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  ❤عشق  دگاریبه نام آفر

  انوسیخانوم اق  رمان

  ی: راز انصارسندهینو

 خ یتار: 99/ 5/ 15

ام چشم از کتاب برداشتم و به  لیزنگ موبا یآوا با

  ییخودنما شیصفحهاش که نام «مامان» بر رو

  . شدم رهی خ کرد،یم

  . نقش بست میابروها  انیم یاخم  ناخودآگاه

  :کلنجار رفتن با خودم جواب دادم یاز کل بعد

  . الو، سالم_

خواستم قطع   یجواب داد ری. د زمی!! سالم عززیدن_

  دخترم؟ ؟ درسات چطوره؟؟ یکنم. خوب

  تو خوابگاه؟؟ یکه ندار یمشکل

  . زدم یدل پوزخند  در

  !!دخترم



  :لحن سرد و خشک ام نجوا کردم با

  ؟؟یزنگ زد ی!! کارم داشت فهیرد یشما . همه چ ی 

 ممنون به خوب _

  !!ی فکر کنم هنوز از دست پدرت دلخور یآره. ول_

  .مامان کارت رو بگو  الیخیب_

 یکن یجان واقعا اون طور که تو فکرش رو م زیدن_

  .ی. اشتباه برداشت کرد زمیعز ستین

خودم  یمادر من؟! خودم با گوش ها یآخه چه اشتباه_

  !! دمیشن

  .بوده ریدر هر صورت پدرت قصدش خ_

 2گفتم:   زی آم شخندیر

  یآره صد در صد . شک نکن !! البته شما هم حق دار_

  . یایپشت شوهرت در ب

از   یخبر چیهفته ه هی  یتو حق نداشت یباشه ول_

  !!میخانوادت هست  ی . ناسالمت یخودت به ما ند



 هی نیمامان؟ ! دلت خوشه ها؟؟ من تو ا یچه خبر_

  ؟؟یداشت یهفته فقط حرص خوردم . بعدشم چه انتظار

گفتم دستتون درد نکنه  یگفتم؟؟ م یم یزدم چ یم زنگ

  . من رو بف ... ال اله اال لال نیخواست یم

باشه حق باتوئه . اما هرچه زودتر برگرد اصفهان کار _

  .میباهات دار یمهم

.  شمینم یاطراف اصفهان آفتاب یاطالع ثانومن فعال تا _

  ه؟؟یکارتون چ

مهمه . به نظرم خودت رو زودتر  یل یفکر کن خ_

  . برسون

 یشد تا هفته  ستیدانشگاهم راست و ر  یاگه کار ها_

  .زنم یسر م هی ندهیآ

  ؟؟یندار ی هر چه زودتر بهتر . کار_

  .نه_

  . زمی خداحافظ عز_

  .خدانگهدار _



  . تخت رها کردم یرا رو کرم یرا قطع کردم و پ اتصال

به هم قفل  میگذشته، پلک ها  یاتفاقات هفته  یادآور ی با

  ... هم فشرده شدند  یصورتم رو ی و آرواره ها 

را دور  میاش شدم و دست ها کیاز پشت سر نزد(

  یزد و با مالقه رو یفرابنفش غیکمرش قفل کردم که ج

  . دیکوب  مالجام

  : م کردترس نگاه با

  !! مامان جان زهره ترک شدم یور بپر  زیدن_

  : باز گفتم شیزدم و با ن یچشمک

واسه آقاتون که ناز  ترکه؟؟ی عه؟؟ واسه ما زهره ات م_

  .شیبوس  یو م یکن یم

 ینگاه م یواشک یکه من و بابات رو  یتو غلط کرد _

 3!! یکن

  :گشاد شدند و متبسم گفتم میها چشم

  یواشکیلحظه چشمم بهتون خورد  هیمامان !! بخدا _

  . در کار نبود



 . ادب یب یبچه _

 ،یشیم ریمامان جون . پ گهیبابا جوش نزن د یا_

  ارهیبعد بابا هوو م ، یشیچروک م  ،یشیزشت م

  !!ها  سرت

  !! کنهی بابات غلط م_

  .دنیحاال از ما گفتن بود و از شما نشن_

  . چپ نگاهم کرد مامان

  : وارد آشپزخانه شد ییبا خوش رو بابا

  !! ها ادینمونده خانوم؟؟ االن مهمون مون م یکار_

  . مرتبه یهمه چ زمی_ نه عز مامان

را  یزیدر کنم که حرکت چ یمبل نشستم تا خستگ یرو

  .گردنم حس کردم یرو

 غی سوسک مرده در دست آرش، از ترس ج دنید با

  :دمیکش

  دستت وحشت کردم؟؟ هیچ نیآرش!! احمق ا_



 نیفکر . صدبار گفتم با من از ا یلوس ب ی پسره

  !!نکن ایشوخ

افتاد و پدرم به  هید بلند من به گر ایاز فر آرش

  : از او لب باز کرد یهوادار

  ؟؟یکشیسر بچه هوار م  یضیچته دختر؟؟ مگه مر_

.   نیلوس کرد نطوریرو ا نیشما ا یول ستمین  ضیمر_

  . ترسمیکه من چقدر از سوسک م نیدونیم

شد و   یاش داد زدم عصب یسر سوگول نکهیاز ا بابا

  : دیغر

دختر. بچه ام سکته کرد مگه  یترسیبه درک که م_

  شه؟؟یسرت نم یشوخ

 4سخت بود .  میباورش برا واقعا

آن  کیدر  یاوقات خو ب خوب بود ول یگاه بابا

 . شد یزهرمار م یهمچون کاسه  

  :لبم را به باال سوق دادم یسو کی

  !! ستمی آره البته اون بچه تونه من که بچه تون ن_



  . و بابا به سمت در رفت  دیچی اف اف در خانه پ یآوا

آمد و  ایکه آرش به دن یچرا اما از زمان دانمینم

  برده ادیپدر و مادرم شد، آنها کامال من را از  یسوگول

  . بودند

کرد، وارد   یم  یزندگ یپدرم که دب قیشف ق یرضا، رف آقا

  . خانه شد

 که به من افتاد، شگفت زده خطاب به بابا گفت چشمش
:  

  جان هستن؟؟ زیدن شونیماشاهلل. ا_

  .زتونهی _بعله کن  بابا

  . دمیبابا چندش ام شد و چهره در هم کش لحن از

 نیا زیخواست کن یپدر من، چه کس دیبگو ستین یکی

  !مردک بشود؟

  . رفت ییرایزد و به سمت پذ یرضا لبخند آقا

گپ زدن با مهمان، بساط    یبعد از کم زیو مادرم ن من

  .میکرد ایشام را مه



  : دیشام از او پرس نی بابا ح  دوست

اون ور آب که  یفرستیچرا دخترت رو نم یراست_

  بشه؟؟  نگیمدل

دور من را از نظر گذراند و ادامه   کیحرف،  نیاز ا بعد

  : داد

 5داره!!  یخوب  کلیماشاهلل هم َبر و رو، هم ه_

  .دمیبرق را در چشمان پدرم د درخشش

بگم فعال که مشغول درس خوندنه .  ی _واال چ بابا

  . بعدشم نظر خودش مهمه

 ل یاونجا ادامه تحص تونهیرضا_درس؟؟ اگه بخواد م آقا

  .بده

 خیکه از سرم گذشت مو به تن ام س یلحظه با فکر کی

  میبودم، برا دهید را یکه اخ یینمایس لمیشد و ف

  . شد یادآوری

بردند و  یبه دب نگیمدل ی قصه را به بهانه  دخترک

  . پولدار عرب فروختند یها خ یسپس به ش

  : دمیصحبت شان پر انیم



شدن ندارم  نگیبه مدل یلیمن تما یممنون آقا رضا ول_

  کشور خودم درسم رو ادامه ی. دوست دارم تو

  .بدم

  : به بابا انداخت و گفت ینگاه میرضا ن آقا

به هرحال سرپرس ت تو، پدرته و اون صاحب  _

  ی. پول خوب دیدون یهر جور صالح م ی. ولارتهیاخت

  . توشه

 ن 

  !! خواستینم یوص لیزنده که وک انسا

  .ندادم و در سکوت مشغول شام شدم ادامه

 آمد یمرد خوشم نم نیا یدارانهیخر یاز نگاه ها اصال

.  

که صرف شد، بابا و مهمان اش به کتابخانه رفتند  شام

  مشغول شستن ظرف ها و من و مادرم در آشپزخانه

  .میبود



که مثل خوره به جانم افتاده بود   یباز کردم و فکر لب

  : کردم یرا بر زبان جار

 اروی نی. اصال به ایبرم دب خوامیمامان من نم گمیم_

  نیاون ور، ا نمیترسم بفرست ی!! م دیاعتماد نکن

 6عرب .  ی ها خیبفروشتم به ش مردک

  : با مکث نگاهم کرد مامان

با بابات حرف  دی!! باایگیراست م  زیخاک تو سرم دن_

  ...بزنم . خوب شد گف

و  دیکالم مادرم پر انیبا ورود اش به آشپزخانه م آرش

  : گفت

  !!اری ب یبابا گفت چا یمام_

و کف آلود بود، من را   سی خ  شیکه دست ها مامان

  : خطاب کرد

  . ببر تو کتابخونه براشون یدوتا چا زمیعز زیدن_

شدم و سپس  ختنی ر یتکان دادم و مشغول چا یسر

  .را برداشتم و به طرف کتابخانه رفتم ینیس



 دنیبا شن یتصادف یلی بردم که در بزنم اما خ دست

  . مکالمهشان مکث کردم

نکن پسر !! بفرستش اون ور  تیخر یرضا_مهد  آقا

  .رهیدستت رو بگ یبا فروشش پول خوب دمیقول م

  _واقعا؟؟ بابا

  . سر رو رام کنم رهیدختر خ نیا تونمیپس م خوبه

رضا_آره بابا . مرده شور ژن شون رو ببرن!!  آقا

  ؟؟یریانتقام بگ یخواستی اصال مگه نم

 متیرضا. بچمه !! انتقام به ق ادیآخه دلم نم ی_ول بابا

  بدبخت کردنش؟؟

  ...بچمه انگار یگیم نی رضا_ بس کن بابا همچ آقا

در کتابخانه را به شدت باز کردم و  تیبهت و عصبان با

  :به بابا داد زدم رهیخ

 یی دست خوش بابا!! واقعا دست خوش !! کارت به جا_

  هوس یها  خیدخترت رو به ش یخوایکه م دهیرس

  !؟یعرب بفروش باز

 . کردند یو آقا رضا متعجب به من نگاه م بابا



  : وارد شد مهیسراس مامان

  ! ؟یشده مهد یچ_

 7دار و گرفته گفتم:  بغض

من چک و چونه   یداشتن سر معامله ونی. آقا یچیه_

  .زدنیم

سکوت   یبزند که دستم را به نشانه  یخواست حرف بابا

  :گرفتم  شیجلو

چرا از من که دونم  یبابا . فقط نم دمیرو شن یهمه چ_

 ! ؟   یریانتقام بگ ی خوای بچهتم م

زدم  رونیشدن بودند که ب یجار  یدر آستانه  میاشکها

  . و وارد اتاق ام شدم

و مادرم پش ت در اتاق بودند اما من جواب ندادم و  پدر

  . کردم هیمثل ابر بهار گر

 یدرست نبود چون م ن یاز ا شتریدر خانه، ب ماندنم

  .دمیترس

فردا ظهر به مقصد تهران  یبرا  یطیعلت بل نیهم به

  . دمیخواب  یرزرو کردم و به سخت



  

ام را جمع کردم، با مامان  لیالطلوع وسا یعل صبح

  شیدادن ها حیتوجه به توض یکردم و ب یخداحافظ

  )...را ترک کردم خانه

  . بخوابم یکردم کم یآمدم و سع رونیب االتیخ از

**** 

  . بلند شد لمیموبا یکالس صدا سر

  جکتیاسم بابا متعجب ر  دنیرا درآوردم و با د یگوش

  . کردم که دوباره زنگ زد

  . رفتم رونیاستاد افشار اجازه گرفتم و ب از

  :جواب دادم سرد

  بله؟؟_

  . خانوم زیسالم دن کیعل_

  .سالم_

تهران .  یریخبر م یب ؟؟یکن یاز ما نم یادی ؟؟یخوب_
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  ن؟؟یزنگ زد نیداشت یکارممنون. _

بهت گفت . هر چه زودتر   شبیفکر کنم مادرت د_

  . باهات دارم  یبرگرد اصفهان کار ضرور

  :زدم  یپوزخند

  فروختنم؟؟ ه؟؟ی چ تونیعه !! کار ضرور_

  !! زیدن یکن یاشتباه م_

!!  زیچ هی دمیشن یاگه خودم نم ؟؟ید آخه چه اشتباه_

  . دمیخودم شن  یبا گوش ها

اصفهان وگرنه  ای. زودتر بخوامیباشه من معذرت م_

  . ی شیم مونیپش

  . کنم یفکرهام رو م _

 .فعال_

  . ذهنم مشغول شده بود یگشتم چون حساب  یبر م دیبا

**** 

  .انداختم و قفل در را باز کردم دیکل

  . یبود و همه غرق خوا ب عصرگاه عصر



  .شدم هوشیب ینکردم و خود هم از خستگ دارشانیب

  .شدم  داریآرش ب یصدا زدن ها با

تنگ شده  شیدلم برا ش،ی ها طنتیش یوجود همه   با

 . بود

 کیاش . بغلش کردم و  دمی بوس ریل س د

  دنیرفتم اما با د رونیاز شستن صورتم، از اتاق ب بعد

  که انگار واقعا دمیدر فهم یسه چمدان جلو

  !! است  ییخبرها

کردند که زودتر به  یچرا آنقدر عجله م دمیفهم حال

 9اصفهان برگردم. 

  : دمیرا پر مهر بغل کردم و پرس مادرم

  م؟؟یر ی! مسافرت م ه؟یبانو خبر_

  یم یکه سع ی به سمت آشپزخانه رفت و در حال مامان

  : کرد نگاهم نکند، با من و من گفت

  !! ییایب دی تو نبا زمیعز میریما...ما م_

  :از جمله اش زبان باز کردم ریمتح



  چرا آخه؟؟ ؟؟یچ_

  . دخترم  شهیچون نم_

  ... مام شهی خب چرا نم_

  : را بابا قطع کرد حرفم

  .شهی چرا نم  گمیمن بهت م ایب_

 یدنبال بابا راه افتادم که وارد کتابخانه شد و رو عیمط

  . اش نشست یصندل

شود  یچرا نم م ینشستم و دوباره خواستم بگو یا گوشه

  میو رو به رو وستی به جمع مان پ زیکه مامان ن

  . نشست

  ! نجا؟یخبر بود ا چه

فوت کرد و شروع به حرف  رونینفس اش را به ب بابا

  : زدن کرد

از  میدار شهی هم یراستش من و مادرت و آرش برا_

  . میریم رانیا

  :دمیپرس گنگ



  ؟؟یپس من چ ؟؟یچ یبرا _خب زیدن

  .میبر میگرفت میوقته تصم  یلی_ما خ بابا

  ! ن؟ی_چرا نظر من رو نخواستزیدن

 10!!  ییایبا ما ب ستی_چون تو قرار ن بابا

تک و تنها   نجا؟؟یکنم ا کاریپس من چ ؟؟ی چ یعنی_زیدن

  بمونم؟؟

 . خانوادت  شیپ یگردی _تو برم بابا

  :سر دادم  یو بلند کیستر یه یخنده

. من جز   نییمن شما یبابا؟؟ خانواده یگ ی م ی_چزیدن

  فقط وفتهیهم که ب یرو ندارم. هر اتفاق یشما کس

  . دیمن رو با خودتون ببر دیرو دارم . شما با شما

  : شد و عربده زد یعصب بابا

ما   ی. تو هم بچه میستی. ما خانوادت نمی ستی _نه ن بابا

  . یا ینم ییو با ما جا یستین

هضم آنچه پدرم  یدر سکوت فرو رفت و من در پ اتاق

  . گفت، بودم



سوخت اند و همان اشک   م یچشم ها هیاز ثان یکسر در

  . دندیبار  یلعنت یها

  :قد علم کردم شیجلو

  یپس ک یستیبابا؟؟ اگه تو پدر من ن یگ ی م ی_چزیدن

  یپس ک نیستیمن ن ی پدرمه؟؟ اگه شما خانواده

  خانوادمه؟؟

  .زدمیو رسما داشتم داد م  شدیبلندتر م میصدا تن

 ُ رفته رفته

  : که مثل من بغض داشت، گفت مامان

  .دخترم نی آروم باش و بش زی_دنمامان

 ستیهم جالب ن شیشوخ ی_چطور آروم باشم؟؟ حتزیدن

  !!!! دروغه

  .تهیعواق ن یا زی_دن بابا

  کنم؟؟ کاری_خب بگو من چزیدن

 11برات . گمی دخترجون م نی_بش  بابا



 یام را پاک م یکه صورت باران یو در حال نشستم

  .کردم، منتظر به بابا چشم دوختم

. اون کردمیشرکت کار م هی  یتو شیسال پ ستی _ب بابا

  زیدختر داد که اسمش رو دن هیموقع خدا بهم  

  که ی. موقعیتو نبود یگذاشتم، ول 

  یاز پسرا یکیاومد دو سه ماه بعد  ایمن به دن زیدن

  شرکت به سیرئ

 زیو اونم اسم دخترش رو دن شهیدختردار م نیحس اسم

  .زارهیم

  : مکث ادامه داد یاز کم پس

و خالصه نون   میباهم رفاقت داشت یکمی نیمن و حس_

  دمیمدت گذشت فهم هی.  میهم شد یو نمک خورده 

زدم تا پول به دست  یمن، سرطان داره. به هر در زیدن

  و مداواش کنم. درخواست وام دادم به ارمیب

قرض   نیاما درخواستم قبول نشد . پول از حس سیرئ

  آبم ریگرفتم. کمکم کرد اما بخاطر پس ندادن پولش ز



باباش زد و از شرکت اخراجم کردن و دو ماه   شیپ رو

  . رم ُمردبعد دخت

  : رحم گفت یدر چشمانم براق شد و ب بابا

روز که زن  هیکرد .  وونمید نیآتش انتقام از حس_

  برد یسالگ کیدخترشون رو واسه واکسن  نیحس

و دخترش رو   میشد مارستانیبا زنم وارد ب مارستانیب

  تو رو  زمیو با شناسنامه دن نجایا می. اومدمیدیدزد

  . تو میکرد بزرگ

  

!! حاال   ینی... تو دختر اون نامرد، حس یستیمن ن زیدن

  رو تی عوض یهم نشون اون بابا

  شیآت گهیچون د ششیپ یببر فیتشر یتونیم دمیم بهت

  که شمی نم نیانتقامم خاموش شده. البته منکر ا

  یخال یچون جا  میمن و مادرت دوستت داشت لیاوا

  آرش که اومد یول یدخترمون رو پر کرده بود

از  شتری. مادرت ب شهیخود آدم نم یبچه  ی چیه میدیفهم

  نبود بهت یاالن راض یمن وابسته ات بود و حت



  .من مجبورش کردم سکوت کنه یول میبگ

ام  نهیزدن از س رونیکردم قلبم در آستانه ب یم حس

  . است

  . سخت و دشوار بود باورش

  .زل زده بودم به آنها یشده و با چشمان اشک  شوکه

  یخانه نباشم و از رو نیا یشد من بچه  ینم باورم

  .کردم یم یزندگ نجایانتقام ا

  . زدی نبض م قهامیقلب سراغم آمد و شق تپش

  : و خش دار گفتم سرد

 12آدرس خانواد ه ام رو بده!! _

 . مد کتابخانه اش رفتزد و سمت ک  یپوزخند بابا

از پوشه   یعکس و برگه به همراه گردنبند یسر کی

  : دیکش رونیب

  .نامردته یعکس همون بابا نیا_

  .است، نگاه کردم یمیکه معلوم بود قد یعکس به



در  یخاکستر   یبا چشمان آب یکه دختر بچها یمشک ی 

  . آغوشش بود

 قد بلند و جوان با چشم ها یمرد

 : داد ادامه

  ن. در ضمن تا 

  رایاخ دمیتهرانه البته شن  یآدرس شرکتشون تو نیا_

 پدرت هم اَ َخوا  لیجا به جا کردن . فام

  نجایا یتونیم ادیم دیکه صاحب خونه جد ندهیآ هفته

  که نندازنت دمیبهت نم ینیبعدش تضم یول یبمون

  !! رونیب

نبودم که اجازه بدهم   یاما دختر ختمیو فرو ر شکستم

  !! و خوشحال باشند نندیشکسته شدنم را بب

  !! بودم یم یقو دیبا

 یکه قو دادمینشان م دیاگر شده بود به تظاهر، با یحت

  .هستم

که از اتاق  ینفرت از دستش گرفتم شان و در حال با

  : گفتم زدم،یم رونیب



عرب   یها خیمن رو به ش یخواستیپس بگو چرا م_

  نیکه ا یی!! در هر صورت بابت زحمتا یبفروش

 بخشمتونینم چوقتیممنونم اما ه نیدیواسم کش سالها

  !!خطر  ی. سفرتون ب نیکه از خانواده ام جدام کرد

  . اتاق خودم شدم و پشت در نشستم وارد

بودن را از چهره بردارم و  ینقاب قو توانستمیم اکنون

  . رمیخودم عزا بگ یراب  ریدل س کی

 13گذاشتم و از ته دل زار زدم .  میزانوها   یرا رو سرم

  کرد؟؟ یبا من باز  چرا

نداشتم  یاطالع چیداشت، چرا من را که ه نهیپدرم ک از

  گناه بودم، طعمه کرد؟؟ یو ب

  میبلند شدم و همان طور که اشک ها قهیاز چند دق بعد

  رونیتخت ب ریساک ام را از ز دند،یبار یوقفه م یب

ام را درونش جا   یضرور  لیو لباس ها و وسا دمیکش

 .دادم

  یلیخ ینبود وقت زیخانه جا نیدر ا نیاز ا شیب ماندنم

  . شان خط زدند یراحت من را از زندگ



اتوبوس رزرو کنم که موجود نبود و  طی بل خواستم

  . رزرو کردم به مقصد تهران مایهواپ طی بل کی ناچارا 

  .انداختم  یبه خودم نگاه یقد  نهیدرون آ ی 

  . سرخ شده بودند م،یایرنگ در یچشم ها  دیسف

سرم جمع کردم و دم   یرنگم را باال  ییخرما  یموها

  . بستم یاسب

 یو وقت دمیسرک کش رونیبه ب واشیشب  ازدهی ساعت

  تمراحت شد که خواب اند، ساک ام را برداش المیخ

  . زدم رونیبه اتاقم ب یبعد از نگاه کوتاه و

 یخانه سپر  نیاتاق و ا نیا یام، تو یو نوجوان یکودک

 . شد

 میفردا صبح رزرو کرده بودم ن یکه برا یطیبل به

  .فرودگاه رفتم یانداختم و به سو ینگاه

که در بخش اطالعات کار   یاز صحبت کردن با خانوم  بعد

  یکرد و اطالع از زمان حرکت ام، رو یم

  .شدم اهاینشستم و غرق رو یصندل



سر بلند  یفرد ی رهیخ یلحظه با حس نگاه ها کی در

  بود میکه رو به رو یمرد یکردم و پس از مشاهده 

  ختهی پروا در چشمانم زل زده بود، تعجبم برانگ یب و

  . شد

من  یانداختم اما باز هم حس کردم رو نییرا پا سرم

  . زوم است

 14نگاه کردم.  یچشم ریو ز کالفه

زد و لب  یمرد که معلوم بود مسافر است، چشمک آن

 : زد

  شماره بدم؟؟_

  .زده شدم رتیح

  

 کم

  

  !! و پنج سالش بود یس کم



کرد و سر  ینگاهم م یزیبا لبخند چندش بر انگ همچنان

  . کرد یمرا برانداز  میتا پا

  .بانوان شدم یشدم و وارد نمازخانه  بلند

دختر جوان نشسته  کینسبتا مسن به همراه  یخانوم

  . بودند

  .چقدر بدبخت ام دمیخودم که آمدم د به

  .را نداشتم و رسما آواره شده بودم چکسیه

از چشمم روانه شد و بدون توجه به آن خانوم و   اشک

  .کردم هیصدا گر یدختر کنارش ب 

هم نگذاشتم و ساعت هشت    یخود صبح پلک رو تا

  . صبح به مقصد تهران روانه شدم

**** 

به ساختمان مقابلم انداختم و دوباره به آدرس  ینگاه

  .کاغذ چشم دوختم یرو

که  یبا نام یبود که بابا به من داد ول یآدرس همان

  . فرق داشت ی لیدر ساختمان بود، خ یرو

  . رفتم یسمت نگهبان به



  !! دیسالم آقا خسته نباش_

  . دیی سالم بفرما_

ساختمون شرکت  نی طبقات ا یتو خوامیعذر م_

  ......هست؟؟

نقل مکان کردن!! حدودا پنج  نجایوقته از ا یلی . خریخ_

 15.  شهیم یسال

  د؟؟یشرکتشون رو بد دیآدرس جد شهیم_

  . ستین یباشه مشکل_

  . ممنونم_

  . را گرفتم و با شوق به دانشگاه رفتم دیجد آدرس

  نکهیکنم فارغ از ا یم یشهر زندگ نیسال است در ا دو

  . هستند نجایبدانم خانواده ام ا

خودم را به دانشگاه  دیساعت کالس داشتم و با نیا

  . رساندمیم

  . شرکت و خانواده ام بود یکل کالس حواسم پ در



ام دست   یحواس پرت  یاستاد تذکر داد ول  یبار چند

  . خودم نبود

 دمیفهم ینم یچ ی نداشت امروز از کالس ها ه دهیفا واقعا

  .پس همان بهتر که سراغ پدرم بروم

  .گرفتم و آدرس شرکت را به او دادم یتاکس

را کنده بودم و با تمام پوست لبم  جانیاسترس و ه از

  . ضرب گرفته بودم نیپا، کف ماش

راننده که   یبودم که با صدا الیخ یایغرق دن دایشد

 . شد  شتریاسترسم ب میدیگفت رس

  . دندیلرزیاز شدت استرس م زانوانم

  . بود یمقابل ام ساختمان بلند و نوساز در

 یکه گفت طبقه  دمینگهبان آدرس شرکت را پرس از

  . پنجم است

بود که   نیو تمام فکرم ا دیلرز یبدنم م ادی ز جانیه از

  ست؟؟یرا بفهمند واکنششان چ انیجر یوقت

  پدرم زنده است؟؟ اصال

 16نه؟؟  ایشرکت هست  نیا در



در  کیبود که به  ییراس ت آسانسور راهرو سمت

  در اسم شرکت حک یو باال شدیختم م یا  شهیبزرگ ش

  . بود شده

بود چند قدم   ی. به هر بدبخت کردندیام نم یاری میپاها

  . آرام برداشتم و وارد شدم

 سالن بزرگ بود کیدر  یو صندل زیدر و چند م نیچند

.  

 یمنش زدمیکه حدس م یو زن  زیم کیجلوتر هم  یکم

  . بود یباشد، در حال گفت و گو با مرد

  :لرزانم گفتم  یرفتم و رو به او با صدا جلو

 نیحس  یمن با آقا دیببخش ن؟؟یسالم خوب هستس..._

  . اخوان کار داشتم

  . دیمکالمه ام سرش به سمتم چرخ دنیجوان با شن مرد

  : گفت یمنش  یو به جا دیباال پر شی ابرو یتا کی

  د؟؟یدار کارشونیچ_

  !!خانوم بودم نه شما نیمن با ا یول  خوامیعذرم_



  : نگاه کردم که دوباره مرد جوان گفت یبه منش  منتظر

. اگه یتا خانوم منش کترمی اخوان نزد ی_من به آقا آقا

  .در خدمتم دیبگ  دیدار یامر

اخوان  یبرادر آقا شونی. ا شونهی_ بله حق با ایمنش

  . هستن

  . زده براندازش کردم رتیح

  میداشت و از حق نگذر یا دهیورز کلیبلند و ه قد

  . بود افهیخوش ق

دختر جون!! حاال امرت رو بگو من به  یدی_خب دآقا

 17.   رسونمیاخوان م یگوش آقا

  :جواب دادم یسرتق با

و کارم رو بهشون  نمیرو بب شونیخودم ا دیمن با یول_

  .بگم

ندارن . منم مثل شما باهاشون کار داشتم  فیاالن تشر_

  . رفتن شیکه دو ساعت پ گنیشون م یمنش یول

  کنم؟؟ کاریپس من چخب _



  ه؟؟یضرور یلی کارت خ_

  .آره_

  . بتونم کمکت کنم دیخب به من بگو شا_

مرد،   نیپدرم باشد ا نیخودم فکر کردم اگر آقا حس با

 . آورد یاست و حتما من را بهخاطر م میعمو

  :دادم جواب

  م؟؟یصحبت کن  ییجا تنها هی شهیباشه . فقط م_

  : اشاره کرد یاش را خاراند و به اتاق شیر

  !!تو اتاق داداشم میبر_

تکان دادم و همراهش وارد اتاق  دییتا یبه نشانه  یسر

  .شدم

اشاره کرد  رفتیکه به سمت مبل م ینیاخوان در ح یآقا

  و به رسم احترام، منتظر ماند تا من نمیکه بنش

  .نشستم

  :لبخند شروع کرد به حرف زدن با



صداتون   یچ ی!! راست دییخانوم بفرما  شنومیخب م_

  ه؟؟یکنم؟؟ اسمتون چ

 18.  زهیاسمم دن_

اش را به  ینامم اول تعجب کرد اما کم کم جا دنیشن با

  . خشم داد و صورت اش قرمز شد

داشت  یکه سع یو در حال د یکش شیبه سر و رو یدست

  : باال نرود، گفت شیصدا

  !! خانوم زیدن  دییخب امرتون رو بفرما_

 ی وهیکرده بود و ش رییزده از لحن اش که تغ رتیح

  : نامم، آرام گفتم یادا

که من   نهیخالصه بهتون بگم ا یول هیمن طوالن انیجر_

  کردم که چند یخانواده زندگ هی ش یعمر پ کی

زشون پرس  ا ی. وقتستنیخانواده ام ن دمیفهم  شیپ روز

  یشرکتتون رو دادن ول یو جو کردم آدرس قبل

. خالصه گفتن   دینقل مکان کرد نجایبه ا دمین فهم 

  و اسمش هم نجاستیپدرت ا

  . منم اومدم دنبال یحس



  ...خانوا

  : دیدهن ام ماس یزد که حرف تو یبلند داد

چرا  م؟؟یاحمق یفکر کرد ؟؟یفرض کرد ی تو ما رو چ_

  ن؟؟یدار یبر نم چارهیمرد ب نیدست از سر ا

  . ندارم اومدم سراغ خانواده ام یمن قصد بد یول_

 زیو خودشون رو دن نجایز ما گم شده صد نفر اومدن ا 

  جا

 یکه دن  یکن!! از روز اهیبرو خودت رو س_

دادن،   شی عمل اومد و آزما یته کاش یاما وقت زدن

 . خون شون به خون داداشم نخورد

اخوان بخدا من اصال نه قصد سوء استفاده  یآقا نیبب_

  ... من فقط دنبال بابامم. من ی دارم نه اخاذ

  . دیادامه بدهم و بغض ام ترک نتوانستم

  : برخاست و سمتم آمد شیآلود از جا غضب

  تو و امثال تو با احساسات برادرم گهی د زارمینم ی 

 بلند شو خودت رو نزن به اون راه !! اگه اسم من حام_



شده   ی تکرار  گهینقشه ها هم د نی . انیکن یباز

دخترجون. پاشو بند و بساطت رو جمع کن و بزن به 

  چاک

  . ببرنت ان ینگهبان ها ب  گمیم وگرنه

خدا سند  توروخدا آقا بزار من باهاش حرف بزنم . به _

  . اصال من رو ستی ن یو مدرک دارم حرفم الک

  . اون بودم شیهمه مدت پ نیفرستاده. ا یرجب یمهد

دوباره  ه؟؟نکنهی!! حاال نقشه اش چ ه یر دزد، رجب 

  خوادیم

 خب  یاون از خدا ب یآهان پس بگو !! نقشه ها_

 19کنه؟؟  یشرکت رو خال یها حساب

ده باشه، بازم حق  اگه اون من رو رها کر یبسه !! حت_

  !! گردنم داره. حرف دهنت رو بفهم یپدر

سمتم حمله ور شد و  د،یاش که به اوج رس تیعصبان

  : دیرا کش م یمانتو نیآست

د پررو . گمشو تا نگفتم  یچشم سف رونی برو ب ایب_

  . انینگهبان ها از خجالتت درب



ام کرد و سر اکثر کارمندها به طرف مان  رونیدر ب از

  . برگشت

  .خجالت آب شدم از

ام کند و خودش هم   تیهدا رونیگفت به ب یبه منش رو

  . وارد اتاق شد

 وانیل یافتادم و هق زدم که منش میزانوها یرو ناتوان

 . دستم داد یآب

لحظه به لحظه   چ،یکه نداشت ه یتمام می و رنج ها درد

  . شدیم ادتریهم ز

  چه کار کنم؟؟ دانستمینم

  بروم؟؟ کجا

کس شده    یرسما ب ،ینه خانوادها ،یشناسنامه ا  نه

  . بودم

  .دست بردار نبودم دم، ید یمن تا پدرم را نم یول

عکس گردن بند و شماره ام را  م،یاز عکس ها یکپ کی

  دادم و خواهش کردم که حتما به دست آقا یبه منش

  . ندهد می به ظاهر عمو  یآقا نیبرساند و به ا نیحس



خوابگاه  یآخر، درمانده از شرکت خارج شدم و سو در

  .راه افتادم

  . نشد یخبر چیگذشته بود و ه یهفته ا کی

 20بود که پدرم من را نخواهد .  نیترسم از ا  تمام

ست  میپس اندازم تمام شدند و مجبور شدم ن یها پول

  . ام را بفروشم

سرم آورد و  یکه بابا مهد ییبه درد آمد از بال قلبم

  . اش کنم نینفر امدیآواره ام کرد اما دلم ن   نطوریا

ام گذاشتم و به  فیک یکه بابا به من داد را تو یمدارک

  . رفتم نیسمت شرکت آقا حس

 ینبودم که پا پس بکشم و تا پدرم را هم نم یدختر من

  .شدم ینم الیخیب دم،ید

  . اندازنمیب رونی ب سیبار با پل نیاگر ا یحت

رفتم که با  یشرکت شدم و به سمت همان منش وارد

  . اخم کرد دنمید

  : زدم و گفتم یلبخند



  شیام که چند روز پ یسالم خانوم . من همون دختر_

  اخوان ی اومدم و ازتون خواستم مدارک رو به آقا

  د؟؟یبه دستشون رسوند شد؟؟ ی. چ دیبد

  . نه نرسوندم_

  :تعجب گفتم با

  چرا؟؟ دیبگ شهیم_

به   یزیخواستن . گفتن من چ  نطوریا یچون آقا حام _

  .اخوان نگم یآقا

  ست اصال؟؟ کارهیکرد . اون چ خودی ب یآقا حام_

دردسر  رونینوم . برو بحرف دهنت رو بفهم خا_

  .درست نکن

  .رمینم یی جا نمیرو نب نیتا آقا حس _

که متعلق  یو سمت همان اتاق دمیطرف ام آمد که دو به

  . بود رفتم نیبه آقا حس

  ...اقبال ایشانس  ای

 21...  ستی ن ایاتاق هست  نیا یتو ای



 یاتاق انداختم که منش یوقفه خودم را تو  یزدم و ب در

  . نشد فمیحر یول دیرا از عقب کش میبازو

 ی حدودا پنجاه ساله رو یمرد ی 

 دیما با اخم پرس دنینشسته بود و با د زیپشت م صندل

:  

  ! ؟نجایچه خبره ا_

فرق   کیبود که از او داشتم با  یعکس هی شب چهرهاش

  بودند و خطوط چهره اش دتریسف شیکه موها

  .آشکارتر

باهاتون حرف   دیاخوان تو رو خدا اجازه بد ی_آقا زیدن

  .رو بهتون بگم یمهم  زیچ دیبزنم با

  .شر درست نکن َرونیبرو ب ای_ بیمنش

  . من به شما وصله ی ندهی_آقا تو رو خدا. آزیدن

  : کرد اخم

  دختر؟؟ یگیم یچ ؟؟یچ یعنی_

  : دیدستم را کش شتریب یمنش



  .رونی ب ایآقا. ب گهی_چرت م یمنش

  : افتادم و با اشک گفتم هی به گر ناگهان

  .جون بچه ات آقا بزار باهات حرف بزنم_

 رونیخواست ب یدلش به رحم آمد که از منش انگار

  . برود

 وانینه، ل ایمرد که هنوز مطمئن نبودم پدرم هست  آن

  . به دستم داد یآب

نشست و با   م یخوردم و تشکر کردم که رو به رو یقلوپ

 22ام را از نظر گذراند .  یدقت سر تا پا 

  یو لحظه ا دیصورتم چرخ یتمام اجزا  یرو  نگاهش

  . چشمانش را با درد بست

 : کرد سیاش را با زبان خ لب

  .کن ی. البته اول خودت رو معرف شنومیخب م_

  پرسم؟؟سوال ازتون ب ه ی تونمیچشم . فقط قبلش م_

  .بپرس دخترم _



  میبرا بیمرد عج نیدخترم از زبان ا یکلمه  دنیشن

  : بود نیدلنش

  د؟؟یاخوان هست نیحس  یشما آقا_

که  یبا من داشت کاریبله خودمم . حاال شما بگو چ_

  ؟؟یزد شیخودت رو به آب و آت  نقدریا

در آمد و بعد از آن آقا  یجواب بدهم که صدا  خواستم

  . وارد شد  یحام

 نیاخم کردم و رو برگرداندم و او کنار آقا حس دنشید با

  . جا گرفت

  : کرد و رو به من گفت سالم

  کاری چ نجای _ تو ایآقا حام ؟؟یرد ش نجا یا ی فرسخ

  از صد یمگه نگفتم حق ندار ؟؟یکنیم

  د؟؟یشناسیرو م گهی_شما همدن یحس آقا

که اومدم شرکتتون باهاتون   شیپ ی_بله هفته زیدن

  به ظاهر محترم من رو انداخت یآقا نی حرف بزنم، ا

  . رونیب



منم در خور شأنت  یگفت اتی_ حقت بود . جفنگ ی حام آقا

  . باهات برخورد کردم

  ؟؟یکار رو کرد نیتو ا ؟؟ی_حامن یحس آقا

  . _آره گفتم که حقش بودی حام آقا

 23. شنومی. بگو دخترم م   هیافخوب ک یل ی _خن یحس آقا

  : و گفتم دمیکش یقیعم نفس

کردم  یفکر م شیسالمه و تا حدودا ده روز پ ستیز. ب 

  شما دونمیام . نم یرجب یدختر مهد

 یمن اسمم دن_

 هینه اما گفت که با شما رفاقت داشته.  ا ی دشیشناسیم

  تو یخارج ول میریم میروز بهم گفتن ما دار

گفتن تو دختر ما  دمیرو که پرس لشی. دل رانیا یمونیم

  !! یاخوان نی. دختر حس یستین

  . ام گرفت اما نگذاشتم بترکد بغض

  :شوکه شد و من ادامه دادم نیحس آقا



 رونیشون ب یراحت من رو از زندگ یلی بعدش هم خ_

  نینه. اما ا ایراست گفتن  دونمیانداختن . آقا من نم

  س تنها 

  و نه یا  هیداره، نه سرما یخونه ار تنهام که نه  

 دخت هیچون االن  امی شما ب شیمن بود که پ شان

حرفا رو به برادرتون هم  نیا ی. همه یا شناسنامه

  . نداد تیگفتم اما اهم

  . کردیمات برده فقط نگاهم م نیحس آقا

که دست از تماشا   شناختی م میمن را از چشم ها اییگو

  . داشت یکردنشان بر نم

من  یدست برداشتن از آن نگاه مهربان اش برا قتایحق

  !! سخت بود یهم کم

  !خود او را چه بنامم؟ ریدر ضم دانستمینم هنوز

  .کردم یگفتن اکتفا م نیبه آقا حس نیهم یبرا

  !؟ یکه ثابت کنه تو دختر من یدار ی_مدرکن یحس آقا



 هیعکس از شما و  هیگردنبند دارم،  هی _بله من زیدن

  هیکه  میقبل ی عکس از خانواده  هیبغلتون و  یبچه تو

به  ایدادم اما گو تونیاز همه شون رو به منش  یکپ

  . دیها به دست شما نرس ی خواست بعض

ابروانش  انیام شد، اخم م هی کنا یکه متوجه  یحام آقا

  . جا خوش کرد

دادم   نیگردنبند را به آقا حسعکس و  یاصل  ی نسخه

 24.  ختی که تعجب اش را برانگ

گردن بند   نیداستان گفتن و ا هیر من، تا االن چند نفر  

  و به همراه دوتا عکس نشونت دادن؟؟

 _برادیحام

  هان؟؟

دستش را به عالمت سکوت باال آورد و بعد  نیحس آقا

  : پشت گردن بند را به او نشان داد

براشون  زیاسم دن نیکه اومدن، پشت ا ییاونا یول_

  .حک شده زی گردن بند اسم دن نیحک نشده بود . اما ا

  !! کرده بودم یدخترم حکاک یکه من برا همونطور



 از کجا گه؟؟یدرست م ن ی_خب از کجا معلوم ایحام

  رو پشت گردن بند حک زیمعلوم مثل تو اسم دن

  نکرده؟؟

 نیاز ا چکسیبه جز من و مادرش ه ی_ ول ن یحس آقا

  . نوشته خبر نداشت

توانست برادرش را قانع کند،  یکه انگار نم یحام

  . زد هیتکان داد و به مبل تک  یمتأسف سر

  : گفتم نی به آقا حس  رو

گفتم قصدم   دم،یاخوان رس ی من قبال هم که خدمت آقا_

  عمرم پول یتو یکاف یو به اندازه   ستین یاخاذ

که   یکردن خانوادمه!! خانوادها دای. قصدم فقط پدمید

  سال از داشتنش محروم بودم. از همه مهم تر ۲۰

  یچی شناسنامه ندارم. اگه ثابت شد من دخترتونم ه نکهیا

  کنم و  یکه باهاتون زندگ نیا یحت خوامیازتون نم

خوام که شناسنامه ام رو بهم  یبشم . فقط م سربارتون

  .کنم یخودم زندگ یبرا ایدن یگوشه  هیتا برم  دیبد

  : زد و گفت یلبخند نیحس آقا



. یان ا ید شی آزما یبرا میریاواال دخترم فردا صبح م_

  عمرا اجازه یدوماا اگه ثابت شد که شما دختر من

چشم منه و تا هر وقت   ی. شما قدمت رو ی بر ییجا بدم

  یمن زندگ یخونه  یتو  یتونیم یکه دوست داشت

  .یکن

  : لبخند گفتم با

  . ممنونم ازتون_

و آدرس خوابگاه ام را دادم و بعد از   لیموبا شماره

  . زدم رونیب یخداحافظ

 25آرام شده بودم .   یلیخ اکنون

را گفتم و از همه مهم تر حس کردم به  انیکه جر نیا

  . را باور کرده است  میدارد و حرف ها مانیمن ا

و راه  دمیرا د نیخوابگاه آقا حس یصبح جلو  فردا

  .میافتاد

  . لحظه ترس وجودم را فرا گرفت کی

دروغ   یبابا مهد یمبادا حرف ها نکه یاز ا ترس

  باشد؟؟



  اده باشد؟؟فرست نجایمن را ا یرد گم کن یبرا مبادا

  برود و من دخترشان نباشم؟؟ میآبرو مبادا

  !!شدمیم وانهیداشتم د قتایحق

 ریکردم، ز ی تکرار م شهیرا که هم  یبستم و ذکر چشم

  .لب زمزمه کردم

  .آمدم رونیاز اتاق ب شیاز انجام چند آزما بعد

  . خارج شد ی گر یهم از اتاق د نیبعد آقا حس قهیدق چند

  .ستادمیسمتم آمد که بلند شدم و ا به

  .اما نتوانستم میباز کردم تا مشکل ام را بگو لب

  : که گفت دیفهم انگار

  شده؟؟ یزیبگو دخترم چ_

  : من و من گفتم با

 یعنیمن همون طور که براتون گفتم شناسنامه ندارم _

  دخترش رو ازم گرفت و چون یبابام شناسنامه 

 زدهیخوابگا ه ما تا دوازده_س میهست دیع کینزد

  یرو دارم برم نه خونه  یی. منم نه جالهیتعط نیفرورد



اما  گمیرو م نیخوام که ا یعذر م یلیاز اقوام . خ یکس

  شهی ازتون دارم. اگه م کیدرخواست کوچ هی

چند   نیکه ا دیکن دایمن پ یرو برا  ییجا هیو  دیکن لطف

 26خوابگاه اونجا بمونم .  ییروز رو تا بازگشا

  .باشه دخترم چند لحظه صبر کن_

  یکنم با آقا حام یتلفن اش را درآورد و گمان م سپس

  . تماس گرفت

ماجرا را به   نیآمد و آقا حس یساعت بعد آقا حام ربع

  شخندیکرد که با ن فیتعر شیطور خالصه برا

  : گفت

  .هیاخاذ ی 

خانوم   ینشده خواسته ها یچی بفرما داداش هنوز ه_

 شروع شد . گفتم که پ

  :انداختم نییرا پا سرم

رو دارم نه  یازتون اما من نه کس خوامیبازم معذرت م_

  .بمونم ییدارم که بخوام جا  یشناسنامه ا

  ؟؟یرو دار  تی_داداش تو هنوز خونه مجردن یحس آقا



  ست،یبود قصد برادرش چ دهیکه انگار فهم یحام

  : زد یزورک  یلبخند

  _آره داداش چطور مگه؟؟یحام

که خوابگاهت باز بشه   یتا روز زجانی_دنن یآقا حس ی 

  خونه

  هم قول ی. من و حامیمون یم  یحام مجرد

  . میکه دورادور هوات رو داشته باش میدیم

  .نگاه شان کردم دیترد با

  . اند بهیچه باشد باز هم غر هر

به برادرش  نیام شدند که آقا حس دیترد ی متوجه   ایگو

  : نگاه کرد و گفت

که امن   دهینگران نباش جات امنه !! داداشم قول م_

  . باشه و ازت مراقبت کنه

کرده  لیرا به او تحم یز ی که انگار به زور چ یحام

  : باشند، گفت

  .دمیبله قول م_



 27 د؟؟یندار ینون . کار_بازم ممزیدن

  . _نه به سالمتنیحس اقا

اش  نیبه سمت ماش یجدا شدم و با حام  نیآقا حس از

  . میرفت

که  نمیدرها را باز کرد و خواستم عقب بنش موتیر با

  : گفت عیسر

  !! نی. جلو بش ستمیات که ن یراننده شخص _

  : گفتم تخس

  !! خوامینم_

  : زد  یپوزخند

 . خورمت یعموجون نمنترس _

  . میدور شد شگاهیجلو نشستم و از آزما   ناچارا

  : سمتم برگشت و گفت کوتاه

  . کمربندت رو ببند_

  !! خوامینم_

  دن؟؟یبر خوامینافت رو با نم_



  . ادینم ادمی دونمینم_

  .کمربندت رو ببند حرف اضافه هم موقوف_

  : زد یشخندیچشمان گرد شده نگاه اش کردم که ن با

  ؟؟یدیآدم ند هیچ_

که به لطف  دمیادب و پررو کم د ی. آدم ب دمید ادیآدم ز_

 28. نمیبیشما دارم م

  : و کالفه گفت دیبه صورتش کش یدست

ادبم نه پررو. حق بده به من که   یمن نه ب زیدن نیبب_

  که برادر زاده ام گم یکنم. از روز یرفتار م  نطوریا

با چشم خودم پرپر زدن و نابود شدن داداش و زن  شد،

  به ده نفر کی. از اون موقع نزددمیداداشم رو د

ها  شیجا زدن . بعد از آزما زیو خودشون رو دن اومدن

  . منم دوس ندارمستنیمشخص شد هم خون داداشم ن

باهات   گهید ی طور بار هم  نی. اگه ا نمیرو بب شیناراحت 

  . بود که ازم خواست ن یبرخورد نکردم بخاطر حس

با تو ندارم !! اگه   یگذشته، من که پدر کشتگ نایا از

  یکه خب قدمت رو ،یبرادرم  یمشخص شد بچه 



اون  یستی اما اگه مشخص شد برادر زادهام ن چشم،

  کنم که یادبت م ی!! خدا شاهده جوریموقع با من طرف

  یباز یبا احساسات کس یتا آخر عمرت هوس نکن گهید

  ؟؟ی. ملتفت شد یکن

  :گفتم رونیبه ب رهیاز او گرفتم و خ چشم

شما   دونمیام. نم یباز  لهینه آدم ح گمیمن نه دروغ م_

  من دی. البته حق هم دار د یهم چرا حرفم رو باور ندار

. اما اقا  دیام و بهم اعتماد ندار بهیغر هی ی. منی کس

 ی از سر اجبار و ب نجامیمن اگه ا دیرو بدون نیا یحام

،  کردیخنده هام گوش فلک رو کر م یعمر صدا هی که

  و شب و روز خواب ندارم. تنها دمیده روزه نخند

تنمه. راستش امروز با خودم فکر کردم  ی لباسا مییدارا

  اسم صداش زدم نیعمر به ا هیکه  یینکنه بابا

نکنه دروغ گفته   چوندتم؟؟ی و پ نجایمنو فرستاده ا یالک

  شما هم بره؟ ؟ من شی و آبروم پ نجانیخانوادهام ا

شما هم   یها  دیرو از دست دادم. از تهد زمی همه چ گهید

  رو زیه همه چ یپمرگه!! من  تشیندارم. نها یترس



  . دمیتنم مال به

و همه کس   زیوقته از همه چ یلی. خ دمی وقته بر  یلیخ

  ...یبر

  . ادامه بدهم نتوانستم

  یهمان اشک ها تایبه هم فشرده شد و نها میگلو

  ...یشگیهم

  کیو سپس با  ستادیا یچند لحظه بعد کنار   یحام آقا

  . برگشت  وهیآبم

  : را سمتم گرفت یو دستمال کاغذ وهیآبم

رو   نیا ریناراحتت کنم . بگ  خواستمینم خوامیمعذرت م_

  . اشکات رو هم پاک کن یا یسر حال ب کمی بخور 

 29نکن.  هیگر گهید و

  :بغض گفتم با

  !! خوامینم_

  : کرد و گفت ینچ



دهن  ؟؟یکلمه دار نیبه ا یبچه جون تو چه عالقه ا_

  بخور وگرنه به زور ری. بگ یکرد سی من رو سرو

  !! ها دمتیم

را از دست اش گرفتم و  وهیرا پاک کردم و آبم میاشکها

  . قلوپ خوردم کی

به خوابگاه  دنیساکت بودم و تا رس  ریمس ی هیبق

  .نکردم  یصحبت

ام و گرفتن   ل یباال رفتم و بعد از جمع کردن وسا عیسر

  .اش رفتم نی خروج، به سمت ماش یبرگه

  . ستادیا یبعد مقابل ساختمان قهیدق ستیب

را از صندوق عقب  میچمدان ها یو آقا حام میشد ادهیپ

  . دیکش رونیب

و با دست اشاره  ستادیدر آپارتمان ا یبعد جلو یلحظها

  .کرد وارد شوم

مورد جنتلمن وار رفتار   کی  نیا یبود حداقل تو خوب

  . کردیم

  : لب گفتم ریخانه چشمانم چهارتا شدند و ز دنید با



  بازار شام؟؟  ایخونه ست  نجا ی!! ااخدای_

  : شد و بامزه سرش را خاراند وارد

رو هم  زایچ نی هم یکرد؟! خونه مجرد شهی چه م گهید_

  .داره

نگفتم که به سمت تنها اتاق خانه رفت و بعد از  یزیچ

 30گذاشتن چمدان ها گفت : 

