگار مراسمات از

 ...میانداخت ریام بزرگ پدر و بزرگ مادر

 نیتر مجلل رزرو برابر در دنیخرمبرا رو زادیآدم جون تا مرغ ریش از

 ...شد برگزار عمارتیتویعروس و نشدنفمیحر شهر، تاالر

 ...نبودمدلیتو دل من و موعود روز دیرسهباالخر شدینممباور
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 خودموهدیمهاجازمبه وهکشیممسر از دستهباالخر شگریآرا

 ...کنمهنگاهنییآیتو

 افضیتو گفتنش ماشااهللیصدا ومشیم متعجبماهچهر دنید با

 ...چهیپیم

 قاتا از رونیب ومنمدست گرفتن با وهکنیمممحکمسریرو رو تاج

 ...کنهیمییراهنما

 ...ادیممسمتهب وهشیم جمع چشمهاشیتو اشکمدنید بامگند

 :کنهیمهزمزممگوش ریز ومریم فرو آغوششیتو

 ...جونیسام خوشبحال_

 ...رهیم هواهب آخشیصداهکمریگیم بازوش ازیشگونین

 ...ایحیب_

 ...رمیم وفریکین بغلیتوهومدین رونیبمگند بغل از

 ...هاهشد هلوهب لیتبد لولو عجب_

 ...کنمیم نثارشییشوهخفهخند با
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 ...رمیگیم استرسمرسایام اومدن و در زنگیصدا با
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 ...رمیم نییپا هاهپل از ومکنیم مرتبسرمیرو رو شنل

 باال سمتهبهکییموها ویمشک شلوار و کت با نمشیبیم دور از

 ...بودهداد

 ...نمکیم پاتند سمتشهب لبخند با ومریم اشهصدق قربونملدیتو

 ...فتهیم منهب نگاهش وهدیم چپش دستهب رو گل دست

 ...رمیگیم گرهکهزنیم زلمبههشد مات

 دقنمدلیتو لویک لویک ومشیم رصد نگاهش با بهش دنیرس تا

 ...سابنیم
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 شروهروبهکیوقت.. نهیشیمدلمهب عاشقش وهفتیشهنگاهک چقدر

 وهریم بادهبمنید و دل رم،یگیم باال سر دنشیدیبرا ومستیایم

 ...شهیم حبسمنفس

 گلیهساق دور رومدستیوقت وهریگیممسمتهب رو گل دست حرفیب

 ...ادیم خودشهب وهکنیم برخورد دستشهبمانگشت چم،یپیم رزیها

 ...شنیم داریپدمسر دوریرنگیهاهپروانهکهزنیمیلبخند

 :کنهیمهزمزم وهاریممگوش خیب سرشو

 !ارم؟یب طاقتیچجور من ،یخوشگلهنهمیایوقت_

 وهندازیم مویدوهزار لبشیرو مرموز لبخند ومزنیم زل بهش جیگ

 ...کنمیم نثارشییایحیب

 :کنهیم بازمبرا رو نیماش در

 ...هیخوردن خوردنتم، حرص_

 ...نمیشیم نیماشیتوهبالفاصل ومکنیم حس رومصورتهب خونمهجو

 :زنهیم استارت وهریگیمیجا فرمون پشت
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 ؟یشد حرفمک چرا_

 ...کنم صرف مویانرژمخواینم_

 :گهیم وهندازیمهرا رو نیماش

 ...آخرشبیبرا دارهنگ تویانرژهآر_

 پروایب ازیمیعظمحجهبماعتراضیهنشونمکوبیم بازوشهبهکیمشت

 ...بودنشه

 ...خندهیم ومخوریم حرص

 ...کنهیم غرقیعاشقیایدنیتو منو وهخندیم

 ...زنمیم زل رخشمینهبهیآتلهب دنیرس تا

 :گهیممبااخممتوا وهریخهنگا ازهکالف

 شده؟یچ_

 رتتقوهنگا با لیفامیدختراهکیکن پیخوشتهنهمیایبود مجبور_

 !بدن؟

 :چرخهیممسمتهب وهشیم متوقف نیماش
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 !؟یبلدمهیحسود...جوون_