و بهت سر   امیم یفعاال اتاقته . منم هر از گاه نجایا_

  رو دارن نجایا دیکه کل قاممی. به دوستام و رف زنمیم

  التی. همه جوره خیتا راحت باش انیمدت ن هی سپرمیم

  که ستین یتخت باشه . هم جاش امنه هم کس

خودته راحت   یمثل خونه  نجایا یکنه. راست تتیاذ

  .یبرات که شب ها در رو قفل کن زارمیهم م دیباش. کل

  .زدم و تشکر کردم لبخند

  . به من داد اطی را هم محض احت  شمارهاش

  . زد رونیکرد و از خانه ب یخداحافظ سپس

  .دمیخانه کش یتو یسرک



 نه؟؟ ا  ای گذاشتمیخانه م دیاسم اش را با دانمینم واقعا

  . جا پر از آشغال بود همه

آشغال ها را جمع کردم   یو همه  دمیدستکش پوش دوتا

  . شستم  زیو حمام را تم ییو دستشو

خانه گشتم تا جارو   یسوراخ سنبه ها یاز آن تو بعد

  .کردم دایرا پ یبرق

اتاق خواب را مرتب کردم و به  دن،یاز جارو کش بعد

  . سمت آشپزخانه رفتم

خوابگاه هم کامال   یمتنفر بودم و تو یفیاز کث واقعا

 .کردم یم تی نظافت را رعا 

جعبه  چ،یساندو  یکاغذها وان،یپر بود از ل آشپزخانه

  .فی کث یو بشقاب ها تزایپ یها

  . بعد از سه ساعت، کارها تمام شدند  باالخره

دستکش ها را درآوردم و به اتاق خواب   یخستگ با

  . رفتم

  . و لباس برداشتم تا به حمام بروم حوله



ام را از  یخستگ یکه حساب یاز دوش گرفتن مفصل بعد

  بودم که دنیتن ام درآورد، مشغول لباس پوش

  . ر خانه آمد 

 31د یصدا

  زیرا ت میر حمام رفتم و گوش هاپشت د ع ی ترس سر با

  .کردم

  . آمد یم یزن و مرد یصدا

 . رفت یمرد م  یبا ناز و عشوه، قربان صدقه زن

  کنم !؟ یمن چه غلط حاال

  . حمام آورده بودم یام را تو یخدا گوش  شکر

آن خانوم متعجب تر ام   یرا برداشتم که صدا لیموبا

 . کرد

  !!خوامیاالن م نیعشقم هم ی_وازن

  ؟؟یخوا یم ی_جون !! چ مرد

پچ زد که مرد قهقهه  واشی یز یآن خانم چه چ دانمینم

  . سر داد یبلند ی



  . دیکش یم کی بار یکار داشت به جاها  نکهیا مثل

  :را گرفتم یحام یشماره عایجنباندم و سر دست

  خونه؟؟ یشما اومد یآقا حام_

  نه چطور؟؟_

  . ادیزن و مرد م هی  یآخه صدا_

  تو؟؟ یی. کجارسونمیاالن خودم رو م_

  . حمامم یتو_

  . باشه اومدم_

 32آمدنش در حمام منتظر ماندم.  تا

گذشته بود و من خدا خدا کردم زودتر برسد   قهیدق چند

  . کنند دایتا مبادا آن دو نفر مرا در حمام پ

  . دیچیخانه پ یدر فضا یحام یکه صدا دینکش یطول

  : به در خورد یکه تقه ا دمیکش یآسودگ ی از رو ینفس

  ؟؟ی خوب ز؟؟یدن_

 یسرک م رونیکه به ب یرا باز کردم و در حال در

  : گفتم دم،یکش



  رفتن؟؟_

  . ستنین بهیغر رونیب ایب_

به سر و وضع ام  یسرم را مرتب کردم و نگاه ی حوله

  . انداختم

  . بود دهیام بلند و پوش لباس

اش باز و اندام  راهنیپ یکه دکمهها یجذاب جوان و مرد

  در یبودند، با جام مشروب انیاش نما یورزشکار

هم در  یمبل نشسته بود و دختر لوند و دلبر یرو دست

  . آغوشش لش کرده بود

  . دیسالم دادم که سرشان به سمتم چرخ  آرام

  : زد یجوان پوزخند مرد

  !! کیعل_

و ژست خاص اش ادامه  شخند یبا ن یرو به حام سپس

 : داد

 یخان نگفتن مهمون دارن وگرنه خدمت نم یحام_

  !! یپریکه با بچه سال م نمیب ی. عموجون م میدیرس



 33نشست و گفت :  یحام

مدت دست  هی قامهیاز رف ی کیخواهر  زیببند بابا . دن_

  .من امانته

 یآشپزخانه رفتم و مشغول ظرف ها شدم ول به

  . دمیشن یرا به وضوح م شانیصدا

  دخترا دس ت تو امانتن؟؟ ی_ ا همه  مرد

حالت خوش  یخورد  ادیز یآب شنگول  نکهی_مثل ایحام

  نیاز ا  شتریامانته ب یعنی. گفتم امانته  ستین

  !! نشو چمیپاپ

د من که مثل تو ب یباال ول ختمیر ی_آره حساب مرد

  .ستمیمست ن

من   یمگه نگفتم تو خونه  نجا؟؟یا نی_چرا اومدیحام

  د؟؟یغلطا نکن نیاز ا

  : گفت یبا لحن تند دختر

خونه خودم  ایبه رادمان گفتم ب امیب خواستمیمن نم_

 که،  می. بعدشم جرم نکرد یحام یخونه  میگفت بر

  .میستیپسر دوست دختر هم ن دوست



  .میدار تیمحرم غهیو ص مینامزد

  ادینداره. من بدم م ی. به من ربط ی_حاال هر چیحام

  . رهی صورت بگ یتو خونه ام کثافت کار

 هیانگار تا حاال دستش به  زنه یجور حرف م هی_رادمان

  نجایماده هم برخورد نکرده!! تو که ا یپشه 

  !! قی رف پاتوقته

  دونمیهم که بکنم م یخودمه هر کار ی_خونه  یحام

  تو و نگار اگه فردا روز ی. ول ادیصداش درنم ییجا

  اول دفعه بابات ن،یباال آورد یگند هی

  

خونه ات رو دست  دیچرا کل  گهیم رهیگی خر من رو م 

  .یپسرم داد

خوب بسه کم موعظه بخون واسه من .  یلی _خرادمان

  .پاشو نگار

  .عشقم می_برنگار 



ترکش  یصدا دیفقط مواظب باش دی _آره بریحام

  یچند روز هی!! رادمان توأم  ادیترکوندن هاتون در ن

  نجایا

  .شهینشو مهمون ام معذب م یآفتاب

  ._باشه فعالرادمان

رنگ به رنگ  دمیخجالت کش یمقدار شانی حرف ها از

 34شدم. 

  :گفتم یرفتند رو به حام یوقت

  .ها  کنمیم یفوضول دیآشنات بودن؟؟ ببخش_

  : کرد گفت یکه با تعجب خانه را نگاه م  ی در حال یحام

  زیخونه رو تم یبرادر زادهام بود با نامزدش. راست_

  دستت درد نکنه واقعا حالم ازش داشت به ؟؟یکرد

  . خوردیم هم

مرد، برادرم  نیا یعنیبه او و متعجب بودم .  رهیخ

  بود؟؟

  : ذهن ام را خواند که گفت انگار



  .که اسمش محس ن نیحس یش دوقلو 

 داداشم . دادا یکینه !! پسر اون  نیپسر حس_

  ! دوقلوعه؟ نی آقا حس یعنی_

چرا بابا   ؟؟یزنیصداش م  نیآره. حاال چرا آقا حس_

  ؟؟یگینم

  . ستی مشخص ن یز یهنوز که چ _

خانوم  زی. خب دن یهست یهوم!! معلومه دختر عاقل_

  سفارش بدم؟؟ ای یبپز یشام هم بلد

  .خسته ام یلیاالن خ یبلدم ول_

  ؟؟یخوب . با جوجه موافق یلیخ_

  .خوبه_

  :من و من ادامه دادم با

  اد؟؟یم  یک شایجواب آزما یراست_

  : خنده گفت با



مراحلش اما از  دیکشی ماه طول م هی واال حداقل _

 ادیرفت و آمد ز شگاهی که داداشم تو آزما ییاونجا

  داشته

کارت   یاونجا آشناست، دو_سه هفته ا ییجورا هی و

ت پنج روزه  الیحدودا بعد از تعط شهی. م  شهیجور م

  ی

 35. نوروز

  . آهان_

  . ماندیگفت که شب م یاز خوردن شام، حام بعد

هال بخوابم که مانع شد و خودش رخت   یتو  خواستم

  . دیبرداشت و در هال خواب یخواب

کنار تخت    نیزم یرا رو  یگریهم رخت خواب د من

  .شدم هوشیب یخواب پهن کردم و از خستگ 

**** 

حوصله ام سر  دایخانه بودم شد نیکه در ا یروز چند

 . رفتیم



 یاوقات به من سر م یبود که گاه یهم تنها کس یحام

  . زد

تنها   گریبعد از آن د یول دی خواب  نجایهم ا  گریشب د دو

  .بودم

  . دیزنگ زد و حاالم را پرس یهم چند بار نیحس آقا

آشپزخانه مشغول درست کردن ناهار بودم و دل ام   در

  . کرده بود یناجور هوس قرمه سبز

  . قفل درب خانه آمد یتو  دیچرخش کل یصدا ناگاه

 یکه مبادا دوباره دوستان حام دمیسرک کش آهسته

  . باشند اما خودش آمده بود

وارد خانه شد و بعد از   لهیپر از وس لونیدو نا با

  : گذاشتن آنها در آشپزخانه گفت

  !! خودت یبرا  یپا سر آشپز هیکه  نم یبیبه به م _

  ن؟؟یهست، ناهار خورد میحال  ییزایچ هی_

امروز  ستم ی اگه مزاحمت ن ینخوردم ول یزینه چ_

  . شمیمهمان تو م



 36خودتونه .  یهم که خونه  نجایا نی ست یمزاحم ن_

  . در کنم یخستگ کمیخوبه پس تا آماده بشه من _

  . باشه_

مکان   گریرا که حال د لیمشغول شدم و وسا دوباره

  :ها جا دادم نتیکاب یبودم، تو دهیشان را فهم

  ؟؟یآقا حام_

  بله؟؟_

فروشگاه هست؟؟  ایدور و اطراف پاساژ  نیا گمیم_

  .ستمیمنطقه وارد ن نیبه ا ادیمن ز

  ؟؟یکن دیخر یخوا یآره هست چطور؟؟ م_

خواستم   یخونه م یکم حوصلم سر رفته تو هیاوهوم _

  ازیچند تا خرت و پرت ن هیبزنم، بعدشم  یسر هی

  .بخرم دیکه با داشتم

  . میری باهم م یپس عصر یاوک_

  . خوام برم ینه خودم تنها م_

  ! ؟یمطمئن_



  .آره_

بگو تا برات   ستیاگه همراهت ن ؟؟ی پول مول چ_

  !!بزارم

  . دارم ینه به اندازه کاف_

  . دیای ب زیکه آماده شد دعوتش کردم سر م ناهار

از خوردن غذا تشکر کرد و آدرس پاساژها را گفت   بعد

  . و رفت

 یو راه دمیلباس پوش  یهم بعد از استراحت کوتاه من

  . شدم دیخر

 یکار یب یکه تو دمیدست لباس و چند عدد کتاب خر چند

  . ام بخوانم تا حوصله ام سر نرود

 کیبود  یکه آن حوال یاز آن هم از سوپر مارکت  بعد

 37. دم یپفک، کاکائو و لواشک خر پس،یعالم چ

**** 

 لی بود که من سال تحو یسال نیاول نیبود و ا دیع شب

  . تنها بودم



 نم،یبچ نیاصرار کرد اگر دوست دارم هفت س یحام

  اما من قبول خردیرا هم خودش م شی ها لهیوس

  .نکردم

را شانه کردم و  میو موها دم یدست لباس نو پوش کی

  . دوش ام انداختم یرو

و بعد از خوردن  دمیخودم تدارک د یبرا ی مختصر شام

  . نشستم ونی زی، مقابل تلو

  شهینبود و من تنهاتر از هم یاز حام یخبر  امشب

  .بودم

  میکه ناگهان اشک هابه قرآن خواندن کردم  شروع

  . صورت ام شدند یروانه

را به صورت ام چسباندم و از ته دل صاحب اش   قرآن

  . را صدا زدم

  کیتماس گرفت و تبر ن یشد آقا حس ل ی که تحو سال

  . گفت

داد اما من کسل بودم و  یشب را نشان م 9 ساعت

  . گرفتم بخوابم میتصم



 یچند ساعت خواب بودم که با صدا زدن ها دانمینم

  . شدم داریب یآرام

خواب   یهستم ول دنیفکر کردم در حال خواب د ابتدا

  . نبود

  یچشم ها  دنیسرم نشسته بود و با د یباال یحام آقا

  : بازم گفت  مهین

  !!مبارک دتیسالم خانوم . ع_

  !! یوا یا

  ینامناسب تیبا چه وضع دمیام . ل تازه فهم یحام مقاب
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  . چشمان ام گرد شدند   یلحظها

  : و پشت سر هم گفتم دمیسرم کش یرا رو پتو

تا من لباس  رونیب دیبر شهیشما هم مبارک م دیع_

  . امیبپوشم و ب

  : دیخند

  .رونی. من رفتم بمیتسل_



 رونیو ب دمیدست لباس مناسب پوش کیشدم و  بلند

  .رفتم

  یبلند اش را رو یپاها لکسیمبل بود و ر یرو یحام

  . انداخته بود زیم

  کیبرداشت که نزد زیم یرا از رو شیمن پاها دنید با

  : شدم

  . دیداشته باش یسال خوب دوارمیمبارک ام دتونیع_

 : باز کرد  میخودش جا برا کنار

  .تو یبرا نی . همچننیبش_

  .کردم و نشستم تشکر

  : برداشت و سمت ام گرفت یجعبه ا  زیم یرو از

  .مهمونم یمن برا  ی هیهد نمیا_

  : کردم تعجب

 39!!  ستیکارا ن نیالزم به ا_

خونمه و سال   یکه تو یمن عادت ندارم به کس یول_

  تشکر از یندم . البته برا یدیع مونه ی م لیتحو



  یچند مدت هم هست . باالخره هر چ نیا  یتو زحماتت

  و از همه یمهمونم کردباشه چند تا ناهار و شام 

 گهی د ریبابا بگ ی. ایکرد زی بازار شام ام رو تم مهمتر

  !! دستم خشک شد

  . جعبه را گرفتم و مجددا تشکر کردم متبسم

  : باال انداخت و گفت ابرو

  ؟؟یبازش کن یخوا ینم_

را باز کردم و با ذوق به ست جواهرات نقره نگاه  جعبه

  .کردم

  ؟؟یدیپسند_

 باشه جبران کنم یخوشگلن ممنونم ازت . عمر یلیخ_

.  

  . قابل تو رو نداره_

گپ زدن رفت و من که هنوز خواب  یبعد از کم یحام

  .شدم هوشیدر چشمانم بود ب

**** 



  .دمید یرا کمتر م یحام دیع یروزها  ی هیبق

 شد شتریب گرید یاسترسم از روزها  نینهم فرورد روز

.  

دلم  یو من دل تو دیایب شمانیقرار بود جواب آزما فردا

  . نبود

  . افتدیب یدانستم قرار است چه اتفاق ینم

به خانه آمد و گوشزد کرد که اگر با   یهنگام حام شب

  آمده ام بهتر است هر چه زودتر اعتراف شینقشه پ

  . ه را ترک کنمخان  نیو ا کنم

 40جواب اش را هم ندادم .  یبار حت نیاما ا من

صبح،  ۴صدا تا ساعت  یاتاق خواب رفتم و آرام و ب به

  . کردم و در دل خدا را صدا زدم  هیگر زیر کی

  . حرف هاست نیمن بزرگتر از ا یبودم خدا مطمئن

حکمت اش است و من  د یایب شیهر حال هر چه پ به

  .ندارم یاعتراض چیه

  !! طور به صالح من است نیا دیشا چون



شدم و بعد از مرتب کردن   داریب شهیاز هم رترید صبح

  . آنجا نبود یرفتم اما حام رونی ب میلباس ها

به جانم افتاده بود و از  ی ناجور  یو دلهره  استرس

  . شکمم درآمد یهم صدا یطرف

نشستم و شروع به خوردن صبحانه کردم و مدام   ناچار

  . ساعت بود یچشمم پ

 یدر فکر فرو رفته بودم که درب خانه با صدا قایعم

  دهیباز شد و بعد از آن محکم به هم کوب یناهنجار

  . شد

  دنیو با د دمی کش رونیبه ب یروزها سرک نیعادت ا به

  .آرام سالم دادم ،یحام

سرم را بلند کردم اما با  نکردم افتیدر یجواب یوقت

  سر و وضع اش، وحشت تمام وجودم را فرا دنید

 . گرفت

خشم و  نیمن نداشت . ا ا یبرا یخبر خوب  مطمئنا

  یحام  تیعصبان



  زیاز چشمانم خواند که منتظر جوابم، پس سمتم خ انگار

  : دی ام در مشتش غر قهیبرداشت و با گرفتن 

اعتراف کن  یتو سر دار  یبهت گفته بودم اگه نقشه ا _

  . بهت گفتهرونیخونه بزن ب نیو تا صبح نشده از ا

  یدرس خوب یکن یاگه با احساسات برادرم باز بودم

  ادبت یمون کن چهی. بهت گفته بودم اگه باز دمیبهت م

  !! کنم یم

  یو من در دلم فاتحه  شدی رفته رفته بلندتر م شیصدا

 41خودم را خواندم . 

 یمنف شیشخص بود که جواب آزمام شی حرف ها از

  . ستمیخانواده ن نیا یاست و من بچه 

  !!خواست باز هم از او بپرسم و مطمئن شوم دلم

  :دهان باز کردم آرام

  شد؟؟  یمنف شی جواب آزما_

  : دیخند یعصب

  مثبت بشه خانوم؟؟ ی! انتظار داشت ه؟یچ_



  . شدند ریسراز میاشک ها یناگهان یلیخ

  . میسخت بود برا باورش

خودم را هم   تیهو یبودم که حت یانسان اکنون

  .دانستمینم

 واریبه عقب هلم داد که محکم کمرم به د یحام

  .گفتم یآشپزخانه خورد و از درد آخ بلند

حمله ور   میتر اش کرد که سو یآخ گفتنم عصب انگار

  به یمحکم یلیزد، س  یشد و همان طور که داد م

  . نواخت  صورتم

  . افتادم نیزم یرا از دست دادم و رو تعادلم

  . قلبم بود یترم تو قیداشتم اما درد عم درد

  .یکس یدرد ب ،یچارگینخواستن، درد ب درد

 بازو بلندم کرد و کشان کشان مرا به اتاق خواب برد از

. 

 یگذرد اما خوب م  یتوانستم بفهمم در سرش چه م ینم

  در راه  یندیخوشا  یتوانستم درک کنم که خبرها 



 42!!  ستین

اسپرتش   راهنیحرکت پ  کی تخت پرتم کرد و در  یرو

  . دیکش رونیرا از تن ب

رعشه به  ی لحظه ا یکه از سرم گذشت، برا یفکر با

  . اندامم افتاد

  :گفتم دهیبر دهیبه صورت اش بر رهیشدم و خ بلند

  ؟؟یکن کاری...چ یچ یخوا ی...میم_

  : زد یچشمک

  دیبا نایکه زودتر از ا یکوچولو. کار یخورده کار  هی_

  !!خانوم  زیکردم دن یم

برداشت و تا خواستم فرار کنم، دستانم را گرفت و  زیخ

  . تخت قفل کرد یتنم را رو

کند اما  میبلکه رها زدمیو دست و پا م دمیکش یم غیج

  . او ول کن نبود

انداخت و سرش   فمیاندام ظر یجسمش را رو  ینیسنگ

  . آمد شیصورتم پ یکیتا نزد



  : قفل شده پچ زد  یدندان ها با

  !! کنمیم چارتیب_

  . شدیم کتریلحظه به لحظه نزد صورتش

  . بود ریکردم وگرنه عواقبش جبران ناپذ یم یکار دیبا

اش را محکم گاز  ینیزورم را جمع کردم و ب  تمام

  .گرفتم

  . دیاز درد کش یرفت و داد بلند عقب

زدم.  رونیشمردم و از اتاق ب متیهم فرصت را غن من
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 یداشتم و فرار م یهر طور شده جانم را بر م دیبا

  .کردم

آمد و زودتر از من در آپارتمان را   رونیاز اتاق ب یحام

  . قفل کرد

ها سمت   وانهیون دنداشتم و همچ یراه فرار چیه گرید

  .آشپزخانه پا تند کردم

دادم و   یمنطق انجام نم یرا از رو میاز کارها چکدامیه

  ییخواستم هر طور شده از دستش رها یفقط م



  . کنم دایپ

چاقوها را برداشتم و  نیاز بزرگتر یکی نت یکاب یتو از

  . به طرفش گرفتم

  . شدیم کمی و با خنده نزد  دیخند مستانه

  . ندارد ی ا دهیفا انگار

شاهرگ   یگرفتم و چاقو را رو  یگرید میتصم یآن در

  : گردنم گذاشتم و عربده زدم

خودم رو   یای جلو ب گهیقدم د هیخدا قسم   یبه خداوند_

  !! کشمیم

  . لبش بود یاما هنوز پوزخند رو ستادیا شیجا بر

کارها   نیکه من آدم ا  دیفهم  میاو هم از چشم ها ایگو

  .و دل و جرأت اش را ندارم ستمین

  : باال انداخت ییابرو

  من؟؟ یخونه  یاونم تو ؟؟یخودتو بکش یخوا یم_

  نطوریچاقو رو بده تا خودم بکشمت چون ا پس

  !!بهتره



 44شد .  کمیگام نزد کی

به  دیدانستم که با یکردم فقط م یچه کار م دمیفهم ینم

  .کنم دایشده از دستش نجات پ یقیهر طر

 یرو یکردم و چاقو را کم دایجرأت پ ی لحظه ا یبرا

  .خون را حس کردم یکه گرم دمیگردنام کش

  : دارم، داد زد یواقعا قصد خودکش دی که فهم یحام

  !! رو یبذار کنار اون لعنت_

  . مهم نبود  میبرا زیچ چیه  گریمن د اما

  .کس بودم یکه ب من

  یتیمرگم هم اهم یحت یکس  یبرا ایدن  نیا یتو قطعا

  . نداشت

به گردنم فشار دادم و در دل زمزمه   شتر یرا ب چاقو

  :کردم

خفت  نیتن به ا رممیمن رو ببخش!! من بم ایخدا_

  .به تنم بخوره یدست هر کس دمی. اجازه نمدمینم

  . گوشم را نوازش داد ،یکس ی 



 پ در یپ  یدر زدن ها یرا بستم که صدا چشمانم

  . دینجاتم از راه رس یفرشته  انگار

  . کرد یتوجه به در فقط به من نگاه م یب یحام

از آن  نی آقا حس یشد و صدا شتریدر زدنها ب شدت

  : دی چیطرف در پ

  !! یدر رو باز کن حام_

سمت در رفت و آن را باز   دیاو را شن یکه صدا یحام

  . کرد

  .گرفتم جهیآن سرگ ین رو 

آوردم که با  نییگردنم برداشتم و پا یرا از رو  چاقو

 خو دنید

ضربه  یلخت حام یبا پشت دست به باال تنه  نیحس آقا

 45: دیکش ادیفر یزد و عصب یا

دستت که بهش نخورده؟؟  وون؟؟یح یکرد یچه غلط_

  دختر نیبه جون آقاجون قسم دستت به ا یحام

  !! کنم یات م کهیت کهی باشه ت خورده



  : دیغر یحام

که ژن ها  ی!! مگه خودت صبح زود نگفت ستیر تو ن 

  هاتون به یان ا یو د

 دختر، دخت  نیش من ا 

 دادا_

  ؟؟یکن یم  تشی حما یخوره !؟چرا هنوز دار ینم هم

  .امیم شگاهیاشتباه شده برادر من . تازه از آزما_

جا به جا   گهینفر د هیما رو با  شیجواب آزما یانگار 

  دختر منه. جواب تست مثبت زیخونده بودن. دن

  !!بوده

  . حرف سکوت سر تا سر خانه را فرا گرفت نیا با

  .تا مرز سکته رفتم رتیح از

  مثبت بود !؟ شیواقعا جواب آزما یعنی

  پدرم بود !؟  او

  !!...پدرم

  ...او را بابا صدا کنم شدیم حال



  . دیمتم دومن در آشپزخانه س دنیبا د بابا

  . زدم و از هوش رفتم شیو اشک آلود صدا آرام

  . نامم، چشمانم را باز کردم یمتوال یصدا زدن ها با

 عی سر یلیبودم و تمام اتفاقات خ یحام یدر خانه   هنوز

  . چشمم گذشتند  یاز جلو

سرم نشسته بود و آهسته دست من را  یپدرم باال اکنون

  . کرد ینوازش م

از مبل ها کز کرده و با  یکی  یرو یآن سو تر حام یکم

 46دوخته بود .  نیانداخته، چشم به زم نییسر پا

  . ام به طرف بابا برگشت  نگاه

  .سر دادم هیرا در آغوشش غرق کردم و گر خود

دست  ه،یاش فشرد و با بغض و گر نهیمرا به س پدرم

  : دیکش یپشت کمرم م

  .من یجان، تموم شد دختر گمشده  زیتموم شد دن_

کمک  یبه آشپزخانه رفت و با جعبه  یبعد حام یکم

  : برگشت هی اول یها



  .گردنش رو پانسمان کن داداش_

 نیسر ا ییچه بال نی. ببیآقا حام رسمیحسابت رو م بعدا

 _ !! ا بابای آورد چارهیب

  : رو به من گفت یمانیرا به دندان گرفت و با پش لبش

 یببخش من رو عمو جون. م زیخوام دن یمعذرت م_

  شعورتیب یعمو نیکردم اما ا تتیاذ یلیدونم خ

لحظه جلو چشمام رو خون گرفت  هی ببخش!!  رو

  . کنم  یم یدارم چه غلط دمینفهم

 : ادامه داد نادم

  کمیخواستم  ینداشتم . فقط م یمن به خدا قصد بد_

  آبرو یدر ب یکه سع ستمین یبترسونمت وگرنه آدم

شدم .   یلحظه عصب  هیداشته باشم.  یدختر کردن

خدا هم من رو ببخشه چون تا حاال بدون  دوارمیام

  علت

  . تر از خودم بلند نکردم فیضع یرو دست

  !! نبودم یا نهیک من



من برادر زاده اش   دانستیم یاگر عمو حام مطمئنا

 کرد . ا  یکار را نم نیهستم ا

  : شانه اش گذاشتم یدستم را رو آرام

  !! نکن تی. خودت رو اذالیخی_گذشت عمو بزیدن

 47انگشتانم نشست : یرو دستش

  من رو؟؟ یدیبخش_

  !!دمیبخش_

کرد،   یگردنم را پانسمان م یکه زخم رو ینیدر ح بابا

  : گفت

که به صورت دخترم  یلیص سو تقا دمیاما من نبخش _

  !! یپس بد دیرو با یزد

  : دیتلخ خند  یحام

رو تخم چشمم   یدر نظر گرفته باش یچشم . هر مجازات_

  االن جلو نیداداش بزرگه. اصال هم دارمیخر

  .بزن تو گوش من یدوست دار  یهرچ زیدن چشم



باهم حساب   میتنها شد ی!! بذار وقتزی_زبون نر  بابا

  !! میکن یکتاب م

دستانش را از هم  یزخمم که تمام شد، حام پانسمان

  : فاصله داد و رو به من گفت

  خانوم؟؟ زیدن  یکن یبغ ل کوچولو ما رو مهمون م هی_

  .و در آغوش گرفتم اش دمیخند

اش را دور کمر ام حلقه زد و کنار گوشم زمزمه   دست

 : کرد

  .صورت ماهت بلند شده یدستم بشکنه که رو_

  !!خدا نکنه _

  !!یما خوش اومد یبه خانواده  _

 لمیو من به سمت اتاق رفتم تا اندک وسا د یرا بوس سرم

  . را جمع کنم

و عمو هنوز در هال، مشغول مشاجره بودند و  بابا

  . را ببخشد یداد که حام تیباالخره او رضا

 48بار هزارم شکر کردم.  یاعماق قلبم خدا را برا از



کردم و   یلبم بود اعالم آمادگ یکه حال رو  یلبخند با

  . میزد رونیهمراه عمو و پدرم از خانه ب 

 زیکه دن ند یدر راه تماس گرفت تا به مادرم بگو بابا

  راه یسور و سات حساب کیشب  یبرگشته و برا 

  . اندازندیب

 ی و حام ستادیبزرگ ا  یعمارت یجلو نیبعد ماش یقیدقا

  . در را باز کرد موتیبا ر

 نیعمارت کم مانده بود فک ام با کف ماش یبزرگ از

  . بشود یکی

در حال  یدو طبقه ول یهم سه واحد خانه   اطیح اطراف

  . ساخت بود

 نیشدن مان در عمارت باز شد و چند ادهیبا پ همزمان

  . آمدند رونینفر ب

که دستش را دور شانه ام  یو در حال ستادیکنارم ا اباب

 : کرد، گفت یحلقه م

 اون مادرته ؟؟ینیبیرو م دهی_اون خانوم لباس سف بابا

!!  



  .تا مرز سکته رفتم یآن از خوشحال کی

که صورتش غرق در اشک بود و  یکوتاه قد  خانوم

 بود،  یخاکستر یمن، آب یها  لهیچشمانش رنگ ت

  . دیسمتم دو زد،یم میطور که با اشک صدا همان

  . گذاشتم و تنگ در آغوش گرفتم اش شیپ پا

  : سر و صورتم را غرق بوسه کرد مادرم

  . جانم، دخترم زم،یدن_

  . چشمانش بسته شدند و از هوش رفت ناگهان

آمدند و مادرم را  یکه بابا و عمو حام دمیکش یغیج

 49داخل بردند . 

بغلم کردند و خوش  سیبا چشمان خ یرزنیو پ رمردیپ

  . آمد گفتند

  دمیرفتم که نفهم گریاز آن هم در آغوش چند نفر د بعد

  .با آنها دارم یچه نسبت

بودند، با بغض من را  یدو نفرشان که مردان جوان فقط

  » صدا زدند و قربان صدقه ام کهی کوچ ی«آبج



  . رفتند

به سمت  ،یلتنگعالم اشک و ابراز د کیبعد از   بالخره

  شدم و کنار مادرم که تازه به هوش تیخانه هدا

  .نشستم آمد،

  .دمی را باال آوردم و بوس دستش

زن به دلم نشسته بود . چقدر چشمان   نیمهر ا چقدر

  !! داشت یمهربان

اش، تمام ماجرا   یکوتاه و مصلحت یبعد از سرفه  بابا

  را سر داد و من ونیرا شرح داد که مادرم دوباره ش

  . خود فشرد به

  . خودم نبود دست

 . آورد یمادرم اشک من را هم در م اشک

مهربان که دم در به من خوش آمد گفت، اسفند   رزنیپ

  . کرد و شاکر خدا بود یدود م

  :کج شدم و گفتم یسمت عمو حام به



رو  یمن کس  ؟؟یکن یعمارت رو معرف یاعضا شهیم_

  !!آخه  شناسمینم

  . رفته بود االن...االن ادمیآخ آخ _

 50کرد و با خنده گفت :  یکوتاه  یسرفه

. دخترمون   هیام باشه نوبت معرف ی_خب نوبتیحام

  بسه هی. زن داداش جان شما هم گر شناسهیرو نم یکس

گمشده مون   ز یدن گمیعمره دارم بهت م هیمن که  گهید

  !! زتیدن نمی...بفرما ا شهیم دایپ

  . را پاک کرد  شیمتبسم اشک ها مادرم

_خب پدر و مادرت که معرف حضورت هستن، آقا  یحام

  خانوم . اون آقا و خانم مسن اما  ایو دن نیحس

پدر بزرگ و مادر بزرگت ان،  ینیبیکه م با ی ز اریبس ی 

  بنده. اون آقا هم که چهره اش ی ننه بابا یعنی

  کپ

باباته داداش  ایهمسرش رو ش،ین. خانوم کنار محس

  بابات عمو یدوقلو

  



  .مادرته یمیقد یکه از رفقا خانوم

  پ هم عمو یآقا خوشت  اون

  

هم زهرا خانوم همسر ش.  شی. خانوم بغل دستحسام

  دوقلو هم لنا و یدخترا نیا

  یعمو محسن ان و البته پسر بزرگه  ین دنا بچه ها  

  ارشدم هست یعمو محسن که نوه 

  که ی . همون رادما

  اسم نامزدش هم شیدی خونه ام د تو

  

  پسر عمو رادیپسره هم ه نی. انگار

  

  خواهر بزرگتر به اسم هیو  حسام

  . داره که ازدواج کرده هلنا

 : ادامه داد یحام

  . هنوز زن نگرفتم و بچه ندارم ینیب یمنم که م_



من رو  یناگفته نمونه نوه ها همه حکم بچه ها  البته

 گوالخ که جف ت مادرت نشسته داداش نیدارن!! خب ا

  که همسن ن بزرگت ین مع 

  .ن 

گوالخ هم که ور د ل من نشسته داداش  یکی نی. ا رادما

 یمت تیدوم

 لبخند بر لبم نشست شیکالم ها کهیلحن صحبت و ت از

.  

  : به من اشاره کرد یحام

  . ماست یگمشده  زیهم دن یدختر چشم آب نیو ا_

  .کردم ی رو به همه شان ابراز خوشبخت خوشحال

 زیلطف کنه عمارت رو نشون دن تونیکی _حاال یحام

  کنه تا دخترمون شییبده. بعدش هم به اتاقش راهنما

  . استراحت کنه کمی

  : رو به نوه ها ادامه داد یحام عمو



 دیکن یو آبرودار دیباش یخوب  یبچه ها د،ینکن تشیاذ_

 !!51 

  : با خنده گفت آقاجون

  !!یدوزی و م یبریخودت م یبابا خوب برا یحام_

  !!ها یسلطه گرفت ریهمه رو ز یحساب

! من   گه؟ید میآقاجون . چه کن می_دست پرورده ایحام

  شون کنم که از تینوه هام باس درست ترب نیارشد ا

  به در نشن !؟ راه

 نیبهتر از ا یمحسن_ارشدشون که تو باش عمو

  . شنینم

  لیتحو کنمیمن بزرگشون م ن،یندازیر شما بچه پس م 

  . دمیتون م

 عم هی_واال از خداتون هم باشه. یحام

ارشد  یبا نوه  میکه اختالف سن نهیجرمم ا  ه؟؟یچ جرمم

  .مون سه ساله الیگودز

  : نگاهم کرد یو مسخرها یحالت خاله زنک با



ما   یکه ننه بابا نهیا لشیدل زجان؟؟یدن هیچ لشیدل_

  یریدختر دلشون خواست اما دختر دار نشدن. سر پ

به خاطر دختر دار شدن  وفتنیمثل م دیتول ادیبه  دوباره

  . امیم رشونیکه من گ

کجا بود ذهن  یریسر پ دهیند ریخ ی_حاممادربزرگ

  !؟یکنیم ریبچه ام رو درگ 

  : رو به آقاجون با لبخند ادامه داد مادربزرگ

  بود آقا؟؟  ریکجامون پ_

و محسن رو  نیحس ی. ول نینبود ری _بعله پیحام

  !! یدیزائ ی پونزده سالگ

  !! کن  ایح کمیزشته  دهی_ بسه ورپربابابزرگ 

از جان،  زتریعز ی_رو تخم چشمم پدر. نوه هایحام

  عمارت تونیکی دیبزغاله ها. پاش نیینجا یهنوز که ا

  . گهید نیبد ز ینشون دن رو

  . بلند شد و سمتم آمد نیمت

  . دمیم ادیعمارت رو به خواهرم  ی_من همه جانیمت



 52:  دیخند یبا مسخرگ یحام

  !! یپاکت ری. البته شرهیاوه ش_

که   یسمتش حمله ور شد که بلند شد و در حال نیمت

  : گفت  رفتیم رونیب

  میبرس ری د گهیپاشو د نی!! معمونیخب حاال، َنزن_

  . کنه یرادمان خفه مون م

بلند شد و من را دوباره بغل کرد . تازه توانستم  نیمع

  .نمشیبب یدرست و حساب 

  : دیام را بوس یشانیپ

. شب که برگشتم  زیدن یخوشحالم برگشت  یلی_ خنیمع

  !!حرف باهات دارم ی . کل نمتیبیم

  .زدم و سرم را تکان دادم یلبخند

  . رفتند رونیکرد و ب یاز جمع خداحافظ نیمع

  . کرد تمیدست پشت کمرم گذاشت و به جلو هدا نیمت

و آشپزخانه و  منیو نش ییرایاول که کال پذ ی طبقه

  . کتابخانه بود



  . میپله ها به سمت طبقه دوم رفت از

  . بزرگتراست یجا طبقه  نی_انیمت

  : ته راهرو اشاره کرد و گفت به

  .ن 

 اون در بزرگه ته راهرو اتاق آقاجون و مادرجو _

مال مامان و باباست   یهم اول یدوتا در سمت راست نیا

  دوتا در نیاهم عمو محسن و زن عمو .  ی. دوم

بود که خودش نخواست   یمال عمو حام یاول  یچپ سمت

 نوه ها اتاق گرفت،  یبمونه و اومد تو طبقه  نجایا

  .دوم هم اتاق عمو حسام و زن عمو در

 یانداختم . چهره  نیمت  یبه چهره   یدقت نگاه با

  . داشت  ینیدلنش

 53.  میسوم رفت یاز آن به طبقه  بعد

  بزرگه ته راهرو اتاق عمو_اون در نیمت ی 

 یمال هلناست، دوم یسمت چپ اول ی. اتاق ها  حام

  راد،یه



  و ی 

سمت راست   ی. اتاق ها ن یمع یمن و چهارم یسوم

 خال یمال لنا و دناست . سوم یو دوم یاول

اتاق  کیهم که نزد  ی. چهارم شهیاحتماال مال تو م ی 

 عمو

  .ن 

 مال رادما ن،یاتاق مع یو روبه رو حام

  : چانه ام گذاشتم ریز دست

  .آها_

اون سه تا  کنن،یم یزندگ نجایهمه که ا گمیم یراست

  ه؟؟یک یبرا رونیب یکاره  مه یساختمون ن

ان.   ین که البته معماراشونم رادمان و عمو حام  

  بابابزرگ

 و رادما نیو مع یعموحام ندهیآ یاونا خونه ها _

عمارت خونه    نیهم یواونجا رو بهشون داد که ت نیزم

  . رنیبسازن و بهشون گفت هرچه زودتر زن بگ 



فعال   گهیبار نرفت، داداش ما هم م ریکه ز یعموحام

  . و نامزد کرد دیفقط رادمان زود جنب  ست،یوقتش ن

  و رادمان معمارن؟؟ یعمو حام یعنی. حیصح_

درسش رو زودتر تموم کرد و بعد از  یآره عمو حام _

  هیاتمام درس رادمان با پس اندازشون و کمک بق

شدن  سیهم که عشق پل نیزدن . مع کیشرکت کوچ  هی

  .دهیبه آرزوش رس ه یبود چند وقت

  ؟؟یبابا !! تو چ ولیا_

دوست دارم استاد  یول خونمیمن که فعال دارم درس م_

  . دانشگاه بشم

  !!یچه خوب موفق باش_

  ز؟؟یدن  هیتو چ یممنون. رشته _

  . خونمیم یمن دندون پزشک_

  !!خانوم دکتر ی. موفق باشهیعال_

  .و تشکر کردم دمیخند حیمل



 میاش رفع نشد، بغلم کرد و مال یدلتنگ ایکه گو نیمت

 : سرم نهاد یچانه اش را بر رو

  ی. روززیشدن دن ریبا از غم نبودن تو پمامان و با_

  نبود که تو خونه مامان با خودش حرف نزنه که

خوبه که  یل یخ کنه؟؟یم کار ی دخترم کجاست و چ االن

  .میخوبه که تو رو دار یل ی. خ یبرگشت

مهربون مثل شما   یخانواده  هیخوشحالم که  یلیمنم خ_
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 : و زمزمه کرد دیام را بوس گونه

  . زنمیاستراحت کن وقت ناهار صدات م کمیبرو _

  . باشه_

  . که اشاره کرده بود رفتم یاتاق سمت

  . در آن نبود لهیوس  ادیبود و ز یساده ا اتاق

ام خدا را  یو بابت خوشحال دمیتخت دراز کش یرو

  .شکر کردم

 یبودم که با صدا تیدر همان وضع یساعت کی حدودا

 در زدن بلند شدم و سر و وضعم را مرتب کردم. ا 



  : تخت نشست یوارد اتاق شد و کنارم رو مادرم

  دخترم؟؟ یاستراحت کرد_

  : گفتم خجل

  .بله_

  .زمیعز میناهار بخور میپس بلند شو بر_

  .چمدانم شانه ام را درآوردم یشدم و از تو بلند

مامان  یت که صدابلندم رف یموها ی به سو دستم

  : متوقفم کرد

  . من موهات رو شونه کنم ایب زیدن_

  . را به دستش دادم و پشت به او نشستم شانه

 55زد :  یرا شانه م میآرام موها  آرام

دخترکم رو شونه   یعمره که آرزو داشتم موها هی_

  .بکشم اما خوشحالم که حسرت به دل نمردم

  . بود را نوازش کردم میبازو یکه رو دستش

دستم را گرفت و از اتاق   م،یبعد از بافتن موها مادرم

  .میخارج شد



شدند که عمو   یجمع م زیکم همه داشتند دور م کم

  . و رادمان، پر سر و صدا وارد شدند نیمع ،یحام

 زیاو گفته بودند که من دن یتازه برا ییگو که رادمان

  گمشده ام، به طرفم آمد و دستش را به سمتم دراز

 : کرد

  !! دختر عمو ی خوش اومد_

احترام متقابل دستش را گرم فشردم و  ینشانه  به

  .تشکر کردم

  . گپ زدم نیبا مع یاز صرف ناهار، کم بعد

خبر  یچند سال افتاده بود و من ب نیکه در ا یاتفاقات او

 . کرد فیتعر میبودم را برا

  . لنا و دنا کنارم نشستند ی از لحظات پس

  : رو به من گفت یبا لحن مهربان لنا

  ؟؟یسازگار شد طیدخترعمو؟؟ با شرا گذرهی خوش م_

  : گفتم معذب

  . یبله خوبه همه چ_



و   میبخور یی هوا هی رونی ب میبا لنا بر هی _نظرت چدنا

 56 م؟؟یهم دخترونه حرف بزن کمی

  !! بود یخوب فکر

  . میکرد یو از جمع عذر خواه میستادیا

 رمیساعت امانت من و دنا، م هیدختر عمو  نی_النا

   م،یهم حرف بزن کمی. میبزن اطیتو ح یچرخ  هیباهاش 

  . یصحبت یاز ب میُمرد

  !!جنبه ی. توأم که اصال فک ات نمیونکی ح ی_آخنیمت

  . چپ نگاهش کرد لنا

  . میدیرس یپشت اطیو به ح میرا دور زد ساختمان

در آنجا بود که دنا گفت اصطبل اسب هاست و بچه   کی

  را از باشگاه به شانیاوقات اسب ها یها گاه

  . کنند یم یآورند و سوارکار  یم نجایا

  . بود وهیدرخت م نیشامل چند زین اطیح ته

  . یبخور  یتونیم وه یتا دلت بخواد م نجای_النا

  _واقعا؟؟ حرف نزنن بهمون؟؟زیدن



درختا   نیسر ا نجای_نه بابا من و لنا صبح تا شب ادنا

  و آخرش میگم شد کردنیهم فکر م هی. بق میبود

  . کردنیدعوامون م یحساب

  کیاز  پس

  

  . ام آب شد خی یحرف زدن با دنا و لنا، حساب عالم

هستند که بتوانم  یو کسان ستمیخانه تنها ن یتو دمیفهم

  . با آنها هم صحبت شوم

شب بود که هلنا و همسرش به همراه فرزندشان به  سر

 57.  وستندیجمع مان پ

 که دمیبود و از دنا شن یهلنا دختر مغرور ی 

  . آقاجون است سوگل

اول دختر بود و خودشان دختر دار نشدند،  ینوه  چون

  . دوست دارند یلیهلنا را خ 

بچه ها گذشت   یو خنده  یشوخ  یخوردن هم با کل شام

  . نفر بود کیها  طنت یش نیا یو عامل همه 



  !!یحام عمو

وصل است  ی گفت بچه ها جان شان به جان حام مامان

  . مثبت خانه است یو در واقع انرژ

  . و دکور اتاق من را عوض کنند ندیایشد فردا ب قرار

 داریشب با خشک شدن دهانم از خواب ب یها نصفه

  .رفتن نداشتم نییشدم اما حال پا

رفت  ادمیبود و  دهیامانم را بر یتشنگ گر ید ییسو از

  .اورمیاتاق آب ب  یتو

رفتم که مبادا  نییباز گذاشتم و پا مهیچشمانم را ن  اجبارا

 خواب از سرم بپرد . ا

راه پله  یبود تو  کینزد یرفتن چند بار نییپا نیح

  . بخورم نیزم

  رابیس ریاز خوردن آب و حس آن لذت وصف ناپذ بعد

  شدن، به سمت اتاق برگشتم و

  

  ریخواب، مس جیگ

  .گرفتم شیرا در پ  راهرو



 یتخت را م گاهی جا گریاتاق شدم و حال که د وارد

  .اش رفتم ک یانستم، چشم بسته تا نزدد

مکان تخت  رییتغ یرا که باز کردم متوجه چشمانم

  .خواب شدم

چشمانم   ادیمن از خوا ب ز  ایجا به جا شده بود  تخت

  ند؟؟یبینم

  !! دختر بخواب الیخ یب

 ینیتشک انداختم که عطر تلخ و دلنش  یرا رو خودم

 58مشامم را نوازش کرد . 

!! عطر تلخ کجا   زندیبه سرم م ییزهایچه چ یشب نصف

  !وانه؟یبود د

  .دمیچیرا دور خودم پ پتو

شدند که احساس کردم  یداشتند گرم م میکم چشم ها کم

  . بدنم افتاد یرو یزیچ

 یچشمم را گشودم و با مشاهده  کی ق پلک  

  رانم افتاده بود تا سر حد سکته یکه رو  یمردانها ی 

 پا  سا



  .رفتم

 ن آرام سرم را چرخاندم و 

  . دمیغر ق خواب را در کنارم د رادما

  .دمیپر نییو از تخت پا دمیکش یبلند غی هوا ج یب

  .دکور اتاق شدم ی متوجه  تازه

اتاق   یمن تو دنیکه خواب زده شده بود با د رادمان

  . چهارتا شد شی اش، چشم ها

  !! بر من  یوا یا

  .اتاق را اشتباه آمدم دمیغرق خواب بودم که نفهم آنقدر

 نیهم 

  . رفت میآبرو یحساب یاول روز

دهنم را پر سر و صدا قورت دادم و تالش کردم به  آب

  .اش نگاه نکنم دهیورز یلخت و حساب یباال تنه 

  : شدند و با اخم گفت  زیر  چشمانش

  ؟؟یکن یم کاریاتاق من چ یتو_

  : من و من گفتم با



 یلیشدم برم آب بخورم بعد خ داریمن ب د یب ...ببخش_

  یاومدم تو یخواب به چشمم بود متوجه نشدم اشتباه

 59شما.  اتاق

  حتیدو رگه اش نص یزد و با صدا یمسخره ا پوزخند

  : وار گفت

به اتاق  یکن اشتباه یبه بعد سع نیاز ا یول یاوک_

  !! دختر عمو یتختش بخواب یو تو ینر یکس

در ذهنم به خود  یحرف اش تا مرز جنون رفتم ول از

  !! نداشت یانحراف یکه نکته  گفتمیم

  : رمیزبانم را بگ یباز هم نتوانستم جلو  اما

مهمه و چشمام خواب بود    یلیاواال من خوابم برام خ_

  لطفا حرف نکهیاتاقت . دوماا ا یکه اومدم تو دمیند

  !!فهم پسر عمورو ب دهنت

کرد و او مثل خودم  شتریاش حرص ام را ب شخندین

 : گفت

نگفتم،  یزیکن !! دوماا من که چ یاواَل بهت گفتم سع_

  من رونیذهن تو منحرفه . حاال هم لطفا بفرما ب



  . ادیم خوابم

که به او  یمشت شدند و بعد از چشم غره ا دستانم

  .دمیآمدم و در را محکم به هم کوب رونیرفتم، از اتاق ب

  زدم؟؟ یاگر حرف نم ُمردمیم

در  گریفرستادم و قول دادم د رونیرا پر حرص ب نفسم

  . حفظ شود میمواقع حرف نزنم که آبرو نیا

  رم،یقرار بگ طیشرا نیا  یمطمئناا اگر باز هم تو یول

  . شودیکنترل زبان از دستم خارج م

**** 

  : با دنا مشغول صحبت بودم که گفت عصر

  از یکیامشب تولد  زیدن_ 

قرار بود با لنا برم که با  م؟؟یبا هم بر یایم دوستام

  . رونه یرفقاش ب

  . دمی دوست تو رو ند نیخب من که تا حاال ا_

 60ام اونجا آخه؟؟  بهیغر ام؟؟یب ستیزشت ن بعدشم



اونجا آشنا  یایبابا؟؟ من باهاتم. م هیچ بهیغر_

  !!یشیم

  .باشه بزار با مامان هماهنگ کنم_

هنگام مامان و زن عمو محسن از آشپزخانه  همان

  . آمدند رونیب

  عمو _دخترا چه خبر؟؟ زن

  .زن عمو ی_سالمتزیدن

  :را خطاب کردم مادرم

که امشب تولد دوستشه، ازم  گهیمامان جان دنا م_

  .خواسته باهاش برم

  ستیمختلط ن یمهمون ادی_آره زن عمو بذار با من بدنا

  . دینگران نباش

 ._ برو دخترم خوش بگذرهمامان

تا کم کم   مینثارش کردم و همراه دنا به اتاقم رفت یلبخند

  .میآماده شو

  . زدم رونیگرفتم و از حمام ب  یکوتاه دوش



عمارت،  یکه اهال  دمیبودم فهم نجایاه که ادو م نیا در

  اصول را یلیهستند و خ یو مذهب دیمق یتا حدود

  . کنند یم تیرعا

 یاصول دور  نیاز ا یو رادمان کم نیو مع یحام دیشا

  دانستند و یکردند اما باز هم حد اش را م یم

  . کردند ینم  یرو ادهیز

رفته بود و  ت یبه مامور نی شد که مع یم  یهفته ا کی

  . تنگ شده بود شیدلم برا  یحساب

سمت دنا  ختم،یصورتم ر یکه رو  یحیمل شیاز آرا بعد

  : دمیبرگشتم و پرس 

  چطورم؟؟_

 61زد :  یلبخند

 ترسمیم ؟؟یی ایامشب ن یخوا  ی!! م گری بخورمت ج_

  . بدزدنت، زن عمو و عمو خفه ام کنن

  : دمیخند زیر

  . امیب دیبا یحاال که گفت ای  یگفتیبهم م د ینبا ای رینخ_



قربان صدقه ام رفت که زن عمو حسام با   دنمیبا د مامان

 : اش گفت یشگی همان اخم هم

هر  د،یکرد کاریانگار چ  دیکن یدخترم دخترم م نیهمچ_

  !! دیاون وقت افتخار کن دیوقت دختر شوهر داد

کرد و چندش وار سرش را  یشیعمو محسن ا زن

  . چرخاند

  یچرب یکه کم میتا مقصد رفت ادهیخواست دنا پ به

  .میکن یسوز

  .میدیساعت که گذشت رس مین

  . بلند همه جا را فرا گرفته بود ک یموز یصدا

  . باز رفت مهیدستم را گرفت و به سمت در ن دنا

و به   دید شدی جا را نم چیبود که ه کیآن قدر تار خانه

  . مشخص نبود یزی چ یرنگ  یجز نور ها

مجلس   ی که تو ییمتوجه پسرها یکی همان تار در

  .بودند، شدم

  . از دخترها بود شتریب یلیپسرها خ نسبت



  :دنا گفتم به

  !! مختلطه که_

  : کرده بود تعجب

اگر االن  یبه من نگفت !! از طرف نطوریا نا یم یآره ول_

  مختلط بوده یبفهمن مهمون نایو مامان ا میبرگرد

 62.  کننیمون م  چارهیب

تمام شود  یمهمان میکرد یصبر م دینبود با یزیگر راه

  . میو پس از کادو دادن به خانه برگرد

  . مینشست یمبل  یسالن رو  یگوشه  کی

مشروب در دست به سمت ما آمدند  یها کی پسر با پ دو

  : از آنها رو به من گفت یکیو 

  ن؟؟یخانوما؟؟ تنها نشست_

  .نداد و من هم سرم را چرخاندم تیاهم دنا

  . مبل در کنارم نشست یاز پسرها رو یکی شدم  متوجه

صورتم   یداد و رو هیرا پشت سرم به مبل تک دستش

  : خم شد



  نه؟؟یگوشه بش هیتنها  یناز نیدختر به ا  ستین فیح_

گونه ام شوک   یکه بوسه اش رو میبگو ی زیچ  خواستم

  . زده ام کرد

  . ستادمیدر گوشش زدم و ا یمحکم یل ی س ناخودآگاه

اما پسر  م یهم بلند شد و به من اشاره داد که برو دنا

  : را گرفت و گفت شیاش بازو یکنار

  کجا حاال؟؟_

را از چنگ اش درآورد اما   شیبازو کردیم یسع دنا

  . نتوانست

اش دور کمر دنا نشست و من  گریپسر، دست د آن

  . تا دنا را رها کرد دمیرا کش شی ناچارا موها

ام را هم به عقب هل دادم و از آپارتمان   یکنار پسر

  . میزد رونیب

  . دوباره دنبالمان آمده باشند نکهیداشتم از ا خوف

 63نفر  ک یتا  میصبر کرد و میرفت یاتاق نگهبان  به

  . د یایب سراغمان



را گرفتم که او هم  نیبود . شماره مت تیکه مامور نیمع

  . تلفنش خاموش بود

زدم و بعد از   دیرا د رونیدر ب یاسترس از گوشه  با

  . سمت دنا برگشتم المیجمع شدن خ

رادمان را نداشت،  یدعوا کردن ها یکه حوصله   او

  هم جواب رادیبود اما ه رادیه یمشغول گرفتن شماره 

  . داد ینم

دنبال ما  عیاجبار به رادمان زنگ زد و گفت سر یرو از

  !! افتاده یاما نگفت که چه اتفاق دیایب

ربع بعد به تلفن دنا زنگ زد که مقابل ساختمان در  کی

  . انتظار ماست

  : د به ما نگاه کرداخم آلو میسمتش که رفت به

  ن؟؟یکن یکار م  یچ نجایشده؟؟ ا یچ_

که پسرها مزاحم مان شده   یبه جز قسمت گل و بلبل 

 بودند،

 دنا، ماجرا را مختصراا  ی 

  . داد ح یاو توض برا



 داد زد یمختلط بوده، عصبان یمهمان دیکه شن  یهنگام

:  

 یمهمون نی ا یمگه صد بار به تو و لنا نگفتم پا تو_

  ! ؟نیمختلط نزار یکوفت یها

 نییچشمش پا یاز گوشه  یو اشک دیبغضش ترک دنا

  . افتاد

بودم   ستادهیکه خونسرد ا یتند مزاج به من برادرش

  . نگاه دوخت

  . تا بر خود مسلط شود و سپس سوار شد دیکش ینفس

 64عقب نشستم .  زیجلو نشست و من ن دنا

 نهیاما هنوز اخمش در آ نمی توانستم او را بب ینم درست

  . مبرهن بود

است و به خاطر اشک   یداشتم که او عصبان نیقی

  .تمساح دنا، کوتاه آمده

  یکه زنگ خورد پاسخ داد و چون هندزفر تلفنش

  : گذاشت  کریاسپ ینداشت، رو

  ._بگو نگاررادمان



  ؟؟یی_سالم عشقم کجانگار 

  . رونمی_برادمان

  یچرخ هی رونیب میم تنگ شده برات بر_دلنگار 

  م؟؟یبزن

  .االن کار دارم زمی_نه عز رادمان

  !!_عه رادماننگار 

  باشه؟؟ میریم گهیروز د هی_نگار جان، رادمان

  !! اخوان یآقا رهینم ادمی_باشه اما نگار 

 . 

 فعاال  نمتیبیم  گهیوقت د هی_پس  رادمان

آه از وجودم برخواست و  یکنار  یخودرو  دنیبا د ناگاه

  به  یدر دل خود را لعن کردم که چرا با تاکس

  . می برنگشت  خانه

درب عمارت متوقف شد و انگشت اشاره اش رو  مقابل

  : وار تکان داد دیتهد



جفت قلم  دی بزار  ایمهمون ن یا یپا تو گهی بار د هیفقط _

  ن؟؟یکنم . ملتفت شد یهاتون رو ُخرد م

  : اعصاب گفتم یب

من  ؟؟یریگ  یم میکه برام تصم یمن ی  کارهی شما چ_

  مختلطه. هر جا هم بخوام یمهمون نیدونستم ا ینم

. پدر و مادر دارم، لطفا شما دخالت نکن . به  رمیم

  !! اما به من نه یحرف ها رو بزن نیا یتون یخواهرت م

  : دیباال پر شیمن برگشت و ابرو یبه سو  لکسیر

 م؟؟یو ما خبر نداشت ی_عجب !! که زبونم داشترادمان
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  ._آره داشتمزیدن

 ی. پس من امشب وقت دیخوب، خود دان یلی _خرادمان

  که از دمیاومدم خونه، به عمو و زن عمو اطالع م

  . رونیب دمتونیکش یخراب شده ا چه

  : لب گفت ریرا چرخاند و ز سرش

افتاده که شما دوتا  ییچه اتفاقا گهید دونهیالبته خدا م_

  !! نیلو بد نیستیحاضر ن دهیرنگ پر



که بوده من بهت گفتم، شما لطف  ی_داداش هر چدنا

  . نگو یچ ی ه نایکن امشب به مامان ا

  : وار، رو به دنا گفت هیلبش کج شد و کنا ی گوشه

کن  یاول بخاطر رفتار زشت با بزرگترت عذرخواه_

  . میریگ یم یمیتصم هیخواهرم بعد 

 : مرا از نظر گذراند و گفت  دنا

  .خوام یمن معذرت م_

  . _خوبه نفر بعدرادمان

  !!پررو و لج درار مردک

دندان   المیکردم و در خ یحرص به رادمان نگاه م با

  . ختمیر یدهنش م ی را تو  شیها

  : ادامه داد دیرا که د سکوتم

  .کنم ینم ین گرم خانواده مخف 

 رو از کانو  یزیخوب پس من امشب چ یلیخ_

خانواده اش وارد بود،  یو تعصب یکه به اخالق مذهب دنا

  . التماس وار نگاهم کرد



  کیچرا  دانمینم ی 

  . بود بی از نظر آنها ع نقدری مختلط ا ی ساده مهمان

  ادیداغ اش را ز ازیاز حد پ شیهم رادمان ب دیشا

 66کرد و قصد حرص دادن ما را داشت .  یم

  : گفتم ریکردم و ناگز یپوف

  .خوام یباشه معذرت م_

  : مهمان لبانش شد یا روزمندانهیپ لبخند

  . دختر خوب نیآفر_

که لبخندش کج  دمیاش کوب یبه صندل یحرص مشت  پر

 . شد

ل ب رادمان،  یاز لبخند رو یشدم و عصب ادهیپ ی 

  که دمیاش کوب نیماش ری به تا یلگد

  . خودم داغان شد پا

شدم و کفشم را در دست گرفتم که بلند و مردانه  خم

  . دیخند



را   شهیاما ش رمشیمشت و لگد بگ ریبردم تا ز هجوم

  . که زد، از آنجا دور شد یباال داد و با چشمک

اشک و بغض را فراموش کرده بود، به   ایهم که گو دنا

 . دیخند یمن م یغر زدن ها

 ک مرد

  

  !! اوردیلج مرا در ب خواستیفقط م یعقده ا  گوالخ

و در جواب مامان و زن عمو که   میعمارت شد وارد

  .میسر درد را بهانه کرد د،یگفتند زود آمد

  رادمان آمد و من همچون قاتل ها نگاه اش شب

  . زد یشخندیکه ن کردم

امروزشان با  یدر جمع نوه ها از سوت یحام عمو

 : کردیشرکت صحبت م  یرادمان تو

دوستمه  ی هیدارم که هد سی خوش نو هی_آقا من یحام

 لحظه بده،  هی. رادمان گفت  سهینو یقشنگ م یلیو خ

 یری. خالصه درگرهیندادمش اون هم اومد که ازم بگ من

  . آخمیشد زونیاومد و از سر و دوش هم آو شیپ



ام  ینیبود !! ل نگ من و ب یچه صحنه ا نیدون ینم

  رادمان و موهاش تو دست یدست رادمان. بازو یتو

 یاهم یصدا هیکه  میزدیتو سر و مغز هم م می. داشتمن

  !! مشاور واخدای مید یو د میاومد . چشم چرخوند

که باهاشون قرارداد  یی از شرکتا یک یعامل  ریمد

قرارداد اومدن و شاهد جفتک   دیتجد یبرا میداشت

  یپرون

 67بودن .  ما

از رو نرفت و گفت  یحام نه یا شی_آره بعد جالبرادمان

  نطوریمن و برادر زادمه ا یورزش صبحگاه نیا

  !! میشکون یهم رو م قولنج

  : با خنده زمزمه کرد نیمت

  . سیدهنتون سرو _

قولنج منم  نیایگفت؟؟ نگفت ب ی_طرف چ رادیه

  ن؟؟یبشکون

  : با قهقهه ادامه داد یحام



. تاسف خورد و   میالف اومد دینه بابا طرف فهم_

  . بعدشم قرارداد رو فسخ کرد

  !_فسخ؟لنا

_بله . البته خب حق ام داشتن فکر کردن ما رادمان

  . میفرار کرد نیو از دارالمجان  میا وونهید

رادمان خان از  یبه خاطر بچه باز گهی_آره دیحام

  .بستن قرارداد مجدد امتناع کردن

  تو؟؟ یباز سیخس ایمن  ی_بچه بازرادمان

  .تو  ی_ببند . بچه باز یحام

  . لحظه بعد زن عمو محسن وارد شد چند

  .عمو _رادمان نگار اومده کارت داره زن

  : شوکه شد رادمان

  .زنمیبگو بره خودم بهش زنگ م نجا؟؟ی_ارادمان

  .نمیرادمان رو بب  دی. گفته بارهی عمو _نم زن

  .تو اتاقم ادیب یپشت اطی_بگو از در حرادمان



  رادیه نیبلند شد و به اتاقش رفت و همان ح رادمان

  با من هم صحبت میدرسها یکنارم نشست و درباره 

  . شد

اخم داشت، او پسر مهربان    شهیزن عمو که هم برخالف

 68بود .   یو خوش قلب

برگشتن  نی آشپزخانه رفتم و بعد از خوردن آب، ح به

  . شدم  رادیمکالمه زن عمو حسام و ه یمتوجه 

 اسمم آمد،  یاما وقت ستمیفالگوش با خواستمینم

  . و گوش کردم ماندم

گوشت دستم فشرده  یتو  شتریب میلحظه ناخن ها هر

 . شدندیم

!! خوب   گمیبار سومه دارم بهت م نیا رادیو _هعم زن

  نیدور و ور ا گهی بار د هیتو کله ات فرو کن. 

  . کنمی خفه ات م نمتیبب زیدن ییهرجا  یدختره

هم قصد  زیندارم. دن ی_مامان آخه من قصد بد رادیه

  .میکنیدر مورد درس بحث م مینداره فقط دار یبد



اولش شروع  نطوریمن. ا یپسر ساده  یعمو _ا زن

  و خودش رو بهت زنهی بعد کم کم مخت رو م کنهیم

  . کنهیم قالب

 شهینگو بد م یی_مامان زشته توروخدا جا رادیه

  . واسش

دوس   ؟؟یدیفهم یعمو _پس بهتره سمتش نر زن

  قاپ پسرم رو بدزده و دهیدختره از راه نرس نیندارم ا

اتفاق بخواد   نیکه اگه ا یدونیمن شه. چون م عروس

  !!بره نییآب خوش از گلوش پا زارمینم وفتهیب

  . _باشه باشه رادیه

را فرا گرفت و کف دستم  میبغض گلو  هیاز ثان یکسر در

  . سوختند میاز شدت فشار ناخن ها

  . نماندم گرید

  . اتاق ها شدم یرا قورت دادم و وارد راهرو بغضم

اخودآگاه  خشکم زد و ن می رو به رو یصحنه  دنید با

  .گذاشتم میچشم ها یانگشتانم را محکم رو 



  گریهمد دنیراهرو در حال بوس  یو نگار تو رادمان

  . بودند

  یکردم و همانطور که دستانم رو یمصلحت یا  سرفه

 69بودند، به سمت اتاقم رفتم :  میچشم ها

وگرنه خلوتتون  نیینجایدونستم ا یتوروخدا نم دیببخش_

  شما راحت نمیبینم یزیشکستم . من چ یرو نم

  . نیباش

جسم محکم   کیرفتم که به  یطور داشتم م نیهم

  . دیخوردم و سرم ترک

  . انگشتانم نگاه کردم یگفتم و از ال یلب آخ ریز

  . در اتاقم خورده بودم به

 یکار گه ی_دستت رو بردار دخترعمو ما درادمان

  !!راحت باش میکنینم

زدم و رو به نگار  یسمتشان برگشتم . لبخند زورک به

  : گفتم

اومدم تو  هویمن  دی نگار جون؟؟ ببخش یخوب_

  . خلوتتون



ها  تیموقع نی تو ا شهی. بالخره خدا هم زمیممنون عز_

  که لحظات ناب آدم رو کوفتش فرستهیرو م یکی

  !!کنه

 : با اخم رو به نگار کرد رادمان

  ه؟؟ی چه حرف  نیا نگار!!_

  : آب شدم رسما

. بازم معذرت   نیتو راهرو هست نجایمن اطالع نداشتم ا_

  !! خوامیم

  .جوابشان نماندم و وارد اتاق شدم  منتظر

گوشم گذاشتم و  یتخت افتادم و هدفونم را رو یرو

  . کردم یآهنگ پل

****70 

شعبان بود و پدربزرگ طبق عادت هر  ی  مهین امروز

  یشب قرار است کل یو برا ردیگ یم  یسال مولود

  . دیایب مهمان



فرش کردند و خانوم ها هم داخل   انیآقا  یرا برا اطیح

  . خانه بودند

  . خانه رفتم ی کمک اهال به

 یلیخ نیمع یمشغول کمک کردن بودند و جا پسرها

  . بود یخال

 میاز او نداشت یتمام نشده بود و خبر تشیمامور هنوز

.  

  : وارد آشپزخانه شد و رو به زن عمو گفت رادمان

. اومد   ادیمامان امشب نگار رو هم دعوت کردم ب_

  . تنها نمونه نیهواش رو داشته باش

  ؟؟یعمو _از آقاجون اجازه گرفت زن

  ._اره گفتم بهشونرادمان

  .عمو _باشه زن

  : مداخله کرد مامان

  ان؟؟یرادمان خانواده اش هم م_

  . بهش گفتم خبرشون کنه دونمی_نمرادمان



  .شد و من تنها ماندم یبعد آشپزخانه خال یاندک

 یا ینفر محکم پس گردن کیپرت کارم بود که  حواسم

  . حواله ام کرد

  . گفتم  یخورد و آخ نت یبه کاب سرم

  نیمت دنیکه با د ستیادب ک  یشخص ب نیا  نمیبب برگشتم

  . حرص ام گرفت

با هم  یبا او مچ شده بودم و کل یروزها حساب نیا در

 71. میکرد یم یشوخ

  : گفت ییلبخند دندان نما با

  !! یکه سخت مشغول نمیبیم ؟؟یچطور_

لبخند  یکه زورک یرا درآوردم و در حال میدستکشها

  دست بردم و دوتا گوشش را محکم گرفتم و زدم،یم

  . دمیخود کش  سمت

  . دیاز رو نرفت و باز خند یزد ول یدرد نعره ا  از

  : آلود گفتم غضب

 بزمجه؟؟ یمگه مرض دار_



  !!دهیحال م  یلیفنچ دختر خ هیآخ آره. حرص دادن _

  .دمی!! االن حال دادن رو نشونت مدهی ا که حال م _

  یاستخوان ینیفشار دادم و نوک ب شتریرا ب شیها گوش

  .اش را محکم گاز گرفتم

  میبه سمت سرم آمدند و تالش کرد دندان ها شیها دست

  . زدیاش جدا کند و همچنان نعره م ینیرا از ب

ول کنش نبودم که ناگاه دست  یطیشرا  چیه تحت

  . کرد مانیجدا یگرید

  : شده نگاه مان کرد زیبا چشمان ر یحام عمو

  یخرسا نیکش یمرده شورتون رو ببرن . خجالت نم_

  گنده؟؟

  : به جانب گفتم حق

  . شروع کرد نی _اول مت زیدن

 یکردم چه م ی_آخ دماغم. بابا شوخنی !! متی وحش

  نیدونستم ا

زد پس گردنم سرم  نیعمو همچ ؟؟یکرد ی_شوخزیدن

  . مخم جا به جا شد نتیرفت تو کاب



 72بود .  ی_خب شوخنیمت

کردم گوشات رو فشار دادم و   ی_پس منم شوخزیدن

  .دماغت رو گاز گرفتم

دست   دادیکه خندهاش را قورت م یدر حال یحام عمو

  . چاندیبرد گوش جفت مان را گرفت و پ

  ؟؟یکنیم کاریعمو چ ی_آ زیدن

  !!گوش هام کنده شدن امروز از دست شما ای_خدانیمت

و ژست    چاندی پ شتریرا ب مانیگوش ها یحام عمو

  : وار به خودش گرفت حتینص

دلم،   زانی خودم، عز یکوچو سگ ( توله سگ) ها_

  مراسم نی. آقاجون رو ا دی ار یدر ن یباز  یامشب وحش

سگ و گربه  نهویتموم شه، بعد ع دی . بزارحساسه

  طفالنم؟؟ نیبه جون هم. خرفهم شد دیوفتیب

  . ام گرفته بود خنده

را به   یو وحش یاهل واناتیجمله تمام ح   کیدر  یلعنت

  . ما نسبت داد

  : که گفت میهمزمان سرمان را تکان داد نیو مت من



  _زبونتون رو موش خورده؟؟یعموحام

  .گهی ول کن د میدی _نه. فهمزیدن

  ._آرهنیمت

مهمان  یپس گردن کی یکرد و نفر مانیرها یحام عمو

  : گفت شدیکه دور م ین یمان کرد و ح

  . من یحرف گوش دادنتون کاکتوسا ی  زهیجا نمیا_

کردم و دوباره سرگرم   رونیرا از آشپزخانه ب  نیمت

  .شدم

  ،یاز خوردن ناهار باال رفتم و بعد از چرت کوتاه بعد

  . سرحال شدم یدوش گرفتم و حساب

اش در  ییدا  یکه با لنا به خانه  شدیم ی چند روز دنا

 73شهرستان رفته بودند و اکنون حضور نداشتند . 

نشسته بودند که با ورودم نگاه  ییرایپذ ینفر تو چند

  . دیمن چرخ  یشان رو

 دستم را گرفت و مشغول  یمادرم با خوشحال ی 

  . من به آنها شد معرف



گمشده ام، خوش رو   زیبودند من دن دهیها که فهم خانم

  . بغلم کردند و ماشاهلل گفتند

 یو مدام خوش آمد م می سر پا بود یساعت مین حدودا

  . میگفت

او با  ستیدختر ک نیا دیپرس یکس از مادرم م هر

  . دخترم است گفتی م یخوشحال

  !! کرد یسرش بگردم . چقدر ذوق م دور

که نگار از در وارد  نمیشده بودم و خواستم بنش خسته

  . شد

  :اش رفتم و دستم را دراز کردم یسو به

  !!ینگار جون خوش اومد_

مخصوص خودش  یرا فشرد و با ناز و عشوه ها دستم

 . نشست یتشکر کرد و گوشه ا

افشار را  دیورود مهمان ها استاد ام نیح شیپ یساعت

  . عجب کردمن ت دنیبا د زیکه او ن دمید

 یخودش متوجه شدم او نوه  یبعد از معرف ی 

  .میاز آب در آمد لیبابا هست و فام یدا



  ییچا یکه صرف شد مامان از من خواست برا شام

  . به کمک اش بروم ختنیر

 کیشستم که  یرا م نکیس یف تو یکث  یها وانیل

  . ببرم ییچا   گرید یسر

 کیاما  اورم یباال ب یوانیکه ل نکیبردم ته س دست

  . لحظه دستم به شدت سوخت

 74.   دمیواکنش نشان دادم و عقب کش عایسر

  . رفتند یاهیس میخون، چشم ها   دنیبا د ناگاه

  . افتمیکردم که ن  نکیام را بند س گرید دست

خون سمتم آمد و به صورتش چنگ   یبا مشاهده  مامان

  : زد

  چت شده مامان؟؟ زیخدامرگم بده . دن_

  نکیشکسته تو س وانیمامان فکر کن ل ست ین  یزیچ_

  . بود دستم رو زخم کرد

  : را گرفت و با دقت زخمم را نگاه کرد دستم



!! خون هم ازت داره  قهیعم شیدگیخاک تو سرم بر_

  . مارستانیب م یبر دیبا رهیم

  .شهی نه نه الزم نکرده خوب م_

دستم   یاز جعبه درآورد و محکم تو یلیباند استر مامان

  . دیایفشرد که خون اش بند ب

را صدا   یعموحام دیعمو محسن که ماجرا را فهم زن

  . کرد

آشپزخانه وارد شد و با تعجب به   یاز در پشت یحام

  : دستم نگاه کرد

  ز؟؟یچت شده دن_

  !! عمو مامان گنده اش کرده ست ین  یزیچ_

  .شه هیبخ دی با دهیبر یلیدستش خ گهی_دروغ ممامان

  :داد زدم  هیترس بخ از

  .عمرا_

  میبر وفتیما رو باش!! راه ب ی_خانم دکتر ترسویحام

  !! االی مارستان،یب



  . خوادینم گمی_د مزیدن

  . امی_منم ممامان

مهمون ها زشته  شی_نه زن داداش شما بمون پیحام

 75.  برمشیمن خودم م

  .یحام رهیگی_دلم آروم نممامان

  .ینگران نباش آبج ششمی_من پیحام

  . برد رونیآمد و دستم را گرفت و ب کینزد یحام عمو

  : لب گفت ری گشت و ز اطیح   یچشم تو با

  ستشین میدار ازشیکجاست؟؟ االن که ن نیمت نیپس ا_

  !!کردم دای. آها پ

زد و رادمان   یدهانش برد و سوت یآزادش را تو دست

  : را صدا کرد که سمت مان آمد

  ؟؟یحام یگیم یچ_

  : ام رو به من کرد یدست خون دنید با

  شده؟؟ یدستت چ_

  . دیکف دستم رو بر نک یشکسته تو س وانیل هی_



  : مداخله کرد یحام

 مارستان یب مشیببر اریرو ب نیها رو . ماش نیول کن ا_

  .نگو یز یچ نایبه داداشم ا یول

  .باشه صبر کن_

  .میرا آورد و سوار شد نیماش

دستم را محکم گرفتم که خون اش  یدستور حام طبق

  . دیایبند ب

  یمارستانیزنگ زد و او آدرس ب یبه حام یراه فرد در

 . را داد میرفت یکه م

  یکرد و بالخره جلو یم یبا سرعت رانندگ رادمان

  . نگه داشت یمارستانیب

 یخنک کننده اش لرز ستمی و س مارستانیب یسرما از

 76به تنم افتاد . 

  . که ترس ندارد دادیام م یمدام دلدار یحام عمو

  یآمپول ب کی دستم را با سرم شست و سپس  پرستار

  . میکرد و گفت منتظر بمان قیآن تزر یچند جا  یحس



  : سرم آمد یدکتر باال قهیاز گذشت چند دق بعد

  با دست خودت؟؟ یکرد کاریخب خانوم چ _

  یبر نم یهم دست از مسخره باز نجایکه ا یحام عمو

  : گفت یداشت با لودگ

شکسته زد .  شهیدکتر دخترمون دست به ش یآقا_

  . شکسته هم دستش رو اوف کرد شهیش

به عمو  یو من چپ نگاه دندیو دکتر آهسته خند رادمان

  :انداختم و رو به دکتر گفتم

 دیدستم رو بر دمشیبود ند  نکیس یشکسته تو وانیل_

.  

  که !؟ یترس یخب نم_

  : مداخله کرد عمو

  ...خودش زیدکتر دن ینه بابا آقا _

اش زنگ خورد و حرفش نصفه ماند .   یگوش

 . کرد و جواب داد یعذرخواه

  . دستم شد یهم مشغول بررس دکتر



پرستار مجبورش   رفتیباال م شیکه صدا یحام عمو

  . برود رونیکرد ب

اش کرد و به  نهیرا قالب س شیدست ها زین رادمان

  . زد  هیتک وارید

  . بار محکم بست و سپس باز کرد کی را  چشمانش

. آرام باش بود؟ ! نترس دمینفهم قیاش را دق یمعن

 77بود؟! 

وزن به فکرها بودم که با حس وارد شدن س نیهم در

  . گفتم و به آن نقطه نگاه کردم یدستم آخ

  ریشد و لبم را ز شیاول را که زد، دلم ر ی هیبخ دکتر

  .دندان گرفتم

. فقط شهیحس م یکامل ب گه ید کمی ؟؟ی_درد داردکتر

  . نگاه نکن

  .را بستم م یها دهیتکان دادم و د یسر

گفتم و ناخودآگاه مچ  یآخ د یچیدستم پ یکه تو یدرد با

  . دمیام را پس کش

  !!_عقب نکش دستت رو خطرناکهدکتر



  دکتر؟؟ دی حس نکرد ی_مگه ب رادمان

تحمل کن  کمی. قهیخب زخمش عم ی _چرا ولدکتر

  !! دخترم

  . دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک قطره

سوم را که زد دوباره درد به جانم افتاد و دستم  ی هیبخ

  .دمیرا عقب کش

  : ندارد رو به رادمان گفت دهیکه متوجه شد فا دکتر

 د؟؟یا کانشیآقا شما از نزد_

  . بعله پسر عموشم_

که دستش  ر یپس لطف کن دست دختر عموت رو بگ _

  ... رو عقب

  :دمیحرفش پر انیم

  . کنمی تحمل م ستی نه نه الزم ن_

را که زد برخالف تمام تالشم  یبعد ی هیبخ دکتر

  . نتوانستم تحمل کنم و دستم مشت شد



و به رادمان که مردد بود نگاه  دیدست از کار کش دکتر
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  .اشک به او چشم دوختم یپشت پرده  از

دستش،  کی تخت نشست و با  یآمد و کنارم رو سمتم

  . مچ و پشت دستم را محکم گرفت

درد  شیاز پ شیدوباره شروع کرد و هر لحظه ب  دکتر

  . دیچیدرون وجودم پ

و مردانه اش   یدستم را به اسارت انگشتان قو رادمان

  . انجام دهم توانستمینم  یکار چیدرآورده بود و ه

  . اکنون به هق هق مبدل شده بودند میاشکها

 ن لعنت به آن 

  . شکسته اویل

  : کمرم جا گرفت یهق هق ام دست آزادش رو انیم

  ؟؟یدرد دار_

  . یلیخ_

  . تمومه یتحمل کن گه ید کمی!! زیآروم باش دن _



  . آمد یام بند نم هیگر یرا تکان دادم ول سرم

زدنشان نگاه  هیشد اما به بخ یم شی دلم ر نکهیا با

  . بودند دهیرس یدگیبر قیکه به قسمت عم کردمیم

  نهیکه رادمان سرم را به س دمیکش یغیاز درد ج ناگاه

  . را پوشاند  میاش چسباند و با دست آزادش چشم ها

و اراده ام نبود و به  لیم ی از رو  میاز کارها چکدامیه

  . نداشتم یگر یجز حس درد، احساس د

  : کنار گوشم پچ زد رادمان

 شتریو ب یش یحساس م ینگاه نکن دختر !! نگاه کن_

  . یکشیدرد م

اش بود و دوباره همان  یعضالن ی نهیس یرو سرم

  که آن شب در اتاقش به شامه ام یعطر مردانه ا 
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مامان در اتاق، رادمان به صحنه  یپخش شدن صدا با

  شد و دستش از دور شانه ام رهیخ شی رو به رو ی

  . شد شل

  . به همراه نگار آمده بود مامان



  !! من ی خدا یوا یا

هزار   ت،یمن و نامزدش در آن وضع دنینگار با د  حتما

  . خودش کرده است ش یجور فکر پ

  . رفت رونیزد و از اتاق ب ی پوزخند نگار

بلند شد و دستم را به دست مادرم داد و خارج  رادمان

 . شد

  کرد و من  یم هین مادرم گر 

  خراب شدن نگرا

  . آن دو نفر بودم ی رابطه

  . حس نکردم و دکتر گفت که تمام شد یدرد گرید

  م؟؟یینجا یبهتون گفت ا یمامان ک_

خونشون منم   رهی. نگار گفت داره م یزنگ زدم حام_

  . ارتمی ب نجایبهش گفتم تا ا

  .آها_

را پاک کردم که عمو   میاز پانسمان دستم اشک ها بعد

  : آمد و گفت یحام



حسابدار  ریو و ریه نیتو هم ؟؟یدرد که نداشت ز؟؟یدن_

 . زنگ زد اعصابم رو خورد کرد

  درد داشت . رادمان و نگار کجان؟؟ یلی چرا خ_

با رادمان.   کردیبودن . نگار داشت دعوا م رونیب_

  چشون بود؟؟

  .شرح دادم ش یو ماجرا را برا دمیبه صورتم کش یدست

داره مگه؟؟ نگارم   یبابا خب چه اشکال ی_ا یحام عمو

  از دستش چارهیب یحساس و شکاکه !! پسره یادیز

  .شده وونهید

 80.  دونمینم_

 نییزده بود و سرش پا هیتک نیاخم آلود به ماش رادمان

  . بود

  . که بدون حرف شروع به حرکت کرد میشد سوار

  : دیپرس یحام

  رادمان نگار چش بود؟؟_



واال بابت هر حرکتم من رو مواخذه  دونمی _چه مرادمان

  انگار نه دمیم حیهم بهش توض یکنه. هرچ  یم

  .انگار

_پسر عمو اگه بخاطر اتفاقات امشبه، من باهاش زیدن

  گمیازش . بهش م کنمیم  یو عذرخواه کنمیم صحبت

  . ناخودآگاه اتفاق افتاد زینداشتم و همه چ یقصد بد که

  زیرادمان_نه دن  

نکن . نگار چند وقته   تیخودت رو اذ ستیتو ن بخاطر

  . رهیبا من درگ نجوریهم

  !!داداش  الی خی_ب یحام

  .نَرومه

رفتارها و   یبعض ؟؟یباشم حام الیخی_چطور برادمان

 ُ بچه گانه اس و رو یلیحرکت هاش خ 

. ول شهیاخالقش رو ترک کنه بدتر م کنمی هم م  یهرکار

  .ارمیکن سرتون رو درد نم

 یول یدونی_ واال پسرم هر جور خودت صالح ممامان

  یکن ی فکر هی وفتادهین نتونیب یاگه االن که اتفاق



و انگشت   یش مونیپش گهیکه دو روز د نهیاز ا بهتر

  .یچشم خودت کن یتو

  ستیتنت ن ی. اگه وصله گهی_زن داداش راست میحام

  عمر هینفر که  هیاخالق  یتونیشو. تو نم الشیخیب

  . یبد رییکرده رو تغ  یزندگ باهاش

هر چه زودتر باهاش   دیبا  شمیم وونهی_دارم درادمان

  . رو روشن کنم فمیمفصل صحبت کنم و تکل

  . _خوبهیحام

حالم را   یبا نگران  یبابا و اهال میدیخانه که رس به

 . دندیپرس

  . کرد یدستم در آمده بود و نرم نرمک درد م یحس یب

هم تب داشتم که با قرص مسکن کنترلش کردم و  یکم

  . خوابم برد

وض کردن باند پانسمان دستم با وسواس مشغول ع لنا

 81بود . 

  . شده شی!! زن داداش ما به تو حسودنطور ی_که ادنا



بد شد به نظرم!! خدا  یل یبگم دنا . خ ی چ  ی_وازیدن

  یدارم چه غلط دمیدرد داشتم نفهم نقدری مرگم بده که ا

  . کنم یم

تو نبود که. داداشم تو رو بغل کرد .  ریبابا تقص ی_النا

  . بنظر من  نیبعدش هم شما دخترعمو پسرعمو هست

  .حساس شده یادی ز نگار

  . دونمی_نمزیدن

**** 

و پدر بزرگ از  میجمع شده بود ییرایدر پذ یهمگ

  . گفتی خاطراتش م

 گرم صحبت بودند که در خانه به ضرب باز شد خانواده

.  

 نیو بدون گفتن کوچک تر  وارد شد یعصبان رادمان

  . به سمت راه پله رفت یحرف

هم بعد از او وارد شد و خواست دنبالش  یحام عمو

  : آقاجون متوقف شد یبرود که با صدا



  یزیدرهمه؟؟ چ افتونیباشه؟؟ چرا ق ری بچه ها؟! خ _

  شده بابا؟؟

با   یانداخت و عمو حام نییاخم آلود سرش را پا  رادمان

 : به او گفت یسرسر  ینگاه

  . نشده یزی چ  ینه حاج_

  . گهیرو نم نیظاهرتون ا  ی_ ولآقاجون 

خش دار و  ی سر بلند کرد و رو به جمع با صدا بالخره

  : گفت یگرفته ا

  . با نگار رو به هم زدم میمن...نامزد_

  . میبا تعجب نگاهش کرد همه

  ؟؟ی_چلنا

 82عمو محسن_چرا آخه رادمان؟؟  زن

 : مبل نشست و ادامه داد یرو رادمان

رو،  گهیهم د میبا هم، نخواست میچرا نداره!! نساخت_

  البته من به هم زدم نگار میبه هم زد نیهم یبرا

  . هیهم ناراض هنوز



دختر مردم اسم  یکه !! رو شهیمحسن_آخه نم عمو

 خوام؟؟ ی نم یگیو حاال م یگذاشت

که دو سال  نهیبهتر از ا خوامی_حاال بگم نمرادمان

  . بچه بگم هیبا  گهید

  ه؟؟یچ لش یعمو محسن_خب دل زن

 لی. اوا ستیمن سازگار ن دهآلی_اخالقش با ارادمان

  من میکه نامزد کرد یخوب بود اما از روز مونیدوست

تابع   دیبا شهیخودش فرض کرده. من هم یبرده رو

  اوامرش باشم اما به عنوان نامزدش حق ندارم ازش

  .یکرد کاری چ ای یکجا بود  بپرسم

  : تکان داد یسر

و هر   رمیهرجا م  تونمیخسته شدم بخدا!! من که نم_

  گهیبدم. د  حینگار توض ی بار هم برا هی رو  گمیم یچ

شده. شما هم اگه خانوادهاش   زیصبرم لبر ی آستانه

  . شهینظرم عوض نم نی زنگ زدن بگ

من از  ی. ولیدونی_ هر طور خودت صالح مآقاجون 

  تن ما یها وصله  نیهمون روز اول هم گفتم ا



!! منتها تو خودت اصرار به ازدواج باهاش   ستنین

  .یداشت

. با پوزخند و خش دار  دیبه گردنش کش یدست رادمان

  : گفت

  . باال رمیم ستیشما بود . من حالم خوش ن حق با_

  . پکر شدم یحساب

با  یهم کل مارستانیب ینگار بخاطر آن روز تو  حتما

  . رادمان دعوا کرده بود

 یم هیاهل خانه ساکت بودند و زن عمو آرام گر ی همه

 . کرد

پر   گریگذشت و خانه د یاز آن ماجرا م   یسه روز دو

  .نیرادمان و مع ،یحام ینبود از صدا

  . نیو مت رادی ه یفوتبال یدعوا ها از

 83من، لنا و دنا.  ی ها  یشوخ از

هم که  ییبود و زمان ها رونیاوقات ب  شتریب رادمان

  . شد یخانه بود، به جز ضرورت از اتاقش خارج نم



گاه در جمع بروز   چیت ه چهره اش غم بود اما ه هنوز

  . داد ینم

  ... هر حال او مرد است و غرور دارد به

آن شب تماس گرفتند تا نظر   ینگار فردا یخانواده

  . دهند اما او قبول نکرد رییرادمان را تغ

**** 

  روزها از ی 

گذشتند و من تنها دغدغه ام درس و  یهم م پ

  . دانشگاهم بود

 یمشغول درس خواندن بودم و سخت تالش م آنقدر

  یو بچه ها به شوخ یاوقات عمو حام یکردم که گاه

  . زدند یم میصدا خرخون»«

به  دنیرس یشدم چون برا یخب من ناراحت نم یول

  . هدف ام، درس خواندن الزم بود

گشاده  یبیمه یخود بودم که در با صدا یحال و هوا  در

  . شد  انیوب نماچارچ  یباز تو شیو لنا با ن

  . در آمدند میتعجب شاخ ها از



  : همانطور ادامه داد لنا

  نفله؟؟ یچطور_

  ست؟؟ لهی مگه در طو_

  : خنده گفت با

  !!هیق که از قضا کارش هم فقط خرخون 

 یبدتر از خر تو  یکیبال نسبت،  یول سی ن لهیدر طو_

 اتا نیا

کردم خنده ام را پنهان  یچپ نگاهش کردم و سع چپ

 84کنم : 

. حاال  ییکردم خدا فیاصال ادب حکم فرماست، ک_

  ؟؟یکه مزاحم شد هیامرت چ

  . پاشو لداستیسرت امشب شب  ریرت رو ببرن خ 

 شدم. مرده شو  فتونیکه مسدع اوقات شر دیاوه ببخش_

 هیبا دنا  نییپا  میبر ایهات رو ب نبویکنم اون َزلَم ز جمع

  .میراه بنداز یسور و سات حساب



خوب بابا سرم رفت . بذار لباس هام رو عوض   یلیخ_

  . کنم، اومدم

  !! االی_

  . به ضرب در اتاق را بست و رفت سپس

مبل پرت کردم و به  یخودم را رو یخستگ با

  . نگاه کردم مان یشاهکارها 

 دهیها را چ یخوراک  قهیهال با سل یبزرگ تو زیم یرو

  . میکرده بود نیتزئ زیو خانه را ن میبود

 ن ییپا م،یاتاقم برگشتم و بعد از عوض کردن لباس ها به

  .آمدم

جمع شده بودند و بعد از مدت ها    زیدور م همه

  . خوشحال بودند میبگو  توانستمیم

ها، پدربزرگ و  یاز خوردن شام و خوراک  بعد

  . مادربزرگ صدر مجلس نشستند

داد و به   یبه دست عمو حام حافظ را وانید پدربزرگ

  . ردیاش فال بگ تیاو گفت که به ن



کردن، کتاب را  تیچشمانش را بست و پس از ن یحام

  . باز کرد و شروع به خواندن کرد

  . گذاشت زیم  یکه تمام شد کتاب را بست و رو غزل

  : کردن او  قیشروع کرد به تشو نیمت

صدا   نی. ا بایز یلحن و صدا نیبراوو براوو به ا_

  نداشت؟؟ قیتشو

شده بود، بلند شد و با  ریکه طبق معمول جوگ یعموحام

  . تشکر کردن درآورد یادا یمسخره باز 

 85را به دستم داد :  یچا وانیل مامان

  !!ها یشیآرومتر بخور دخترم خفه م زیدن_

بابا و عمو  شهیشده االن کالس شروع م رمیمامان د_

  . با اتوبوس برم دیهم که من رو نبردن . با

  : و گفت دینان اش کش یکره رو یحام عمو

  . رسونمتیچرا با اتوبوس؟؟ من م_

  . عموجان شمینه نه مزاحمت نم_

  . رسونمتی. م ادیببند بابا واسه من لفظ قلم م_



  ! ؟یدونستیهـا!! م یادب شد یب  یلیعمو خ_

  . جنباند و لقمه اش را قورت داد دییبه نشانه تا یسر

  !! رفتیرو که نم از

کردم و سوار  یمامان و مادر بزرگ خداحافظ با

  . شدم نشیماش

را روشن  ستمی س ن،یبا شروع به حرک ت ماش بالفاصله

  : درآمد  یعمو حام یکردم که صدا 

  !!بعد ساز و دهل ات رو راه بنداز یبزار از راه برس_

  . و چند آهنگ عقب جلو کردم دمیخند

  . کرم آهنگ گوش دادن داشتم ن،ی ماش یتو کال

عاشقانه و  شی آهنگ ها یخوبم همه   یل ی شانس خ از

  . بودند نیغمگ

  : و اعتراض وار گفتم دمیکوب یرا به صندل پشتم

و  یستمیس  یقبال آهنگ ها ؟؟یتو دار هیچ ناید ا _

  . یداشت یتوپ



آدم، آهنگ ها هم عوض   یمتناسب با حال و هوا گهید_

  .شنیم

 86 ه؟؟یحال و هوا اسمش چ نیعجب !! بعد االن ا_

  : زدم و ادامه دادم یچشمک

  ؟؟یشکست عشق ایعشق _

  !! بچه جون ومدهیبه تو ن شیفوضول_

 تیدرد هیتو  دونمیاومده خوبش هم اومده. من که م_

  . هست

  تو رو سننه؟؟ یآره ول_

از  رمیمیکه من م یدونیم گهیا توروخدا بگو د _

  .نگم یبه کس دمی. بخدا قول م یکنجکاو

 گمیشد م یاگه علن  ستیمشخص ن یزیفعال هنوز چ _

 . بهت

  یخواست یاصال اگه کمک ه؟؟یحداقل بگو اسمش چ_

  هی یبهم بگو . بالخره دختر هستم و تو مسائل عشق

  . کمکت کنم دمی. قول م مه یحال  ییزایچ



  ؟!

 مثاال   تهیحال یچشمم روشن!! چ_

  .گهین من بگو د 

 جو ،یحاال !! حام _

  .گم ی. به موقعش مینه و عمو حام یحام_

  : تفاوت گفتم یخورده نگاهش کردم و ب  شکست

  !!. به من چه ستیبرام مهم ن گهیاصال نگو. د_

 نیو بعد از متوقف کردن ماش دیشدنم خند یحرص از

  : دانشگاه، به در دانشگاه اشاره کرد یجلو

  . برات گمینشه بعدا م ریبرو فعال دانشگاهت د_

شدم و به   ادهینگاهش کردم و بعد از تشکر کردن پ چپ

  . سمت کالسم رفتم

  . حضور داد  یاجازه و استاد  دمینرس ریرا شکر د  خدا

**** 

سشوار را خاموش   ش،یآرا زیم یرو یلرزش گوش  با

 87کردم و سمتش رفتم . 



  . بود یحام عمو

  بله؟؟_

  .اتاقم ایبپر ب زیدن_

  . امیب تونمیاالن کار دارم نم_

  .هی ضرور اید ب_

  !!ز من کار دارم 

 یعز_

در مورد اون  خواستمیم یخوب هر جور راحت  یلیخ_

  خب یتون یصبح صحبت کنم . حاال که نم ی هیقض

  ...خداف یچیه

  .امی . االن مکارمیب  کنمینه نه حاال که فکر م_

  . بجنب_

 کرده بود ریذهنم را درگ یاش حساب یعشق انیجر نیا

.  