 ...شهیمهادیپ وهریگیم دیند اموهغرمچش

 :رهیگیم دستشیتو دستمو وهکنیم باز منو سمت در

 ...نهیبینم تورو جزییجا امشب منمچش...خانومم نخور حرص_

 ...دهیممدل آوردن بدست از نشونملبیرو لبخند

 ...بلده دلمو قلقهکهخوبهچ

 ریسرازمسمتهب سمتش ازهکیآرامش بامتوایهعاشقانیها حسهچ

 ...شهیم

 دایپیپ درهنهمیا ما و بودیسادگ نیهمهب بودن خوشبخت واقا

 م؟یشد تیاذ کردنش

 ...توعهیبرا فقطهکینگاه نیا بجز بودیچیخوشبختهنکیا مگر

 شه؟یم انیب تویبراهکیاحساس سراسر نیا وهزنیم تویبراهکیقلب نیا

 خواستم؟یم التربا نیازیچ
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 اجاهیبعض و ،شکست شد ،خورد معشوقشهرا درهکمبودیعاشق من

 ...گرفتییرهاهبمیتصم و آوردمک

 و برگشتهدوبار معشوق سمت ازیدیامیکورسو اندک دنید با اما

 ...دادهادام راهشهب تر نفسهتاز
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 ...میذاریم ادگاریهب رو مونیعاشق ناب لحظات ومیشیمهیآتل وارد

 اوقاتیگاه و متفاوتیها ژست و عکسها از بعدهباالخر

 ...دهیم بهمون خروجیهاجاز وهکنیم دل عکاس ،یخاکبرسر

 ...ریام باز شین و من شدن رنگهب رنگ بماند

 ...ریامیهاهسواستفاد و من گرفتن گر بماند
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 ...ریام دادن آرامش و منو گرفتن آرامش بماند

 ...میشیمهروان عمارت سمتهب ومیکنیم دل 

 آتش و تیجمع ازیانبوهمحج باملیم برخالف ورود بدو در

 ...شمیم روهروبیباز

 سامون سرویرنگینورها با و کردن بارون گل رو عمارت سر تا سر

 ...دادن

 ...بود مونیعاشق شاهدهکمیشیمیعمارت واردمهیهشونهبهشون

 ..بود هامونمغ شاهد

 ...بود وستنمونیپمبههدوبار وییجدا شاهد

 ...بودهشدهداد قرار افرا درخت ریز درست گاهمونیجا

 ...رهیگیم قرارمکنارمرهیام ومنیشیم مخصوصیصندلیرو

 ،گمیممقلب اعماق ازهکیاهبل و سواالتش دنیپرس و عاقد اومدن با

 ...شمیم همسرش رسماهگید بارهی

 ...نباریا بود متفاوت وچقدر
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 ...برگرفت در وجودمویابد آرامشهخطب خوندن محضهبهک انگار

 ...ازبابتش شد راحتمالیخهگیدهک انگار

 ...زدم زل رخشمینهب

 ..دادیم ندشیخوشا حس از نشان لبشیرو لبخند

 :کردهزمزممگوش ریوز فشرد دستمو

 ...ابد تا...یشدمخود مالهباالخر_

 :دادم جواب ومفشرد رو دستش

 ...اابدت_

 نگاهمو ومکنیم داغشهنگا از دلیجیدیصدا بلندشدت با

 ...دمیم دونیم ونیمیهرقصند اشخاصهب

 ...داشتن قرارهدیارک ویکین ومگند صدرشون درهک

 ...زنهیم زلمبهیاشکیهامچش با و ادیممسمتهبمخان رها

 ...بکشم آغوشش درمدیم جرئتمخودهب ومشیپاممجا از
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 برقهکمخوشحال...دخترم ببخشمبود مقصرشهکیایسخت بابت ومن_

 براتونمدلهت از ویآوردمریامهنگایتو رویخوشحال

 ...کنمیمیخوشبختیآرزو

 ...رمیگیمهفاصل ازش ومکنیم تشکر

 :شهیممخمسمتهب ریام ومنیشیممسرجاهدوبار

 !م؟یچونیبپ وممراسیهیبقهیچ نظرت_

 ...کنمیمهزمزمیاهونید ومخندیم

 !ه؟یشدن نظرتهب_

 :زنهیم زلمچشمها عمقهب_

 ...ادیبرمیهرکار منهیعسلمچشیاغی از_
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 ...دارهیحدمه بودنهوانید