که   ستیشخص شاخص ک نیشده بودم بفهمم ا کنجکاو

  . مرا برده است  ی وانهید یدل عمو نطوریا



  .به در زدم و با فرمان ورودش وارد شدم یا تقه

اتاقش نشسته بود و لنا و دنا  یمبل تو یرو  یحام عمو

  . بودند  شیرو به رو

  . خوش سالم دادم سر

  .فوضول خانوم کی_علیحام عمو

  کمی میکنجکاو یبابا فقط درجه  ستمیمن فوضول ن_

 . باالست

باالست که  تیکنجکاو  یدرجه_آره جون عمت یحام

  . یمخ من رو خورد نیماش یصبح تو

 88خنده ام را گرفتم .   یجلو

  . میما هم تازه اومد یکه به موقع اومد ای_بدنا

  : نشستم یعمو حام  کنار

  . شهیعاشق پ یکن آقا فیخب تعر_

  !! میمنتظر گهی_آره بگو د لنا

 گم،یچرا به شما سه تا بزغاله دارم م نکهی_خب ایحام

  . دارم اجیکه به کمک تون احت نهیا لشیدل



 : کرد و ادامه داد  یمکث یحام

 ن ی. با ا هیدختر مغرور یلیشرکتمون خ یمنش   گانهی_

  دختر پاک و یدارن ول یمتوسط یکه خانواده 

  یپسر ها دمی. بارها ددهینم  یو تن به هر کار هیبینج

  باهاشون رفتار یانقدر جد یول تنرفیشرکت سمتش م

از کارشون . منم هرطور که  شدنیم مونی که پش کردیم

  کنه تشیاذ یتونستم هواش رو داشتم و نزاشتم کس

هاش دوست نداره  یخب بازم بخاطر غد باز  یول

  .کنم تشیحما

  : را در هم گره کرد و به جلو خم شد دستانش

خب از اخالقش، رفتارش، منشش،  یول یاز ک دونمینم_

  . اومد یهاش خوشم م یاز غد باز  ینجابتش، حت

  .دختر برام با همه فرق داره نی انگار ا اصال

  : و با شوق گفت دیکش  یقینفس عم یحام عمو

 رمیسرکار که م  دمیبه خودم که اومدم د شی چند وقت پ_

  به خواستمی. انگار م رسمیبه خودم م شتریب



کنم واقعا عاشقشم . چشماش رو   یحس م  .امیب چشمش

  . باورش برام سخته که زهیر یم یدلم هر نمیبیکه م

همه دختر دور و برم  نیاخوان با وجود ا  یحام من،

  یلیبهم . خ زارهیشدم که محل نم ی عاشق دختر

  یاز طرف یدارم بهش بگم عاشقش شدم ول دوست

  رو گهید یک ی ایمن رو دوست نداشته باشه،  ترسمیم

  .دار شه حهیو غرورم جر بخواد

  ؟؟یشد گانهیعاشق  یواقعن  یعنی_لنا

جانم    ی_ازیعشق، غرور معنا نداره . دن   یکه تو اواال

  . کیچه رمانت 

  ._موافقملنا

  نه !؟ ایتورو دوست داره  میبفهم دی_دوماا، با زیدن

 89_چطور اونوقت؟ ! دنا

 نیکه ا ی. چند بار دیبه ذهنم رس نی_خب منم همیحام

  . افتادیبه تته پته م ایبهم  زدیزل م دیاواخر من رو د

بعد رفتنم  دمید یم کردمیها رو چک م نیدورب یوقت بعد

  . کنهیو به در اتاقم نگاه م کشهیم قینفس عم



 گهیکار د هی دیبا ی. ولهی خوب  یکه نشونه ها نی_ادنا

  .میکه بفهم میکن

  ختهی حسادتش نسبت به تو رو برانگ ی جور  هی دیبا 

  . گهی!! لنا_آره راست م میکن

 مثاال 

  چطور؟؟ لسوفی_خب فیحام

شرکت که نقش عشق تو  میدختر رو بفرست  هی_مثال لنا

  .مینی رو بب گانهیکنه بعد عکس العمل  یرو باز

نقش عشقم   ای دختر بگم ب هی_آخه اگه االن من به یحام

  یولم نم گهید رهیگ یم یکن اون جد یرو باز

  .کنه

  یکی دیصورت با نی!! خب در انیرو بب فتهی_خودشزیدن

  . ما رو یکه بدونه نقشه  می رو انتخاب کن

  ایکنم  یمن نقش رو باز ای دیاوصاف با ن ی_پس با ادنا

  .لنا ای زیدن

 دونهی. م  دهیقبال تو و لنا رو د گانهی ی_ولیحام

  !! نیرادمان یخواهرا



دشوار رو به   تیمامور نی پس ا ،یگی_آره راست ملنا

  . می سپار یم زیدن

کنم؟ ! بعد   یمن مثال نقش عشق تو رو باز  یعنی_زیدن

  ؟؟یکه گندش در اومد چ

اون سوءتفاهم به   یکن که برا یکار هی نی _خب ببیحام

  که میدی. بعدش لو میکه تو عشقم ادیوجود ب

  . یمن یزاده برادر

  . . حله من هستمدمیفهم ی_اوکزیدن

شرکت . قبلش هم به من  ای_فردا ساعت ده صبح ب یحام

  بچه ها رو فعال خبر هیزنگ بزن . درضمن بق

  . دینکن

  دونن؟؟یبچه ها نم یعنی_لنا

  . دوننیو رادمان م نی_معیحام

  .پس من برم ی_اوکزیدن

  . یکه اومد ی_مرسیحام

  ن به به چه 



  !! اتفاق افتاد میبرا یجان یپر ه ایجر

  .کردم لیرژ قرمز تکم کی را با  شمیآرا

 پیکردن و ت شیآرا یتو ادیز یعمو حام یگفته  به

 90زدن افراط نکرده بودم . 

را به من گفته بود که  گانهی یمشخصات ظاهر عمو،

  .بشناسم اش

از   یکیکردم نخندم چون  یرفتم و سع زشیسمت م به

  یجد یها  تیبود که در موقع نیمشکالت بزرگم ا

  . رفتم یم  سهیاز خنده ر ناخودآگاه

  : لبم ، زبان باز کردم یرو یم یلبخند مال  با

  . دیسالم خسته نباش_

  : سر بلند کرد و با لبخند رو به من گفت گانهی

  د؟؟یداشت یامر دییسالم ممنون . بفرما_

  جان هستن؟؟ یاممزاحم شما شدم. ح خوامیعذر م_

  : اخم کرد  ینام حام دنیشن با

  دارن. شما؟؟ فیاخوان تشر یبله آقا_



  .نمشونیبب  خواستمیشون هستم . م انیمن از آشنا_

کار   دیجد یطرح ها یاالن دارن رو شونیمتاسفم اما ا_

  . سرشون شلوغه کننیم

  .جان قرار دارم یمن با حام یول_

  . خانوم شهیگفتم که فعال نم_

  . شدیکم کم داشت بلند م مانیصدا

  : زد  رونیاز اتاقش ب یحام عمو

  نجا؟؟یچه خبره ا_

و در آغوش  دمیسمتش دو دنشینقشه با د  طبق

 91که متقابال بغلم کرد .  دمشیکش

  :بشنود کلمات را روان کردم گانهی که  یطور

  ؟؟ی خوب زمیعز_

 یکه معطل شد دی!! ببخشیسالم خوشگلم خوش اومد _

.  

 کرد،یکه با اخم و تخم من را نگاه م گانهیکرد به  رو

  : گفت



. لطفا شما دوتا  ستنیامروز ن یآقا عل ، یخانوم احد_

  .من و مهمونم یبرا دیاریقهوه ب

  . کرد خودش را خونسرد نشان دهد یم  یسع گانهی

  . گفت و رفت یچشم ، یخو و با لبخند ساختگ تند

  . کرد ییزد و من را به اتاقش راهنما ی چشمک یحام

  : زد یبلند یاز بستن در اتاق قهقهه   بعد

  یاون موقع که بغلت کردم جور ؟؟یدید زیدن یوا_

  گردنت رو خرد ادیکه گفتم االن م کردینگاهت م

  . کنهیم

!! منم که گفتم   خوادتی؟؟ عمو به خدا م ی گیراست م_

  .کار دارم اخماش رفت تو هم یبا حام

  . میکن ینقشه دوم رو عمل ومدهیبدو تا ن ایخدا کنه . ب_

  .مبل دونفره نشست و من هم کنارش نشستم یرو عمو

دستش را هم پشت سرم به مبل  د،یرا از سرم کش شالم

  . دیداد و کامل به سمتم چرخ هیتک

  . دنیحرف زدن و بلند خند یشروع کرد به الک سپس



آن گند  کیکه  دمیدخن یکم زیبود من ن ن یاش ا یخوب

  . نزنم

 92که وارد شد عمو هم نطق اش باز شد :  گانهی

فقرا  ریاز فق ی ادی گهی. دیشد دایخب خانوم دکتر کم پ_

  . یکن ینم

را بر گونه اش مهر  مینقشه جلو رفتم و لب ها طبق

  :کردم

  .! سرم شلوغه تو ببخشگه؟یچه کنم د_

کرد و  ی ظیاخم غل تیما در آن وضع دنیبا د گانهی

  . در دستش فشرده شد ینیس

  ؟؟یاو مده خانوم احد شیپ ی _مشکلیحام

پا به   یبه خودش آمد و با لبخند ساختگ چارهیب دختر

  : سمت ما کج کرد

  اخوان؟؟ یآقا ی. چه مشکلریخ_

  . دیقهوه تعارف کرد و بعد به من رس یعمو حام به

و من   دیکش یخط و نشان م  میبرا شیبا چشم ها گانهی

  .خودم را خواندم یدر دل فاتحه 



آخر از قصد   یبردم قهوه را برداشتم اما لحظه  دست

  فنجان اتیفنجانم زد که تمام محتو ریرا ز ینیس

 . شد ختهیپا و مانتو ام ر یرو

  . و بلند شدم دمیکش یغیج می سوزش پا از

  نیلب لعن و نفر ریرا ز یحام و  دمیپر یم  نییو پا باال

  یبا لحن مسخره و کج خنده ا گانهی کردم که  یم

  : گفت

  . توروخدا دستم خورد دیببخش زمی عز یوا یا_

  . گرفتم شیخدا لعنتت کنه دختر. آت  ی_وازیدن

خانوم حواست کجاست؟؟ دختر مردم  گانهی _یحام عمو

 93.  ار یمانتوت رو درب زی!! دن یرو داغون کرد

فراخ شدند و خواست   رتی از فرط ح دگانشید گانهی

  بزند که در اتاق باز شد و رادمان متعجب یحرف

  : ما آمد سمت

  ؟؟یکنی م کاریچ  نجایتو ا زیچه خبره؟؟ دن  نجایا_

  : دیزودتر از من رو به رادمان پرس گانهی



  د؟؟یشناس یخانوم رو م نیشما ا_

رادمان چشم و ابرو آمدم که زبان در دهان  یبرا

  از چه انیجر دانستیمتاسفانه او که نم  ینچرخاند ول

  : تفاوت گفت یباال پراند و ب یاست، شانه ا قرار

  . آره دختر عمومه_

  : کردشگفت زده به من و عمو نگاه  گانهی

  ن؟؟یاخوان هست  یآقا یشما برادر زاده یعنی_

  : ام کرده بود . چپ نگاهش کردم وانهیپا د سوزش

  .با اجازه ات بله_

انداخت و گوشه لبش را گاز  نییسرش را پا مانیپش

 : گرفت

  . بخاطر قهوه . از قصد نبود خوامیعذر م_

  . الیخیب_

رفت و رادمان هنوز گنگ به ما نگاه   رونی زده ب خجالت

  : کردیم

 بگه چه خبره؟؟ یکی شهیم_



  . شدم یمن قربان ی. بخاطر آقا حامیچیه_

نخندد، بالخره   گرفتیخودش را م  یکه جلو یحام عمو

 94:  دیترک

مطمئنم من رو   گهیکرد !؟ د  یچطور حسود یدید یوا_

  .دوست داره

 یهم بخند دی با ،یحام_آره دوستت داره. بخند آقا زیدن

  گرفت . آش  شیوسط پام آت نی!! فقط من فلک زده ا

  !!منم گن،یو دهن سوخته که م نخورده

بنال   یحام ن؟؟یزنیبابا چرا درست حرف نم ی_ارادمان

  !؟ یزد ی چه گند نمیبب

  .او شرح دادم یرا برا انیمبل نشستم و جر یرو

  ز؟؟ یدن یسوخت  یلیطور. خ نی _که ارادمان

  هیاز خونه   یکی دی_نه بهتر شده. فقط زنگ بزنزیدن

  . گردم یبر نم ینطور یکه من ا ارهیدست لباس برام ب

  . ارهیبرات ب گمیم نی _به متیحام

دختر خوب و   میاز حق نگذر  ییخدا ی_خوبه . ولزیدن

  . هیخوشگل



انداخت و   گرشید یپا یرا رو شیپا لکسیر رادمان

 : را مخاطب قرار داد یحام

_به نظر من که خودت رو خسته نکن . عشق و رادمان

  !!کشکه یعاشق

فرها د  یکشکه انگار جنابعال یگیم نی_همچ یحام

  !! خوبه دختره خودش بهت درخواست  یکوه َکن بود

  . داد

  !! وابسته اش که بودم ،ی_ اوکرادمان

 : گرفت و ادامه داد یقیعم دم

ذره رفتارش رو عوض   هیه اگه _لعنت بهش کرادمان

  .ختمیر یرو به پاش م ایدن کردیم

عمر همراهش بوده رو  هیکه  یرفتار چکسیر من، ه 

  هم از یعاشق چیترک کنه. ه تونهینم

 _برادیحام

که رفتارش رو عوض کنه . پس در   خوادینم عشقش

  با یچون اگه بود ی تو عاشق نگار نبود جهینت

  .یساختیهر طور که بود م رفتارش



شده   قیدق ی حام یاخم آلود در چهره  نکهیبا ا رادمان

  یگرید  یبود اما کامال مشخص بود که ذهنش جا

است .  یحام ی کند و در حال کنکاش حرف ها یم ریس
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با از ما   اروی ن ی_در ضمن من که بهت گفته بودم ایحام

 اد؟؟یم ادتی.   پرهیبهترون م

  : آمد و آهسته سر جنباند رونیب الیاز خ رادمان

  .دورش بودن یبیو غر بی عج یآدمها_

  .. سخته اما فراموش کن گهید الیخی _پس بیحام

  نیمت نکهیکردم تا ا یکالم مکالمه شان را سمع م بدون

  شان از ضیآورد و بعد از تعو میدست لباس برا کی

  . زدم  رونیب شرکت

بار مهربان و شرم زده با من برخورد کرد و   نیا گانهی

  . دوباره عذر خواست

نوه  یاش را برا یعاشق انیجر  یهنگام عمو حام شب

  کرد که چطور به عشقش یها بازگو و نظرخواه

  . کند اعتراف



  به نظرت چطور بهش بگم؟؟ نی_معیحام

حلقه   هی_ خب دعوتش کن اتاق کارت . بعد با نیمع

  . کن و درخواست ازدواج بده زشیسوپرا

  : گفت یسی رودربا یاش داد و ب ینیبه ب ینی چ یحام

  ؟؟یگیم یمزخرفه . رادمان تو چ کمی_

  . بهت گفتم ی_من که نظرم رو ظهررادمان

 : ادامه داد یا انهیبا لبخند موذ سپس

که خاطر  گمیاگه سختته، من فردا بهش م ی_ولرادمان

  !! یخواهش

. اصال تو  گهیبابا خراب نکن برنامه رو د ی_ا یحام

  ه؟؟ی. دنا نظر تو چ ینظر بد خوادینم

  یدسته گل بزرگ بخر فردا، جلو هی  گمی_من مدنا

  شاخه گل هی یبده بعد رو هیکارمندها بهش هد یهمه

  رونیبکش ب حلقه و گل رو هویرو جاساز کن .  حلقه

  . زانو بزن و بهش درخواست ازدواج بده

!! لنا تو  شهیم یقشنگ زی_هوم خوشمان آمد . چیحام
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  !!_منم با دنا موافقملنا

  . با تاسف نگاهش کرد یحام

  ن؟؟ی گیم یشما چ نیمت راد،ی. ه م ی_بگذریحام

  : گفت یمبل نشست و با لودگ یچهار زانو رو نیمت

. بعد   یدعوتش کن کافه به صرف بستن گمی_من منیمت

  خورهیم  یبستن یحلقه رو بزار که وقت یتو بستن

  !!شه یم زیسوپرا یلیبره تو دهنش. خ حلقه

  دندون هاش بکشه نیشده رو از ب یتف

فکر رو داشتم. پسر فکرش رو   نی_اتفاقا منم هم رادیه

 ُ ی بکن!! حلقه 

  . رونیب

صورتش را  یخنده زدند که حام ریها همه ز  بچه

  : چندش وار جمع کرد

  ؟؟یگی م یتو چ زی_اه حالم بهم خورد . دنیحام

شام دعوتش کن. بعد از شام  هیاول  گم ی_من مزیدن

  گوشه دنج زل هی زیدل انگ یفضا هیتو  رونیببرش ب



. بعدش هم زانو یتو چشم هاش و بگو دوسش دار بزن

  . ازدواج بده شنهاد یبزن و پ

!! پسرها خاک تو مختون  ه یخوب یدهیا نمی_هوم ایحام

  جالب و خالق ی دهیدو تا دختر ا نیصدم ا کیکه 

  . نیندار

بود جناب خالق؟؟  یات چ دهی_ بعد خودت انیمع

  ن؟؟ییاز قوماش پسرا جدا یحضرتعال

داشتم که از شما عقب  دهی_ببند لطفا !! من اگه ا یحام

  دهی. به هرحال از تمام اخواستمیمونده ها نظر نم

 یدهیرو ا کنمیم یسع  یمتشکرم ول  باتونیز یها

  دیبخواب دیبر دیدخترها تمرکز کنم . حاال هم گم ش

  .طفالنم

  !!خوش  شبتون

 یما رو اسکل خودت کرد یحساب یلیرادمان_خداوک 

 ها!! تا ت 

  ! ؟میا زتی لنگه عز کار



مطلب رو   یهست  یزیت یبچه ادی. خوشم منی_آفریحام

  !! یر یگیزود م

اخم آلود کوسن مبل را به طرفش پرت کرد که  رادمان

  . داد و از پله ها باال رفت یجا خال

کالس در انتظار استاد  یبا بچه ها  شدی م یساعت ربع

 97.  میبود

و خوش   پیکه پسر خوشت ی انیبا استاد ارسالن ک اکنون

  .میبود کالس داشت یچهره ا

زدند و هر  یدر موردش حرف م ییجلو فیرد دختران

  که چپ دندیپرس ینظر من را هم م یاز گاه

  . کردمیم نگاهشان

بود که  یآمد و چند وقت ی خوشم نم اروی نیاز ا اصال

  .شدمیگونه اش م زیه ینگاه ها یمتوجه 

 سیه تدروارد شد و شروع ب یانیاستاد ک نیح نیهم

 . کرد

  . درس دادن متوجه شدم از بحث پرتم یها  وسط

  دین دوباره مشغول د 



  . من بود زد

انداختم و  نییسر پا کند،ی نگاهم م دمید یهم وقت من

  .شدم میبا ناخن ها یمشغول باز

زد   میهنگام خروج صدا یانیاز اتمام کالس، استاد ک پس

  . و درخواست کرد بمانم

 میها اکثرا رفته بودند و حال، من و استاد تنها بود بچه

.  

بغل اش زد و نگاهم   ریگرفت و دستانش را ز  ینفس

  . کرد

  :انداختم نییپا سر

  استاد؟؟ د یداشت یامر_

حواست   نقدریچرا سر کالس ا  نکهیامر که نه . اوال ا_

  ؟؟یدیپرته و به درس گوش نم

ات حواسم پرت   رهیخ یبخاطر نگاه ها  میبگو شدینم

  . شودیم

  : گفتم ناچار

  ه؟؟یخب بماند . دوما چ_



 98اول جوابم رو بده. _

  :باال انداختم شانه

  . دونمینم_

لطمه به درسات  خوامی. نمی دونیم کنمیمن حس م یول_

  !! بخوره. بگو لطفا

  :زدم ایبه در دل

  . شمیم تیتون سر کالس اذ رهیخ  یخب از نگاه ها_

  . رو بگم یآهان . خب پس دوم_

  . دییبفرما_

 یچجور بگم ول دونمینظر دارمت . نم ریمدته ز هیمن _

  میبا هم باش شهیاگه م خواستمی. م ادی ازت خوشم م

  . می رو بشناس گهی هم د شتریب و

  : نگاهش کردم رهیدهانم را قورت دادم و خ آب

درخواستتون رو قبول کنم چون االن  تونمیمن نم_

  . مسائل بشم نیا ر یدرگ خوامینم



که دوس  نیبهتر از ا یبنظرم قبول کن!! چ یول_

توپه .  میمن اوضاع مال نیپسرت استادت باشه؟ ! بب

  قول

هوات رو داشته  یهم که با من دار ییتو درس ها دمیم

  تا یدوست دخترم بش یکه قبول کن یباشم . به شرط

  . میرو رفع کن  گهی همد یازها ین

اش ابروانم در هم گره   ییا یح  یهمه وقاحت و ب نیا از

  : خوردند

نفر  هی. شما هم دنبال شهیمن نظرم عوض نم یول_

  .ستمیحرفها ن نیباش استاد . من اهل ا گهید

 مردک 

  !! فتهیخود ش  مغرور

  : متوقفم کرد شیسمت در کالس رفتم که صدا به

  !! باشه . پس عواقبش با خودت_

  ؟؟یمثال چه عواقب_



  نیا نکهیا اینمره هات افت کنن .  هوی  نکهیمثال ا_

  کیکوچ نایپاس نشن. البته ا یکه با من دار ییواحدا

  هاش

 99.  بودن

  دم؟؟یشن یم چه

  ! کرد؟ دیمرا تهد او

  : اش حالم بهم خورد اما خودم را نباختم یشعوریب از

اما   وفتمیکه باهات دارم رو ب ییحاضرم تمام واحدها_

  . ندم!! روز خوش استاد یگیکه تو م یتن به کار

  .رفتم نیمت نیزدم و سمت ماش رونیکالس ب از

اش  یاعتراض یشدم و در را محکم بستم که نوا سوار

  : برخواست

  !؟ سالم ات کو؟؟ یکوبی م ینجور یدر رو ا یضیمر_

  . وفتیسالم راه ب کیعل_

  !؟هی سرکار عل گهی چشم امر د_

  : گفت ینگاهش کردم که جد نیخشمگ 



  پاچه ات رو گرفته خواهرم؟؟ یک شده؟؟یهان چ_

  !!. خسته ام وفتیلطفا راه ب نینشده مت یچیه_

پسر م َسرا بهت  نیهست . نکنه ا  تیزیچ  هینه بابا تو _

  تا خودم خشتکش رو بکشم هیدادن؟؟ بگو ک ریگ

  .سرش یرو

  . گفتمیم یزی چ دینبا یاستاد افتادم ول ادی

 کردیشر به پا م د،یشن یبود و اگر م یرتی غ یلیخ نیمت

: 

  .نشده داداشم فقط خسته ام یچیه_

  . باشه نزن من رو_

کمک  اطیح یکه تو دمیلنا و دنا را د دم،یخانه که رس به

 100کاشتند .  یپدربزرگ گل م 

هوا کم کم رخت بر بسته   یبود و سرما دیع یدم ها دم

  . بود

را عوض کردم و به کمک آقاجون و بچه ها   میها لباس

  .رفتم



**** 

آمد و  یانیجواب دادن به سواالت امتحان، استاد ک نیح

  . ستادیسرم ا یباال

 : برگه ام و پچ زد یشد رو خم

  !!یکرد اهیامتحانت رو س   یبرگه  یکه حساب نمیبیم_

  : نگفتم که ادامه داد یزیچ

مصمم  ممیمن هنوز رو تصم ؟؟یفکر کرد  شنهادمیبه پ_

  .هستم

  . من جوابم رو قبال گفتم بهتون_

  یبودند و اجزا میها لهیکه هم رنگ ت دگانشید به

  . شدم رهیگذراندند، خ یصورتم را از نظر م

  : لبش باال رفت ی گوشه

و جواب   یهمه براش تالش کرد نین امروز رو که ا 

  !! رد شده حساب کن ،یدرست داد

 پس امتحا _

  .آقا دمیدانشگاه و حراست خبر م سییمن به ر_



  ؟؟یهم دار یمدرک_

  .نداشتم مدرک

او   یاز حرف ها یرا ضبط کرده بودم نه کس شیصدا نه

  . به من خبر داشت

  . زد و دور شد یرا که مشاهده کرد، چشمک سکوتم
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سخت شده  میمردک برا نی جو کالس با وجود ا تحمل

  . بود

اش   رهیگذاشتم و در مقابل نگاه خ زشیم  یرا رو برگه

  .زدم رونیب

**** 

 یرو گریبعد از آن روز چند بار د یانیک استاد

  .کرد که من رد کردم یدرخواستش پافشار

بند نبود . ُخ اعصاب و روانم  ییو دستم به جا بود

 رد  یحساب

 . کند یرا پاس نم  میترم واحد ها  نی بودم ا مطمئن



اعتراف کرده بود و  انهگیکه به عشقش به  یحام عمو

  را دعوت گانهیهم رفته بودند، امروز  یخاستگار 

  . دیایب رونی تا با ما ب کرد

سلطنت را به بهار   یبود و زمستان کرس یعال هوا

  . واگذار کرده بود

  . به خودم آمدم میپهلو یلنا تو یسقلمه  با

  هات غرق شدن؟؟ ی_چه مرگته؟؟ کشتلنا

  . ستی ن یزی_نه خوبم چزیدن

  ؟؟ی_مطمئنلنا

  ._آرهزیدن

در گوش هم  یچ دهی!! شما دوتا ترشی_آهایحام عمو

  د؟؟یکن یپچ پچ م

اش هم خنده ام گرفت و هم تا ناکجا آبادم  ده یلفظ ترش از

  . سوخت

  . زد شخندیگرفتم که ن شیاز بازو یشگونین



سالمه !!  کی و  ستیعمته!! من تازه ب دهی_ترش زیدن
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  م؟؟ید یترش_کجا لنا

. اگه مامانم  دیخودتون خبر ندار گهید دی دی_ترشیحام

  من همسن شما بودم مادر،《 گفتی بود م نجایا

 . شکمم بود ی و محسن رو داشتم . حسام هم تو  نیحس

《 

کباب به جمع  یها خیبا س  نیهنگام رادمان و مع نیهم

  . وستندیمان پ

حالش کامال خوب شده بود و نگار را به  رادمان

  . سپرد یفراموش

  . کند یرا حل م زیزمان همه چ قتایحق

  : قول شاعر به

  ... ن گذران 

 ر جها  



بُود عاقب ت  نیباشد همه بگذاشتن و بگذشتن/کا سهل

 کا

  .پز نیکباب مع نمیا ون ی_ خب خانوم ها، آقانیمع

  سرآشپز؟؟ ی_نه بابا همش رو خودت آماده کردیحام

  : گفت یبا شوخ  نیمع

_ همش رو که نه . خدا حالل کنه رادمان هم گوجه  نیمع

  . ها رو کباب کرد

 ینم یبیاش با ما وا شده بود و احساس غر خی گانهی

 . کرد

از آن دختر مغرور و بد  یخبر گرید  یقول حام به

  . اخالق نبود

مراسم  ندهیآ یقول داد در هفته  یبه حام پدربزرگ

  . را برگزار کنند شانیامزدن

  کنسرت یموقع برگشتن چون حوصله  ی 

عمو  یبچه ها را نداشتم، ناچار سوار خودرو نیماش

  . شدم یحام

  . حضور داشتند زین گانهیو  رادمان



استاد  یو شماره  دیلرز فیک یتو لمیناگاه موبا به
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  . تماس دادم و او دوباره تماس گرفت رد

  : دیپرس گانهیهم رد تماس دادم که  باز

  ه؟؟یک_

  . یشکیه_

  . دیدستم لرز  یتو یگوش دوباره

  !! _دختر جواب بده. طرف خودش رو کشترادمان

  : اش یدر پ یپ یداغان شده بود از تماسها اعصابم

  بله! ؟_

آدم  یکنیکار ها رو م  نیاعصاب !! هم یواو چه ب_

  . !! سالم خانومگهید شهیعاشقت م

  د؟؟یمحترم چقدر بگم مزاحم نش یسالم. آقا کمیعل_

  شه؟؟ینم تونیمگه حرف حال 

  مزاحمت شده؟؟ ه؟؟یک زی_دن یحام عمو

  .باال انداختم یرا به نشانه نف سرم



ترم رو با  نیا دمیقبول کن قول م ای. بزیدن نی_بب استاد

 . نمره ها پاس کنم برات نیبهتر

  : زدم یصدا دار پوزخند

  . شما ندارم آقا ییلویبه نمره دادن ک یازیمن ن_

  یانیمن ارسالن ک یعنیها دختر!!  یکنیم تی خر یدار_

  ذره هیتو   شیپ افه،یو ق  پیارج و قرب و ت نیبا ا

  ! ؟یندارم که قبولم کن ارزش

  نهیا تیلطفا. از نظر من خر دیبفهمحرف دهنتون رو _

  مثل شما یا یو از خود راض فتهیکه با آدم خوش 

 104رابطه بشم !!  وارد

  : دی برگشت سمتم و موشکافانه پرس رادمان

  رابطه؟؟ ؟؟یچ_

  : داد زد یعصب عمو

سگ  یپس مزاحمت شده واقعا. بده من اون گوش_

  .مصب رو

  :زده شدم رتیح تش یعصبان از



  !! عمو_

 یها دادیداد و ب یآمد ول یارسالن از پشت خط م یصدا

  . دیگو یگذاشت بشنوم چه م یعمو نم

را به سمتم دراز کرد که رادمان مانع شد و  دستش

 : گفت

  .یباشه حام یحواست به رانندگ_

را از دستم  یخودش به سمت من خم شد و گوش سپس

 : و ارسالن را خطاب کرد دیقاپ

  ! _شما؟رادمان

ام را پس بدهد اما  یرادمان زدم که گوش  یبه بازو ی 

  او دستش را به

  . صبر کن باال آورد معن

ام! ؟ چرا   یداره که من ک ی_به تو چه ارتباطرادمان

  ؟؟یشد زیمزاحم دن

_.......... 

 ایمثل آدم ب ی. خاطر خواهشی_تو غلط کردرادمان

  ! ه؟ی. رل زدن و رابطه داشتن چه سر   شیخاستگار



 105بشر !!  نیقدر پررو بود ا چه

  یول رمیام را از او بگ لیکه موبا دمیرا جلو کش خودم

  . مانعم شد و با دست پسم زد

  . افتادم یریگ عجب

دارد که دخالت  یبه تو چه دخل دیبه او بگو ستین یکی

  ؟؟یکنیم

  : و اخم آلود ادامه داد یجد رادمان

  یناموس منه . منم آدم ب ز ی_به من مربوطه. دنرادمان

  . رد شم زهایچ نیکه راحت از کنار ا ستمین یرگ

_.......... 

 یب زیحد بدون دن نیمردک فقط در هم  نی_ببرادمان

  تماس شی . بار آخرت باشه با گوش ستیکس و کار ن

  !! یشیمزاحمش م ای یر یگیم

_........ 

 دیغر یساختگ یسرخ شده بود اما با خونسرد رادمان

:  



زنگ بزن من قسم   گهیبار د هی ی_تو جرئت داررادمان

  کنم و استخونات رو داتیپ یهر جا باش خورمیم

  . کنم خرد

  . رادمان تعجب کردم یهمه آتش مزاج نیا از

 : را سمتم گرفت یکرد و گوش قطع

  ؟؟یعوض نیبود ا ی_کرادمان

  ._استاد دانشگاهمهزیدن

  ه؟؟ی_حرف حسابش چیحام عمو

و  دمیدوس دخترم شو نمره بهت م ایگفت ب یچی _هزیدن

  .حرف ها، منم قبول نکردم نیو ا کنمیپاست م

هم قبال بهم گفته بود اگه قبول نکنم پاسم  خودش

  . شدیو چون من نظرم عوض نشد مزاحمم م کنهینم

  _مجرده؟؟رادمان

 همسن و سال عمو _آره.زیدن ی 
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. چرا به حراست  یعوض ی کهی_مرتیحام عمو

  !؟ینگفت

بابا عمو مدرکم کجا بود؟؟ بعدشم حراست که   ی_ازیدن

  .گردن کلفته ارویکنه!!  یمن رو نم یبانیپشت

  . رادمان خوب حالش رو گرفت ی_ول یحام عمو

  :ساکت بود و من خطاب به او گفتم رادمان

به   یازین ی_دست شما درد نکنه پسر عمو ولزیدن

  . ومدمیدخالتتون نبود . خودم از پسش برم

چشم حواله ام کرد و پوزخند بر  یاز گوشه  ینگاه چپ

  . لب نشاند

  !! نکنه یتالف اینندازه  رتی گ ییجا اروی _حاال  گانهی

  _نه بابا نترسزیدن

  

دانشگاه جلوم  رونیب ی. چند بار ستیحرفها ن نیا آدم

  دور شدم عیرو گرفت که سر



که واحدهام رو پاس  نه یا شیتالف تی اونجا. نها از

از ترم بعد واحد  یول گذرهیترم که م نی. اکنهینم

  باهاش

  .دارمیبرنم

_خوبه . اگه دوباره مزاحمت شد حتما بگو  یحام عمو

  !!تا خودم آدمش کنم

  . منون_باشه مزیدن

من،  یو خواسته  لیبه خانه برخالف م دنیاز رس بعد

  . به برادرانم ماجرا را گفت یعمو حام

  : شد یعصب  یلیخ دیکه شن  یهنگام نیمع

  !!رو بده تا ادبش کنم کهیمرت نیشماره ا_

  .شو ولش کن الی خیب زمیعز_

  کنه؟؟یباهات برخورد م نطور یمگه شهر هرته که ا_

اسمش تو دانشگاه بد در رفته . همه  اروی نیا نیمع_

  اسم منم مثل اون بد خوامی . نم هیآدم دخترباز دوننیم

  .آبرو بشم یبره و ب در



که   ارمتیو م برمیبه بعد خودم م نیبگم !؟ از ا یچ_

  . مزاحمت نشه 
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را باز کردم و توانستم از خوابم   میبه زور چشم ها صبح

  .دل بکنم

کنم که به دانشگاه  دارشیرفتم تا ب نیسمت اتاق مت به

  . برساندم

آرام وارد شدم و از   نیهم  یخواب است برا دانستمیم

  . تخت خنده ام گرفت یحالتش رو دنید

موجود در وجودم را  یسر به سرش نگذارم کرم ها اگر

  چه کنم؟؟

هم بگذارم محال ممکن است که من سر به سرش  اگه

  . را به دانشگاه ببرد

و خودش هم لش کرده بود   زانیاز تخت آو  شیپا ساق

  . تخت یرو

  . تخت گذاشتم و کنارش نشستم یرا رو  زانشی آو یپا



  :زدم شیصدا میمال

  . نیمت_

  هوم؟؟_

  .داداش پاشو من رو ببر دانشگاه_

  .گهیبرو د نیبابا ول کن خسته ام با مع یا_

  !!خوابه نیپاشو لطفا . مع نیمت_

من  ،یکنینم داریرو ب نیدختر ول کن تو رو خدا. مع_

  ؟؟یکن یم داریرو ب

  !! ی نامرد  یلیخ_

  . کردم که آخ اش بلند شد شیران پا یحواله   یلگد

 108. دمیرا در راهرو د نیاتاقش خارج شدم و مع از

  :دمیپا بلند شدم و گونه اش را بوس  یپنجه  یرو

  .داداش ریصبح بخ_

  ؟؟یریدانشگاه م ر،یصبح تو هم بخ_

  ؟؟ی من رو برسون شهیآره م_



  ایرو جمع کن ب لتیوسا عی باشه فقط عجله دارم سر_

  .م یو بر میصبحانه بخور نییپا

کرد و بعد از تذکرات  ادهیدانشگاه پ یمرا جلو  نیمع

  . گونه اش رفت یرتیغ

 یانیاستاد ک کردمیرفتم و خدا خدا م یسمت ورود  به

  تیبه واقع میدانشکده نباشد که متاسفانه دعا یتو

  . وستینپ

 ند یرا از محل حضور او دور کردم که مبادا مرا بب خودم

.  

پدرم بود، به کالس آمد  ییدا یافشار که نوه  دیام استاد

  . کرد سیروع به تدرو ش

رو به رو شوم و  یانیدوست نداشتم با ارسالن ک اصاال

  رفتم چون ینم رونیکالس ها ب  نیب  یبه حرف ها

  .غاز اش گوش کنم کیمن  صد

  :از اتمام کالس ها با مامان تماس برقرار کردم بعد

  ؟؟ی مامان خوب_

  کالسات تموم شدن؟؟  زمیسالم عز_



  . سراغم انیخونه ان بگو ب نیمع ای نیآره اگه مت_

  یاز بچه ها . بزار برم اتاق ها ستیخونه ن یاالن کس_

  .بزنم یسر هیباال 

  هم از نیس ا 

  !! من ی 

 با یز شان

با اتوبوس   یتون ی. خودت مستنیخونه ن نیو مع نیمت_

  ؟؟یایب

  طیپولم رو جا گذاشتم . بل فیمامان جون من ک_

کس خونه   چیه یعنی.  ستیاتوبوس هم همراهم ن
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 : دیکه مشکوک شد پرس  مامان

  ز؟؟یدن ییای نم ادهیچرا پ_

  : که خسته بودم با من و من گفتم  ییآنجا  از

  .خب راه دوره منم خسته ام االن_



دنبالت بفرستم  یخوا  یرادمان خونه ست م زیدن_

  اش؟؟

  . آره ممنون_

  .یچی به ز ه یکاچ

که از ساختمان دانشکده خارج شد،  یانیاستاد ک دنید با

  شدم ابانیپا تند کردم و وارد خ یبه سمت خروج

  .منتظر رادمان ماندم و

را   نشیماش د،یآمد و مرا که د رونیلحظه بعد ب چند

  : شد ادهیمتوقف کرد و پ

  !!یشد دایبه به خانوم اخوان کم پ_

  چشم شما باشم؟؟  یجلو دیبا  شهیمگه هم_

  .نیدل ما جا دار ی. شما تو ریخ_

  

.   گمیمحترم، صد بار بهت گفتم، بازم بهت م یآقا نیبب_

 . لطفاا دیخوایکه شما م ستمین  یمن اون آدم

  . نی...از ...سر...من ... بردار دست



  . ستاد یام ا نهیبه س نهیگام جلو آمد و س کی

  : را کج کرد و لب زد سرش

اشکال نداره نازت رو   یول یکن یم ادیناز ز  دونمیم_

  اما گفتم که رهیخانوم کوچولو . من قصدم خ کشمیم

  . میخورده با هم آشنا بش هی قبلش

هر کوفت  ایبا شما دوست بشم  ستمیاستاد من حاضر ن_

 110!!  دی. لطفاا مزاحم نشیا گهی و زهر مار د

  ش از بخت 

  . خلوت بود یادیز  ابانیمن، آن قسم ت خ خو

  : دستم را گرفت یانیک استاد

  !!بهت گفتم یک نیبب یش یم مونیپش_

بکشم   رونیانگشتانش ب  انیخواستم دستم را از م یم

  : که مانع شد و گفت

 هیدنبال  نقدریقبول کن . من تا حاال تو عمرم ا ایب_

  !خوامت؟یبهت بگم م یبودم . به چه زبون دهیدختر ندو



بهت ندارم . دستم رو  یخوام عالقه ا یمن شما رو نم_

  . ول کن

و درد در جانم خانه   شدیم ادیرفته فشار دستش ز رفته

  . کرد

  .کردم که دستم را آزاد کنم یسع گرم یدست د با

کنارمان آمد . خدا   یکیترمز الست یصدا انیم نیهم در

  . رادمان نباشد کردمیخدا م

خودرو   نیقد و قامتش درون کاب دنیچرخاندم و با د سر

  .ارسالن را خواندم ی، فاتحه 

شد و   ادهیپ نیاز ماش نی با صالبت اما خشمگ رادمان

  . سمت مان آمد

دست من  کردیم یکه سع یبه ارسالن کرد و در حال  رو

  : دیبکشد، غر رون یرا از حصار دست او ب

  که؟؟یمرت یکن یم یچه غلط یدار_

  . ستیکرد و مشکوک او را نگر زیچشم ر ارسالن

کرد که انگار ارث اش را  یبه رادمان نگاه م یجور

  حرص از فشار دستش دور مچ نیخورده بود و ا



  . بود دایهو من

  چه! ؟ یبرا اما

من را رها نکرده بود داد زد :   که هنوز دست استاد
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  ؟؟یهست یاصال تو ک ؟؟یتورو سننه؟؟ تو چه کاره ا_

بالخره توانست مچ من را از دست ارسالن  رادمان

 : دیبکشد و رو به من پرس رونیب

  اروعه؟؟یهمون  نیا_

  .آره_

 : دیاستاد را چسب  ی قهیناگاه  به

ام که اون روز باهات صحبت کردم. مگه  یمن همون_

  دختر بردار!؟ نینگفتم دست از سر ا

  نیدارم . من ا ی_منم بهت گفتم دست بر نمارسالن

  !! خوام  یدختر رو م

 ش ی خواستگار یاومد یکه م شیخواست ی_اگه مرادمان

  . کهی. تو قصدت فقط سواستفاده اس مرت



  : جواب داد  شخندیپررو و با ن ارسالن

نباشه به تو چه؟؟ مگه بابا ننه   ایسوء استفاده باشه _

  میتصم تونهیاون خودش زبون داره م ؟؟ی دختر نیا ی

 هان؟؟ ؟؟یش کاریتو چ  رهیبگ

توجه به مردم   یآمپر چسبانده بود و ب رادمان

  : هوا داد زد  یاطرافمان، ب

دختر   نیا کی نزد یتونیفکر کن من نامزدشم . بازم م_

  ؟؟یبش

  : زد یپوزخند ارسالن

تا حاال؟؟ چرا خودش نگفت که  یاز ک ؟؟یعه نامزدش_

  نامزد داره؟؟ برو خودت رو گول بزن بچه

  . زنمیدختر رو م نی!! من هر طور شده مخ ا جون

صورت   یرو یو مشت دیبه اوج رس تشیعصبان رادمان

  : کرد ادهیارسالن پ

  !!ی بخور یخوا یم یتو چه گو *ه نمیمنه !! بب ی 

 نشون کرده زیدن_
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 .رادمان ولش کن تو رو خدا_

ارسالن نشست و  ی نهیس یبدون توجه به سخنم رو  او

  . کرد یصورتش م یحواله  ییمشت ها یدر پ یپ

  . نتوانستم یزورم را جمع کردم که بلندش کنم ول تمام

  . رادمان را هل داد و بلند شد ارسالن،

شده بودند و با چک و لگد از  ریهر دو درگ حال

  . کردند یم ییرای پذ گریکدی

  .خواستم یاز مردم کمک م غیج با

دانشگاه به سمتشان  یافشار و چندتا از بچه ها استاد

  ارسالن و یریش و درگفح یآمدند و بعد از کل

  . را به سمت حراست دانشگاه بردند رادمان

  . نظر گرفته بود ری با اخم ما را ز  یمستوف یآقا

و ارسالن رو به   میطرف نشسته بود کیو رادمان  من

  . مان بود یرو

  . ارسالن غرق خون بود صورت



 نهیپاره و س راهنش یپ ی قهیلب و  یگوشه  زین رادمان

  . بود دایفراخش هو  ی

برداشتم و سمتش گرفتم  زیم ی از رو یا یکاغذ دستمال

  . که خون کنار لبش را پاک کند

و تعصب او آگاه بودم اما کف دستم را بو  رتیغ از

 . اندازدینکرده بودم که دعوا راه ب

  !!هم به خاطر من آن

آن همه   یجلو  نکهیبودم از ا یبسته و عصب رهیاو خ به

  که من دهیافشار عربده کش دیخصوص امآدم، علل 

  !! زمید دن نامز

  : دیرو به رادمان پرس  یمستوف یآقا

 113 د؟؟یکن یلطفا خودتون رو معرف شهیم_

خانومم. اومده بودم   نیا ی_من پسر عمورادمان

استا د به ظاهر محترم، مزاحم  نیا دمیدنبالش که د

  دختر

  . شده عموم



 بار ارسالن را مورد خطاب قرار داد نیا  یمستوف یآقا

:  

  ارسالن؟؟ گه یدرست م_

آقا !؟ من    گهیرو درست م یچ یبابا چ ی_ اارسالن

  خانم خوشم اومد، داشتم ن یمزاحم نشده بودم من از ا

وارد شد و  وونهید نیکردم که ا یم یخواستگار ازش

  که من دنیو عربده کش  یشروع کردم به کتک کار

و فالن  یدختر شد نیمزاحم ا یکرد خودیتو ب  نامزدشم،

  .و بهمان

  : دیرو به ما پرس یمستوف

  د؟؟یشما نامزد_

  : که رادمان زودتر از من گفت ریخ م یبگو خواستم

  !! می_بله نشون کرده ارادمان

  .زده نگاهش کردم شوک

  گفت؟؟یچه م وانهید نیا



را به نشانه سکون و اعتماد، آرام باز و  چشمانش

  . بسته کرد

  ... سوءتفا یمستوف ی_آقا زیدن

  : دیحرفم پر انیرا فشرد و م دستم

که مزاحم نامز د من  شهی م یآقا چند وقت نی_ارادمان

  بار هم پشت تلفن بهش گفتم دست از سر کیشده. 

 آقا نیا یخانوم بردار اما متاسفانه گوش نکردن. حت نیا

  یدوست شنهادیمن پ یکه دختر عمو نیا یبرا

به پاس نکردن  دیرو تهد شونیرو قبول نکردن، ا شون

  . واحد کردند
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  !!باور نکن گهیآقا. دروغ م گهیدروغ م_

همه درس  نیدختر ا نیاحمق؟؟ ا هی_دروغم چرادمان

  پاسش یبعد تو راحت خواست  دیخوند و زحمت کش

  . ینکن

اخوان شما هم  ی. آقا یانیک  ی_ بسه آقای مستوف یآقا

  دیتونی. حاال هم م دیشر به پا نکن نجایا گهید دیلطف کن



  . دیببر فیتشر

  .میاتاق خارج شد از

 فشردم یرا به گوشت دستم م میحرص تمام ناخن ها از

.  

  :دمیشده غر دیبهم کل یدندان ها با

 یچ نیبگم به تو؟! ا یمن چ ،یآخه روان وونه،یآخه د_

 ! ؟ میما نامزد یبود که گفت

 : گفت لکسیباال پراند و ر ابرو

از کجا   شناسهیکه ما رو نم ارویگفتم که گفتم . _

که  نهی. مهم امیستین ای میبفهمه که ما نامزد خوادیم

  گهید

  . رو نداره ادیکه سمتت ب نیجرئت ا ارسالن

 د یبه درک !! ام نیدرست . اصال ا شناسهی نم یمستوف_

  که دتید ابونیتو خ  نا،یبابا ا ییدا یافشار، نوه 

. ضمناا تو و ارسالن رو یدیکش یعربده م یداشت

  ؟؟یکن کاریچ یخوا یخودش از هم جدا کرد . اون رو م

 . رفت میشد چارهیرسماا ب هان؟؟



  : شد و متعجب نگاهم کرد متوقف

  دمش؟؟یجدامون کرد؟؟ چرا ند دیام ؟؟یگیم یجد_

  : شلوارش فرو برد و متفکر گفت  بیدر ج دست

  .میپس موافقم. رسماا بدبخت شد_

  . گرفتم که نزنم لت و پارش کنم یقیعم دم
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بوده بعدش هم   یچ انیجر م یگیاشکال نداره به عمو م_

  .میگفتم که نامزد یالک میگیم

رادمان  یبره آقا شیپ یگی که تو م نطوری هم دوارمیام_

  !!با تو دونمیخان وگرنه من م

که  دمیدر را به هم کوب ضیو با غ میشد  نیماش سوار

  . به من راه افتاد یرادمان بعد از چپ نگاه

  . آمد یلبش هنوز خون م گوشه

  :درآوردم و سمتش گرفتم  بمیاز ج یا یکاغذ دستمال

  . ادیهنوز خون م_

  . ستیمهم ن_



و آهسته لب خون گرفته اش را  دمیرا جلو کش خودم

  . پاک کردم

به کار   یتیشده بود و اهم رهیحرکت به مقابلش خ بدون

  . داد یمن نم

  :جا پچ زدم همان

من حوصله ندارم زن عمو   یول ستیاز نظر تو مهم ن_

  .طور شده  نیدعوام کنه که چرا پسرم ا

 یدختر عمو یهوا نکهیا یبرا گمیاشکال نداره م_

  . شدم  نطوریلجبازم رو داشتم ا

دادم و در همان  هیاش تک یصندل یرا به پشت آرنجم

  :جذابش گفتم شیبه ته ر رهیاندک، خ یفاصله

رو  یک دیبا ،یاگه من نخواهم شما هوام رو داشته باش _

  تونستم دستم رو از دست یمن خودم م نم؟؟یبب

کنم   شیحال ی جور  هیتونستم  ی. مرونی بکشم ب طرف

  . که بره گورش رو گم کنه

  : لبش باال رفت کنج



. طرف یکه تا االن بهش گفته بود یتونستید اگه م _

  یحرف هاست . اگه من امروز نم نیتر از ا شیریس

بردت و  یکجا م  ابونیخ ی تو خلوت دونهیخدا م دمیرس

  . آورد یسرت م ییچه بال

 116 ؟؟ی دینه بابا تو تا تهش رو د_

  . دمیآره د_

  . ام نشستم یصندل  یکردم و درست رو ار یاخت سکوت

  . آورد یبشر از زبان کم نم نیا

در خانه توقف کرد و بعد از تشکر وارد عمارت  یجلو

  .شدم

  . خواندی هال نشسته بود و روزنامه م  یتو بابا

که مدت ها ذهنم را  یسوال  دیاست با  کاری که ب حال

  . دمیپرس یکرده بود، از او م ریدوباره درگ

  : گونه اش، کنارش نشستم دنیاز بوس بعد

  ؟؟یبابا جونم خوب_

  ؟؟ یخوبم تو چطور .زمیعز ی خسته نباش_



  ! بابا؟ گمی منم خوبم. م_

  جانم؟؟_

دوباره افتاده   میمدته فکر خانواده قبل هیبال  یجونت ب_

  الیخیب یاما گفت دمیبار قبال ازت پرس هیتو سرم. 

  .ن تو بشنوم 

 خوامیم دن؟؟یو زنش من رو دزد یرجب ی. چرا مهدشم

 از زبو 

 حال رو بچسب  ؟؟یکنیچرا گذشته رو نبش قبر م زیدن_

!!  

  یوقت یرجب ی خب سواله برام. جواب سوالم رو مهد_

  خب اون یبرام گفت . ول رونیاز خونش اومدم ب

ساله  هیکه من االن  ینیکه از شما گفت، با ا یتیشخص

  .تا آسمون فرق داره!! بگو لطفا نیزم نم،یبیدارم م

  .گمیخوب م  یلیخ_

مشابه همان   یکرد و تا حدود فیرا تعر انیجر پدرم

  . بود انیجر



و   نیسرطان گرفتن دخترش تا طلب پول از بابا حس از

  .پس نگرفتن آن پول توسط پدرم

  . ختی تعجبم را بر انگ زی چ کی اما
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مدت   هی.  کردیکار م یراون موقع تو حسابدا  یمهد_

  بهش فشار آورد و دکترها گفتن ی پول یب یلیخ

  . منتظر بود دیو با شهیدرمان نم دخترش

تالش   یلینشست و خ  یجوره از پا نم  چ یه یمهد اما

  حاضر شد دست به  یدخترش . حت یبرا کردیم

  .بزنه یدزد

  ؟؟یدزد_

و پول   ختیشرکت بهم ر یچند وقت حساب ها  هیآره _

  . البتههیکار مهد میدیبعد فهم ی. مدت شدیم ادیکم و ز

  ینگم. از طرف ایبه بابا بگم  دونستمی. نمدمیفهم من

  بابا یآبش رو بزنم از طرف ریز ومدیبود دلم نم قمیرف

به خاطر کمبود پول. آخرش هم   کردیرو مواخذه م همه

  کار دنیپس از چک کردن حساب ها همه فهم



بوده. من لو نداده بودم اما اون فکر کرد کار  یمهد

  !! منه

  : دست در هم قالب کرد بابا

که شرکت رو    یقسم خوردم باور نکرد . روز یهرچ_

  ترک کرد، دو هفته بعدش دخترش مرد و پس از

  یحت میدنبالت گشت یلی. ما خدنیتو رو از ما دزد اون

  . میکن داتیپ میهم رفت اما نتونست یشکمون به مهد

آخر هم به من  یبود ماجرا. تا لحظه  نی عجب پس ا_

  .گفتنیدروغ م

  : دیام را بوس یشانیبغلم کرد و پ بابا

راجع بهش  گهیگذشته موند . د ی. گذشته تو الیخیب_

  !!فکر نکن 

  .جنباندم و در آغوش پر مهر و پدرانه اش گم شدم سر

رادمان را  یچشم  ریو ز می شام جمع شده بود زیم دور

  .کردم ینظاره م

 به خانواده گفت که  رکانهیترفند ز  کی با



  

بوده و او  ابانیدر خ ییلبش بخاطر دعوا  یگوشه  زخم

  قصد جدا

  . شد یرا داشت که خودش هم زخم  نیطرف کردن

 آن کیبابا زنگ خورد و من از فکر در آمدم .  ی گوش

  . از جمع عذر خواست و جواب داد پدرم

که با  خوردمیآب را برداشتم و جرعه جرعه آب م وانیل

 118.  دیپر میسمع کالم بابا، آب در گلو

 ییپسر دا ی. چطور یمیقد قی_به به سالم رف بابا

  جان؟؟

جان که از دهانش خارج شد، من که خفه  ییدا پسر

  . انداختم یشده بودم به رادمان نگاه

که دست از غذا خوردن  دیرا فهم انیاو هم جر انگار

  . به بابا شد رهیو خ دیکش

 دایپ ییرها ی چند ضربه پشت کمرم زد تا از خفگ رادیه

  .کنم

  . باردیاکنون از چهره ام ترس و استرس م دانستمیم



  با یچنگال به دست سرگرم باز بابا

  

  : بشقابش شد یتو مرغ

  خب چه خبر؟؟_

_.......... 

 یی. خانوم بچه ها خوبن؟؟ دا میشکر ما هم خوب یاله_

  جون چطوره؟؟

_.......... 

  !! خب خوبه . جانم جانم گوشم با شماست _

_.......... 

  چرا؟؟  کیتبر_

  . ختیدلم ر یهر

  . دمیدندان کش  ریرا به ز لبم

قرار داشت،  زی م یچانه اش را به دستش که رو رادمان

  . نظر گرفت ریداد و مشکوکانه بابا را ز هیتک



اش  ییبه من نگاه کرد و در جواب پسر دا یسوال پدرم

  : گفت

  ر من؟؟ 

 دخت ؟؟ینامزد_

_..........119 

  !! . کارم تمام است الفاتحه

 لکس یخودش را ر کردیم یرادمان که سع  یبار رو نیا

  : نشان بدهد زوم کرد

گفته؟؟ بعد بچه ها خودشون گفتن نامزدن؟؟ نه   دیام_

  .بابا اشتباه شده حتما

_.......... 

دادن  ینیریدارم بگم . بحث ش  ینه آخه من چه دروغ_

  . ستین

_.......... 

  !! ستین یزیچ نی همچ یشما محفوظه ول ی 

 ن یریچشم ش_



_......... 

  .فعال رمیگیمن با شما تماس م_

  . تماس را قطع کرد بابا

  چه شده! ؟ دیدر سکوت منتظر بودند بگو همه

  :که از استرس رو به موت بودم یکرد به من رو

ل با  تا حاا ی_خب مبارک باشه باباجان!! شما از ک بابا

  ! م؟یکه ما خبر نداشت یرادمان نامزد کرد

  . کمرم نشست ی رهیبر ت یبست و عرق سرد خی تنم

  . کردمیحرف بزنم و تنها رادمان را نگاه م  توانستمینم

  !! به تو رادمان، لعنت به تو لعنت

از   نینامزد؟؟ خدا مرگم بده ا ؟؟یعمو محسن_چ زن

  کجا در اومد؟؟

 120 گه؟؟یم یچ نی محسن_رادمان، حس عمو

  . انداختم نییخجالت سرم را پا از

 شی. سوءتفاهم پدمیم حیرو توض ی_من همه چرادمان

...  



  . تلفن پدربزرگ زنگ خورد اکنون

تماس   کرد،ی ما نگاه م یکه با اخم به مکالمه  آقاجون

 . را جواب داد

  ایگو ی 

پدربزرگ  یول  گفتیم کی بابا پشت خط داشت تبر یدا

  . ستیمشخص ن یزیفعال چ  گفتیم

 یگفت و خانواده ام بازخواستم م یم ی ز یکس چ هر

 . کردند

  هیتک زیعرق کرده ام گذاشتم و به م یشانی پ یرو دست

  .دادم

 یچه دسته گل  مینیبب دی. بنال دیبر ای_الل از دنیحام عمو

  !!شما دوتا دیبه آب داد

  . زبان باز کرد و تمام ماجرا را شرح داد رادمان

شدن و دعوا و   یرتیتا غ یان یارسالن ک یمزاحمت ها  از

  . که نامزد من است  دنیعربده کش

کنم  یم هینه کارم رو توج ارم، ی_من نه بهونه مرادمان

  !! نشه زیمزاحم دن ارویبود که اون   نی. تنها هدفم ا



  .ارهند یقصد خوب دونستمیم چون

 لیپسر !! تو تمام فام یگند باال آورد ی_ ول پدربزرگ

  رو نیدختر حس  ز،یمادربزرگتون چو افتاده که دن

حرف ها هم از  نیپسر عموش نامزد کردن. ا یبرا

  تون نقل ییگور به گور شده و خان دا دیزبون اون ام

  !! شده زبونا

خبر  نیکه ا دونهینم یشکیه ی_باشه آقاجون ولزیدن

  . ست عهیشا میگی ما هم م هیالک

من  یمگه آبرو عهاس؟؟یو شا یچ ی _چپدربزرگ

دست شما دوتا بچه ست؟؟ همه جا خبر   یچهیباز

  دهیرس

  میهم درآوردم . حاال بگ یمن نوه هام رو به نامزد  که

  مونده برادر زنم و بچه هاش همه نمیست؟؟ هم عهیشا

  . انگشت نمام کنن و آبروم رو ببرن جا
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  .بابا خبر داشتم ی 

 یخوب از اختالف آقاجون و دا یلیخ



 ییبود که آقا دا یمیقد ی  نهیک کیهم بخاطر  لشیدل

  . مخالف ازدواج پدربزرگ و مادربزرگ بود

و حرفش دوتا بشود . آقاجون  اوردیکم ب ییدا ی جلو

  خواستیهم االن نم

  . کردی م یما را قربان نیهم یبرا

بچه ها از   نی آقاجون؟؟ ا هی چ فی_خب پس تکلمامان

  !!نداشتن که یدهنشون در رفت . قصد بد 

تو  نیایمحسن ب ن،ی. حسهی چ  فیتکل گمی _م پدربزرگ

  . اتاق من

و به  دندیعمو و بابابزرگ دست از شام خوردن کش بابا،

  . اتاق رفتند

زدم . بغض  یهال با استرس قدم م یشدم و تو بلند

  . را فرا گرفته بود میگلو

  ! به زور مجبورم کنند با رادمان ازدواج کنم؟ نکند

  .کردم  یمن با رادمان از اولش هم حال نم اصال

  . بود  فتهیکه مغرور و خودش بس



او از من  تی دارم تمام اتفاقات امروز بخاطر حما قبول

  رفت که حال یکت ام نم َیجوره تو چیبود اما ه

  .دادم یم یتن به ازدواج اجبار  دیبا

 یها  بیرا در ج شیبود و دست ها ستادهیپنجره ا کنار

  . شلوارش فرو برده بود

  : دمیلب غر ر یسمتش رفتم و ز تندمزاج

  یدعوا جلو یاگه تو شدیم یراحت شد؟؟ چ التیخ_

  ی!؟ بفرما جفتمون رو تو یگرفتیاون زبونت رو م

  !!یانداخت  دردسر

 122شد :  قی من و با اخم در چشمانم دق  یسو برگشت

تشکرته؟؟ اصال گفتم که گفتم !! خوب گفتم.   یجا_

  شرف واسه یب هینشدم که بزارم  رتیغ یب نقدریا

  !!خط و نشون بکشه  ناموسم

  ؟؟ یفهمی. م ستمیس تو مادرت و خواهراتن، من ن 

 . نامو گمیبار هزارم م یبرا_

  :لبم را با استرس کندم و ادامه دادم پوست



  م؟؟یکن  کاریحاال چ_

حرفاست به همه  نیتر از ا دهی. آقاجون فهمیچیه_

  .بوده عهیشا گهیم

 نی. واال من تو ا یشناسیپس خوب آقاجون رو نم_

  ی نهیمدت کم اخالقش دستم اومده. آقاجون بخاطر ک

آبروش از هر  نکهیداره و ا ییکه از خان دا یمیقد

  کنهیبراش مهم تره، من و تو رو نامزد اعالم م یزیچ

  . ارهیکم ب ییدا یجلو  خوادینم چون

  :سر تکان دادم یابرو باال انداخت که استرس لکسیر

  یراحت من و تو رو قربان یلیکه خ ینیب یحاال م_

  !!کنهیم

 یکه نامز د من باش ادیبدت هم نم نیپس انگار همچ_

!!  

  . شدم یسخنش بدجور حرص  نیا از

  . شد شتری زدم که پوزخندش ب شیبه ساق پا یلگد

  :خم شدم یرا به کمرم زدم و کم دستم



آرزوت رو دارم که بخوام نامزدت  یمردک فکر کرد_

  هم به اکراه با تو حال و  نجورشیبشم؟؟ من هم

عمر باهات سر کنم؟ !   ه یبعد بخواهم   کنم،ی م احوال

  چی. من اگه بگن ه ستی ن ییخبرها نی آقا همچ  رینخ

و فقط  یزنش ش یکه بخوا ستین ایدن ی تو ین پسر 

 ، هی

  !!تا آخر عمر مجرد بمونم رمیگیم میتصم رادما

  : گفت شوخ

  یشیحرص نخور!! زشت م نقدریخوب حاال ا یلیخ_

  !!رو دست عمو هـا یترشیم رمتیگیبعد من نم

 123آمد .  یخونم در نم یزدیم کارد

 دمیصورتش کوب یمبل را برداشتم و محکم رو کوسن

  . جان گرفت  شخندشیکه ن

  .نشستم که شروع کرد غر زدن به جانم نیمع کنار

دادم که   یتکان م دیسر تائ ن یمع یغرغرها یبرا داشتم

  . آمدند نیی پا هیبابا و بق

  . به آقاجون نگاه کردم منتظر



و محسن صحبت کردم. پدراتون   نی_من با حسآقاجون 

  حل یجور هیرو  هیقض دینداشتن و فعال با یمشکل

 نیتا ا دیمدت نامزد هم باش هی. ناچارا  میفصلش کن و

  میزن یرو بهم م یسر و صداها بخوابه. بعدش نامزد

  . باهم سازش نداشتن  میگیم و

  :نظاره کردمتعجب آقاجون را  با

  !!نامز د رادمان بشم خوامیآقاجون من نم یول_

  هی_دخترم منم نگفتم تا ابد نامزدش باش . گفتم آقاجون 

  . دیمدت کوتاه بعد به هم بزن

چرا به هم   میآقاجون !؟ بعد بگ یراحت نی_به هم رادمان

  گهید یک ی با  می! از اون گذشته اگه خواست م؟یزد

چش بود؟؟ اون هم واسه   ینفر قبل میبگ م،یکن ازدواج

  .کات کردم گهینفر د هیکه قبال با  یمن

 . به جلو برداشت  یقدم رادمان

من که بغ کرده بودم استوار و با صالبت قد علم  برخالف

  : کرد



 یراض زیچون نه من نه دن  یش الیخیآقاجون بهتره ب_

  حرف مردم نقدری. بابا چرا امیستیوصلت ن نیبه ا

  ! مهمه؟  براتون

  یکه گفتم رادمان. نامزد نیآقاجون_ هم ی 

خودت بود . در ضمن پسرم   یو خواسته   لیتو به م قبل

  اون موقع

  یداد زد دیام یجلو تیعصبان یو تو یشد یرتیغ که

  !! یکرد یبه عواقبش هم فکر م دینامزدشم، با

  : دیابرو در هم کش رادمان

بود که اون پسر  نیکردم فقط واسه ا یمن اگه کار_

  .نزنه ز یبه دن یبیآس

 124.  دیرس یشده بود و صدا به صدا نم همهمه

  !! خواستمی االن وارد رابطه بشوم، نم خواستم ینم من

  :کردم به بابا و با غم گفتم  رو

نامزد  خوامیبه آقاجون بگو. من نم یزیچ  هیبابا شما _

  به کنار، رادمان آدم  نایرادمان شم . اصال همه ا



االن ذهنم رو  خوامیازش. من نم دمیند ی من بد هیخوب

  . مسائل کنم نیا ریدرگ

  : ناراحت رو به آقاجون گفت بابا

  الیخی. ب ستنین یکه بچه ها راض ین یب یآقاجون م_

  !!شو

دست  ی چهیمن باز یبار گفتم آبرو هی_ پسر  آقاجون 

  نامزد کنن تا بفهمن، زدن هر دی. با ستی بچه ها ن نیا

عواقبش رو به جون بخرن!!   دیداره و با یعواقب یحرف

  لحظه به بعد رادمان نیام نشنوم. از ا گهیحرف د

و   شاتیواسه آزما دینامزد هم ان !! فردا بر زیدن و

  مردم با هم یشده به ظاهر جلو  ی. حت  ینامزد دیخر

رو به هم  ی. بعد از چند ماه نامزد دیایب به نظر  خوب

  . میزنیم

  . خالص را زد ری ت آقاجون

  . نثارش کردم یرادمان نگاه و در دل فحش به

از پلکم   یچشمم تار شد و قطره اشک یجلو  رشیتصو

  . افتاد نییپا



  .حرف بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم یب

  . به تو رادمان، لعنت لعنت

  چوقتی... کاش هییایدنبالم ب گفتمینم  چوقتیه کاش

  ریکه تو با او درگ شد یارسالن سر راهم سبز نم

  ... یشو

شدم. از دستش  داریمامان ب یبا صدا زدن ها صبح

  . دلخور بودم که با آقاجون حرف نزد

  .و محل نگذاشتم دمیسرم کش یرا رو پتو

رو   تونمیخب من نم یول یدلخور  دونمیم زم یعز ز،یدن_

  یوقت یحرف آقاجونت حرف بزنم. از طرف

 125بگم؟؟  یداده من چ تی رضا بابات

  . ستیمهم ن  الیخیب_

بعدشم   شگاهیآزما دیپاشو مامان جان با رادمان بر_

  رو لی. آخر هفته آقاجون فام دیرو انجام بد داتونیخر

  .تون یکرده واسه نامزد دعوت

  . چشمم سر خورد یاز گوشه  یاشک لجوج قطره



 : بغض گفتم با

  .بخوابم خوام ی. م رمیجا نم چیمن ه_

  مامان پتو را کنار زد و با عطوفت ی 

  : دیعرق کرده ام را بوس شانیپ

 نیا شنیدردونه ام. تموم م زیپاشو دخترم پاشو عز_

  به گهیتحمل کن . پنج_شش ماه د کمیماجرا ها فقط 

  .شهی کنده م هیقال قض دیزنیم هم

رادمان  گهیتا پنج_ شش ماه د دیآره فقط دعا کن_

  !!االغ  کهیرو َنُکشم، مرت 

. مودبه، آقاست، مهربونه   کنهیم یداره زندگ نجایر ا 

  یبه قول خودتون جنتلمنه . من بد

 عم هیرادمان  زیدن_

و ناموسش براش مهمه . اگه  هیرتی. غ دمیند ازش

  که استادت مزاحمت شد اصال ینبود، روز نطوریا

  !!و چرا مزاحمت شده یهست یداد که تو ک ینم تیاهم

  : چاق کرد و ادامه داد ینفس مادرم



اومد و از عالقه  ینم شی ماجرا ها پ نیراستش اگه ا_

  من با کله ت،یخاستگار  یبرا زاشتی م شیاش پا پ

  !! هی . چون از همه نظر پسر خوب کردمیم قبول

 دینبا گمیرادمان َبده. م گمیما رو باش !! من نم یننه _

  دوتامون رو نطورینامزد منه که ا گفتیتو دعوا م

  .هچل بندازه تو

 شهیکه شده. با قسمت نم هیکار گهی د دونمیچه م_

 . دیجنگ

  . در اتاق آمد و زن عمو محسن وارد شد یصدا

  :تختم نشست که گفتم گریف دلبخند طر با

 126زن عمو .  ریصبح بخ_

  : رو جواب داد خنده

  . ریعروس خوشگلم صبح توأم بخ_

  : تعجب به او نگاه کردم با

زن عمو. انگار نه انگار واسه پسرت،   ی الیخی ب یلیخ_

  !! دختر نشون کردن یزور



اتفاق  نیمنم خب دوست نداشتم ا ستمی که ن الیخیب_

  ز؟؟یبهتر از تو دن یک ی. ول وفتهیتک پسرم ب یبرا

  یاز خدامم باشه عروس مهربون و خوشگل دیبا واال

  . شده  بمیمثل تو نص

مامان  ن؟؟یهماهنگ نقدریلال اکبر!! شما و مامان چرا ا_

  مثل رادمان یداماد هیراض یلیخ  نکهیهم مثل ا

  .میوسط کشک ا نی باشه . فقط ما دوتا ا داشته

المصبه که رفاقت ها رو   یتفاهم ها  نیواقعا؟؟ خب هم_

  پاشو آماده شو پسرم زی. دندارهیزنده نگه م

  .ینامزد دیخر نیبعد بر شگاهیآزما نی. اول بر منتظره

  :دمیحوصله پوف کش یب

که  میچرا؟؟ مگه قراره دائم با هم باش شگاهیآخه آزما_

  م؟؟یبد کیخون و ژنت  شیآزما

  یبابات اونجاست وقت یلهای از فام یکی ی_ نه ول مامان

  مطمئنا گهید نیرفت  شیآزما یبرا  نهیشما رو بب

و کارمون راحت   نیکه نامزد کرد چهیپ یجا خبر م  همه

  . شهیتر م



  .حیصح_

رفتند و من هم بعد از آماده  رونیو زن عمو ب مامان

  .رفتم نییشدن پا

حرف  نیو مع نیمنتظرم بود و با مت اطیح  یتو رادمان

  . زدیم

  .و سالم کردم ستادمیا نیمع کنار

سرد جواب سالمم را داد و دوباره مشغول حرف   رادمان

  . زدن شد

شدم که چند لحظه بعد   نشی توجه به آنها سوار ماش یب

 127جا گرفت .  نیخودش هم درون کاب

  . میساکت بود ریتمام طول مس در

نگه داشت تا وارد شوم اما من  میرا برا شگاهیآزما درب

  .کردم یهنوز مثل قاتل ها نگاهش م 

داشتم چون  جهیسرگ یها که تمام شدند کم شیآزما

  .صبحانه نخورده بودم

  تموم شد؟؟ ؟؟ یخوب زیدن_

  .رهیم جیسرم گ  کمیآره فقط _



  . افتمیتکان داد و دستم را گرفت که ن یسر

  لونیبعد با نا قهینشاند و دو دق نیماش یرا تو من

  . برگشت یخوراک

  : گرفت میباز کرد و جلو میبرا یک یو ک وهیآبم

  . می صبحانه بخور  میتا بر یبخور ضعف نر_

  . را خوردم وهیو آبم کیاز ک یکردم و کم تشکر

تعارفش  کیکرد، ک یکه شروع به رانندگ یهنگام

  :کردم

  ؟؟یخور یم_

  . صبحانه بخورم تونمینم شهینه اشتهام کور م_

  : نگاهش کردم  لکسیر یلیخ

  . جهنم_

  . ا م تعجب کرد یناگهان رییهمه تغ نیاز ا رادمان

  : را باال پراند شی ابرو یتا

!!  شمیم تیهمه مؤدب نباش اذ نیخدا ا یمحض رضا _
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 رونیانداخته، پس سرم را به سمت ب که یت دانستمیم

  .نگفتم یزی چرخاندم و چ

  . ستادیا یا یقشنگ و سنت یسفره خانه  ی جلو

  یزینتوانستم چ ادیخورده بودم ز وهیو آبم کیک چون

  . بخورم

که اخم آلود به صبحانه   دمیاز دو سه لقمه عقب کش بعد

  : اشاره کرد

  ؟؟یخور ی چرا نم_

  .ندارم لیم_

 یشیمجبور م ،یریضعف م گهید قهی بخور دو دق_

  .س ُرم ریز  یببر فیتشر

  : تفاوت گفت یش خودم ب 

 یپ قهیکرد و مثل چند دق یرا باال انداختم که مکث  سرم

  . جهنم_

 یخودش را در آوردم و با لودگ یهم متقابال ادا من

  :گفتم



  !! شمیم تیهمه مؤدب نباش اذ نیخدا ا یمحض رضا _

لبش را باال پراند و دوباره مشغول خوردن  ی گوشه

  . شد

  . دمیام چرخ ینگاهش کردم و در گوش چپ

  . خوردنش تمام نشد یربع گذشت ول کی

  . هم داد گرید یمروین  کیبر آن سفارش  عالوه

  : فراخ شدند رتیاز فرط ح دگانمید

 129هنوز؟؟  یدیخدا!! نترک  ای_

  . حرف بزند  توانستیپر بود و نم دهانش

  . کش آمدند و ابرو باال انداخت لبانش

  . دیخر  یبرا میپاساژ شد کی یراه

  .رفتمیحوصله فقط دنبال او م  یهم که ب من

دست لباس انتخاب کردم که رادمان گفت به درد   چند

  .و فالن و بهمان ورندخینم

  . حرصم گرفته بود از دستش یحساب



انتخاب   یکیفوق العاده ش یلباس بلند و ساده  بالخره

  .کردم

  . شدند لیتکم میها دیخر میهم را که گرفت  فیو ک کفش

  . نوبت من بود رادمان خان حال

به آن وارد  بیع کی دیپوش یکه م یکت و شلوار هر

  . کردم یم

بعد از ده دست عوض کردن لباس که خسته  خالصه

  . کت و شلوار را برداشت و حساب کرد کیشد، 

  . میخسته بود  یدو حساب هر

و به خانه   میسکوت خورد یتو رونیرا ب  ناهار

  .میبرگشت

  . دندین ما کل کش 

 عمو حسام و هلنا با وارد شد زن

و زن عمو محسن با افسوس نگاهشان کردند و   مامان

  .فشردم یرا به گوشت دستم م میمن فقط ناخن ها

ما را به همه نشان  لیو وسا دندیکش  یکل م یجور

  . که انگار واقعا از ماجرا خبر نداشتند دادنیم



پر شد از فشار  میزد و من گلو یاخم آلود تشر رادمان

 130دشوار.  میبرا دنیبغض و نفس کش

 نیگفتم که دوست ندارم در ا یم دیبا یبه چه کس من

  سن نامزد کنم؟؟

 صورتم را در بر گرفتند میاتاقم پناه بردم و اشک ها به

.  

**** 

  . ها آمده بودند شی هفته بود و جواب آزما آخر

 یو خون مان به هم م مینداشت یکی گونه مشکل ژنت چیه

  . خورد

کرد و لنا مشغول الک زدن  یلختم را فر م یموها دنا

  . بود میبرا

  نیا ی 

سنگ  یکل میروزها برا نیا یتو یدوست داشتن دوقلوها

  یحالم را خوب م یتمام گذاشتند و حساب

 . کردند



غم زده و   یبه چهره   یو نگاه ختمیرا دورم ر میموها

  . شده ام انداختم شیآرا

و از پله ها   دمیوشپاشنه بلندم را پ یو کفش ها لباس

  . رفتم نییپا

  یکه خانوم ها بودند، صدا ییرایورودم به سالن پذ با

  . کل بلند شد

نکنم .   هیگر یها  یگرفتم که ها یخودم را م  ی جلو

  بدجور

بر لب نشاندم و بعد از سالم و خوش   یمصنوع یتبسم

  . نشستم یصندل  یرو ن،یبا حاضر ییآمد گو

 کادیرفت و مادربزرگ و ان  یقربان صدقهام م مامان

  . خواند یم

  : سمتم آمد ی رنگ گلدار دیعمو محسن با چادر سف زن

 خوادیپاشو چادر رو سرت کنم دخترم رادمان م زیدن_

  . ادیب

  غیکل و ج یسرم انداخت و دوباره صدا  یرا رو چادر
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  . و رادمان وارد شدند نیعمو به همراه مع بابا،

  . آمد میبا سر باال گرفته و استوار، به سو  رادمان

 یکه تو یکه چادر را گرفته بودم، شاخه گل  همانطور

 . دستش بود را به من داد

در آورد و دستم را   بشیرا از ج یباکس کوچک رادمان

  گرفت که حرارت کف دستش پوستم را نوازش

  . کرد

کل  یانگشتم قرار داد و دوباره صدا یرا تو حلقه

  . بلند شد دنیکش

  مانیبرا تیمحرم ی غهیآمد و ص یلحظه بعد مرد چند

  . خواند

  . که بود، تمام شد یبه هر بدبخت مراسم

  یم ییبایز ی 

الماس   کیکه با  یدیخورد به انگشتر طال سف چشمم

 نما فمیشده بود و به دست ظر نیمز

 . داد



 گرفتند یم یادگار یشد و بچه ها عکس  ی خودمان جمع

.  

  : سمتم آمدند و بغلم کردند نیو مت نیمع

 هی!! رادمان آدم خوب کهیکوچ ی_ نگران نباش آبجنیمع

  .نکنه تتیمدت اذ نیتو ا دمیقول م

 .نونم داداش_ممزیدن

. من و   شهیتموم م نمی. ا زمی_غصه نخور عزنیمت

  .میهوات رو دار نیمع

زدم و پس از آنها لنا و دنا خوش رو سمتم  یلبخند

  : آمدند

  یپکر  نقدری_قربونت برم زن داداش خوشگلم النا

 چرا؟؟

!! دنا_واال   یخوشحال باش دیتورت افتاده با ی تو

  یماه نیدوماد به ا
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  .خسته ام کمی _زیدن

  . برو استراحت کن زمی _باشه عزلنا



**** 

  . را بافتم و لباسم را مرتب کردم میموها

با رادمان رخ در رخ   ادیکردم ز یچند روز سع نیا یتو

  .نشوم

  . گفتم ریشدم و صبح بخ یسالن غذاخور وارد

به کنار خودش اشاره کرد که نشستم و همه را از  نیمت

  . دمیرا ند نیمع ینظر گذراندم ول

  کو؟؟  نی_مامان پس معزیدن

  _مامان

  

  . تیزود رفت مامور صبح

که!!  تینگفت از مامور یز یچ یول ت؟؟ی _مامورزیدن

  ن؟؟ینکرد داری چرا من رو ب

  . کنم دارتیب ومدیدلم ن ی_خواب بودمامان

خوا ب مرگ که نبرده   نیکرد یم دارمیبابا ب  ی_ازیدن

  . و رفت دمیبود من رو. داداشم رو ند



هفته   هی تایساده اس!! نها  تهیمامور هی!!  زی_دنمامان

  . ادیم گهید

  . شمی_آخه دلتنگش مزیدن

  ._خب حاال توأم انگار سفر قندهار رفتهنیمت

لقمه اش را  لکسیرا نگاه کردم که ر نیآلود مت غضب

  . خورد

  . دیرادمان سرم به سمتش چرخ یصدا دنیچیپ با

ببرم   خوامی رو م زی_عمو با اجازتون امشب دنرادمان

  . ییجا
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ازم .  خوانی نامزد کردم شام م دنی_دوستام فهمرادمان

  زینداره دن یرستوران مهمونشون کردم اگه مشکل

  .ببرم ییهم واسه آشنا رو

  وقتت آزاده؟؟ زی. دن ستین ی_باشه مشکل بابا

  : را نداشتم گفتم یکی نی ا یکه حوصله  ییآن جا از

  . نه اتفاقا درس دارم_



  : گفت ضیبا غ رادمان

  !!درس شو الیخیامشب رو لطف کن ب هیحاال _

  .دمیفکرهام رو بکنم خبر م _

 نیبفهمم با ا توانستمیکرد و م زیرا ر دگانشید رادمان

  . رنگش در حال کندن قبر من است یچشمان قهوه ا 

  . لبم نشاندم یرو  یهم لبخند پت و پهن من

  ییبار از در زورگو نیرادمان تماس گرفت و ا عصر

  هر چه زودتر آماده د یکرد که با دیوارد شد و تاک

  . شوم

  . بود دهیفا یبشر ب نیحرف زدن با ا واقعا

  !! حر ف خودش بود حرف

  . کردم لیرا تکم شمیزدم و آرا یکیش پیت

  . در زدن آمد یسرم انداختم که صدا  یرا رو شالم

  ؟؟یآماده ا زیدن_

  .آره_



بود، برانداز  ستادهیدر ا یرادمان را که جلو  یتا پا سر
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  یبود، هرچه م کلیو خوش ه پی از بس خوشت یلعنت

  . نشست یبر تنش م دیپوش

  .زدنش برداشتم دیدست از د ش،یسمع صدا با

 خوشت اومد؟؟ ه؟؟ ینظرت چ_

که دستم رو شده بود و تا ناکجا آبادم  ییآن جا از

  و ثابت کنم خوش رمیبگ یرادیکردم ا  یسوخت، سع

  : ستین پوش

  ه؟؟یپیچه ت نیا ومدیخوشم ن  ریخ_

  : دور خودش را برانداز کرد کیشد و   متعجب

  کجاش مشکل داره؟؟_

  ؟؟ییبگو  یخواه یچه م حاال

  : دقت گفتم یو ب دیآن از دهانم پر کی

  . ادینم شرتتیهات به رنگ ت ی...کتونزهیاوم ...چ_

  !! رنگن هی که  نایا یول_



  . خانم زیدن یگند زد قشنگ

چشمش را هم کور  یزد ،یرا درست کن ش یابرو یآمد

  .یکرد

  : رو نرفتم و گفتم از

 135. گهید ادینم نیخب واسه هم_

هستم،  ییدر حال ُخ َزَعبالت گو دیکه انگار فهم رادمان

 : سرش را تکان داد

  . وفتیراه ب  رینگ رادیا یخب بسه الک _

  .میرفت نیی گفتم و از راه پله پا یشیا

  یبارش را روانه  شیعمو حسام دوباره سخنان ن زن

  : ما کرد

  ددر؟؟  رنیزوج عاشق و جوون مون دارن م یبسالمت_

مثل من خون اش به جوش آمده بود   ایکه گو رادمان

  : دیغر

  ؟؟یدونیرو نم انیجر یکن یزن عمو چرا وانمود م_



و شما   هیالک انیعمو حسام_چون به نظر من جر زن

  . دی داد یما رو باز یدوتا همه 

  . چهارتا شدند  میها چشم

دوتا بچه   نیدادن؟؟ ا یرو باز یچ یعمو محسن_چ زن

  . بس کن زهرا !! بچه ها شما ستنیحرفا ن نیاهل ا

  . نشه رتونید دیبر هم

که رادمان   کردمیهنوز با حرص زن عمو را نگاه م من

  . دی کش رونیدستم را گرفت و ب

  :شدم و همزمان گفتم  نیماش سوار

که ازم بزرگتره و احترامش واجب وگرنه  فیح_

  .رمیچطور حالش رو بگ دونستمیم

زبونش رو  شین یساله دار کی. اگه تو  الیخیب_

  .میکن یتحملش م میعمره دار کی ما  ،یشنویم

  .خدا بهتون صبر بده_

واسه عروس  ی. اگه بدونمیشد نیصبر رو داده که ا_

  !!میداشت  یدخترش چه مکافات ی
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  : دیکش یقیعم نفس

 رمونی. االن دکنمیم فیولش کن بعدا برات تعر یچیه_

  .کنن یم تی لیبچه ها مخم رو ت شهیم

. شنیو الل م  زارنیم یخمار یآدم رو تو ادیبدم م یآ_

  . رمینم یکامل بگو از فوضول یگیاگه م اینگو  ای

  : بر لبش کاشت یلبخند

  . یرو به ُموت بش  یتا از فوضول گمی خب نم_

  . را جمع کردم و چپ نگاهش کردم صورتم

اش را سمتم  یدرب سفره خانه بازو  یجلو رادمان

  . زد یگرفت و به آن اشاره ا

  :گفتم متعجب

من بازو دارم تو  یبگ یخوایکنم؟؟ م کارت ی خب چ_

  !؟یندار

  : دیخند



  یم یدید یم لمیف کمی دخترا  ی هینه. اگه توأم مثل بق_

  !! یدستت رو دور بازوم حلقه کن دیاالن با  یدیفهم

 ی ول دونستمیم  نوی. جناب خودم ا یعجب خوب شد گفت_

  به چه مناسبت؟؟

  . به مناسبت حفظ ظاهر_

 یو دستم را دور بازو  دمیکش یکالفه ا پوف

  .اش انداختم یورزشکار

رادمان دست تکان  یدختر و پسر برا پی اک کیدور  از

  . م یدادند که به سمت شان رفت

کرد که با   یزوج ها را به من معرف کیبه  کی رادمان

  .کردم یدخترها دست دادم و ابراز خوشبخت

دستش را سمتم دراز کرد  می دیاز پسرها که رس یکی به
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انداختم و   فمیزدم و دستم را دور بند ک  یزورک لبخند

  . دیش اشاره کرد که پا پس کشرادمان با اخم به دست

 بود رو به رادمان گفت میاز دخترها که نامش مر یکی

:  



. نه به زنهیبچه م یلینامزدت خ نیا یراد گمی _ممیمر

  !! چندنینه به ا نیبود یرنج سن هی ینگار که تو 

  کتره؟؟یازت کوچ  سال

ابرو در هم گره کرد و دستش را دور شانه ام  رادمان

 : انداخت

 من تمام شد و رفت و االن زن ینگار برا  

.  ادیرادمان_اواال اسمم رو مخفف نکن خوشم نم ی 

 دوماا

  زندگ

 سه،یف یبیچهره اش معصوم و ب زی. سوماا دن زهیدن من

  .مون هم هفت ساله یاختالف سن

اف ما  ی)_خب حاال نخور ج می(دوست پسر مرریام

  !!یسن نداشت نیتو که دختر عمو به ا یرو. راست

  تو کاره؟؟ یکلک

. االن بعد   دنشیدزد ی_داشتم منتها تو بچگ رادمان

  شهیم یسال و خوردها کی .  میکرد داشیسال پ ستیب

  . ماست شیپ



  : با چشمک ادامه داد ریام

  !!یتو تورش کرد نیکرد داشیپس تا پ حیصح_

  . و سرش را تکان داد دیخند مردانه

  یقربان صدقه ام م گرانهیماهر و باز   اریبس رادمان

  .دادمیجوابش را م یرفت و من هم زورک

**** 

ام بودم که   یتلفن مشغول حرف زدن با هم کالس با

  . در اتاق آمد و رادمان داخل شد یصدا

  . تاپ و شلوار تنم بود ک ی و وضع ام نامرتب و  سر

دستم  یاز شدت تعجب باز شدند و با اشاره  میها لهیت
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و رو  دیبه صورتش کش یدست د،یام را که د وضع

 . برگرداند

  . را قطع و بلوز دکمه دارم را تنم کردم یگوش

  : سمتش و گفتم برگشتم



اتاق   یتو ینپر هویندادن  ادیمحترم به شما  یآقا_

  !! لباس تنش نباشه دیشا ؟؟یکی

  : تختم نشست یسر بلند کرد و رو رادمان

  !! لطفا نین و بهم محرمه. کارم واجبه بش 

 م ی غهیفعال ص یگیکه م یکی نیا_

  . کردم و کنارش نشستم یپوف

  : چانه ام گذاشتم و منتظر نگاهش کردم ریز دست

  . شنومیخب م_

  . بازگو کردن حرفش یدو دل بود برا انگار

  : را با زبان َتر کرد لبش

بهت فعال صداش رو در  گمی که م یزیچ نی ا زیدن نیبب_

  !. خب؟  یارینم

  : کردم تعجب

  خب !؟_

 یخاص ز ی آروم باش و هول نکن اصاال چ نکهیو ا_

  هم نزن باشه؟؟ غی. جسین



  .سر تکان دادم دهیترس

همه استرس فاش  نیکه ا دیبگو خواستی چه م مگر
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  . از سرم گذشت یفکر یلحظه ا برا

  !! نه خدا نکند  نه

 هیدادم که با همان  یم یدل خود را دلدار یتو داشتم

  . سرم آوار شد یرو ایکلمه حرفش، دن

  : آهسته پچ زد رادمان

  ... نیمع_

  شیخدا!! نگو، نگو، تو رو خدا نگو داداشم طور ای_

  !!شده

حالش  نیبشنوه. مع دینبا یآروم باش!! کس زیدن شیه_

  .خوبه

باال  میکردم صدا یم یکه سع  یاسترس و در حال با

  : نرود گفتم



بشنوه؟؟ اصال داداشم چش شده   دینبا  یچرا کس_

 مگه؟؟

 : چشمانم و لب زد ی 

 شد در آب رهیخ

  !!خورده  ریت تیمأمور یتو نیمع_

 یدستش را جلو  عیکه رادمان سر دمیکش غ یج  ناخودآگاه

  : دهانم گرفت

  !! نزن غیخوب شد گفتم ج_

  میدانه دانه بر گونه ها م یسوختند و اشک ها دگانمید

  . شد یجار

  . را برداشت و تالش کرد آرامم کند دستش

دهانم را  ی بار خودم جلو  نیآمد و ا یام بند نم هیگر

  . نرود رونیهق هق ام ب یگرفتم که صدا 

 140.  دیبدون درنگ من را به آغوش کش رادمان

اش چسباند و نوازش وار دست بر   نهیس  یرا رو سرم

  : دیکش  یم میموها



به پاش خورده و  ریحالش خوبه. ت نیآروم باش!! مع_

  تا ششیپ میری. من و تو االن م کننیامروز عملش م

به عمو و زن عمو خبر بده.  ادیب مارستانیاز ب یحام

 نکن،  هیخونه نبود که بهش بگم . االن هم گر  نیمت

  میتو بر  یبرا دیخر یآماده شو تا به بهونه   پاشو

  . . پاشو دختر خوب رونیب

  . را پاک کرد م یجنباندم که با پشت دستش اشک ها سر

  !!دهیکش یچه درد داندیخدا م زمیعز داداش

 بغض ام گرفت دنشیهال نشسته بود و با د یتو مامان
.  

  !! شود یم یبفهمد چه حال یمادرم وقت چارهیب

 عیسر د،یرا د  میاشک در چشم ها یکه پرده  رادمان

  . کرد تیهدا رونیمن را به ب

 یدوباره جار   میاشک ها نیماش  یمحض نشستن تو به

 . شدند

  . را نگرفتم و از ته دل زار زدم شانی بار جلو نیا



سوار شد و بعد از چند لحظه که نگاهم کرد، در  رادمان

  . کرد یسکوت شروع به رانندگ

  . دندیدی تار م هیاز فرط گر چشمانم

ال  نگه داشت و بعد از دادن دستم مارستانیب کی  یجلو

  .میشد ادهیپ م، یپاک کردن اشک ها یبرا

  یو متوجه  زدیعرض راهرو را قدم م یحام عمو

  . حضور ما نشده بود

  ؟؟یحام شد ی_چرادمان

  : دیکش یپوف یحام

  . بگم بردنش اتاق عمل یچ_

که   شیزی_عمو تو رو خدا حال داداشم خوبه؟؟ چزیدن

  نشده!؟

باهاش حرف _نترس حالش خوبه قبل عمل خودم یحام

 141. کننیزدم االن هم دارن عملش م

  : به رادمان گفت رو

 من برم اهل خونه رو خبر کنم نیباش نجایا زیتو و دن_

.  



  . _بسالمترادمان

  یلب دعا م ریراهرو نشستم و ز یتو یصندل یرو

  .کردم

در فکر فرو   قیزده و عم هیتک واریهم به د رادمان

  . رفته بود

آمد و گفت حال برادرم خوب   رونیبعد دکتر ب یساعت

  . آوردند رونیرا ب نیمع زیاست و پس از او ن

تخت افتاده  ی رو اریهوش مه یقد و قامتش که ن دنید با

  . بود، قلبم به درد آمد

  . شده اش را گرفتم خیرفتم و دست  سمتش

کرد   یم یتاب یبعد خانواده هم آمدند و مادرم ب یلحظات

  .پسرش دنید یبرا

  . و منگ بود جیگ یهنوز کم یبه هوش آمد ول نیمع

و   وستندیو چند تن از همکارانش به جمع ما پ مافوقش

  . از تالش او تشکر کردند

خواستند کنارش بمانند که  نیهنگام پدرم و مت شب

  . داد و آنها منصرف شدند شنهادیرادمان پ



  . بود یبد یلی روز خ امروز

  . اشکم به جوشش درآمده بود یاز مدت ها چشمه  بعد

  نییرا قطع کردم و با دو خودم را از پله ها پا تلفن

  : انداختم

  . اومدن نایمـامـان رادمان ا_

  . نیزم ی_آروم دختر نخورمامان
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را گرفته بودند و در  نیبغل مع ریو رادمان ز یحام عمو

 . کردند یبرداشتن کمکش م گام

مبل کنارش نشستم و دستش  یعمارت که شد، رو وارد

  :را گرفتم

  ؟؟یقربونت برم داداش. درد دار_

  : دیو سرم را بوس  دیجان خند کم

  . زمیخوبم درد ندارم عز_

 نیبه مع ینشست و چند لحظه ا  یمبل کنار یرو لنا

 : شد و سپس محزون گفت رهیخ



  . باشه پسر عموبال به دور _

  . شد و تشکر کرد قیدر چشمان لنا دق نیمع

کرد و آهسته   دایسوق پ نی مع ینگاهش به سمت پا لنا

  . دندان گرفت ریلب به ز

  ایگذشت اما گو یچه شده بود و چه در سرش م دانمینم

  پا و آن پا نیا یحالش مساعد نبود که پس از کم

 . رفت اطیبلند شد و به ح کردن

پس گردنم زد و از کنار  نیدر فکر بودم که مت قایعم

  : بلندم کرد نیمع

  ضیف اتشیو از تجرب مینیش جان بر کف مون بش 

  !!میببر

 دادا شیکم پ هیبچه جون . بزار ما هم  نمیپاشو بب_

  .گرفتم و از آنجا دور شدم شیاز بازو یشگونین

**** 

اد وداع آماده شده بود . اواخر خرد یبهار برا ی تغار
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  از یتولد رادمان بود و قرار شد وقت امروز

  

  .میکن زشی کار آمد، سورپرا سر

  .میکرده بود نیعمارت را تزئ اطیمنظور ح نیهم به

پول، کفش و کمربند  فی ست ک کیتولدش هم  یبرا

  . دمیچرم خر 

که دنا با دو دست لباس   دمیکش یخط چشم م نهیآ مقابل

  : اتاق و گفت یتو دیپر

  رو؟؟ نیا ایرو بپوشم  نیمن ا زیدن گمیم_

  یلباس ها نگاه کردم و بعد از اشاره به سمت چپ به

  :گفتم

 . ادی بهت م شتریب  نیبه نظرم ا_

 یم یحس رو داشتم . تو چ نیآره خودمم هم_

  ؟؟یپوش

  :تخت بود را نشان دادم یکه رو  یلباس

  . پوشم یرو م نیمن ا_



 گرتریخوشگله . بنظرم موهات رو هم بباف ج یلیخ_

  . یشیم

  . باشه_

  .رفتم نییتولد رادمان را برداشتم و پا ی هیهد

رفت که  یم  رونیها ب وهیعمو محسن با ظرف م زن

  :پا تند کردم شیسو

  . برم  یم رونیمن ظرف رو ب دیزن عمو بد_

  : نگاهم کرد و گفت رهیشد، خ مانع

. هزار ماشاهلل مثل فرشته  برمیدخترم خودم م خوادینم_

  !!یها شد
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 . کرد یهشت بود و آفتاب داشت غروب م یها  کینزد

 گانهیکه  میو رادمان بود  یمنتظر عمو حام اطیح در

  : بلند داد زد

به کوچه   یمنته ابونیداده تو خ جیمس یحام اجونیرو_

  .میا



سمت من آمد  کیعمو محسن که هول شده بود با ک زن

  : و گفت

  .و جلوش برو ریرو بگ  کیتو ک زمیعز زیدن_

  :زده گفتم رتیح

  رم؟؟یرو بگ  کیمن ک یزن عمو شما مادرش_

  . یآره خب توأم نامزدش_

  . یالک یول_

  وفتمیم هوی رمیگ یمواقع استرس م نیدخترم من ا_

  . رو ک ی ک ریکنم . تو بگ یغش م

  : مداخله کرد مامان

  نیهمچ که یک هیمامان جان .  گهید ری بگ زیخب دن_

  !! ستین نمیسنگ

برم   کیبا ک خوامی. من نم ستین شین یمسئله سنگ _

  .لنا و دنا دیرادمان . اصال بد یجلو

کنم که انگار آب شده   دایچرخاندم تا دوقلو ها را پ چشم

  . رفته بودند  نیزم یو تو



  !!عجبا

  !! جا بودند نیدو که تازه هم آن
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بغلم انداخت  یرا تو  کیآمدم مخالفت کنم زن عمو ک تا

  . و عقب رفت

که  یکیمامان و زن عمو را نگاه کردم و با ک یچپ چپ

  کرد، چند قدم یم ییخودنما  شیعکس رادمان رو

  . رفتم جلو

  . رادمان داخل شد نیباز شد و ماش موتی با ر اطیح در

 یول نمیتوانستم چهره اش را بب ینم نجای. ُش از ا است

 ک یتو دمیشدن فهم ادهیاز وقفه اش در پ

 ادهیباز شد و رادمان با ژست خاص خودش پ نیماش در

  . شد

 . خانه هم برخواست یتولدت مبارک اهال  ینوا همزمان

جفت کفش   کی یبودم که با مشاهده ن یبه زم رهیخ

  .مردانه مقابلم، سرم را بلند کردم



آب دهانم را  دم،یام د یرادمان را که رو به رو قامت

  : قورت دادم و لرزان گفتم

  !! ک رادمانتولدت مبار _

  . چشمانم غرق شد یایبرداشت و در در کیاز ک نگاه

  : زد و گفت یحی مل لبخند

  . ممنونم خانوم_

اشاره  کیک یرو   یطرف لبم کش آمد و به شمع ها دو

  .کردم

  :گفتم عیشد که فوت کند اما سر خم
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  . ستادیپر رنگ تر شد و صاف ا لبخندش

را بست و بعد از چند لحظه شمع ها را فوت   شیها  پلک

  . کرد

 انیمن به پا تیبلند شد و مأمور غیسوت و ج یصدا

  . دیرس



را به دست زن عمو دادم و کنار دنا و لنا رفتم و   کیک

  مفصل با آنها، نوبت به کادو ها یدعوا کیبعد از 

  . دیرس

با   یرفتم و بعد از آغوش کوتاه و روبوس کشینزد

  و مجبور دیرس یرادمان، که البته قد ام به زور به او م

  : ام را اهدا کردم و متبسم گفتم هیخم شود، هد یکم شد

 ستیتولد صد و ب دوارمیمجددا تولدت مبارک ام_

  و آرزوهات برات خاطره میریرو جشن بگ تی سالگ

  .شن

 . را گرفت و تشکر کرد کادو

داخل   یکی یکیشد و افراد  یکم جمع مان خلوت م کم

  . رفتند یم

لباسم بودم که در اتاقم زده  یباز کردن بند ها مشغول

  . شد

منتظر ورود آن شخص ماندم که  دییگفتن بفرما با

  : رادمان وارد شد

  مزاحمت که نشدم؟؟_



  !؟یداشت ینه کار_

. دعوتمون مهیو مر ریام یسالگرد دوستآره، فردا _

  باهم یکاری واسه ناهار. ب ری ام یخونه  میکردن که بر

  ! ؟میبر

  :نروم ایدل بودم که بروم  دو
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  : دیکش یقیعم نفس

  .آماده باش ازدهیساعت _

**** 

  . دستم نگاه کردم  یتو یدل به لباس ها دو

  . نبودند یاتاق لنا و دنا رفتم ول به

  بپرسم کدام بهتر است !؟ یچه کس از

  !!افتمی

  .رادمان

نظر   تواندیم  نیچطور است و بنابرا یمهمان داندیم او

 . بدهد



  .. دوباره زدمدمینشن یتقه به در زدم که جواب چند

  . نشد یخبر یزدم ول باز

  !افتاده باشد؟ شیبرا یاتفاق نکند

آقا  دمیاتاق که د یتو دمیدر را باز کردم و پر عیسر

  اش نشسته، مشغول طرح اش است یطراح زیپشت م

  . گوشش یهدفون هم رو و

  . زدم که جواب نداد شیسه بار صدا دو

  . و چشم در کاسه چرخاندم دمیکش یپوف

  .گوالخ زهره ترک شدم نیرا بگو که بخاطر ا من

  . گذاشتم نی زم یدر را بستم و لباس ها را رو واشی

 ن 
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توالت اتاقش بود را برداشتم و  زیم یکه رو یآب وانیل

  . شدم کشیاز پشت نزد

و با دست  دمیدستم هدفون را کش کیلحظه با  کی در

  کردم یسرش خال  یرا رو وانیل اتیمحتو  گرمید



  . زده سمتم برگشت رتیو ح  دیمثل فنر از جا پر که

متعجبش  یسر دادم و مستانه به چهره  ی بلند یقهقهه

  . که به خودش آمد و اخم کرد دمیخند

رفت، خنده  ی هم م یتو شتریرادمان ب یچه اخم ها  هر

  . شدیم شتری ب زیمن ن یها

  !! جانم آخ

  !! بود حقت

  .یجواب بده  زنمیم تیصدا یوقت یتو باش تا

 : رادمان زبان باز کرد بالخره

  ه؟؟یکارها چ نیا ؟؟یضیزهرمار مگه مر_

  : گفتم دهیبر دهی خنده بر انیم

... صدات زدم  یخب ...به من چه...در زدم جواب نداد_

  نقدریپسر ا ستی... بعدشم خوب نیجواب نداد

  !!باشه  ترسو

  از پشت امیرت، بعد من م 



ن بزار روز هدفو هی ای. شما هم ب ستمی من ترسو ن_

 گوشت و دل بده به کا  یرو

  یم یسرت خال یآب رو وانیل هیکشم و  یرو م هدفون

  !!نه ای ترکهیزهره ات م نمیکنم، بب

  : را جمع و جور کردم خودم

 ی. من گاه ترسمیکنم م  ینه حاال که فکرش رو م_

  چه ترسمیاتاق م  یتو ییاوقات از وجود خودمم تنها

  . گهید  یکیبه  برسه

  کاریات رو چ هی!! خب حاال تنبینوبرش گهیتو د_
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  :گفتم متعجب

  چرا؟؟ ه ی! تنبه؟یتنب_

 : حرف خودم را تکرار کرد نایع

 یاتاق کس یتو  یاجازه نپر  یب یریبگ ادی  نکهیا یبرا_

  یشوخ نیاز ا  گهید نکهی لباس تنش نباشه و ا دیشا

  !! یها نکن  یخرک



 . بود یشوخ الی خی برو بابا ب_

  : زد و سمتم آمد یشخندین

  !!به اون در نیکنم، ا یباهات شوخ خوامی خب منم م_

  . تر از من بود یخرک شیها  یقطعا شوخ رادمان

  . آمد یباز جلو م شیرفتم و او با ن ی عقب م عقب

لحظه خوردم به تخت   کیرفتم،  یطور که عقب م همان

  . آن یو پخش شدم رو

گاه کردم که بلند شوم اما رادمان تخت   هی را تک دستانم

  . ام زد و مرا خواباند نهیس

  . ندیایبود از حدقه در ب کی نزد میها چشم

  .برس ادمیخدا خودت به فر ای

چشم دوخت و قهقهه  دهامیبه صورت رنگ پر رادمان

  : زد یبلند ی

  . رو نگاه !! رسماا سکته رو زد افهیق_

.  دیتخت نشست و خودش را سمتم کش یرو، رو  خنده
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  : گفت یطانیش یتبسم با

  !؟ی خب آماده ا_

  :گفتم دهیترس

زنم تا  یم غی رادمان بخدا دستت بهم بخوره اونقدر ج_

  . خونه بفهمن یهمه

دستش  کی را با  میقهقهه زد و مچ دست ها دوباره

  . سرم برد  یگرفت و باال

  ختهیصورتم ر بر شیآ ب موجود در موها یها قطره

  . شدند یم

ام  ینیرا در دست گرفت و سمت ب میاز موها یا تره

  . آورد

  : دیکش ر یبکند مغزم ت  خواستیکه م  یفکر کار از

 تو دماغم یرو بکن نایاگه ا  ُکشمتیم یحضرت عباس_

!!  