 افرادهکیوقتمیرسوند حدشهب رویوانگید ریام و من مثال

 ارفرهب پاممراسیهاهانیم از ما گرفتن، جشن مارو دنیرسمههبیادیز

 ...میچرخیم ابونیخیتو هدفیب ومیگذاشت

 منهک چقدر وهچیپیم فضایتو امونهقهقیصدامیندازیممبههکینگاه

 ...باهاشم کردنیوانگید و بودنهوانید عاشق

 :پرسمیمهکنیم رییتغ اتوبان سمت ازهک رشیمس

 !م؟یریم کجا_

 عفض...میبخورمریبگیچیمیبرسییجاهنکیاز قبل...رازههی نیا_ 

 ...کردم

 ونمیعروس شبهکمیهستیزوج نیاول ما وهداریمهنگیفالفل مقابل

 ...شهیمیسپر فالفل صرفهب
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 ساعت کی از بعد وهکنیم حرکت چشیساندو شدنمتمو محضهب

 ...شهر خارجهبمیرسیم ،یرانندگ

 وارد کهشیم درباز دوبوق زدن با وهزنیم ترمزیبزرگ باغ مقابل

 ...میشیم

 دنید با وهدیم تکونهکرد باز دروهکیمردیبرایسر

 ...زنمیم زل بهش مبهوت و ماترومهروبیهمنظر

 چوبیرو A و G  حروف وهشدهساخت باغهییهگوشهکیاهکلب

 ...شده هک هاش

 برق شبیاهیسیتو وهشد نیتزئیرنگیها المپ با  دورتادورش

 ...زنهیم

 ...شمیمهادیپهبالفاصل وهکنیم متوقف رو نیماش

 ...دمیم قرارمدهنیرو دستمو ومستیایمهکلبیروهروب

 ...کرده خودش محو منوهک اسهکنندهریخیحدهب شییبایز

 بلند آغوششیتو منو وهریگیم قرارمپاها ریز دستشهیثان از کسریتو

 ...کنهیم
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 وهدزدیم ور ریفق دختر شده، ریفقهگیدهکیاهشاهزاد امشب_

 ...برهیمزیسحرآمیهکلبهب

 خوشیکل توشهقرار و دوتاست اون مال فقط و فقطهکیاهکلب

 ...بگذرونن

 معرض درملبها دنیبوس باهکیدرحال وهدیم هول روهکلب در پا با

 ...میشیمهکلب وارد هستم،یخفگ
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** 

 

 ...شمیم پهلو اونهب پهلو نیازهب ومکنیم باز چشمهامو

 ...نهیشیمملبیرو لبخند ومشیم درخوابش غرقیهچهر رخهب رخ
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 ومزگیم لبمو م،یگرفتمه وجود ازهکیآرامش و قبل شبیآور ادی با

 ...رمیگیمگر

 دور رو  تختیرو رنگ دیسفیهپارچ ومشیم پامجا از سرعت با

 ...چمیپیمماهبرهن بدن

 ...چهیپیممدل ریزیدرد

 آب بدون ومکنیم دایپیمسکن ومریمهکلبیهگوش کمد سمتهب

 ...خورمیم

 خدا ازمحمو دنید با ومریمهکلبیهگوش دودر سمتهب

 ...کنمیم پرتمحمویتو رومخودهخواست

 

 

**** 
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 اد،یممسمتهبهآراست ظاهر با وهریگیم دوش وهشیم داریبهکیوقت

 ...دارم براشو کردن غشییتوانا

 با علنا وهشد جذاب شدتهبهچکیم آب ازشهکییموها با

 ...دمیم قورتشمنگاه

 ...کارهیمملبهایرویکوتاهیهبوس

 ...خانومم ریبخ صبح_

 ...نهیشیمهصبحان زیم پشت ومدیم رو جوابش

 ....میکنیم شروع رو مونیمتاهلیزندگ روز نیاول بیترت نیبد

 

 ...بره فرومدرهمهاماخهشیم موجبهچیپیممدل ریز مجددهکیدرد

 :ادیممسمتهبینگران با

 دکتر؟میبریخوایم_

 ...کنه اثرهک االناستمخورد مسکن...خوبمهن_
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 ومدیم جواب ومریم سمتشهبمیگوش زنگیصدا دنیشن با