ام  ینیاش را گاز گرفت و موها را به نوک ب ینییپا لب

  . دیکش



 یرا چند بار به راست و چپ تکان دادم که اثر سرم

  . حاصل نشد

 ینیلخت ام را با خشون ت هر چه تمام در ب یها زلف

  . دیخند یکرد و م یام فرو م

 ینم شیپ ییکار به جا  میشدم و تقالها یم  تیاذ نکهیا با

  .دمیشدم و خفه خند  میبرد اما تسل

  . دست بردار نبود گریاو د حال،

  :با خنده گفتم دهیبر نفس

راد ...مان ...خدا...لعنتت کنه بشر ...نفسم رفت ...  _

  !!کنم رو تختت ها یم شی...ولم کن ...االن ج یوا

ام را گاز  ینیصورتم و ب یو خم شد رو دیخند بلند

  .گفتم یزیگرفت که آخ ر
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  : گفت انهیموذ

  انجام بدم؟؟ ییاعمال زناشو خوامیم  یفکر کرد_

  .یجرئت انجام اون کارها رو ندار دونستم ینه م_



  : گفت می به لب ها رهیو خ  دیکش جلو

  ! جرئت ام رو به رخ ات بکشم؟ یخوایواقعا؟ ! م_

  . شدی م طیداشت خ اوضاع

  : عوض کردن بحث گفتم یبرا

  . رمیامروز ازت کمک بگ ی 

 اومدم واسه مهمون یتراس_

  : و لباس ها را در دستم گرفتم رفتم

بنظرت من امروز کدوم رو بپوشم؟؟  ،یوارد قاتیرف ی 

  !! دو دلم

 تو که به مهمون_

دهانش قفل کرد و بعد از فکر کردن،  یرا جلو  دستش

  : بلند بود اشاره زد میکه تا ساق پا یبه لباس

  . بهتره نیبنظرم ا_

  :که کوتاه بود را نگاه کردم یکردم و لباس زیر چشم

  !! پوشم یرو م یک یپس اون _

  : گفت متعجب



  اون؟؟ یگیتو م نیا گمیدختر؟؟ من م یا وونهید_

من اون رو  ن،یا ی. اگه تو بگ نهیخب منطق دخترا ا_
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  ! ؟یپس چرا نظر من رو خواست_

  :به خنده گفتم آغشته

  . کردن!! خب من برم آماده شمواسه رد _

  : اش جا خوش کرد یشانیپ یرو اخم

  .همون بلنده رو بپوش_

  !!خوامیعه نم_

که  دونمیم  یزیچ هیبلنده رو بپوش خب؟؟ من  زیدن_

  . رو بپوش نیا گمیم

  . خب به منم بگو تا بدونم_

رو بپوش . به  نیباش و هم یسوال نپرس، دختر خوب_

  . ادیهم بهت م یلی نظرم خ

  .بگو چرا تا بپوشم_

  : و چشم در کاسه چرخاند دیکش یپوف



  .ادهیاونجا آدم چشم ناپاک ز_

  . باشه . من برم آماده شم_

  رونیبعد از خروج من، رادمان هم از اتاقش ب یا  لحظه

  . زد

که   یکتش با لباس من هماهنگ بود و همان ست رنگ

  . بود دهیگرفته بودم را پوش هیهد  شیبرا شبید

قد ام بلند شد و تا  یکفش پاشنه بلند بالخره کم با

  او سه به کل، ی همچنان از نظر ه یول دمیگردنش رس

  . جلو بود چیه

نگه داشت و بعد از باز   یمقابل درب خانه ا رادمان

  نیو ا میشد ادهیرا متوقف کرد که پ نیشدن در، ماش

حلقه   شیقدم شدم و دستم را دور بازو ش یخودم پ بار
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باز   شیو نگاهم کرد که با ن دیباال پر شی ابرو یتا کی

  : گفتم

  !!حفظ ظاهر، حفظ ظاهر _

  .م یزد و با هم وارد ساختمان شد یکج لبخند



که با توقف رادمان،   میبود هیبا بق یاحوال پرس مشغول

  . دیچرخ  شی سرم به سو

صورت   یرو یشده بود و اخم وحشتناک اش قفل فک

  . اش بود

  .به نگار دمینگاهش را گرفتم و رس رد

  ! ؟نگار

  !کرد؟ یچه م   نجایا او

لبش کج شد که همزمان دست  یمن، گوشه  دنید با

  . کرد تمیشد و به جلو هدا ده یچیدور کمرم پ زیرادمان ن

جا خوش  یمبل دو نفره ا  یو رو میمقابلش گذشت از

  .میکرد

  ینامعلوم یدر هم و به نقطه  شیسگرمه ها رادمان

  . شده بود رهیخ

ران  یبود و با انگشت اشاره رو شیپا یرو  زین دستش

  . اش ضرب گرفته بود

  :گرم اش را فشردم و آرام لب گشودم دست

  ! ؟یرادمان خوب _



  : کرد  داینگاهش از دستم به صورتم امتداد پ رد

  . خوبم_

  نجاست؟؟ینگار ا یدونستیم_
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 دونمیبهش فکر نکن و خوش بگذرون. م الیخیب_

  نشون نده، چون یول شی دیاعصابت خرد شده که د

  . یختیکنه که به خاطر اون بهم ر یفکر م اونوقت

  . سر داد ی بلند یها قهقهه  وانهیهمچون دآن  کی

دوستان رادمان و افراد حاضر در آنجا برگشتند و  اکثر

  . ما را از نظر گذراندند

آورد و   کمی بستم که سرش را نزد دهیبه او د متعجب

  : زد یچشمک

  خوبه؟؟ نطوریا_

 نیحد که فکر کنن تازه از دار المجان  نیدر ا گهینه د_

  !!یآزاد شد



اش  نهیو مرا به س چاندیدستش را دور شانه ام پ متبسم

  . فشرد

  !! شد یزود پسر خاله م نقدریا دایدانم چرا جد ینم

 ش نگاه  

  . من و رادمان ثابت مانده بود ینگار رو  سرک

  : زدم و خطاب به رادمان گفتم یزورک یبخند

  ؟؟ینکن چهیلطفا من رو باز شهیم_

  ! ؟هی منظورت چ_

من رو بغل  ی زورک کنهینگاه مون م یوقت نکهیمثال ا_

  !! ینکن

  گفته به خاطر اون بغلت کردم؟؟ یک_

  ؟؟یپس واسه چ _

  : زد یچشمک

  .واسه حفظ ظاهر_

 ینیشل شد و نوک ب ششیغضب نگاهش کردم که ن پر

 155ام را فشار داد :



  . یشیخوشگل تر م یشیم یعصب_

  !!رادمان_

  .خوب َنُکش خودت رو یلیخ_

االن  ؟؟یلطفا دستت رو از دور شونه ام بردار شهیم_

  و حال میباهم خوب  یلیمن و تو خ دنیهمه فهم  گهید

  . میکنیم

  ! ؟یدستم جاش خوبه . شما ناراحت_

  . آره ناراحتم_

  . مشکل خودته پس_

  . دیآورده بودم شد جوش

که دپرس بود، نه حال که داشت  ششیپ قهیبه دو دق نه

  . آورد یلج ام را در م

  :ستادمیزور از آغوشش جدا شدم و ا به

  . هوا بخورم کم ی رمیمن م_

به  یتا کم  دمیکش یقیو نفس عم ستادمی استخر ا کنار

  .خودم مسلط شوم



  !! بشر چقدر لج درار بود نیا

زنانه، سرم  یتق تق کفش  یافکارم بودم که با آوا غرق

  . به آن سو برگشت

  . بود نگار

 یو پس از سرفه ا ستاد ینکردم که کنارم ا توجه

 : شروع به حرف زدن کرد ،یمصلحت

 یدی. تا دزمیعز یخانوم، خوشبخت بش زیخب دن_

  ! ؟ با خودتیدست خودت رو زد عیسر  هیخال دونیم

  خودم رو قالب کنم آره؟؟ سین یبیتا رق یگفت

  یخونسرد  یول شیشدم از حرفها نیخشمگ  نکهیا با
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  یدادم م یتا سکوت کنم اما اگر جواب نم دمیکش ینفس

  :دمیترک

 یچیه ادیب شیعشق که پ گهی. د زمیممنون عز_

  !! ستیجلودارش ن

  گهید یاتفاق ها ایاومد !؟  شیعجب !! که عشق پ_

  از راه برسه و با چرب یکی  هوی نکهیافتاد؟؟ مثال ا



  رو ببره؟؟ هوم !؟ هیدل بق یزبون

 : سکوت ادامه داد یاز لخت بعد

رادمان .   ی اسباب باز یبه هر حال مواظب باش نش _

  چون همونطور که من رو پس زد تو رو هم پس

  !! زنهیم

چرا از رادمان  دمیکردند و نفهم یمغزم اتصال یها میس

  :کنم یدفاع م

رو دوست  گهی هم د یلینگران نباش نگار جون . ما خ_

  یقصدمون هم ازدواجه. در ضمن من تو میدار

با رادمان  یهم صحبت نیکوچکتر یشما حت ینامزد مدت

  نداشتم و بعد از گذشت حدود ده ماه از به هم

  . کرد یرابطه تون، از من خاستگار خوردن

  : راستم را باال راندم و ادامه دادم یابرو

 یگذشته هر اتفاق یکه تو شهینم لیگذشته، دل نایاز ا_

  لطفا گهیهم تکرار بشه!! شما هم د ندهیآ یافتاد، تو

من نشو چون اعصاب سر و کله زدن باهاتون  مزاحم

  .رو ندارم



که پدرش را کشته باشند  یرا که گفتم همانند کس نیا

  : دیچیرا دور دستش پ میسمتم هجوم آورد و موها

بزن که خر باشه . من  یکی حرف ها رو به  نیا نیبب_

  اون  یباهم تو مارستانیکه تو ب ی از همون شب

کاسه  مین  ریز یکاسه ا هی دمیفهم دمتونید تیوضع

 . است

  اورمیدردناک ام را از دستش درب سوانیکردم گ یسع

  .نتوانستم یول

  . کردیداشت اشتباه قضاوت م  نگار

من و رادمان نبود، همانگونه   نیب یزیچ  چیشب ه آن

 157.  ستین یز یکه اکنون چ

 دهیبر شهیبودم که دستش را ش یشب من فقط دختر آن

  شده شیکه نگران دختر عمو ییبود و او پسر عمو

  . بود

  : داد زدم بلند

 یاشتباه قضاوت م یموهام رو ول کن. دار وونهید یآ_

  . نگار !! ول کن المصب یکن



را   میموها شتریداد و ب یم  یکیرک یبلند فحش ها بلند

  . دیکش یم

  . آمدند رونیما شدند و ب یصدا  یمتوجه  یافراد اندک

بود و هر چه تقال کردم   دهیدرد امان ام را بر سر

  .نشدم فشیحر

آمد، گل از  یرادمان که به سمت مان م یمشاهده  با

  : گلم شکفت

  !!نجات بده وونهید نیرادمان من رو از دست ا_

آن خونم به جوش آمد و  کیدانم چه شد اما در  ینم

  .دست آزادش را محکم گاز گرفتم

و هلم  دیکش  یبنفش غیکجا خورد، جاز  دی که نفهم نگار

  . استخر و ته آب رفتم  یداد که پرت شدم تو

که از آب داشتم، شروع  ییایو بر اساس فوب ناخودآگاه

  به دست و پا زدن کردم تا خودم را باال بکشم اما

  . شد بدتر

سرفه رادمان را صدا زدم که بدون درنگ کتش را  با

  . دیآب پر یحرکت تو  کی درآورد و با 



ترس تا مرز سکته رفته بودم و کم مانده بود اشهد   از

  خودم را بخوانم که دستش دور کمرم نشست و مرا

  . دیکش باال

  : نفس نفس کنار گوشم زمزمه کرد با
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  : سرفه گفتم با

از آب  یرادمان... توروخدا ولم نکن...من مثل چ_

  .ترسمیم

  .کنم ینترس ولت نم_

ست،  یکه معلوم شد برخالف من شناگر ماهر رادمان

  . استخر رفت یبه سمت کناره 

  . دمیلرز یم دهیبودم و هراس دهیاش را چسب قهی محکم

  . نمیاستخر گرفت و کمک کرد بنش یرا به لبه  دستش

کرد و سپس از  مانیدورتر نگار با پوزخند تماشا یکم

  . زد رونیخانه ب



 دمیلرز یاز شدت سرما م یتابستان بود ول  یها  کینزد

  . کردند یبه هم برخورد م میو دندان ها

که اکنون کنارم نشسته بود، مرا در آغوشش   رادمان

  . اش چسباند نهیس یداد و سرم را رو یجا

جانم را   یاتفاق ها بخاطر او افتاده بود ول نیا ی همه

  .بودم ونشیمد

ام را  یشانیپ یرو شده ختهیر  یکرد و موها یا سرفه

  : کنار زد

  که انداختت تو آب؟؟ یگفت یچ_

  : گرفتم تا راه تنفس ام باز شود یبلند دم

  . گفت یداشت چرت م_

  گفت حاال؟؟ یم یچ_

  . ولش کن یچیه_

  ! ؟یدیترس  یلیخ_

 159.  ستی ترسم دست خودمم ن یم ادیآره از آ ب ز _

  : گفتم دیکردم و با ترد یمکث



  .یممنون که نجاتم داد_

ام  ینیرا از هم فاصله داد و با انگشت به نوک ب لبانش

  : ضربه زد

  نجاتت بده جوجه؟؟ یمن نجاتت ندم ک_

و به باال  دیکه رطوبت داشتند کش شیبه موها  یدست

  . شان کرد تیهدا

که  یتوجه به افراد یبه پشت سر انداختم و ب ینگاه

  در شتریبودند و تماشاگر ما، ب اطیاکنون در ح

  . رادمان جمع شدم آغوش

مان شد و پس از گذاشتن آن دور  کیبا پتو نزد  ریام

  . نشست نیزم  یمن و رادمان ، کنارمان رو یشانه ها

شربت کنار او جا خوش کرد و  وانیبا دو ل زین میمر

  گرفت، با یها را سمت ما م وانیکه ل نیهمان ح

  : گفت یشرمندگ

  نی. ا میدعوتش نکرده بود ریبخدا من و ام یراد_

  بهش آمار داد اونم با هانیخودتون ک شعوریدوست ب

  . بلند شد اومد ییپررو



از   میخوریم یما هرچ ستی مهم ن قیرف الیخ ی_برادمان

  !! هیخود

داخل   نیبر نیپاش ن ییپا ایاز منبر ب ی_حاجریام

  . نیخوریسرما م سهیلباساتون خ

و رادمان که مشغول حرف زدن  ریتوجه به ام یب میمر

  : بودند، دست مرا گرفت

  االن؟؟ یبهتر هو؟؟ی  شدیچ زیدن_

به پرداختن به آن اتفاق  لیم یزدم و ب ی کم جان لبخند

  : گفتم

  . خوبم_

 160و خطاب به من گفت :  ستادیا ریام

دوش  هیباال  نیبا رادمان بر نیخانوم پاش زیدن_

  .نیینچاموقع  هی نیریبگ

  . خونه میری م میخشک ش  گهید کمی خوادی_ نمرادمان

جهنم؟؟ تو   یبر یخوایوضعت م نی_ببند بابا با اریام

  خانوم هم من زیخودم رو بپوش واسه دن  یلباس ها

  . می ا یو م میخریم  میریم میمر و



  !! هی_آره آره فکر خوبمیمر

. من و رادمان   متونیندازیتو زحمت نم   ری _آقا امزیدن

  . خونه میریم

به جبران کم  دشی!! بزاری_نه زن داداش چه زحمت ریام

  .امروز یو کاست

  ... داداش تو االن مهمون دا ری_امرادمان

  : دیحرفش پر انیم ریام

 االی نی. پاش ق ی_اونا خودشون صاحب خونه ان رفریام

  !! یمن که وارد یخودت به خونه  گهی. د

او   یداد ول ریبر بانکش را به دست امکارت عا رادمان

  یشده بود فحش یقبول نکرد و رادمان که عصب

  . دیخند  الیخیلب حواله اش کرد که ب ریز

مند از ماندن ما، خانه را ترک  تیرضا میو مر ریام

  و پر  نیزبینگاه ت ری ز زیکردند و من و رادمان ن

  . میباال رفت یبه طبقه  ه،یبق حرف

را  ریام یو او بدون خجالت کمد لباس میشد یاتاق وارد

  یلب همچون پسر بچه ا ریکرد و ز  یو رو م ریز



  . زدیم غر

 دمیام را باال کش ینیو ب دمی چ یدور خودم پ شتریرا ب پتو

.  

از آبش را درآورد و در   سیخ  یلباس ها رادمان

  . جا داد یلونینا

که حال فقط با  ییکه آمد با خجالت نگاه از او سمتم

  .دوختم نیبود گرفتم و به زم ریلباس ز

چانه ام گذاشت تا  ریو دست ز ستادیام ا یقدم کی در
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باعث شدند به فکر  زشیخوش فرم و وسوسه انگ اندام

  .فرو بروم

  . تن و بدن را لمس کرده بود نیحتما بارها ا  نگار

بودم  دهیو شن دهید یحام  یتوجه به آنچه در خانه  با

  . داشته باشند زیبا هم رابطه ن دادمی احتمال م یحت

گران تمام شده بود گذشتن از رادمان  شیاکنون او برا و

  . نقص و کامل یظاهر و باطن ب نیبا ا



 یجلز و ولز م نیچن نیگران تمام شده بود که ا شیبرا

  . کرد

و نزار من صورتم را در قاب  شانیتوجه به حال پر یب

  : دستانش گرفت 

  !!شه ینطور ی ا خواستمینم_

شدم و غمناک  قیرنگش دق یقهوه ا یمردمک ها  در

  : پچ زدم

  . دونهینگار من رو عامل خراب شدن رابطه تون م_

  : اش نوازش کردام را با شست  گونه

که من و نگار   نهیا قتی!! حق یتو مقصر نبود یول_

  " اما در بطن ماجرا "ما میدر ظاهر با هم بود دیشا

  . برامون وجود نداشت یشدن

  . تکان دادم و او وارد حمام شد یسر آشفته

 رینشستم و ناخودآگاه تصو نیزم یرو  یا گوشه

  . چشمانم نقش بست یرادمان جلو یباالتنه



  یها  الیرا به چپ و راست تکان دادم تا فکر و خ سرم

  . از آن خارج شود یالک

آمد، من وارد   رونیربع بعد که رادمان از حمام ب کی

  خشک ام مهین یشدم و پس از درآوردن لباس ها

به خود  یکه باعث شد کم ستادمیدوش آب داغ ا ریز
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گشودمش و  یحمام که زده شد، با اندک فاصله ا در

  . نو را از رادمان گرفتم یحوله و لباس ها

  میهم برا ریلباس ز  یسنگ تمام گذاشته بود و حت میمر

  . بود دهیخر

نگار در  الیحال هنوز هم دمق بودم و فکر و خ  نیا با

  . دیچرخیسرم م

دانست و  یاش م یمرا باعث به هم خوردن نامزد او

  از حد به وجدانم بها ادیز شهیکه هم یمن یبرا نیا

  . محض بود یدادم، عذاب یم

همراه  مان،یلباس ها لونیرا گرفتم و با نا میموها نم

  . میرفت نییرادمان پا



که در حق مان رفاقت  یری و ام میاز تشکر از مر پس

  .میشد ی را به جا آورده بودند، سمت عمارت راه

کداممان  چیامروز زهرمارمان شد و اکنون ه یمهمان

  . میحرف زدن هم نداشت یحوصله   یحت

سه شب پس از آن ماجرا عمو محسن اعالم کرد که   دو

  . دیایدنا خاستگار ب  یامشب قرار است برا

 یاز همکارها  یکیات از اوق یشد که دنا گاه یم یمدت

  که سه سال از او بزرگتر گرشیبه قول خودش ج

  . کردیم فیمن و لنا تعر یبرا بود،

بود که دنا   ی مارستانیبود و سر پرستار ب اریکام نامش

  . در آن پرستار بود

حرف   یو دنا از هر در میکمک کردن به او بود مشغول

  . گفت یم  یزیو چ زدیم

فقط  میدیفهم یکلمه را هم نم هی شیاز حرف ها البته

  . است دنیکه فکش درحال جنب میدانست یم

به اتاق خودم برگشتم تا آماده  شیاز اتمام کارها بعد

  .شوم



  . نشستند ییها آمدند و بعد از خوش آمد گو مهمان

  . بود یو رادمان خال اریمبل ها پُر و فقط کنار کام تمام

من را از نظر    یچشم ریکنار رادمان نشستم که ز ناچارا
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 یچپ شدم و خودم را به کر یعل یهم وارد کوچه  بنده

  . زدم یو کور

  یآورد ول ییرا که انجام دادند، دنا چا هیاول یها  صحبت

  برهیو یتمام دست و تن اش رو اد،یاز استرس ز

  . بود

  : هسته گفتمرادمان زدم و آ یبه بازو ی ضربه ا تک

غش کرده از وسط  دیدنا رو نگاه !! االن هاست که با_

  .میجمعش کن ییرایپذ

  : اش نقش بست یشانی پ یرو یاخم

  . داره یچه استرس یکه بدون یتجربه نکرد _

  : موج زد میدر صدا طنتی و ش دیراستم باال پر یابرو



  ؟؟یدونیکه م  یعه؟ ! اون وقت تو چند بار تجربه کرد_

  کلک؟؟ یراستش رو بگو چندتا خاستگار داشت

 یب یبودم خنده اش گرفته اما پشت چهره  مطمئن

  : اش کرده است یاش مخف یانعطاف و جد 

  یشناسم . مواقع ی. من خواهرم رو مزیچرت نگو دن _

  .به دست و پاش وفتهیلرز م شهیم ادیکه استرسش ز

م .  طور نینه تنها خواهرت بلکه منم هم یعجب !! ول_

  یبرم رو یم فیاسترس زا تشر یها  تیتو موقع

  .نطورنیدخترا به نظر من ا ی. اصال همه برهیو

لب گشود جواب بدهد که با عالمت و اخم بابا   رادمان

  . میساکت شد

سالن رفتند و مشغول  یکه به گوشه  اریو کام دنا

  : رو به من گفت اریصحبت شدند، مادر کام

  دخترم؟؟ ه یاسم شما چ_

  .زیدن_

 ن؟؟یبا دنا جان دار ی!! چه نسبت یماشاهلل چه خانوم_

  ن؟؟یشما هم مثل لنا خانوم خواهرش
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  : رو کرد به بابا اریکام مادر

  _دختر شما هستن؟؟ اریکام مادر

  . _بله بابا

دونستم وگرنه امشب به جز   ی_عجب نم اریکام مادر

  یم یهم نوبت خاستگار  ابیکام یبرا اریکام یبرا

  . میگرفت

لنا  شخندین یو متوجه  میو بابا متعجب نگاهش کرد من

  .شدم

من را  یدور سر تا پا کی  یهم با لبخند چندش ابیکام

  . برانداز کرد

قلنبه شده بود، دستش را  رتشیرگ غ ایکه گو رادمان

  یداد و بعد از سرفه ا هیه مبل تکپشت سر من ب

  : اخم آلود گفت ،یمصلحت

جان نامزد  ز یدن یول یخانوم افخم خوامی عذر م یلیخ_

  !! بنده هستن



او را از نظر گذراند و رو به  یچشم ری ز اریکام مادر

  : دیبابا پرس

  ! گن؟ی_راست م اریکام مادر

 م،یهست ی تیکه ظاهرا فراموش کرد در چه موقع لنا

  یرا پس کله اش انداخت و رو به خانوم افخم شیصدا

  : گفت

  ... نه بابا سور_

زد، حرفش را   شیدر پهلو نیکه مت یبا سلقمه ا اما

  . نشست  خیخورد و س

جمع و جور کردن ماجرا خودش  یمحسن برا عمو

  : دست به کار شد

 شهیم یدو ماه زیمحسن_بله . رادمان و دن عمو
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  یباال انداخت و سپس آرزو یشانه ا اریکام مادر

 . کرد و سرش را برگرداند یخوشبخت

را نظاره  ابی همچون قاتل ها کام یتا آخر مهمان رادمان

  . کرد یم



  .دمیخند یم زیر شیها به حرص خوردن  زین من

  : اعصاب گفت یو ب یکه تمام شد، جد یمهمان

  ؟؟یدیرو چاک م شتیچته؟؟ چرا مدام ن_

کش آمدند و بلند بلند  شتریب میلحن اش لب ها از

  : دمیخند

من   ی و گفت یجوش آورد هوی. تو چرا یچیه_

  نامزدشم! ؟

 نایاز ا ؟؟یچ دنیفهمیگفتم؟! اگه فردا پس فردا م ینم_

  یاون پسره  یگفتم چون از نگاه ها یم دیگذشته با

  . ومدیاصال خوشم ن القوزی

  !تو چته ؟ کرد،ی خب داشت من رو نگاه م_

 یکرد . فعال تا اسم من روته کس یغلط کرد نگاهت م_

  .طور نگاهت کنه نیحق نداره ا

  .درآوردم شیبرا یبامزه ا شکلک

  .شدنش خوشم آمد اما نشان ندادم یرتیغ از

**** 



  یو با دست ها دیپر نییدرخت پا یشاخه  یاز رو لنا

  : قرمز شده از توت، سمت من و دنا آمد

  . نییا ی_بچه ها ب لنا

چقدر هوس توت کرده  یبده آبج  رتیخدا خ  ی_وادنا

  !!بودم

  ! هوس کردم؟ یگ یکه م ی_مگه حامله ازیدن
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  .باشم دی_از کجا معلوم، شادنا

_خفه بابا آروم حرف بزن. بابا و رادمان بفهمن لنا

  !!سرتون یرو کشنی رو م اریخشتک تو و کام

قراره بعدا زن و   نایداره؟! ا ی_به رادمان چه ربطزیدن

  ست؟؟ کارهیشوهر بشن، اون چ

  !!نامزد هم نکردن، چه برسه به ازدواج_هنوز لنا

زدم. رادمان هم  یحرف هی_خب حاال جوش نزن من دنا

  خودش محتاطه . بچه ام ارینداشته باشه، کام یکار

 م یهر وقت محرم شد گهی. م دیبار من رو نبوس هی هنوز

  یتر م  کیو نزد شهی م شتریروابط دونفره مون ب



  . به هم میش

  : زدم و طناز گفتم یچشمک

موقع  هیشدن ها،  کینزد نیا ونیبپا م ی_خوبه ول زیدن

  . روابط دو نفره تون، سه نفره نشه

  . فرستاد  کیو ال دیغش غش خند لنا

  هیو اخالق یاجتماع یک ی _زهرمار . منظورم نزددنا

  بچه مثبته اصال اهل نقدریا یکام گمیاحمق منحرف . م

اون   م؟؟یسه نفره ش یگیبعد تو م ست،یحرف ها ن  نیا

  هم ازدواج نکرده؟؟

  نیا هی. پا خوادی . بچه ها من دلم رقص م  هی_خب کافلنا

  م؟؟یبرقص

  نجا؟؟ی_ازیدن

  . سین یکه کس اطی_آره بابا. تو حلنا

  !!آره منم هوس کردم ی_وادنا

که مظلوم  میبار من و لنا همزمان چپ نگاهش کرد نیا

  : گفت



 . دهنم در رفت_غلط کردم از دنا

از دهنت در بره تا خودت رو به چوخ   نقدری_حاال النا

  ؟؟یرو آورد تیگوش زی. دنیبد

  ._آرهزیدن

  یکرم کمرا رو خال یبزار تا حساب یآهنگ مشت  هی_لنا

 167. میکن

  زیم یام را رو یکردم و گوش یشاد پل  کسی میر کی

  .گذاشتم

جنگولک   میو البته بهتر است بگو  دنیکه از رقص یکم

  . میپخش شد ن یزم یمان گذشت، رو یباز

  : زدینفس نفس م لنا

  . زومبا برقص لطفا زی_دنلنا

رفت . حال زومبا   میتموم انرژ دی_لنا نفسم برزیدن

  . رو ندارم دنیرقص

زومبا خوشحال مون  هی. با  می_زن داداش ما منتظردنا

  !!کن

  ._آره شروع کنلنا



را   شرتمیت یدکمه دار رو راهنیرا فوت کردم و پ نفسم

  . انداختم یدرآوردم و به کنار

 شانیکردن آهنگ مورد نظر رو به رو یاز پل بعد

  .دنیو شروع کردم به رقص ستادمیا

دخترها به  ینگاه ها یمتوجه  دمیرقص یکه م همزمان

  .شدم زشانیر یپشت سرم و خنده ها

  . نفر پشت سرم بود  کی  حتما

و نامحسوس به عقب  دمیبه پهلو چرخ یحرکت بعد در

  .نگاه کردم

 واریشانه اش را به د لکسیرادمان که ر دنید با

از  کرد،ی نگاهم م رهیزده بود و خ ه یساختمان تک

  حرکت

  . ستادمیا

  !! را کم داشتم نیبه هم به

چپ زد و  یعل  یخودش را به کوچه  د،ینگاهم را د تا

  . سمت مان آمد

  : اعتراض وار گفت لنا



  !!ادامه بده زیدن_

. هر وقت رفت،   کنهیداره تماشام م زیعدد ه کیفعال _

 168. رقصمیم

  : بود، متعجب گفت دهیکه به پشت سرم رس  رادمان

!؟ من  کنهی تو رو نگاه م ی!؟ اصال ک ی گیمن رو م_

  .کردمیداشتم درخت ها رو تماشا م

درختش  دمیرقص یکه من داشتم م نجایعجب !! بعد ا_

  . کجا بود ! ؟ درخت ها که اون طرف ان

  : گفت الیخیب

  عیکه تو سر دیلحظه سرم سمتت چرخ  هیمن فقط _

  .یدید

  : شانه اش زدم  یدست رو با

گردن   هی یمشکل داره ول  رتیگردن گ دونمیم نیبب_

  !! خالص کن خودت رو ر،یبگ

  رم؟؟یگردن بگ یچرا الک_

  : مداخله کرد دنا



 زیدن یاس داشت قهیداداش چند دق گهید گهی _راست مدنا

  . می. من و لنا هم شاهد یکرد  یرو تماشا م

  ._اوهوملنا

بر لبم نشست که رادمان اخم آلود رو به  یپوزخند

  : دوقلوها کرد

 نیاز پت و مت نظر خواست؟؟ ضمناا ا ی_کسرادمان

  خوادیخودش سه گز زبون داره شما نم زهی خاله ر

  . نیداغ تر از آش ش کاسه

مزاج به   یرفتند و من عصب سهیو لنا از خنده ر دنا

  : رادمان نگاه بستم

  ام؟؟ زهیگوالخ؟؟ من خاله ر کهیمرت یبا من بود_

  .زهی آره با خودت بودم خاله ر_

  !! زهی به من نگو خاله ر_

را در چنگ گرفتم و   شیحمله ور شدم و موها سمتش

 169. دمیکش

من را دور دستش  سوانیگ زیزد و او ن یا عربده

  . چاندیپ



قرار   تیرا مورد عنا گریکدیآزادمان هم،  یدست ها با

  . میداد یم

  ایاسترس گرفته بودم که کتک بزنم  ارویقول  به

  !!بخورم 

در جدا کردن مان   یبود که آن دو نفله هم تالش جالب

  . کردند ینم

 یپاها  نیام ب یبزن و بخور ها پا  نیهم یلحظه تو  کی

  .نیزم یخورد و پرت شدم رو چیرادمان پ

گنده  کلیبه من وصل بود، ه زیکه رادمان ن ییآنجا  از

  .تنم یرواش پخش شد 

_آخ خدا لعنتت کنه رادمان کمرم داغون شد . بلند  زیدن

  .لیمن گور یشو از رو

رفتار   زادیبا بزرگترت مثل آدم ی_حقته تا تو باشرادمان

  . یکن

داداش چلمنگ تون  نیا نی ایلنا، دنا، نفله ها ب ی_آ زیدن

  !!ها یلعنت نیرو بلند کن



  یزن و شوهر ی_شرمنده زن داداش ما تو دعوادنا

  .می کن یدخالت نم

  .نداره یبه ما دخل د ی_خودتون حل اختالف کنلنا

_به به الحق که لقب خواهر شوهر برازند تونه  رادمان

  . نیبش زهیخاله ر نی ا فیاست شما حر دی!! ام

نداره آره؟؟ باشه من دارم واسه  ی_که به شما دخلزیدن

  .شما

  :کردم به رادمان رو

  .یعلف  نهیبوز واسه توأم دارم_

و من   دیکه به او داده بودم بلند خند یاز لقب رادمان

  نیا کلیه  ریز میکه دست و پا نیتر شدم از ا یعصب

  . قفل بود الیگودز

  :شان شل بود گفتم شیبه لنا و دنا که ن یحرص

که دم   نی!! مگه شما دوتا قرصاتون رو نخوردامانی_
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زد که بلند شدند و سمت  یبه آن دو اشاره ا رادمان

  . ساختمان رفتند



گوالخ  نیا ریمن رو از ز نیایدخترا ب ن ینر ی_آ زیدن

  !! رونیب دیبکش

  . زدند و دور شدند یتوجه به حرفم، چشمک  بدون

  . اثر بود یب یکردم ول تقال

  .وارد عمل شوم یجد دیبا  نکهیا مثل

بزنم   شیپاها انیرا باال بردم تا م میزدم و زانو یلبخند

  میپاها ی را رو شیو ساق پا دیکه نقشه ام را فهم

  . داد قرار

چمن به پهلو دراز   یو رو  دیعقب کش یرا کم  خودش

  . همچنان بدنم قفل بود یول دیکش

را   گرشیرا گرفت و دست د میدستش دست ها کی با

  . سرش اهرم کرد که نگاهمان به هم وصل شد ریز

  !! اش یخونسرد  نیاز ا شدمیم وانهی کم داشتم د کم

  : کردم یپوف

  . شهیبد م نهیب یم یکیرادمان بلند شو. _

  !!شرط داره_



  . کنم یوجه قبول نم چیبه ه_

  . با خودته لیباشه م_

 ایکه دستانم را گرفته بود وگرنه تا االن خودم  فیح
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  : گفتم  یحالت زار با

  .پاشو_

 اش را مثل من کرد و با همان لحن مسخره گفت چهره

:  

  . پاشـم ینم_

  !! زنمایم غیپاشو وگرنه ج_

  . بزن_

  !! زنمایم  غیرادمان ج_

  !! نزنه غیج یخب بزن. اصال خره هر ک_

  یام م ق یبدنم به قتل رادمان تشو یسلول ها  تمام

  . کردند

  . مرد نیبلد نبود ا  یگریحرص دادن کار د جز



صورتم قرمز شده، سرش را جلوتر آورد  دیکه د ینیح

  : و گفت

  .شرطم رو قبول کن تا رهات کنم_

  ه؟؟یشرطت چ_

  : باال انداخت یا شانه

  . منم زومبا برقص یبرا_

  . گشاد شدند اشیی همه پررو نی از ا میها لهیت

  : چرخاندم سر

 . 

 عمـراا_

  . طور بمون نیباشه پس هم _
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  . از سرم گذشت یفکر

  :و گفتم دمیچرخ سمتش

  . قبوله !! ولم کن_



  : نگاهم کرد مشکوک

  ؟؟یزنیکلک که نم_

  : در کاسه چرخاندم چشم

  .نه_

  : شل شد ششیشد و با اخم نگاهش کردم که ن بلند

  . خب منتظرم_

  . کنم یبزار آهنگ پل_

 رفتم یو سمت گوش دمیانگشتانش کش انیرا از م دستم

.  

آخر به سمت طرف   یرا برداشتم و در لحظه   تلفنم

  . ساختمان فرار کردم گرید

قدم   یو صدا دیدنبالم دو د،یکه فرار کردنم را د رادمان

  . دمیشن یرا از پشت سر م شیها

 دهیکش شرتمیت ی قهیآن  کیکردم اما  ادتریرا ز سرعتم

  . شد

  . را با درد بستم و سمتش برگشتم میها چشم



 : سرش را تکان داد متاسف

  نچ نچ نچ فرار!! اون هم از دست من؟؟_

تو برقصم؟؟  یبرا  دیبرقصم، اصال چرا با  خوامیمن نم_
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صورتم شمرده شمرده لب  ی متر یلیجلو آمد و م سرش

  : زد

  .یچون...شرطم رو ...قبول کرد_

  . خوامینم گمیمردک م_

  .طیتو همون شرا میگردیپس برم_

  . افتمیب هیبه گر ادیبود از فشار ز کینزد

حالت چهره ام،  ینگاهش کردم که با مشاهده مظلوم

  . قهقهه سر داد

  . است  وانهیواقعا د نکهیا مثل

کم خنده اش را جمع کرد و دستم را به سمت اصطبل  کم

  . دیاسب ها کش

  ! اورد؟یبه سرم ب خواهدیم ی چه فالکت گری خدا حال د ای



  : ستادمیحرکت ا از

  ! کجا؟_

  .یاسب سوار م یبر  میخوایم_

  ل؟؟یرقص تعط یعنی_

  : زد یحی مل لبخند

کردم. از اولش هم قصد   یم یداشتم باهات شوخ_

  .ینداشتم که برام برقص

  . آمد یم رونیگوش ها و دماغم دود ب از

  بود؟؟ یهمه جوش زدم، الک نیا یعنی

 174آلود لب زدم :  غضب

  ؟؟یکرد یمن رو مسخره م یداشت  کهیمرت_

  : دیخند مردانه

به  ،یدوست دار یاسب سوار یبار گفت هی ادمهیآره. _

  یبچه ها گفتم اسبم رو از باشگاه سوارکار 

 کمی م ی. االن هم اومده بودم دنبالت که برآوردن

 . اومد شی ماجراها پ نیکه ا یسوارکار



  !! یدار فیتشر زیچ  یلیخ_

  ؟؟یچ_

رو بدون  نیبزار. فقط ا خوادیخودت دلت م  یهرچ_

  .خون آشام به خونت تشنه بودم هی یامروز به اندازه

  : باال رفته گفت یابرو با

  جنتلمن چطوره؟؟_

  :گفتم متعجب

  !هان؟_

بزار. بنظرم   یخواست یهر چ زیچ  یبه جا یخودت گفت_

  !!دارم فیجنتلمن تشر یلیخ

  : به او انداختم ینگاه چپ

  .یر یگینم لی اصال هم خودت رو تحو_

نقش بست و با اسب  شی لب ها یدوباره رو لبخند

  . آمد رونیرنگش ب یمشک

  یشدم و دستم را رو کینزد ی 

  .اسب گذاشتم شانیپ



  !! بود بایز چقدر

  .زدم و نوازشش کردم  یلبخند

رادمان را  شیپ قهیچند دق  یها یاعصاب خرد کن تمام

 175فراموش کرده بودم. 

  : به اسب و خطاب به رادمان گفتم رهیخ

  ش؟؟یخوشگله !! چند وقته دار یلیخ_

  ؟؟یسوار ش  یخوای. مشهیم یدو سال_

  سوار شم؟؟  شهیواقعا م_

  . اسب را مرتب کرد و سرش را تکان داد نیز

اسب رو به دست گرفت و من به کمک اش سوار   افسار

  .شدم

  ریرکاب جاگ یرا تو میخودم را جا به جا و پاها یکم

  .کردم

به اسب فشار   یو من هم با ساق پا کم د یرا کش افسار

  . آوردم تا حرکت کرد

  بار اولته؟؟ ای یقبال هم سوار اسب شد زیدن_



اسب رو   یخب مرب یسوار شدم ول ی نه چند بار_

  . کرد یم تیهدا

  بدم؟؟ ادتی یاسب سوار یخوا یم_

  . دیشده بودم شد وسوسه

بهتر از   یزیکه بود، رادمان هم که بلد بود، چه چ  اسب

  ! ن؟یا

  : را کج کردم لبم

  . دونمیاوم نم_

  نه؟؟ ای یخوا یم_

  . یوفتیدردسر ب یتو تو خوامینم یول  خوامی خب م_

 176دردسر نداره. _

اسب را نوازش کرد  یها الیو  ستادیاز حرکت ا رادمان

  . و به سمت رکاب آمد

  :گفتم متعجب

 ؟؟یسوار ش یخوا یتو هم م_

  ! بدم؟ ادتیآره خب . پس چطور _



  ریاش را جاگ یرکاب درآورد و پا یمن را از تو یپا

  . کرد

و پشت سر من  دیحرکت خودش را باال کش کی در

  . نشست

مماس بدنم بود و باعث شد آب دهانم را پر سر و  بدنش

  . صدا قورت بدهم

 حیدو طرف بدنم نشستند و شروع به توض شیها دست

  . دادن کرد

کت کردن و بدن، تا حر ل یچگونه نشستن و استا از

  . ستادنیرفتن و ا ورتمهی

بخاطر برخورد نفسش با پوست صورت و گردنم،  اغلب

  تمام تالشم را کردم که یول شدیحواسم پرت م 

  . گفت  یآنچه را م رمیجان بسپرم تا فرا بگ گوش

  : رساند انیجمله به پا  کیرا با  نکاتش

افسار همون    دیبا یبر یبه هر سمت یدر ضمن خواست_

  که همون طرف قرار ییو با پا یسمت رو بکش 

  ! ؟ی. اوک یار یبه اسب فشار ب داره



  .دمیفهم_

  . خب حاال حرکت کن_

 نیب یشدند و فاصله  دهیچی رادمان دور شکمم پ دستان

  . مان کامال پر شد

که گفت را اجرا کردم و  یی زهایگرفتم و همان چ یدم

  . کرد اسب آرام آرام شروع به حرکت

 177زده به طرفش برگشتم :  ذوق

  !! حرکت کرد یوا_

  : و کنار گوشم پچ زد دیخند زیر

  ؟؟یانتظار داشت نیاز ا ریمگه غ_

  . کنمیم تشیمن دارم هدا شهیخب باورم نم ینه ول_

اجرا کردم و اسب شروع  ک یبه  کیرا   شیها فرمان

  . رفتن کرد ورتمهیبه 

در  سوانمیآمد مسبب پخش شدن گ یکه م یخنک مینس

  . هوا شده بود



را از صورتم کنار زد و پشت گوشم  میموها میمال یلیخ

  . انداخت

را جلوتر آورد و کنار گونه ام قرار داد که هرم   سرش

  . کرد یشانه و گردنم را نوازش م شینفس ها

 یحس م یدگرگون شد و گر گرفتن تنم را به خوب حالم

  .کردم

رفتن، اسب را دوباره به حالت اول   ورتمهی یاز کم بعد

  .برگرداندم یراه رفتن عاد

آرام اش در گوشم  ینفس ها یساکت بود و آوا رادمان

  . انداز بود  نیطن

که از من خواست افسار اسب را بکشم تا   دینکش یطول

  . ستدیبا

 ادهیشد و کمک کرد من هم پ ادهیپ ستاد،یکه ا اسب

  . شوم

و خوشنود سمت او  دمیکش ی اسب م یها ال ی یتو دست

  :برگشتم

  !! بود یلذت بردم. عال یلیرادمان خ یمرس_



هوا بر   یکه سمتش رفتم و ب دیام پاش یبه رو  یلبخند

  .اش بوسه زدم شیته ر

  . آن خشک ام زد کی در

 178کردم؟ !  یچه غلط من

 و نظاره گر من بود ستادهی مات و مبهوت ا زین رادمان

.  

بدون   لم،یانداختم و بعد از برداشتن وسا نییپا سر

  .به او از آنجا دور شدم ینگاه نیکوچکتر

  بابا حاال چه شده یکردم که ا  یم نیخودم تلق به

  مگر؟؟

  .یداد، تو هم تشکر کرد ادتی  یسوارکار

  . هم که نبود، نامزدت بود بهیغر

لبم   یلبخند رو ش،ی پ یمرور تمام خاطرات چند لحظه با

  . آمد

هم لبخندم کمرنگ  شیحرص دادن ها یادآور یبا  یحت

  . نشد

  !! بود وانهیکه رادمان د الحق



 ری را ز لمیحوصله موبا ینشسته بودم و ب یو  یت یجلو

  . کردم یو رو م

  نیخودتریآمد و بنظرم ب ینم ونی زیخوشم از تلو دایجد

  . بود یو یت یتماشا  ایکار دن

بود و   اریتوجه به من مشغول چت کردن با کام یب دنا

  . شدیمدام باز م ششین

  . کنارم نشست یکردم که کس یپوف

در دستش  وهی ظرف م کیچرخاندم و رادمان را با  سر

  . دمید

که ظهر باال آورده بودم، خودم را به  یگند یادآور ی با

  چشم  یو یزدم و ناچارا به ت  یو کور یکر

  . دوختم

  . گرفته شد میبرش هلو جلو کیبعد  یا  لحظه

  : نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

 179.  یمرس خورمینم_

  !! بخور_



دستش اشاره کرد که گرفتم و  یتو  یدهن پر به هلو با

  . در دهانم قرار دادم

بعد تعارف را کنار گذاشتم و در خوردن با او هم  یاندک

  .کاسه شدم

را  یدست  ریاز پاک کردن دست ها و دهانش، ز پس

  مبل یگذاشت و دستش را پشت سر من رو زیم یرو

  . داد قرار

  : مزمه کردشد طرفم و آهسته در گوشم ز خم

  شدن! ؟ ک ی تو ج کیج نقدریا دایدوتا چرا جد نیا_

 و همچون خنگ ها نگاهش کردم دمیرا نفهم منظورش
.  

که کنار  نیبه لنا و مع دمینگاهش را که گرفتم، رس رد

  . زدندیهم نشسته بودند و آرام گپ م

  !! عجــب

  قیکه همچون من دق یکردم و به رادمان زیرا ر دگانمید

  .شدم رهیشده بود، خ

  : لب زمزمه کرد ریز



  کنم؟؟یکه من فکر م یکن ی فکر م یتو هم به همون_

مشکوک  یلیخ  نایا یول یکنی فکر م یتو به چ دونمینم_

  .زننیم

 نشونیب یی اتفاق ها هیداره  کنمیهوم. منم حس م_

  داداش گوالخت بگو از ور دل نی!! پاشو به اوفتهیم

  . من بلند شه خواهر

 چارهیدوتا ب نیام؟؟ ا کارهیبه من چه؟؟ اصال من چ_

  . زننیدارن باهم گپ م

  .ز دل و قلوه 

رسما دارن  گهید نهایتا گپ زدن!! ا میگپ زدن دار_

 تو فا رنیم

  داره؟؟ یخب برن به من و تو چه ارتباط_

  !!خواهرمه  یناسالمت_

پسرعموشه. مثل من و تو .   ستین بهیکه غر نیمع_

180 

  ؟؟ی چ نایا می. ما نامزد میمن و تو فرق دار_



بابا اصال از کجا معلوم بحثشون دل و قلوه دادن   یا_

  . زننیحرف م  یزیچ هیدارن درمورد  دیباشه؟؟ شا

  : باال انداخت ابرو

  .باشه نطوری هم دوارمیام_

  . که خوردم سرم به عقب برگشت یا یپس گردن با

حضورش را به  خواستیعمارت هر کس م نیا در

  نه چندان یها یاعالم کند، از پس گردن یگرید

 یم ینخاع ی مغز عیکه باعث جا به جا شدن ما یآرام

  . کرد یشدند، استفاده م

بار او مشکوک   نینشست و ا گرمیطرف د یحام عمو

 : کرد ی ما را نگاه م

زدن تو سر و مغز  یکه به جا نمیبی! مشده؟یهـان چ_

  !! نی ریگیو قلوه م  نیدیدل م نیدار یهم، حساب

  : نگاهش کردم و رو به رادمان گفتم چپ

حاال   یکرد یاونا رو متهم م ی_بفرما!! داشتزیدن

  !! میخودمون مجرم شد



  . دار مکافاته ای_دنرادمان

  ن؟؟یکرد یرو متهم م ای _کیحام عمو

و لنا زد که عمو  نیبه مع یچشم یاشاره ا رادمان

  : زده گفت رتیدهانش را باز کرد و ح یحام

عجب !! واسه اون دوتا نفله هم دارم . خب اول شما . _

  بهم؟؟ نیگفتیم یچ

  : متعجب شد رادمان

مگه ما  ؟؟میگفت یم ی!! بتوچه چ یدار  ییعجب رو_

  ن؟؟ی گیبه هم م یخانوم چ   گانهیتو و   میپرسیم

شما رو ارشاد   فمهی. من وظ می_خفه ما فرق داریحام
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پا  هیداداش من خودم  میندار ازی_ارشاد نرادمان

  . مرشدم

لب   ریبلند شد و ز دهد،یرادمان نم پس نم دیکه د یحام

  : کرد ینچ نچ

  . رفت ونی از م یکتری بزرگتر کوچ_



شروع به دست زدن کرد و توجه   یکه در آن دمیخند زیر

  : همه به سمتش جلب شد

  یاند جنتلمن. به خبر زیدی!! ل ونی_خانوم ها، آقایحام

  . دییتوجه فرما دیکه هم اکنون به دست من رس

  : مبل رفت و ادامه داد یرو سپس

اخوان...فرزند حاج رضا اخوان  ی_بنده... حامیحام

  !!...آخر هفته نوبت محضر گرفتم

  ینامزد یبخاطر برگزار  شتریکه ب یاز خوشحال  دنا

  . دی کش یبنفش غیخودش بود، ج 

و به  دندیکش  یو کل م غیخانه همهمه شد و همه ج در

 . کردند یم یابراز خوشحال ینحو

خوشحال بودند و قربان   زیو مادربزرگ ن آقاجون

  . رفتندیم یحام یهصدق

از ساکت شدن جو خانه، بلند شدم به اتاقم بروم که  پس

  . زد و دستم را گرفت  میرادمان صدا

  :کردم  تیرا به سمت او هدا نگاهم

  بله؟؟_



 ی. هم برا دیخر میدنبالت بر امیفردا نه صبح م_

 میبراشون بخر دی. کادو هم بایدنا هم عقد حام ینامزد

.  

  . رمیبزار من از بابا پول بگباشه فقط _

 : مردانه اش داد یبه ابروها ینیچ

  . خودم هستم ستیالزم ن_

پول  دیکنم با دیخر  خوامیخب من واسه خودم که م_

 182. رمیبگ

  . گفتم که خودم پول دارم_

لبم   یخواستم اعتراض کنم که انگشتش را رو دوباره

 : گذاشت

  . !! حرف نباشه . شب خوش شیه_

 گفتن به اتاقم رفتم ریتکان دادم و بعد از شب بخ یسر

.  

شدم اما  داریصورتم ب  یرو  یزیصبح با جنبش چ  فردا

  . حس باز کردن چشمانم را نداشتم



  هیموجود شب کیهمان نقطه که  یرا گذاشتم رو دستم

  . دیسوسک را لمس کردم و خواب از کله ام پر

 یقهقهه  یزدم که همزمان صدا یغیودم جاعماق وج از

  . رادمان بلند شد

  !! شاهکار شازده بوده دمیخودم آمدم و فهم به

جستم و سمت رادمان که چند قدم   رونی پتو ب ریز از

  . برداشتم زی جلوتر بود، خ

و  دیلبش ماس یخنده رو دم،یکه رس اشیقدم کی به

 . را برانداز کرد میمتعجب سر تا پا

  . دگانمیشد به د رهیجا به جا و خ  ش ی گلو بکیس

  !!خدا ای

  . دادم یگاف کی دوباره  حتما

سر و  دنیبار از د نیمکث خودم را برانداز کردم که ا با

  .دمیکش یبلندتر غیوضعم، ج

ران ام بود، مقابل  یکه تا رو یتاپ و شورت کوتاه با

  .کردم امیاو ق

  : دهانم را گرفت رادمان



 ایب یآماده شد رونیب  رمینزن!! من م غی ج شیه_

 183. نییپا

  . دمیکه رفت محکم بر سر خودم کوب رونیب

  !! مرده شورم را ببرند که کارم گند زدن است یا

  .لفت اش دادم آماده شدم یحساب نکهیاز ا بعد

  . نبود یبه جز مادرجون، آقاجون و رادمان کس نییپا

که  دمیپدربزرگ را بوس یگفتم و گونه  ریبخ صبح

  : و زمزمه کرد دیام را بوس یشانیمتقابال پ

  . خدا حافظت باشه دختر_

در دهانم گذاشتم که مادرجون  ینشستم و لقمه ا کنارش

  . گرفت یمقابلم گذاشت و کنار رادمان جا ییچا

و با عشق  رفتیلب قربان صدقه اش م ری ز مادربزرگ

  رادمان فرو برد و به باال یدست در موها 

  : اعتراض پدربزرگ درآمد یشان کرد که صدا تیهدا

  !! ولش کن زن_

  _وا چرا؟؟مادربزرگ



  . شهی_لوس مآقاجون 

  : زدم که رادمان به من اشاره زد و گفت یشخندین

من برد  یموها یبار که مادرجون دست تو هی_رادمان

  اما شما که راه به راه دختراتون رو شمیلوس م

  !شن؟ یلوس نم دیکش یو نازشون رو م دیبوس یم

_خجالت بکش مرد گنده!! زشته واست خودت  آقاجون 

  دخترن ناز تو وجودشونه. دست نای. ا یرو لوس کن

  .کنن یاگه خودشون رو لوس م ستین خودشون

  .نازک کردم یچشم پشت

 184آقاجون؟؟  می _داشترادمان

  : گفت یجد  آقاجون

  . میخوب هم داشت یلیپسر خ میداشت_

به دفاع از رادمان برخواست و دوباره  مادرجون

 : رادمان شد یمشغول نوازش موها

داره مگه؟؟ دختر و پسر نداره،  یآقا چه اشکال رینخ_

  دارن خودشون رو لوس ازین ییزمان ها هیآدما 



  .نفر باشه که همه جوره نازشون رو بکشه هیو  کنن

  : گفت یبه شوخ آقاجون

 یقشنگ و دلبرانه  ی هنوزم از همون حرف ها_

  !!خانوم یزنیمون م  یجوون

  . شد در دلم قند آب کردند دیکه سرخ و سف مادربزرگ

هنوز هم عاشق هم بودند و  یدو پس از سالها زندگ نیا

  . دادندیهم جان م یبرا

  نکهیاز ا شتریب گرید یرخالف پدربزرگ هاب پدربزرگ

  یپسر را بر رو  ی پسر دوست باشد و نوه ها

  یحلوا حلوا کند، دختر دوست بود و به نوه ها سرش

  . دادیبها م شتریدختر ب

  تیاو اما مادربزرگ پسر دوست بود و اولو برخالف

  . از جانش بودند زتری پسر و عز یاولش نوه ها 

باعث نشد که رنجش  چگاهی تفاوت ها ه ن یحال ا نیا با

  دیدختر و پسر به وجود آ ینوه ها نی ب یدلخور  ای

اندازه و  کیبا وجود تفاوت عالقه شان، به همه به  و

  یکرد  یشک م یکردند و گاه یمحبت م یمساو



او همان   ایاو همان مادربزرگ پسر دوست است  ایآ که

  پدربزرگ عاشق دختر است؟؟

  :دمیا پس زدم و از او پرسها ر الی و خ فکر

  کجان؟؟ هیمادربزرگ بق _

هم رفتن  هیبابات و عمو هات شرکتن خوشگلم . بق_

  . دیخر

 185باهم رفتن؟؟ _

  . رفتن یدو سه نفر زمینه عز_

  .آها_

  : و پس از تشکر گفت ستادیا رادمان

  .ایب عیسر یخورد رونمیمن ب زیدن_

  : که دوباره برگشت و گفت دی نکش قهیدق به

  ی. ک ستین اطیح یمن تو نی_آقاجون ماشرادمان

  رو برد؟؟ نمیماش

  . پسر ریش دونمی_ نمآقاجون 



_رادمان فکر کنم لنا با دوستاش که رفت مادرجون

  . تو رو برد نیماش

لنا را گرفت و مشغول صحبت با او   یشماره  رادمان

  . شد

مادرجون و   دنیلقمه را خوردم و بعد از بوس نیآخر

  :تشکر از او، سمت رادمان رفتم

  شد؟؟یچ_

رو  نیبه من بگه ماش نکهیلنا خانوم صبح بدون ا_

  .ارمشیب تونمیکار دارم نم گهیبرده. االن هم م

  ست؟؟ین یا گهید نیماش چی نچ . حاال ه_

  .بابا همه رفتننه _

  . میبر یخب با تاکس _

.   میپاساژ به اون پاساژ بر  نیاز ا میخوایم ؟؟یبا تاکس_

  !؟ میریبگ یچقدر تاکس

  . گفت یرا م قتیحق

  . دیکش یکردنم طول م  دیمشکل پسند بودم و خر من



 186زل زد :  یمتفکر به نقطه ا رادمان

  .دمیفهم_

  ؟؟یدیفهم یچ_

  .گمی بهت م ایب_

  . ستادی رفت و کنار موتورش ا نگی سمت پارک به

  : گفتم رتیدهان باز شده از ح با

  !!میبر نیبا ا  دینگو که با_

  . میبر نیبا هم دیاتفاقا با_

 دمیرا به هم کوب میسخن ذوق زده دست ها نیسمع ا از

  : دیکه مردد پرس

  ومد؟؟یبدت ن نکهیمثل ا_

بهتر از موتور   ی! چ اد؟یچرا بدم ب وونهینه د_

  ؟؟یسوار

  نگیلبش باال رفت و موتور را از پارک  ی گوشه

 . درآورد



بر   یگریاش، کاله د یمنیکاله ا دنیبعد از پوش رادمان

  . سر من گذاشت

  . گذاشتم شی شدم و دستانم را دو طرف پهلوها  سوار

 یکه برا ی پاساژ نگیپارک یبعد موتور را تو یقیدقا

  ، پارک کرد و بعد از میودمان رفته ب  ینامزد دیخر

  یمشک یکالهش مشغول مرتب کردن موها  درآوردن

  . رنگ اش شد

طرف و آن طرف  نیپاساژها و ا یگشتن تو یاز کل بعد

 . تمام شدند مانی دهایرفتن، خر

و  میهمان پاساژ شد کیوارد رستوران نزد یخستگ با

  . مینشست ابانیرو به خ یکنار پنجره 

  : به بدنم دادم که گفت یو قوس کش

 187 ز؟؟یدن ی خوریم یچ_

منم همون رو  یبرا یخودت سفارش داد ی برا  یهر چ_

  . بگو

  چهیپلو با ماه یرا جنباند و دو پرس باقال سرش

 . سفارش داد



در حال گذر نگاه   یو به آدم ها دمیچرخ ابانی خ یسو به

  .کردم

عبور   ابانیبه دو کودک کار افتاد که از عرض خ چشمم

  . کردند یم

 کیکه حدودا پنج_شش سالشان بود، با  ی و پسر  دختر

  رو ادهیپ ی تو مکتیدستشان، سمت ن یلقمه نان تو

 . شان را خوردند یو لقمه  رفتند

دو کودک و غم در   نیا یشد برا دهیبه آتش کش قلبم

  . دلم النه کرد یخانه 

که رادمان   دمیشن یکردن به آن دو بودم و نمنگاه  غرق

  . زند  یم میصدا

  : آمدم رونیب االتیخ از

  ! بله؟_

  زنم؟؟یهمه صدات م نیا ییکجا_

  : بچه ها را نگاه کردم و گفتم دوباره

  ؟؟یبود . چرا صدام زد یدوتا طفل نیا  شیحواسم پ_



! ؟ چقدر  میاومد  نجایهم ا مون ینامزد دیروز خر ادتهی_

  !!اون روز ی بداخالق و گوشت تلخ بود

 بردم حق با او بود یرستوران شدم و پ ی متوجه  تازه
.  

  : زدم یلبخند

  . دست خودم نبود میخب بداخالق ی!! ولادمهی_

بچه ها   شیسکوت کرد و من هنوز هم فکرم پ  رادمان

  . بود

کردند   یهمان جا بودند و حال التماس مردم م هنوز

 188.  شانیفال ها دنیبه فروش رس یبرا

  : نمودم یباز کردم و فکرم را بر زبان جار لب

دوتا طفل معصوم رو  نیرادمان اشکال نداره ا  گمیم_

  پول غذاشون رو هم م؟؟یامروز ناهار مهمون کن

ن تو دو لقمه نو دمید ی. دلم کباب شد وقت دمیم خودم

  . دستشونه

  : ستادیکه انگار مغموم شده بود، ا رادمان



  .ن من 

 مهمو  یقبوله ول_

  :دمیپاش شی به رو یلبخند

  ینطوریدستت باد کردن که ا یپول هات رو  نکهیمثل ا_

  !! یکنیمهمون من، مهمون من م

  . زد و از رستوران خارج شد یچشمک

 ینسبتا طوالن یسمت بچه ها رفت و بعد از مکالمه  به

  . شان کرد عتیبا آنها، تا ورودشان به داخل مشا

  تیهدا ییشستن دست ها به دست شو ی دو را برا آن

  . کرد و بعد از سفارش غذا به سمت من آمدند

  : که رادمان گفت ستادمیشان ا مقابل

م که خانوم مهربون ه نیبچه ها اسم من رادمانه. ا_

  . زهیامروز شما رو مهمون کرده، اسمش دن

  : به بچه ها ادامه داد رو

مرد   نیخانومه . ا ایدختر خوشگل مون اسمش مه نیا_

  !!ارهیهم داداششه و اسمش مه  کیکوچ



  . کردم یبا بچه ها دست دادم و ابراز خوشبخت متبسم

شان  تیو معصوم ییبایبه آن دو بودم و در دل ز رهیخ

 189کردم.   یم نیرا تحس

  _بچه ها چند سالتونه؟؟زیدن

  . _من پنج سالمه خاله. داداشمم هفت سالشهایمه

  ن؟؟یشیسوال بپرسم ناراحت نم هی.  نی_زنده باش زیدن

  ._نهاریمه

  د؟؟ یکن یسن کمتون کار م نی _چرا با ازیدن

  .میکار کن گهی_خب بابام ماریمه

  : دیکرد، پرس یکه با دقت گوش م رادمان

 یپس چرا خودش کار نم گه؟؟ی_باباتون مرادمان

  کنه؟؟

مامانم  یو از وقت رهی_بابام معتا د، سر کار هم نماریمه

  . میفال و گل بفروش فرستهیرو م میمرده، من و آج

 میاون روزمون رو نفروش یهم فال ها و گل ها اگر

  . زنه یکتکمون م



انداخت و من با قلوه  نییبغ کرده و خجل سر پا  اریمه

  یجا خوش کرده بود، به رادمان میکه در گلو یسنگ

  .شدم رهیرنگ نگاهش غم داشت خ که

درد   یپسر با وجود سن کم اش مشخص بود که کل نیا

  !!دهیکش

  ؟؟یری_مدرسه مرادمان

  .پول ندارم گهی_نه عمو بابام ماریمه

  .من رمیبم  ی_ الهزیدن

  : بچگانه و مظلوم گفت ایمه

  ؟؟یتو امروز گلهام رو بخر  شهی _خاله مایمه

لباسش را باال راند و چشمم به ساعدش  نیآست سپس

  . که سوخته بود افتاد

بابام  شبی_اگه امروز هم گل هام رو نفروشم مثل دایمه

 190سوزونه .  یدستم رو م

منفجر   میو بغ ض در گلو دیرس انیو طاقتم به پا تاب

  . شد



  !! شدیمن باورم نم یخدا

انقدر بدخو و سنگدل باشد که  توانستیپدر مگر م کی

  !؟ اوردیبال را بر سر جگر گوشه اش ب نیا

  . نوازش کرد میدستم را گرفت و مال  رادمان

 را پاک کرد و لب زد میاشک ها زیاش ن  گریدست د با
:  

  .!! آروم باش دخترزیدن_

  .جنباندم و سمت بچه ها برگشتم رس

که مبادا  ختمی کرد اما اشک نر یبغض خفه ام م نکهیا با

  . بچه ها ناراحت شوند

بود اما دوباره در جلد پر شر و   شانیپر نکهیبا ا رادمان

  . اش فرو رفت طنتیش

  یالیو او از خاطرات خ دندیخند یها غش غش م بچه

  و من شخص دوم افتادندیوقت اتفاق ن چیکه ه یا

  . کرد یم فیبچه ها تعر  یبودم، برا اش

را   شیاجبارا تبسم بر لب نشاندم و حرف ها زین من

  .کردم یم دییتا



کور شده   مانیها مشغول شدند اما ما دو تن اشتها بچه

  .میکرد یم یبود و با غذا باز

 ن موقع 

و به   دیرا خر شانیبچه ها، رادمان فال و گل ها رفت

  کرد که به مؤسسه کودکان کار  هیتوص اریمه

شان  یبتوانند تحت سرپرست دیبروند، شا یستیبهز ای

  . رندیبگ

**** 

که پر رفت و آمد بود،  اطی هال به ح یپشت پنجره  از

 191کردم .  ینگاه م

به رسم هر سال روز تاسوعا،  شیو پسرها آقاجون

  یشهر م نیی پا ازمندانین یبرا ییمواد غذا یبسته ها

  . فرستادند

و مشغول  وستمیاز رفتن کارگرها، به جمع بچه ها پ  بعد

  که عصر میها شد  یبرنج و خوراک یبسته بند

  . شوند عیتوز

  : بود سمت ما آمد دهیرس رونیکه تازه از ب بابا



  بچه ها تموم شد؟؟ دی_خسته نباش بابا

  .آخراشه گهی_ممنون . آره دنیمع

  . دیشون کن عیو توز دی_خوبه بعدش هم بر بابا

  م؟؟ی_ خودمون برنیمع

  .ن ی_آره آقاجون گفت امسال شما زحمتش رو بکش بابا

  . ی_اوکنیمع

 یست مشک  کی ،یمواد خوراک یاز اتمام بسته بند پس

  . ختمیصورتم ر یرو  یمیمال شی و آرا دمیپوش

و رادمان مشغول گذاشتن بسته ها در  یحام عمو

  . عمو بودند یصندوق عقب سانتافه 

  .کرد و سمتش رفتم یاشاره ا  د،یکه مرا د رادمان

  :و گفتم دیهوا از دهانم پر یب

  جانم؟؟_

  : کش آمد لبش

خانوم با هم   گانهیو  یبال، من و تو با حام یجونت ب_

  .میریم



شده  لیشان تکم تیها که ظرف نیماش ه یبه بق ینگاه

  : گفتم یبود انداختم و به شوخ

 192تحملت کنم؟؟  دیامروز هم با یعنی_

  : دیباال پر شی رنگ گرفت و ابرو لبخندش

  ؟؟یهم دار یا گهید یمگه چاره _

  :هوا تکان دادم یدر کاسه چرخاندم و دستم را تو چشم

  !!فعال که دور دس ت توئه ریخ_

  . ام شد کیرا برانداز کرد و نزد میسر تا پا رادمان

زده  رونیب یبر موها  یو دست ستادیام ا  یوجب کی در

  . دیام کش یاز روسر

  : نگاه برداشتن از صورتم زمزمه کرد بدون

  !! یچقدر خوشگل شد_

 ام محبوس شد نهیشده از حرف اش، نفس در س شوکه

.  

 یچه حساب یدانستم رو ینداشتم و نم ی چندان شیآرا

  . حرف را زده است نیا



 دایپ خیکردم ممکن است کار ب یکه حس م ییآنجا  از

  :وارد شدم یکند، از در شوخ

  !مگه قبال زشت بودم؟_

  : مهمان لبانش شد یطان ی ش یلبخند

 کنهیبه هلو م لیلولو رو تبد ش،یآرا یمعجزه   گهید_

!!  

نشانه گرفتم و با اخم  می اش را آماج مشت ها نهیس

  : گفتم یساختگ

 هیخط چشم،  هیکردم؟؟ کال  شیکوفت من کجا آرا_

 193!!  نیرژ زدم. هم هیو  ملیر

  : فراخ شدند شیها لهیت

  زهیسه تا چ ن یبه ا شیآرا هی! د المصب اصل  ن؟یهم_

  !! کردم شی کجا آرا گهی!! تازه م گهید

  شهیهم م یا  گهید یشامل بخش ها شیآقا. آرا  رینخ_

  برات یستیو وارد ن یکه پسر ییاز اونجا  یول

  . دمینم حیتوض



  : دیبحث ما پر انیداد و م نییرا پا شهی ش یحام عمو

چطور   نی نفله ها !! تو رو خدا بب گهید دیسوار ش_

  ! ؟میمعطل دوتا بچه دماغو نشد

 آلود نگاهش کردم و عقب، اخم

  

  نکیجلو نشست ع زینشستم که رادمان ن گانهی کنار

  اش را به یدود

  . زد چشمش

  . او یمردانه   ینگاه دوختم به چهره ناخودآگاه

  !!بشر نیجذاب بود ا چهقدر

که اکثر اوقات حس درون اش  یرنگ یقهوه ا  چشمان

  یدود نکیدادند، اکنون در حصار ع یرا لو م

  . بودند

بلند و نه  ادیخوش حالت اش که نه ز ی مشک یموها

  . کوتاه بودند را باال فرستاده بود ادیز



داشت و مهم تر از همه  یو مردانه ا  کی بار یها لب

  دار اش بود که هر چقدر هیو زاو ی فک استخوان

دار کرده است او انکار  هیاصرار داشتم خودش زاو من

  . گونه است نیا یگفت که خداداد   یکرد و م یم

 فیاش را هم که هر چقدر توص دهیورز کلیبلند و ه قد

  . کنم باز کم است

عمو  یزدن رادمان بودم که صدا دیمشغول د همچنان

  : دیکش رونی ب الیمن را از عالم خ یحام

  !! مردم رو  یه بچ یخورد گهیبسه د_

زدن   دید نهیکه از درون آ یبه عمو حام ینگاه چپ

  . مرا مشاهده کرده بود، حواله کردم یها

 194.  دیخند یم زیر زیهم که آگاه شده بود، ر گانهی

اما غرق افکارش بود و سپس متعجب رو به   رادمان

  : گفت یحام

  ؟؟یگفت یزیچ_

  .آمدم  شیبرا ییچشم و ابرو نهیو در آ دمیگز لب



گفتم بسه   کردی رو نگاه م  گانهیداشت  ز ی_نه دنیحام

  .مردم رو یبچه   یخورد

 باز نگاهم کرد شیکه عمو با ن دمیکش یاز آسودگ ینفس

.  

  !! بفرما

  !!نداده بودم، که دادم دهیچشم در نیدس ت ا آتو

و بسته ها را   میشهر رفت  نییپا یاز محله ها یکی به

  . می کرد یم عیخانه به خانه توز

دادم و چشمم به  یاز بسته ها را به دست عمو حام یکی

 بودن،   یرادمان افتاد که در کمال تواضع و خاک

  . کرد یم  یکوچه فوتبال باز  یتو یپسر بچه ها  با

  : توپ کرد و سمتم آمد یضربه را روانه  نیآخر

  .بده گهید یبسته  هی زیدن_

به او   یگریتکان دادم و از صندوق عقب بسته د یسر

  .دادم

 هی نجایاون دو سه تا بسته رو بده. ا زی_دن یحام عمو

  . کنیم یبزرگه که چندتا خونواده توش زندگ یخونه 



  !؟ میبسته ندار  گهی_درادمان

  . چندتان نی_نه هم زیدن

ها را گرفتند و به سمت آن خانه رفتند و من هم  بسته

  . ستادمیا  گانهیآمدم و کنار  رونیوق عقب باز صند

  دنیآمدند، عمو با د رونیبعد که از آن خانه ب قهیدق پنج

  در یدر گوش رادمان گفت که او دست یزیما چ

 195و سرش را تکان داد .  د یکش شیموها

  .دخترا می_ برعمو

و من ناخودآگاه باز هم حرکات رادمان را  میشد سوار

  . نظر گرفتم  ریز

  . گاه سرش کرد هیچسباند و تک شهیرا به ش دستش

 انیم یرا محکم به هم فشرد و اخم شیپلک ها رادمان

 . ابروانش جا داد

  !اما چرا؟ دیرس یبه نظر م آشفته

 گفت ینم یزی همچون او ساکت بود و چ ز ین یحام عمو

. 



او زوم بودم که ناگهان عق زد و دهانش را   یرو  هنوز

 . در حصار انگشتانش گرفت

  .زدم شیو مبهوت خودم را جلو کشاندم و صدا جیگ

ترمز زد که رادمان خودش را از  یرو عایسر عمو

  . رفت ابانی خ یکناره  یانداخت و سو   رونیب نیماش

معده اش را   اتیزانو زده بود و محتو ن یزم یرو بر

  . کرد یم یجدول خال  یتو

  :شانه اش گذاشتم یو آشفته دست رو نگران

  !هو؟یچت شد  ؟؟یرادمان؟؟ خوب_

  یآب یاز جانب او پاسخ ام شد که عمو بطر  سکوت

  : سمتم گرفت

  . بده دست و دهنش رو بشوره زیدن_

  : نشستم می زانوها یت رادمان رو جف

دست و دهنت رو بشور . چت شد آخه  زمیعز ایب_

 196! هو؟ی



شکمش فشرد و چهره اش در هم فرو  یرا رو  دستش

 . رفت

  !!ریخ

  . دیگو  ینم زیچ چیشازده ه نیا

  رادمان چشه؟؟ یبگ شهی _عمو مزیدن

  : مردد نگاهم کرد عمو

  . زهی خب چ_

  ه؟؟یچ قایدق_

 یبرا دید ی اون خونه آخر یتو یناجور یزایچ هی_

  . حالش بد شد نیهم

  ؟؟یحام ی_مثال چ گانهی

  .شهیحال شما هم بد م  الی خی_ب یحام

  . دمیکش یپوف کالفه

  ._بگو عموزیدن

بودن،  ینفر ست یخونه که حدودا ب نیا ی_بابا اهالیحام

  ی. از روزدنیفقر دست و پا م  یبه شدت تو



کرده بودن و افتاده   دایگوسفند ُمرده رو پ هی ،یندار

  دیبر یورش رو م هی یبودن به جون الشه اش . هرک

کباب شده اش رو   یکیبرد واسه زن و بچه اش.  یم و

  ...دهن بچه اش و زاشتیکرد و م یلقمه م

  : دیکش ششیبه ر یدست

 دمیرو د زایچ  نیبگم!! اعصابم داغون شد ا یاوف چ _

  . حالش بد شد نیهم یرادمان هم برا

  : لب نجواکنان با خود گفت ریز سپس

  . مناطق نیا یتو  کنهیداد م  یفقر ب_

و من  ستادیشکمش بود، ا ی که هنوز دستش رو رادمان

 197اش حالم خراب شد .  دهیرنگ پر یبا مشاهده

تا رادمان نز د من   دیایخواست جلو ب گانه یاز  یحام

  . و استراحت کند ندیعقب بنش

رنگ به رخ نداشته اش  یچهره  یروانه  ینگاه متاثر

  :کردم

  ؟؟ی_رادمان خوبزیدن

  : زبان چرخاند یسخت به



  . زمیخوبم عز_

 میداد و من تنها ن هیتک یصندل یچرخاند و به پشت سر

  .دمید یرخ صورتش را م

سر خورد و بر   شیمژه ها انیاز م یقطره اشک ناگاه

  با انگشت شست عی گونه اش راه گرفت که سر

  . کرد محوش

  . ختیاشک اش ته دلم ر دنیلحظه با د  کی

  . ها حساس است زیچ نیا ی رو دانستمیم

  . حرف هاست نیدلسوز تر از ا دانستمیم

  . قلب اوست یعضو جدا نشدن یمهربان دانستمیم

 کن شود شهی ها ر یراحت نینبود که به ا  یزیفقر چ اما

.  

  . شد یها رفع نم یزود نی حالش به ا یشک داغان یب

منجمد و سرد اش را گرفتم و انگشتان بلندش را  دست

  .کردم یآهسته نوازش م

  . کرد ینم یبود و اعتراض خموش



عمارت   یرا به خانه شان رساند و به سو گانهی عمو،

  . شد یراه

و در   میکرد ی م یباز مانیسه نفر با غذاشام ما   موقع

 198.  میافکارمان محبوس بود ی لهیپ
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  نگیپارک یکردم و سو ریرا بر شانه ام جاگ فیک

  .دانشگاه رفتم

که با  دمیبودم نرس دهیخر یکه به تازگ ین یبه ماش  هنوز

  . شدم خکوبیم  میبر جا یانیاستاد ک یصدا

  !!به به خانوم اخوان_

  . دستانم مشت و فکام قفل شد ناخودآگاه

  : گفت عیتوجه به او گام برداشتم که سر یب

  . صبر کن !! کارت دارم_

  : سمتش برگشتم

  .یانیک ی آقا  شنومیم_

  .حرفم هستم  یمن هنوز رو _



اش دهم  یشست و شو یو مجلس  کیگشودم تا ش لب

  : و آن را در نطفه خفه کرد دیکالمم پر انیکه م

  !! تی خاستگار  امیبار م نیاما...ا_

  دگانیام را در برابر د ی نامزد یکج حلقه  یدهان با

  :و پر شرارتش باال آوردم ییایدر

 نیگرفت مرینکرده آلزا  ییمن نامزد دارم آقا. نکنه خدا_

  ! اد؟ینم ادتونی

  : باال انداخت شانه

 199خب به هم اش بزن!! _

  . باش الیخ نیچرا؟؟ که با تو ازدواج کنم؟ ! به هم_

  لکسیشلوار خوش دوختش فرو برد و ر  بیدر ج دست

  : زمزمه کرد

بوده.  گهینفر د هینامزد جانت قبل از تو با  دمیشن_

  !! بود؟؟ ...آها... نگار یاسمش چ

انگشتان عرق کرده ام   انیم فیشدم و بند ک شوک

  . مچاله شد



  !دانست؟یکجا م گرگ صفت از نیا

  : ادامه داد ارسالن

موقع نامز د سابق نامزدت ازتون  هیکه  یست ینگران ن_

  ره؟؟یانتقام بگ

 : ادامه داد متفکر

از   ییجورا هی  ای ارهینامزدت ب ایسر تو  یی بال هیمثال _

  ! هم جداتون کنه؟

  . به او در دل زدم یپوزخند

که  میمگر قرار بود من و رادمان تا انتها با هم باش ی 

  حال نگران انتقام

  نگار باشم !؟ یجو

  :جواب دادم یو اجبار خونسرد

چون عشقم بهم قول داد  ستمی ن یزیچ چیمن نگران ه _

  !!از عشق مون محافظت کنه

رو به هم بزن و  تیبه هر حال از ما گفتن بود . نامزد_

  ی خطر گهید نطوریابا من ازدواج کن چون 



  . کنه ینم دتیتهد

مکالمه با او    یاز ادامه  دی چیکه در فضا پ لمیموبا  یآوا

  .صرف نظر کردم

 توجه به ارسالن سوار شدم و تماس را وصل کردم یب

.  

دنا در گوشم همانا .   ی هیگر دنیچ یدادن همانا و پ پاسخ
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  : ختیدلم ر یهر

  !؟یکن یم ه یچرا گر شدهیدنا!! دنا چ_

  . ........مارستانیب ایب زیدن_

  مارستان؟؟یب امی! چرا بشده؟یچ گمید م_

  . رادمان تصادف کرده_

  . منجمد شد میدر رگ ها یبست و خون جار  خی تنم

  تصادف کرده بود !؟ رادمان

ارسالن را در ذهنم مرور کردم و به خود  یها حرف

  یزمان به طور شانس کیدادم که فقط در  یدلدار



  . به او ندارد یربط چیافتاده و ه اتفاق

از حوادث در  یکه برخ دانستمیانگار آن لحظه نم اما

  یافتند و پشت آن رمز و راز یاتفاق نم یناگهان ایدن

 . دارد وجود

که اگر برمال شود گاه ممکن است تمام  یو راز رمز

  یو خاکسترها  یرا به آتش بکشد و تو بمان تیزندگ

  . ات رانهیو

  : رفتند و تته پته وار لب زدم برهیو یرو میو پا دست

!...د ...دنا ...چطور تصادف کرد؟؟ ...حا  ؟یچ_

  ...حالش چطوره؟؟ به هوشه؟؟

  . برسون زود خودت رو زننیصدام م زیبا موتور . دن_

  !!قطع نکن تورو خدا قطع نکن_

 بوق در سرم اکو شد و تلفن از دستم ُسر خورد یصدا

.  

بر  دگانمیاشک د البینهفته ام منفجر شد و س بغض

  . راه گرفتند می گونه ها  یرو



دامان پروردگارم زنده باشد و  ریکردم او ز یخدا م خدا

 201رخ نداده باشد .  شی برا یاتفاق بد

و از دانشگاه  دمیکش امیاشک یرا بر چشم ها انگشتانم

  .خارج شدم

 م یبرا زیچ چیکردم و ه یم یو شتاب زده رانندگ عجول

  . ارزش نداشت

تصادف کنم اما  زیبود خودم ن کی نزد یکه چند بار بماند

  .هم بود و بساکنون فقط رادمان م

رفتم و لرزان  رشیپذ یسو دمیکه رس  مارستانیب به

  :گفتم

  اتاق را ...رادمان اخوان کجاست؟؟ دیبب ... ببخش _

  !!کیسوم اتاق چهل و  یرادمان اخوان، طبقه _

ده بود   یجنباندم و سمت آسانسور رفتم اما طبقه  یسر

  . دیکش یآمد طول م یم نیو تا پائ

و راهم را  دمیام کش یشانیبه پ یو آشفته دست دهیشور

  . به سمت پله ها کج کردم

  .همان اتاق تند کردم  یگرفتم و پا سو یقیعم دم



و   ستمیتخت افتاده بود، نگر یرو هوشیرا که ب رادمان

  مچاله شدن قلب و

  . را حس کردم میشدن اشک ها روانه

دنا که خود را در آغوشم انداخته بود جدا، و سمت  از

  رفتم که رنگ به رخسار نداشت و دست ییاو

  . گچ بود یتو راستش

  : به رادمان و خطاب به دنا گفتم رهیخ

  هوشه؟؟یچطور تصادف کرد؟؟ چرا ب_

نعشه اومد  کهیمرت هیبا موتور بود که تصادف کرد . _

  دینزنه بهش کش نکهیا یرو دستش. داداشمم برا

  .رو  ادهیپ سمت

  : مبرهن بودند  میرد اشک بر گونه ها یسی و خ رطوبت

 202 ؟؟یگفت نایبه مامانت ا_

  .انیآره دارن م_

  ده؟؟ید  بیاش هم آس  گهید یبه جز دستش جا_



سرش بود . فقط دستش  ی منینه خدا رو شکر کاله ا_

 . کوفته شد کمیشکست و بدن اش 

تخت جا گرفتم و دست بر گونه اش گذاشتم  یرو کنارش

  .نامش را بر لب آوردم میو مال

را دردناک از هم  شیاز چند بار صدا زدنم پلک ها بعد

  . فاصله داد که خدا را سپاس گفتم

خواستند دست از سر من  یاشک ها هم که انگار نم نیا

  : بردارند

  زم؟؟یعز یرادمان!! خوب_

کرد و لبان خشک و ترک خورده  نییرا باال و پا سرش

  : اش را با زبان تر کرد

 . آب_

  : را مخاطب قرار دادم دنا

  اشکال نداره آب بدمش؟؟_

  ؟؟یبهتر  ی_نه اشکال نداره. داداشدنا

  . _خوبمرادمان



  . که چهره اش از درد در هم رفت ندیکردم بنش کمک

  کیرا به لبش نزد وانیبه او نگاه دوختم و ل دلواپس

  . کردم که قلوپ قلوپ خورد

  . را پس زدم میو اشکها دمیبه صورتم کش یدست

بخاطر او به هم   نقدریچه مرگ ام شده بود که ا دانمینم

  .ختمیر

و او را تنگ در بر گرفتم.  دم یدرنگ جلو کش یاندک با
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  :عرق کرده اش را بوسه زدم و زمزمه کردم یشانیپ

 دمیشن یشدم وقت وونهیخداروشکر حالت خوبه . د_

  .یتصادف کرد

  کتریسالم اش دور کمرم حلقه شد و من به او نزد دست

  :شدم

نکن. من حالم  هینگرانت کردم . لطفا گر دیببخش_

  !! خوبه

خانه آمدند و پزشک دستور داد امشب   یبعد اهال یکم

  . مرخص شود تواندیرادمان بماند و فردا م



  نکهیا یگذاشتم که تا شب نزد او بمانم برا شیپا پ من

  . تنها نباشد

آمد که   نییاز رفتن اهل خانه، رادمان از تخت پا پس

  :دوان سمتش رفتم

  ا رادمان کجا؟؟ _

ه بود، چشمانش را گشاد حالش بهتر شد یکه کم اکنون

  : کرد

  !! یحاج دمیترک ییدست شو_

  . بغلش را گرفتم ریزدم و ز یلبخند

  . بود یو زمان شاک نیو از زم رفتیآخ و ناله راه م با

  : کردم و نگران گفتم نگاهش

  ؟؟یدرد دار_

  .. کمرم داغون شده زیتمام بدنم کوفته اس دن_

  . رمیبم یاله_

  : کرد اخم

 204خدا نکنه دختر!! _



 یآمد و کمک کردم دوباره رو رونیبعد ب قهیدق چند

  . تخت دراز بکشد

چشمانم پف  اد،یز ی هیخسته بودم و بخاطر گر یلیخ

  . سوختند یکرده و م

تخت   یگوشه  ینشستم و سرم را رو یصندل یرو

  . گذاشتم

هم گذاشتم تا از درد و التهاب شان   یرا رو میها  پلک

  آن خواب چشمانم را  کیچرا  دانمیما نمکم شود ا

  . ربود

  یبودم که تخت تکان یدار یدر عالم خواب و ب هنوز

  گشاد شوند و میبود تا پلک ها یکاف ن یخورد و هم

  .نمیبنش صاف

  : دستم را گرفت زدیخنده موج م شیکه در صدا رادمان

  ایدختر ب ا یکمرم خشک شده بود . ب خوامیمعذرت م_

  .یشی م تیبخواب اونجا اذ نجایا

  : جواب دادم سرتق

  .برهیخوابم نم خوادینم_



  ؟؟یکن یم  یلجباز یخونه . با ک یچشمات کاسه _

نوک انگشت چشمانم را فشردم و به ساعت نگاه   با

  .کردم

  . مانده بود یدو ساعت ی کیعصر بود و تا شب  پنج

 یکه رو دمیکش یاما خجالت م خواستیخواب م دلم

  . تخت کنار رادمان بخوابم

کند تا من  یتخت را خال خواستیاو اگر م یطرف از

  یصندل  یتن دردناکش رو نیبخوابم، خودش با ا

  . شدیم تیاذ

من جا باز    یتا برا دیخودش را کنار کش یکم رادمان
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  .چرت بزن هیکنار خودم  ایب_

  .دل بودم و شرم داشتم دو

  : نشست و ادامه داد یبه سخت دیرا که د سکوتم

رو   ایتو ب نمیشیم یصندل یمن رو  یکشیاگه خجالت م _

  . تخت بخواب



  : زده گفتم هول

  . یشیم تیکنه اذ  ینه نه کمرت درد م_

  : من و من گفتم با

خسته  یلیچون خ  خوابمیچرت م هیتخت  یکنارت رو _

  . ام

  . دیدراز کش  شیپهلو یرو یتکان داد و به سخت یسر

 یو با وجود همه  دمیکنارش خواب اطیهم با احت من

 با رادمان،  یک ی زیبر نداشتن برخورد ف یمبن  میتالش ها

  .نشدم موفق

  . دمیکش یقی هجوم افکار مزاحم شدم و نفس عم الیخیب

  زاتیالکل و تجه یبو انیدر م یرادمان حت عطر

  . قابل استشمام بود یم به راحته یمارستانیب

کردند و   یپر حرارتش صورتم را نوازش م یها بازدم

  منظم شد مانیهر دو  دنینفس کش تمیبعد ر یاندک

  .میبه خواب فرو رفت و



شدم و خواب آلود به  داریب یمتوال یصدا زدن ها با

  . اطرافم نگاه کردم

اش  یشانیپ  یرو  شیغرق خواب بود و موها رادمان

 206بودند .  ختهیر

تخت   یرو یدردناکم را ماساژ دادم و به سخت گردن

  زده میاو صدا دادمیکه احتمال م ینشستم که پرستار

  : خنده رو گفت باشد

  زم؟؟یعز ید یخوب خواب_

  : سر تکان دادم که ادامه داد خجل

 ایسرم   گهیپزشکشون د یاخوان به گفته  یآقا_

 توننیندارن و فردا صبح م قیتزر یبرا  یآمپول

  مرخص

  .شن

  . نیممنونم که اطالع داد_

سرم ها رو از   یتا سه راه دیکن دارشونیپس لطفا ب_

  .دستشون خارج کنم



زدم که پلک  شیلب صدا ر یرادمان خم شدم و ز سمت

  : از هم فاصله داد  یرا کم شیها

  هوم؟؟_

  . زمیشو عز داریب_

اش را  شیهم انداخت که آهسته ر یرا رو شیها  پلک

  . زدم شینوازش کردم و دوباره صدا

  : توجه به مکان و زمان حضورمان گفت یب

بخوابم  گهید  کمی. بزار زیجان مادرت با من َور نرو دن_

 . ستیالمصب جون تو تنم ن

  : با لبخند گفت زیکه خانوم پرستار ن دمیصدا خند یب

  وکتیآنژ یمن سه راهتا  دیاخوان لطفا بلند ش یآقا_

  . دیرو از دستتون خارج کنم بعد بخواب

  . کرد و نشست یخجل عذرخواه رادمان

از دستش و  یهم بعد از خارج کردن سه راه پرستار

  رونی ب ،یمحل سوزن سه راه یزدن چسب رو 

  . دیو رادمان دوباره دراز کش رفت



.   دیکش یم ازهیخم یدر پ یخمار خواب بود و پ هنوز
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شام آورد، کنارش  مانیاز خدمه برا یکی بعد که  یاندک

  یشانیپ یشده رو  ختهیر  ینشستم و با دست موها 

  :را باال فرستادم اش

  . پاشو شام آوردن رادمان خان_

 نیسوپ که ا هی !!  دنیم یشام انگار چ یگ ی م نیهمچ_

  . گهیحرفا رو نداره د

 ماری!! به ب مارستانهیب زمیعز یومدیرستوران که ن_

  .دنی م یآبک یغذا

گذاشتم تا اول به او غذا بدهم که   یخودم را کنار یغذا

 : اش داد ی نیبه ب ینیسوپ، چ دنیبا د

  ره؟؟یگ یمن رو م یمعده  یکجا  نیآخه ا_

  : نگاهش کردم یچشم ریز

  !!کم غر بزن_



قاشق را که سمت دهانش بردم سرش را عقب  نیاول

  : دیکش

. دست راستم چالقه دست چپم که زمیعز خورمیخودم م_

  خودم شی جا پ نیهم ار یسالمه . تو هم غذات رو ب

  . بخور

  !!یآخه تو راست دست ؟؟یتونیم یمطمئن_

  . تونمیآره بابا م_

گذاشتم و  زی م یباال انداختم و سوپش را رو یا شانه

  . تخت نشستم یخودم هم مقابلش بر رو

سوپ درونش جا   یدست چپ قاشق را گرفت و کم با

  دهانش برد، چپ شد و تمام کیداد اما تا آن را نزد

  . ختیاش ر اتیمحتو

  : خنده ام را گرفتم  یدهانش را بست و من جلو ناکام

 208!! یتونیکه م  یپس مطمئن_

  : را سمتم گرفت و ابرو باال انداخت قاشق

  . سخته برام با دست چپ غذا بخورم تونمینه نم_



  . زدم و قاشق را گرفتم  یلبخند

در زد و داخل  یآب را به دستش دادم که خانوم وانیل

 . شد

  . بودم دهینبود و او را تا کنون ند یقبل پرستار

رادمان خان چشمانش ستاره  دنیپرستار پس از د خانوم

  : خروار عشوه جلو آمد  کیباران شدند و با 

  ._سالم بال به دور باشهتار پرس

  ._ممنونمرادمان

  : چک کردن پرونده شد و همزمان گفت مشغول

  . شه قیبهتون تزر دیآمپول با ه یسرم و  هی_

  : ام نشست یشان یدر پ یاخم

که قبل از شما اومدن گفتن رادمان  یپرستار  یول_

  !!نداره یقیسرم و آمپول تزر گهید

  . دکترشون دستور دادن_

  یقیتزر گهیفرمودن که دکتر گفتن د یخب پرستار قبل_

  .ندارن



  : نگاهم کرد و طلبکارانه گفت چپ

  ! پزشک معالج؟ ای شهیم  تیحال شتریخانومم شما ب_

« حرف دهنتون رو  میبه او تشرگونه خاستم بگو رو

  لطفا !!» که رادمان با انگشتان دست گچ گرفته نیبفهم

نش به سکوت دعوتم دستم را فشرد و با چشما اش،
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بود که پرستار رو به او   دای او هم هو یشانیاخم بر پ رد