 :چهیپیممگوشیتومگند غیجیصدا

 ریام آقاجوِن کنه؟یم فرار شیعروس وسطمآد...ایحیب...شعوریب_

 ...کرده امضا امتونواعدمحک

 ...خندمیم صدا با

 ن؟یرفت کجا ؟یخندیم...ایحیب زهرمار_

 :دمیم جواب ریامهبهنگا با

 ...زیآم اسراریهکلبمیاومد_

 ...دهیکارکش ازت ادیز ریاممکن فکر ؟یصبح اولیشد خل_

 ...کنمیم قطع رویگوش ومکنیم نثارشیزهرمارهکهخندیم
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 ...نهنشویم پاهاشیرو منو وهکشیم دستمو ومدگریبرم ریام سمتهب

 !م؟یبریدار دوست کجا اول روز خب_

 

 ...ستمیایممپدر و مادر مزاریروهروبهکهشیمهدادیوقت سوالش جواب

 ...نمینشیم دوقبرشون نیب ومکشیممسیخیچشمهاریزیدست

 انتخاب رویحیتفریها مکاننیبهتر بود منیجا هرکس دیشا

 ...دکریم

 ...کنم شروعینجوریا رومیزندگ اول روزمداد حیترج من اما

 ...نداشتم گفتنیبرایحرف

 احساس ومخوشحال چقدر دنیدیم داشتن خودشونهچراک

 ...کنمیمیخوشبخت

 شدیدخترهب لیتبد بودنمآرو از هوی سوشونیگ دوننیم خودشون

 ...باشهیاغی بود مجبورهک

 ...آدمهاش و ایدن نیا مقابل درهباش سرکش
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 ...هاشونهخواستهب دنیرسیبرا کننیمیپل رویگریدهکییآدمها

 ...کردمیم مادرموحس پدرو لبخندهانگارک

 ...انیراضمدیفهمیم

 ...خوشحالن

 ...بودهشد راحت من بابت از الشونیخ و خبرداشتن من دل از

 ...دونستیمهچیکس

 اونایدعا بخاطر منیگزند ریمسیتومرسایام قراردادنمه دیشا

 ...باشه

 ...شدیمهدیکشینابودهبمیزندگ نبود اگرهک

 ....شمیپاممجا از ومکشیم اشونهشد حکیهاماسیرویدست

 ...میریم زهرا بهشت ازیاهگیدیهگوشهبمه با ومریگیم رو ریام دست

 ...داشتن قرار دوعاشقهکییجا

 مطمئنا ایدن اون اما باشنمباه تونستنن ایدن نیایتو دیشاهکیدوعاشق

 ...بودنمکناره
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 ...نمیشیم مزارشون کناریصندلیرو

 ...رهیگیم قرارمکنارمه ریام

 عاشقایگفتهادتی...اومدمیک با نیبب...سرهنگ جناب نیبب_

 امروز اما...زدم پوزخند حرفتهبمدلیتو روز اون دیشا! رسن؟یممههب

 ...کردم دایپ نیقی

 ...میشد امتحانیلیخ ومیدادیادیز تاوانهگرچ

 ...توهب برگشتمشدنم امتحان سرهیهنرفتمادمی

 ...میینجایا االن اما

 ...باهم

 ...کنارهم

 ..میخورد وندیپمههب ابد تا

 ...شمابودهیدعاها بخاطرمه دیشا

 ...ینباشمنگرانمبگماومد

 ...شدمتمویبدبخت ویسخت دوران
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 ...شد بازمیبختخوشیهدرواز

 :زدم زل چشمهاش عمقیتو ومفشردمدستیتو رو ریام دست

 هست،مایکی اما...نداره رویکس چونهکنیم انتخابت هستیکی_

 ...خوادینم رویاهگید کس چونهکنیم انتخابت

 ومدیمهیتک اشهشونهب سرمو وهشیمهکاشتمیشونیپیرو اشهبوس

 ...کنمیم شکر بودنش بخاطر اروخد دلهت ازمهزار باریبرا

 

 

 

 

 سرنوشت از دیبا را سرنوشت"

 نوشت بهتریکم نباریا دیشا

 نوشت درباور غرق رایعاشق

 "نوشت گریدیاهقص هاراهغص
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