  : گفت

  . دی رو باال بزن نتونیلطفا آست _

  د،یرادمان را د یتازه دست شکسته  ای که گو پرستار

  دست سالم اش را باال بزند که من نی خم شد تا آست

  . کار را انجام دادم نیوارد عمل شدم و ا عایسر

که رادمان با لبخند  دمیکش یخط و نشان م  شیاخم برا با

  یاز من تشکر کرد و پرستار چپ نگاه یمرموز

  . ام کرد حواله

را دور  یفراوان، کش مخصوص یبا ناز و اداها سپس

  . کند دایرادمان بست تا رگاش را پ یبازو



  :گفتم کنجکاو

 ینم قیدستشون تزر  ی چرا سرم رو به ر گ رو_

 د؟؟یکن

  !!کن  قیتزر ایخب خودت ب یبلد ی لیشما که خ_

  . خوردند  وندیبه هم پ شتریب میابروها 

  !!شعوریب دخترک

به او بدهم اما شعور  یجواب دندان شکن  خواستیم دلم

  . رفت یسوال م ریخودم ز

بحث و جدل   اقتیل ینیچن نیا یبنظر من آدم ها اصال

  در ذهن خودشان همان یبگذار دیندارند و با

  . نبرد ها بمانند یو برنده یپوشال  قهرمان

  . یسکوت کن دیکه با یتو هست نی اوقات ا یگاه

و جواب دادن بلد   یفکر کنند کم آورده ا نکهیا نه

  !! نه ،یستین

  کیاز جدل با  شتریچون ارزش تو ب یسکوت کن  دیبا

 210است .  شعور یب ینادان آدم و شخص



 ییآدم ها راه به جا نیچون بحث با ا یسکوت کن  دیبا

  که فکر و روانت به یتو هست  نیبرد و ا ینم شیپ

  . زدیریم هم

  . دیاخوان دست تون رو مشت کن ی_آقا پرستار 

بازو و   یرا که مشت کرد، عضالت و رگ ها دستش

  دنیامر موجب باال پر نیساعدش برجسته شدند و ا

  : پرستار شد یابروها 

  که نی ورزشکار یمعلومه حساب_ 

  !!نی دار یدهایورز نطوریا اندام

  !! نیرا بب پررو

نثارم  یباز شد و چشمک ششین دیکه اخمم را د رادمان

  . کرد

  .کردم و مشکوک دخترک را نگاه کردم زیرا ر دگانمید

  !! بود یز یه عجب

 ن 



 سیکرد که گ یخطا خورده دم گوشم پچ پچ م  طایش

  نیا گریبکش که د مارستانیب یرا تا در ورود شیها

 . مال مردم را نگاه نکند گونه

  : با ناز گفت دیکه اخم من را د پرستار

  یبرخالف برادرتون شما اخمو و بد اخالق بنظر م_

  . دیرس

  د؟؟یشناس یبرادرم؟؟ شما برادر من رو از کجا م_

  : رادمان اشاره زد به

  !!گهید گمیرو م شونیوا خب ا_

  : در چشمانش براق شدم و بدجنس گفتم متعجب

 211برادر منه؟؟  شونیگفته ا یک_

  . خودم حدس زدم_

  . نامزد من هستن شونیا زمیعز دیاشتباه حدس زد_

زدم و به رادمان که به زور خودش را   یزورک  یلبخند

  . کرد که نخندد نگاه کردم یکنترل م

 : دمق به سمت در رفت پرستار



  . دیصدام کن دیداشت یاراگه ک_

را در آوردم  شیادا یلب ریرا پشت سرش بستم و ز  در

  . که ناگاه رادمان از خنده منفجر شد

 : روانه اش کردم که از رو نرفت و گفت ینگاه چپ

  . کرد خیحسود خانوم غذامون  ایب ا،یب_

  کردم؟؟  یمن حسود_

  : ابرو باال پراند موشکافانه

  ؟؟ینکرد یحسود  یعنی_

و  یمعلومه که نه !! من فقط از دست گستاخ _

  . شدم یهاش عصب  یشعوریب

  ی قهیاگه دو دق چارهیب ی. دختره یگیتو که راست م_

  .یکردیدندوناش رو تو دهنش خرد م موند،یم گهید

  . با رادمان بود حق

  : از دهانم در رفت و گفتم ناگاه

 یاصال به چه حقآره آقا از دست دختره شکار بودم . _

  ات اظهار کلی به مال مردم چشم دوخت و درباره ه
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  : جان گرفت لبخندش

  ل اون ام؟؟ 

 که من ما  هیمردم ک نیبعد ا_

  : را جمع و جور کردم خودم

  !! من هستم م،یکه نامزد یمردم تا زمان نیا_

  یلیبار رنگ نگاهش را خ نینگاهم کرد و من ا قیعم

  . دوست داشتم

  .انداختم و مشغول شدم نییپا سر

آمد و من هم به  نیده شب بود که مع  یحوال ساعت

  . عمارت برگشتم

گذشت و حالش کامال  یهفته از تصادف رادمان م کی

  . خوب شده بود

 . کرد یباز م دیبعد با یدستش را هم هفته  گچ

  . جهت سرحال بودم یخود و ب یب امروز



رفتم و بلند  نیی نرده متصل به پله ها سر خوردم و پا از

  . سالم دادم

کردند، با لبخند جوابم   یو بابا که خانه را ترک م عمو

  .به طرف آشپزخانه رفتم زیرا دادند و من ن

مشغول لمباندن  زیسر م نیو مت نیو مع یحام عمو

  . بودند

  !!ریصبحتون بخ ونی _سالم آقازیدن

  : خوشرو سر بلند کرد نیمت

 ریمن صبح توأم بخ یزنگوله پا ی_سالم بزغاله نیمت

.  
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کرد و   نیرو به مع یو مشغول شدم که عمو حام نشستم

  : گفت

  .رو حل کن داداش انیتو اون جر  نی_پس معیحام

  یایب یتونینم یتو گفت نی_ باشه نگران نباش. متنیمع

  گه؟؟ید

  . _نچ کار دارمنیمت



  :دمی پرس  مشکوک

  ه؟؟یچ  انی_جرزیدن

  : گفت اوردیلج ام را درب نکهیا یبرا  یحام عمو

  !! یتا بترکه از فوضول نی_بچه ها بهش نگیحام

  .نظاره کردم رونیآلود رفتنش را تا ب غضب

  ن؟؟یمع شدهی_چ زیدن

و رادمان چند  یامشب قراره من و حام  یچی_ هنیمع

  .میتازه کن ییآب و هوا هی شیک میبر ی مجرد یروز

  . حی_صحزیدن

  دنیبزرگ مشغول تدارک د  ینیس کیدر  ایعمو رو زن

  . صبحانه شد

آخرم   یبرد پس لقمه  یرادمان م یدادم برا یم احتمال

  : ستادمیو کنارش ا دمیرا بلع

  ؟؟یکن ی رادمان صبحانه آماده م یزن عمو برا_

  . آره دخترم_

  . براش برمیخب بده من م_



 214. برمیخودم م  شمیمزاحم تو نم زمینه عز_

  :را از دستش گرفتم ینیس

  . ینه بابا چه مزاحمت_

در  نیحضرت اکنون خواب است بنابرا یدر صد اعل صد

  .نزده و آرام وارد اتاقش شدم

  . بود دهیطاق باز خواب   رپوشیشلوارک و ز با

کنم که ناگهان کرم  دارشیگذاشتم تا ب زیم  یرا رو ینیس

  موجود در کمرم شروع به وول خوردن یها

  . کردند

 تشیاذ یگفت بگذار کم یصدا در سرم م  کی یطرف از

  گرید یام مضاعف شود، از طرف یکنم تا انرژ

 چهیگفت طفل معصوم خواب است و دم در یندا م کی

  !! را ببند  تیکرم ها ی هیتخل ی

اول صوتش بلندتر بود  یکه صدا ییخوب از آن جا یول

  .به او گوش دادم

آن غذا  یکه رادمان در مدت نقاهت اش رو یکوچک زیم

  ی آهسته رو  یل یخورد را برداشتم و خ یم



  .سرش گذاشتم یباال قایو دق بالشش

گذاشتم که  شیچند جلد کتاب هم رو  اطیاحت محض

  . شود نیسنگ

حس    یزیبود که اصال چ نی آنقدر خوابش سنگ ماشاهلل

 . نکرد

گشتم  یاتاق و دنبال جسم صدا دار یچرخاندم تو چشم

  . ووزال گل از گلم شکفت دنیکه ناگهان با د

 ادیتخت نشستم اما ز یرا برداشتم و رو ووزال

  موقع در خواب کینکرده  یینگرفتم که خدا کشینزد

  . را با هم رد نکند یو مغز یقلب سکته

  یبیمه یکه آوا دمیگرفتم و در ووزال دم یقیعم دم
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و گومب  دیاز خواب پر  رانیوحشت زده و ح رادمان،

  . سرش اصابت کرد یباال زیاش به م یشانیپ

سرش گذاشت و دوباره دراز  ید دستش را رودر پُر

  . از خنده دمیو من هم طبق معمول ترک دیکش

  . شد ریسراز  میکه اشک از چشم ها دمیخند آنقدر



 یشد و پرت شدم رو دهیناگاه دستم کش انیم نیهم در

  . تخت

  یو خروشان رو یآمدم بفهمم چه شده، رادمان عصب تا

  . افکند مهیتنم خ

  یکه با غضب نگاهم م ییو به او دیبر لبم ماس خنده

  . کرد چشم دوختم

  : رو نرفتم و گفتم از

  . نامزدجان !! پاشو برات صبحانه آوردم ریصبح بخ_

  : زدینفس م نفس

  .ام حی منتظر توض_

و   ادیز ینداره. خواستم صبح ات رو با انرژ حیتوض_

  !! یآغاز کن زی دالنگ

  سکته ُکش کردن؟؟ ای زه؟؟یآغاز دل انگ نیبعد ا_

  :باال پراندم شانه

  !! دونمین_



 یفهمی! االن که حالت رو گرفتم، اونوقت م ؟یدونیکه ن_

  !! هیدست ک ایدن

  !چه کند؟ خواهدیبار م نیخدا ا یوا

  !!کردم ی رغول شوخ 

 216ن نیکردم با ا یغلط عجب

که  شدیم  کیاش داشت به صورت ام نزد صورت

  اش فشردم و به عقب هلش دادم اما نهیدستانم را بر س

  . نداشت یدهایفا

را در گونه ام فرو  شیدندان ها یحرکت ناگهان کی در

 . کرد و نسبتا محکم گاز گرفت

 نگاهم کرد ی که عقب رفت و حرص دمیکش یخفه ا  غیج

.  

 شیدندان ها انیرا مبار چانه ام  نیخم شد و ا دوباره

 . فشرد

 معذب بودم یک یهمه نزد نیشدم اما از ا ینم تیاذ ادیز

.  



کردم   یاندامم حس م یتنش را به وضوح رو ینیسنگ

  . دشوار شده بود میبرا دنیو نفس کش

رساند و گوشت  شی ناچارا دستم را به پهلو پس

 انگشتانم فشردم بلکه بلند شود انیرا محکم م شیپهلو

:  

  !! گوالخ کهیمرت یچقدر چاق و چغر شد_

اما بلند نشد و دوباره به سمت صورتم  دیدر هم کش ابرو

  ام بند کرد که نهیحمله ور شد و نفس در س

حبس  یدر اتاق قفل نفس ها یپخش شدن صدا ناگهان

  . شده ام را باز کرد

  . رفتبازدمش را فوت کرد و کنار  یحرص

که در حال زنگ   لمیپشت در اتاق بود و موبا مامان

  . خوردن بود را به دستم داد

  . آمد ینگه دارد که خوب موقع شیپدرش را برا خدا

دانشگاه پشت خط بود که جوابش را   یاز بچه ها یکی

 .دادم



 آمد رونیب ییرا که قطع کردم رادمان از دست شو تلفن

.  

خورده اش دوباره خنده ام   چیپ یسگرمه ها دنید با

  . گرفت اما خودم را کنترل کردم

 217وارد کرده بودم .  یامروز به او شوک بد واقعا

و به   ردیبا دست چپ لقمه بگ توانستیم  گرید خودش

  . نداشت ازیکمک ن

  :دمیمقدمه پرس یب

  ؟؟یدیترس  یلیخ_

  کاریچ اوردمیبال رو سرت م نیاگه من ا یلیخداوک_

  ؟؟یکردیم

مورد  ییخب من ... به شصت و نه روش سامورا _

  !!دادم یقرارت م ت یلطف و عنا

  کنم؟؟ کارتیبعد من االن چ_

کرد،   یصادر م میبرا یدیادامه بدادم قطعا حکم جد اگر

  :بحث را عوض کردم نیبنابرا



  .یسفر ی 

 راه  دمی شن یبسالمت_

  !!یچونی پ یم آره. چقدر هم خوب_

رو  شی. توأم که تالف گهیکردم د یبابا شوخ  یا_

  . یمن رو گاز گاز کرد یو حساب یدرآورد

  : زد یشخندین

  سفر؟؟ میریم میبهت گفته دار یخوب . ک یلیخ_

  ؟؟یگفت . چمدونت رو بست نیمع_

  .بندمیم یبه زود ی نه هنوز ول_

  .صدام کن  یداشت یباشه خب من برم. کار_

  !! رت کم شَ _

  . را چاک داد ششینگاهش کردم که ن چپ

در   یتخت انداختم و کم یاتاقم شدم و خودم را رو وارد

  . دمیچرخ نستاگرامیا

  . رفتیام داشت سر م حوصله



ام را از اول چک کردم تا  یگوش یعکس ها ناچارا
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و درشت   زینبودند اما مملوء از خاطرات ر ادی ز نکهیا با

  . بودند

  .چهره اش یزوم کردم رو ناخودآگاه

  . جذاب و دلربا بودند یادیز ش،یرایو گ ره یت  یها چشم

  . خوب بود  یلیخ رادمان

با او نداشتم،   یمان که ارتباط چندان یقبل از نامزد دیشا

  مغرور و گوشت تلخ است اما اکنون کردمیفکر م

که نه تنها مغرور و  دمیرس  جهینت نیخوب به ا یلیخ

  بلکه چقدر مهربان و خوش اخالق ست،ی گوشت تلخ ن

  . است

کردن هم   ی شوخ یتو یو حت  دانستیخودش را م حد

  . کرد یاش درازتر نم می را از گل شیپا

بود و مهم تر  یخاک راث،یو م ییهمه دارا نیوجود ا با

  . ها، دل صاف و ساده اش است نیاز تمام ا

  . کردم یمن در موردش اشتباه قضاوت م چقدر



  مینهادم و پلک ها لمیموبا یصفحه  یهوا لبانم را رو یب

  . بسته شدند

  . ترساند یمن را م نیو ا دی تپ یآرام و سبک بال م قلبم

به  یبودن کنار کس نیدل ح تمیتند و بدون ر کوبش

  بودن به آن کیو نزد دنیو عالقه انسان به د جانیه

آرام و سبک بال قلب   تمیشود اما ر یمربوط م شخص

  به مراتب کشنده تر و یهنگام بودن نزد کس

 . تر از مورد اول است خطرناک

شخص فاقد   نیکند که تو در کنار ا یگوشزد م  رایز

  . یهست یهرگونه استرس و تنش

است که تو در  یشخص همان نیدهد که ا یم هشدار

  یکنار او بودن، آنقدر در وجودش حل م یزمان ها

 یکن یو فراموش م یشو یخود م یکه از خود ب یشو

  در یو چه اتفاقات یو چه هست یکه، که هست

  . در حال رخ دادن است رامونتیپ

 219آرام و سبک بال !!  یپش هات نیامان از ا و



در راه نباشد اما  یخوب یممکن است خبر ها دانستمیم

  که حال ی شوم از حس ی وجه حاضر نم چیمن به ه

  !!دست بکشم دارم،

 یو عمو حام نیبا مع نکهیهنگام بعد از ا شب

  :کردم به اتاق رادمان رفتم یخداحافظ

  مزاحم که نشدم؟؟_

  : زد یتخت نهاد و لبخند یرا رو چمداناش

. اتفاقا  میمزاحمت ها عادت کرد نیبه ا گهی نه بابا ما د_

  !! شمی نگرانت م یایکه ب رید

  . اش قنج رفت نیری«ما » گفتن ش یبرا دلم

اوقات خودش را جمع ببندد و «ما»   یبود گاه عادتش

  . خطاب کند

  : تخت نشستم یزدم و رو شیبه بازو  یمشت

  ؟؟یرو جمع کرد لتیوسا_

  . اوهوم_

  ن؟؟ی گردیبرم یک_



  : جا گرفت  کنارم

  . گهیشش روز د-پنج_

  !! ریاوه چقدر د_

  چطور؟؟_

  :باال انداختم یا شانه

 220بزارم؟؟  یمدت سر به سر ک نی خب من تو ا_

  : را باال انداخت شیابروها 

  !!شهی آها. فکر کردم دلت تنگ م_

  شد؟؟یتنگ م دلم

  . یآر مطمئنا

اوقاتم را با  شتریب ریچند ما ه اخ نیمن در ا چون

  .کرده بودم  یرادمان سپر

  : شدم قیدق ش یچشم ها در

  !!خطر. مراقب خودت باش یسفر ب_

  .ستادمیزد و ا میشدم تا به طرف در بروم که صدا بلند



و  دیو ناگاه دستم را کش ستادیام ا نهیبه س نهیس رادمان

  . م کرددر آغوشش حبس

  . لحظه انجام عمل تنفس فراموشم شد کی یبرا

  نهیس یدستش را تنگ تر کرد و سرم را رو ی حلقه

  : اش جا داد و در گوشم نجوا کرد

  !! زیمواظب خودت باش دن_

  . حلقه کردم  شیبستم و دستانم را دور شانه ها  چشم

از   نیو ا دی کوب یم یجانی و ه تمیبار قلبم بدون ر نیا

  . به رادمان بود ادیز ی کیاثرات نزد

ام را  یشانیپ  شیو لب ها میبعد، از هم جدا شد یلحظها

  . نشانه رفتند

 یعضله  ی بودم و دستم را رو ستادهیدر اتاقم ا پشت

  د،یکوب یوار م وانهیام که د نهیدرون س یتپنده

 221. فشردم

من را به  ی جنبه  یقلب ب شیکارها نیداشت با ا علنا

  مرد نیگرفت . ا ا یم یباز

**** 



  !! و رادمان ساکت بود نیو مع یخانه بدون حام چقدر

روز دوم مسافرت شان بود و من به جز روز   امروز

  چکدامیبه ه گریزنگ زده بودم، د نیاول که به مع

  . زنگ نزدم شان

  اطیح یت تو مکین یکه پشت به من رو دمیرا د لنا

  . نشسته است

کردنش را هم نداشتم  تیاذ یحال و حوصله  یحت

  آرام به سمتش قدم برداشتم و پشت سرش نیبنابرا

  .دمیرس

درون   نیعکس مع دنیبزنم که با د شی صدا خواستم

  . چهارتا شدند دگانمیاش د لیقاب موبا

چشمانش زوم کرد و بعد   یرا باز و رو  نی مع ریتصو لنا

  ریقلبش گذاشت و ز  یرا رو یگوش هیاز چند ثان

  : زمزمه کرد  لب

  !!ذره شده عشقم هیدلم برات _

  !وات؟



  ! ؟یدلتنگ

  ! عشقم؟

  !!مارمولک نیمع یاَ 

 222نبوده.  لیدل یشدنشان ب کیتو ج ک یبگو ج  پس

  . زدیدرست حدس م رادمان

  . از دل و قلوه دادن گذشته است کار

 یغیکه ج دمیمحکم پس کله اش کوب یطانی ش  یلبخند با

  . زد و بلند شد

ام  ثانهیزده نگاهم کرد و من با همان لبخند خب شوک

  : گفتم

  !! ادیداره م ییبوها هیکه  نمیب  یبه به !! م_

  : خودش را نه یرا باخت ول رنگش

  ز؟؟یدن یگیم  یچ ؟؟یی! چه بوها ؟یچ_

 دمیرو فهم  زیخودت رو نزن به اون راه. من همه چ_

  !!زن داداش

  از پس



  

اش  یشانیپ یزن داداش، محکم رو   یواژه  سمع

  . دیکوب

  : دمیو دستش را کش مکتین  یرو نشستم

  ؟؟یکه عاشق داداش ما شد شدیلنا . چ شنومیخب م_

بفهمه  ی کیبخدا  زیدادم. دن یخدا عجب گاف یوا_

  !! کشتمت

  .نگم یبه کس دمی باشه قول م_

  قول؟؟_

  .بابا قول یا_

  خب از کجا بگم؟؟_

  .از اول_

 : دستانش را در هم قفل کرد لنا

 کردمیو حس م ومدیخوشم م نیاز مع یخب از بچگ _

  تا میآورد یهم نم یبه رو یاون هم دوستم داره ول

 223. نیتو و رادمان نامزد کن نکهیاز ا قبل



  : زد ی نیدلنش لبخند

روز بهم اعتراف کرد دوستم داره منم بهش  هی نیمع_

  میزود نامزد کن یلیگفتم دوستش دارم. قرار شد خ

 کمیبهم گفت  نیاومد . مع شیتو و رادمان پ یماجرا که

  شما حل شه چون اگه من یتا ماجرا میصبر کن

 کنهیبابات فکر م یخاستگار  یبزارم برا شیپا پ االن

  و ممکنه میبش ریبه  ریکنم که  یم یدارم گروکش

 ونهیکه د ییکنن با ازدواج مون. منم از اونجا مخالفت

  . نکردم یاش بودم مخالفت

  : ادامه داد نینگاهم کرد و غمگ لنا

به جز دو بار که زنگ زدم و  شیکه رفتن ک شبیاز پر_

  باهاش نداشتم. از ی ارتباط میکوتاه صحبت کرد

ذره شده   هیخاموشه و دلم   رمشیگیهم که م صبح

  !! بود نیبراش. ماجرا هم

  : زدم یغم آلود  لبخند

من و رادمان  یها یمتاسفم که بخاطر بچه باز _

  .نیانداخت قیرو به تعو تونی خاستگار



خودت رو ناراحت نکن .   زمیکه عز ستی تو ن ریتقص_

  نگه یرو تو دلم مخف نیهمه مدت عشق مع نیمن ا

  .چند صباح هم روش نیا داشتم

خوشحال شدم لنا!!   ی. کل نیخوشبخت بش  دوارمیام_

  !! نیایچقدر شما دوتا به هم م کنمیحاال که فکر م

  .گریج  یلطف دار_

  : شدم و گفتم بدجنس

مدتت  نیا  یها  یتمام خواهر شوهر باز یتالف یول_

  .کنم زن داداش یم یکاسه سرت خال هیرو، 

  .زارهیآقامون نم_

  فمیوظا دیست؟؟ من خواهر شوهرم و با کارهیاون چ_

  . ارمیبه جا ب یرو به درست

  . و در پس آن سکوت کرد دیخند

و لنا خوشحال بودم و از ته دل  نیمع  یبرا یلیخ

  . کردم  یخوشبخت یآرزو  شانیبرا



رادمان تنگ شده  یرایبم و گ ینوا یدلم برا زین من

 224! گفتم؟یچه م زدمیبود اما زنگ م

 خاموش است  نیسخن لنا افتادم که گفت از صبح مع ادی

.  

  !! جانم یا

  . دستم افتاد یبهانه ا  عجب

رادمان را گرفتم که بعد از سه بوق جواب داد  یشماره

  : کالمش گوشم را نوازش کرد یو گرما

  !! سالم بر نامز د ُخ ل خودم_

  . ام گرفت خنده

  : بود یا  وانهید عجب

 یالحمدهلل؟؟ ستاره  یسالم رادمان خان . خوب کیعل_

  !! یشد لیسه

  ؟؟یخوبم . تو چطور_

  یخاموشه هرچ شیگوش  نیچرا مع گمیام . م یعال_

  ! رمش؟یگیم



  .تموم شده شی شارژ باتر_

  گذره؟؟یچه خبر؟؟ خوش م  گهیآهان د_

 یبچه ها هم م ی هیکاش تو و بق یآره خوبه ول _

 . گذشت یخوش م شتریب نطوری. ا دیاومد

سالم  شمی. خب من مزاحمت نم گهیسفر د هیانشاهلل _

  . برسون نیبه عمو و مع

  .باشه فعال_

  . بوسمت یم_

  . را قطع کردم و لبخندم جان گرفت تلفن

 یکاف میهر چند کوتاه، برا دم،یرا شن شیکه صدا نیهم

  . بود

با  یهم گذشت و من حت  گرید یروز کسل کننده دو

  . شدیهم حالم خوب نم نیمت یها  یشوخ

رادمان تنگ شده بود   یکنم که دلم برا یم اعتراف

  . سابقه اش یو ب بی...آن هم از نوع عج



و وارد اتاق رادمان  دمیراهرو سرک کش یصدا تو یب

 225شدم. 

  : شد وارید  یپوستر بزرگ عکسش رو خیم نگاهم

سر قلبم  ییچه بال یبا من؟؟ دار یکن یم  کاری چ یدار_

  رادمان؟؟ یاریم

را در چنگم فشردم   میام، موها یکنون تیاز وضع یعصب

  . و سمت تخت اش رفتم

  . دمیبوئ قیرا بغل زدم و عم بالشش

  .داد یعطر و تنش را م یبو

  . رمیاتاقم برگشتم تا با او تماس بگ به

که خواستم قطع   ینیبوق خورد اما جواب نداد و ح چند

  : آمد شیکنم، صدا

  جانم؟؟_

  .بال یجونت ب_

  !!با ما یریتماس نگ  هیموقع  هیخانوم !!  زیبه به دن_

  . بود ادیمشغله ام ز خوامیمعذرت م_



  گفتم آخر مشغله ام کجا بود؟؟ یم چرت

  . دیبعله فراموش کرده بودم شما از سران هست_

  :چاندمی را پ بحث

گچ دستت رو باز   ؟؟یبچه ها چطورن؟؟ خودت خوب_

  ؟؟یکرد

  .. آره بازش کردم میخوب_

 226. یاوک_

  : پا و آن پا کردنم را که متوجه شد، پچ زد نیا

  ز؟؟یدن_

  رادمان؟؟ نی گردیبرم یک_

  افتاده؟؟ یچطور؟؟ اتفاق_

  . زدم ایو دلم را به در دمیکش یقیعم نفس

  : بادا باد هرچه

  ...فقط وفتادهین ینه اتفاق_

  ؟؟یفقط چ_



  . دلم برات تنگ شده_

  .دادم  رونیب یرا به سخت بازدمم

  . آمد یم شینفس ها ی گفت و تنها آوا  ینم یزیچ

  : داد انیاش را پا یناگاه خموش  به

  !!ذره شده هیمنم دلم برات _

و  دیپوستم دو ریباره ز کیچه خون در بدنم بود به  هر

  . بودند دیتنم در جنب و جوش شد یسلول ها 

اش حالم  یدر مرز سکته بودم که با نطق بعد یخوش از

  : گرفته شد

و احتماال  ومدهین رمونیفردا گ یبرا  طیاما متاسفانه بل_

  . میایپس فردا ب

  .قطع کنم . خداحافظ گهیباشه من د_

  !!مراقب خودت باش_

 227چطور تا پس فردا تحمل کنم؟؟  من

ه  روان میو ناخودآگاه اشک ها دمیسرم کش یرا رو پتو

  . شدند



  ؟؟یدلم کرد بیبود نص یچه درد نیا ایخدا

  نیبه خون رادمان تشنه بودم، حال ا ی که روز یمن

  شدم؟؟ یتاب اش م یدلتنگ و ب دیگونه با

و کالفه  یبه شدت ناراض زمی رخوت انگ تیوضع از

  کرد؟؟ شدیبودم اما چه م

  .قلبم فشردم  یرا رو دستم

  .حداقل با خودم رو راست باشم دیبا

خودم اعتراف  شیبار پ نی اول یرا بستم و برا چشمانم

  چند کلمه نیکردم که عاشق رادمان شده ام و هم

  . ردیام شدت بگ هیشد گر باعث

  او شدم اما اگر او مرا نخواهد چه؟؟ ی دلباخته  من

که من به او دارم را او به من نداشته باشد،  یحس اگر

  چه کنم؟؟

  : لب با خودم زمزمه کردم ریرا پس زدم و ز میاشکها

اگه رادمان من رو نخواد من تا آخر عمرم  یحت_

  چکسی قلبم رو با ه ی و جاش تو مونمیعاشقش م

  عوض



وجه   چیبار عاشق شدم . به ه نیاول ی. من برا کنمینم

  اگه رادمان من رو یکشم !! حت یاز عشقم پا پس نم

  . نخواد

در  بایز ی تیو ناخودآگاه تک ب دمیام را باال کش ینیب

  : ذهنم اکو شد

  ... به خطا هم برود رت یست که ت یدیعشق ص_

  !! اش تا به ابد کنج دلت خواهد ماند لذت

****228 

را از  می نوازش گرانه که موها یبا حس دست صبح

  میشدم اما چشم ها داریاز خواب ب زد،یصورتم کنار م 

  .نگشودم را

  بیعج میها لهیخوابم برده بود و ت هیاز فرط گر شبید

  . سوختند یم

به   ییعطر آشنا ی حهیکه را دمیکش یقینسبتا عم نفس

  . مشامم خورد

  . عطر خودش بود یبو



که با   دمیرا د یرا باز کردم و رادمان میپلک ها یال آرام

  . تخت نشسته بود یلبخند کنارم رو

  . به سرم زده بود االتیبه او فکر کردم خ شبیبس د از

  ایمحض است و باز از آن رو الیخواب و خ دانستمیم

  . نمیب یندارند م تیگول زننده که کم از واقع یها

  !! ندیآ یخودش گفت پس فردا م اصال

  .زدم و دوباره چشم بستم ی م جانک لبخند

بم اش خواب از   یصدا دنی با شن یداریخواب و ب انیم

  . دیکله ام پر

  ؟؟یش داریب  یخوایخانوم نم زیدن_

 رهیرا از هم فاصله دادم و با دقت خ میضرب پلک ها به

  . شدم به او

  !! نبود خواب

  !! بود تیواقع

  !! آمده بود رادمان



بغلش انداختم   یو خودم را تو دمیفنر از جا پر همچون

  . که متقابال محکم مرا به آغوشش فشرد

عطر تنش را بو  قیشانه اش نهادم و عم یرو سر

 229. دمیکش

  شوند،یعاشق م یخوانده بودم آدم ها وقت  ییجا کین  

  یدر ابتدا عاشق بو

  . شوند یفرد م ت

تن رادمان به   یبو بیکه ترک دمیباور رس نیمن به ا و

  اش، خاص یشگیادکلن هم ی حهیهمراه آن را

  . استیعطر دن نیو خوشبو تر نیتر

 د،ینفس کش قیگردنم فرو رفت و عم ی که تو سرش

  :گرفته ام گفتم یبه شانه اش زدم و با صدا یمشت

پس فردا  یگفت یرادمان !! چرا الک ی نامرد  یلیخ_

  ام؟؟یم

  : همان حالت کنار گوشم پچ زد در

  !! یش زیسورپرا خواستمیم_



و همان هنگام که دستانم را دو طرف  دمیکش عقب

  . به او شدم رهیگذاشتم، خ یصورتش م

  . لبخند بودم نی دلتنگ ا چقدر

  . شیرایاز لبخندش، چشمان گ شتریب

گونه ام را ببوسد، دستانم را مقابل  دیکه کش جلو

  : صورتش گذاشتم و با خنده گفتم

آقا صبر کن برم دست و صورتم رو بشورم . به  یآ_

  شیج اد یم طونیقول مادربزرگ آخر شب ها ش

  .رو صورت هامون کنهیم

  . را تکان داد و خواستم بلند شوم که مانع شد سرش

  : شد به صورتم و گفت  رهیدقت خ با

  باد کردن؟؟ نقدریا چشم هات اچر_

.  ختمیاشک ر یتو کل دنیبخاطر ند  شبید  میبگو شدینم
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  :به تته پته افتادم



درس داشتم ...بعد ...تا نصفه   یلیخ شبی...دزهیچ_

  !!هیبودم . واسه کم خواب دار یشب ب یها

  !! چشم هات  ریز ختهیهم ر  ملتیآخه ر ؟؟یمطمئن_

  .نییپا ختیر دمیدست که رو چشم هام کش_

اتاقم  سیجواب رادمان نماندم و به سمت سرو  منتظر

  .رفتم

 نیسر و وضع ام ه دنیبا د ستادم،یکه ا  نهیآ مقابل

  !! دمیکش یبلند

  اهیرد س رشانیناجور پف کرده بودند و ز میها چشم

  . و خط چشم بود ملیر

  . بودند و کم از جنگل نداشتند دهیژول  زین میموها

  !! به به

  !! ظاهر شدم شی هم جلو یچه سر و وضع با

و بعد از شانه کردن  دمیبه صورتم پاش یآب سرد  مشت

  .رفتم رونیب میموها



تخت  یدر همان حالت نشسته، خودش را رو رادمان

  . بودند زانی آو  شیرها کرده بود و پاها

نشستم که بلند شد و دست اش را دور شانه ام  کنارش

  . حلقه کرد

  : دمیگونه اش را بوس خجل

  !!ریبه خ  دنیرس_

  . و تشکر کرد دیام را بوس  یشانیپ قیعم

 رادمان؟؟  یصبحانه خورد_

  . مید ینه تازه رس_
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اول بزار   یبرم بخوابم ول خوامیمن که خسته ام م_

  !!هات رو بهت بدم بعد تو برو یسوغات

  :تعجب گفتم با

  !! رادمان  هیکارها چ نیبابا ا یا ؟؟یسوغات_

  !! حرف نباشه سیه_

  . چمدان بزرگش رفت و بازش کرد سمت



و رو کردن، با چند باکس برگشت و   ریز یاز کم بعد

  : سمتم گرفت

  . ادیخوشت ب دوارمیام_

 زمی بند سورپرا هی یرادمان . کال امروز دار یرسم_

  !! یکنیم

رنگارنگ و   ی ست الک ها   کیشال،  کی مانتو،  کی

  . من بودند یرادمان برا یایبسته شکالت هدا کی

الک   یاز همه دلباخته  شتریذوق نگاه شان کردم و ب با

  .ها شدم

  !! بود قهیواقعا خوش سل رادمان

  .ی دیبازم ممنون زحمت کش_

  . بود خانوم فهیوظ_

  :دمیاش را دوباره بوس گونه

  من برم؟؟_

  .چرت بزنم هی. منم برم  زمیبرو عز_

  . و رادمان با چمداناش به اتاقش برگشت میرفت رونیب



 ن،یو مع یعمو حام دنیهم بعد از صبحانه و د من
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اوقات حواسم پرت رادمان  شتریکالس ها ب میکل تا در

  . شدیم

  .داشتم یبر آن ترس خاص عالوه

به من نداشته باشد و از  یرادمان حس نکه یاز ا ترس

  .میهم جدا شو

  . مزاحم از من دور شوند یرا تکان دادم تا فکرها  سرم

دل به درس نداده بودم که با لرزش   شتریب قهیدق چند

  .دمشیکش رونیب فیک یاز تو  لم،یموبا

  : ام داده بود یپ رادمان

  شن؟؟یتموم م یکالسات ک_

  :کردم پیتا

  . چطور؟؟گهیدو ساعت د_

  .میبچرخ کمی رونی ب  میدنبالت تا بر امیبمون م_

  . باشه_



به  قیبار عم نیانداختم و ا فمیک یرا تو یذوق گوش با

  .درس گوش دادم

را جمع کردم و  لمیکه تمام شد، با عجله وسا کالس

  .رفتم رونیب

 دهینکش قهیدانشگاه منتظرش بودم و به پنج دق یجلو

  . دیبود که رس

  .سالم_

  !! ی خسته نباش_

  م؟؟ی. بری سالمت باش_

آن برگشت سمتم،  کیبه رو به رو بود اما  رهیخ

گوشه  یناگهان یلیگونه ام گذاشت و خ یدستش را رو 

  ی
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  . از حدقه در آمدند میها چشم

  ! شد؟ چه

  ! د؟یمرا بوس رادمان



  . دیکوب یام م نهیگومب گومب به س قلبم

بوسه  یدرباره  یحیتوض  ایبزند  یداشتم حرف انتظار

  و من د یعقب کش یسخن چیه یاش بدهد اما او ب

  .او بودم ی  رهیخ  همچنان

به خودم آمدم و به رو به رو چشم   هی از چند ثان بعد

  . دوختم

زده شده بود و زبانش قفل   جانیمانند من ه زی او ن حتما

  . دیبگو یزیتواند چ یکرده که نم

  دنیدادم اما با د یم یخودم را دلدار زهایچ نیا با

اش نظاره گر   نیماش یکه با اخم از تو  یانیارسالن ک

  ما

  . زدم یدر دل به خودم پوزخند  بود،

 ن 

  !! ساده را باش م

  . است دهیکردم رادمان واقعا مرا بوس یم فکر

  . حرکت را زد نیبخاطر ارسالن، ا پس



  : لرزان از خشمم گفتم یباز کردم و با صدا لب

اثبات خوب بودن رابطه مون   یبه بعد برا نیلطفا از ا_

  !!کارا نکن نیبا من از ا گران،یبه د

 نیکرد . الزم بود ا یبد داشت نگاه م یعوض نیا_

  .بوسه

  : داد زدم یعصب

کرد . کجاش الزم  یبه درک که بد داشت نگاه م_

  بود؟؟

 : و متعجب گفت  دیچرخ سمتم

  !!آروم باش زیدن_

نکن !!  چهیبار بهت گفتم من رو باز ه ی.  خوامینم_
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بود  نیو تمام اش بخاطر ا دم یلرز یخشم و حرص م از

  . ام دهیکه گفت بخاطر ارسالن تو را بوس

  : نگاهم کرد گرفته

  . خوامیباشه . من معذرت م_



 . را در بر گرفت میگلو بغض

  یم ینگفت و در سکوت رانندگ یزیچ گرید رادمان

  . کرد

کردم افکارم را نظم   یو سع دمیام کش یشان یبه پ یدست

  . بدهم

دل معشوقه ام را  نطوریبودم که ا یدست خودم شاک از

  .شکستم

  !! بوسه کیکلمه حرف و  هی هم بخاطر  آن

  :باز کردم و شرمنده پچ زدم لب

  .سرت داد زدم خوامیمعذرت م_

  : نگاهم کند گفت نکهیا بدون

  !! دمتیبوس یم دیاشکال نداره مقصر خودم بودم. نبا_

که داشت  دمیرو د یلحظه اون عوض هیآخه من _

  . اعصابم خرد شد کرد،ینگاهمون م

  : بزند اما موفق نبود یتصنع یکرد لبخند یسع

  . ستیمهم ن_



  :اش یبه پر و پا دمیچیکن نبودم و پ ول

 235!!  گهیرادمان قهر نکن د_

  :که نداد ادامه دادم جواب

  امروزم رو؟؟  یاعصاب یاصال من چطور جبران کنم ب_

  : را گرفت و بالخره به حرف آمد دستم

  !! میروزمون لذت ببر ی هیفراموش کن. بزار از بق_

  . افتاد یآش فروش کیر ا تکان دادم و چشمم به  سرم

  : نعره زدم بایتقر

  !! سایوا_

  : دیترمز زد و سمتم چرخ  ی زده رو هول

  ! چته؟_

بعد با دو کاسه بزرگ   یو اندک  دمیپر رونیب نیماش از

  .نشستم می آش رشته برگشتم و سر جا

  : نگاهم کرد یچشم  ریراه افتاد و ز رادمان

  کار؟؟یچ میخواست یآش م_



  . خب میبخور میخوایم_

  :مکث ادامه دادم یکم با

  . یو واسه رفع دلخور_

  :ی... پر رنگ و واقع دیبار خند نیا

بهت ثابت کنم که از دستت دلخور   دی من چطور با_

  !ستم؟ین

رنج   !!ی ََ

  

 236. دوست ندارم تو ازم بدونمیخب چه م_

آش را از دستم  یپارک کرد و کاسه  یرا کنار  نیماش

 : گرفت

از  ی!! تو برات مهمه اگه کس زیدن یخوب   یلیتو خ_

  . برات هیو غم بق یدستت دلخوره . برات مهمه ناراحت

. تو  یساختگ ای هیلبشون واقع یرو یکه خنده  مهمه

  دوره زمونه کمتر نی ا یکه تو یدار ییها یژگیو

  . جا داشته باشه   هیهمه رو  شهیم دایپ یکس



 : ام را نوازش کرد و ادامه داد گونه

مهربون نباش تو  نقدری!! از یخوب نباش دن نقدریاما ا_

  ندارن و به یخوب تی آدما ظرف یرو قرآن . بعض

  . کنن یجبران محبت هات، لگد سمتت پرت م  یجا

  یبوسه  یخم شد و کنار لبم را، درست همان جا سپس

  : و زمزمه وار لب گشود د یرا بوس یقبل

اثبات خوب بودن  یو برا هیواقع گهیبوسه د نیا_

!! فقط واسه خو د خودته .  ستین یرابطهمون به کس

  من

  !!من یجوجه  ستمی دلخور ن  ازت

  ریکش آمدند و خون ز یطرف لبم ناخودآگاه اندک دو

  . دیپوست صورتم دو

دوباره حرکت کرد و انگشتانم را   میرا که خورد آش

 . کرد یدستش قفل کرد و آرام نوازش شان م  انیم

ر اش، آنقد یناگهان یرادمان و آن بوسه یها حرف

  . دند یچرخ یبودند که مدام در سرم م نیریش

  . اند نیریها ش  نیاول شهیهم



  ... حرف ها  نیاول

  ... نوازش ها نیاول

  ...بوسه ها  نیاول

  . شدم رونیب ی رهیرا چرخاندم و خ سرم

به سمت بام لند رفت و بعد از پارک کردن   رادمان
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  : گفت طنتیرا سمتم دراز کرد و با ش دستش

  ! ؟رمیتا دستت رو بگ یزنیاگه داد نم_

  . انگشتانش فشرد انیکه دستم را م دمیخند بلند

باران درست و  کی دنیتا بار  یزیبود و چ یابر هوا

  . نمانده بود یحساب

  : کرد و گفت نگاهم

  . خبر دارم برات هی یراست_

  ؟؟یچ_

شدن؟؟ داداشت   کیتو ج ک یو لنا ج نیگفتم مع ادتهی_

  . خوادیسفر گفت که لنا رو م یتو



  . دمیخبرت دست دومه. من زودتر فهم یآ  یآ یآ_

  : تعجب گفت با

  به تو گفت؟؟ یواقعا؟؟ ک_

  .نهیمچ لنا رو گرفتم. لنا هم لو داد عاشق مع_

  !! عجب_

  چطور به تو گفت؟؟ نیمع_

 دیاز دهنش پر هوی. بعد  زدیداشت با لنا حرف م_

  عشقم صداش زد . خالصه من وادارش کردم که بگه

بودم اما بعدش  یاز دستش شاک یلی. اولش هم خشدهیچ

  گهیدوتا همد نیبا خودم گفتم خب من رو سننه؟؟ ا

  . مانعشون بشم تونمیدوست دارن من که نم رو

  !!ی. چه پسر با منطقنیآفر_

 : لبخند ادامه داد با

من و تو مشخص  فیگفت صبر کردن تا تکل نیمع_

  که مشخصه تا   زیمن و دن فی بشه. منم بهش گفتم تکل

 238!!  میش یجدا م گه یوقت د چند



  . ختیناگاه با حرفش قلبم فرو ر به

نگفتم چون که بغض  یز یانداختم و چ نییرا پا سرم

  . را فرا گرفته بود میگلو

  : گفت دم،یکه فکر کرد من نشن رادمان

  گفتم؟؟ یچ  یدیشن زیدن_

  . تیوضع نیشده بودم از ا خسته

  . یفیبالتکل نیشده بودم از ا خسته

  . صد قهیدق کیصفر بود و  قهیدق کی رادمان

بعد به  یا قهیدر اوج آسمان و دق بردتیم قهیدق کی

  . ات دیکوب یم نیبر زم ین یطور سهمگ

  :میبه او بگو  خواستیم دلم

 ا یرا مشخص کن !!  فمیمرد؟؟ تکل یبا خودت چند چند_

  .یزنگ یزنگ ای  یروم یروم

 یرا باال گرفتم و بدون نگاه کردن به او، با صدا سرم

  : لرزانم گفتم



  فمونی. حق با توئه من و تو از اولش هم تکل دمیشن_

  دوتا نیتا ا می شیجدا م گهیمشخص بود . تا چند وقت د

  . به هم برسن یطفل

 یبعد پس از رعد و برق ها  یا قهینگفت و دق یزیچ

  . کرد دنینسبتا خوفناک، باران شروع به بار

  . را سمت آسمان گرفتم و دستانم را باز کردم سرم

به من  یحس  یعنی نیخالص را زده بود و ا ریت رادمان

  . نداشت

صورتم   میو اشک ها دمیچرخ یباران م ری وار ز وانهید

  . کردند ی را نوازش م

  تمیهدا نشیکه شدت گرفت، رادمان به سمت ماش باران

 239کرد . 

بار هر دو   نیو ا میاز خوردن شام به خانه برگشت بعد

  . میساکت بود

بالش ام   یتخت پرت کردم و تو یخودم را رو ضیغ با

  . هق زدم



آن عاشق  کیبه من که تاکنون عاشق نشدم،  لعنت

  . به من ندارد ی عالقه ا چیشدم که ه یفرد

بود و صبح که از خانه  میو دو سالگ ستی تولد ب امروز

  . نگفت کیبه من تبر یآمدم کس رونیب

نشستم و استارت زدم،   نمیمقصد دانشگاه پشت ماش  به

  . اما استارت نخورد

 . اشتند دهیچه امتحان کردم فا هر

  بود؟؟ یخال نی باک بنز  چرا

  !! داشتم نیکه بنز من

به هم   ضیشدم و درب اش را با غ ادهیپ نیماش از

  : رادمان از پشت سرم آمد یکه صدا  دمیکوب

  !!چاره یر ب 

 آخ آخ داغون شد د _

  :نشوم ییکردم نگاهش نکنم تا دوباره هوا یسع

  اد؟؟یخودمه به تو فشار م نیدر ماش_



سرش گرفت و به  یباال می را به حالت تسل  شیها دست

  : گفت یشوخ

به  یخاص یروزا عالقه یرفته بود بعض ادمی. میتسل_

  رادمان یعلل خصوص پر و پاچه  یر یپاچه گ

  !!یکن یم دایپ اخوان

  !!شعوریب رهیعمت پاچه گ _

  : دیکش شیدور لب ها یدست

اگه داشتم هم، قطعا تو به   یمتاسفانه عمه ندارم ول_

  دانشگاه؟؟ یری. م یدیکش یاون م
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  . برسونمت  ایب_

  . تکان دادم و همراه اش شدم یسر

  . رفتن بود یبهتر از با تاکس االقل

  . زد میشدن صدا ادهی پ هنگام

  بله؟؟_

  دنبالت؟؟ امیب  یچه ساعت_



  .شنیتموم مساعت سه کالس هام _

  . امیخوبه منتظر بمون تا ب_

  .باشه ممنون_

  .شدم و سمت دانشکده رفتم ادهیپ

  . نبود که امروز تولد من است ادشیرادمان هم  یحت

  . که بود، کالسها تمام شدند یهر بدبخت با

 کیحوصله مقابل دانشگاه منتظر رادمان بودم که با  یب

  . بالخره آمد ر،یربع تاخ

 : که شدم بالفاصله گفت سوار

  .رمیبابت تاخ خوامیعذر م_

  . ستیمهم ن ال ی خیسالم. ب_

  چطور جبران کنم؟؟_

  !!یجبران کن یمن ناراحت نشدم که بخوا_

  : به من گفت ینگاه میکرد و با ن حرکت

 241جبران دعوتت کنم کافه.  یبرا خوامیمن م یول_



  .حوصله اش رو ندارم رادمان_

  .بهت خوش بگذره دمیقول م_

  . حرف ها بود  نیتر از ا لهیپ

باشه به طرف چپ کج کردم و   یسرم را به معن ناچار

  .چشم دوختم رونیبه ب

کرد  تمیدر کافه دستش را دور کمرم گذاشت و هدا مقابل

  . ها زیاز م  یکیبه سمت 

  . که نشستم و تشکر کردم دیعقب کش میرا برا یصندل

  ز؟؟یدن ی خوریم یچ_

  .سفارش بده یزی چ هیکنه خودت  ینم یفرق_

 ن ییسفارش داد و من هم بدون حرف سرم را پا رادمان

  .انداختم

 یخودم شدم اما به رو یاش رو رهیخ ینگاه ها متوجه

  .شدم میبا ناخن ها یو مشغول باز اوردمیمبارک ام ن

نگاه کرد که بالخره طاقتم طاق شد و سرم را بلند  آنقدر

  .کردم



  :به چشمانم بود که گفتم  رهیخ

شاخ درآوردم   ایشده؟؟ چشمام چپ شدن  یزیچ_

  !؟یکنینگاه م  نطوریا

را باال انداخت و دوباره   شی زد و جفت ابروها یلبخند

  . زدن من شد دیمشغول د

  !!من را دادیحرص م دایاش شد ی خونسرد نیا

خصوص که امروز حالم اصال خوش نبود و حس  علل

  کسرهی است،یدر دن یمنف یکردم هر چه انرژ  یم

  . کرده است دایقلبم نفوذ پ به

خوش اخالق و خوشنود  ستیهر روز که قرار ن اصال

 242!!  یباش

چه مرگت شده  یخودت هم بدان نکهیاوقات بدون ا یگاه

  .یحال یو ب نیاست، غمگ

کافه و   یشاد در حال پخش تو یلیخ کی از موز  خسته

  : رادمان، گفتم  ینگاه ها

  ...کاف میچرا اومد یبگ  یخوا ینم_



با چند   کی ک کی یحرفم تمام نشده بود که مرد هنوز

 . گذاشت میآن جلو یعدد شمع رو

  !! شد یاز تعجب باز مانده بود و باورم نم دهانم

 و مشغول عکس گرفتن شد  ستادیا مانیرو به رو مرد،

.  

  . بلند شد و پشت سرم آمد زیرادمان ن نیح نیهم

  : شد کنار گوشم و زمزمه کرد خم

  .تولدت مبارک گل من_

  : شوک بودم یتو  هنوز

  !! رادمان یوا_

  : درا فشر میپر رنگ شد و بازو  لبخندش

  . قبلش آرزو کن یفوت کن شمع هات رو ول _

را بستم و از ته دلم از خدا خواستم رادمان  میها چشم

  . بدهد هیرا به من هد

  کیو عشق  اندازدیخدا خواستم مهرم را به دلش ب از

  . شود هیطرفه ام، دو سو



از چشمم سر خورد که با انگشتش   یهوا قطره اشک یب

  : مهارش کرد

 243ها!!  میندار هیگر_

  .ها را فوت کردم و بلند شدم شمع

  .قلبش گذاشتم یآغوشش گرفتم و سرم را رو در

همچون قلب    زیقسم بخورم که ضربان قلب او ن توانمیم

  . بود تمیمن باال و بدون ر

  : و زمزمه کرد دیام را بوس یشانیپ

 نی و بهتر یبه آرزوهات برس دوارمیبارک . امتولدت م_

  قیبشن، چون تو ال بتینص ی زندگ یها تو

  !!یی ها نیبهتر

چطور   دونمیشگفت زده شدم. نم یممنونم ازت . حساب_

  . رو تی همه خوب نیجبران کنم ا

ارزش  یمن کل یلبت اومد، برا یکه لبخند رو نیهم_

 .داره

  . شد شتری ذوقم ب دمیها را که د عکس



  !! بودند یقشنگ یصحنه ها چقدر

  .من و عشقم یمملوء از لبخندها ییها صحنه

  !!...عشقم

بار هم که شده رادمان را با  کی یبرا توانستمیم کاش

  . لقب صدا بزنم نیا

خارج   ایکه مقابلم قرار گرفت باعث شد از رو یا جعبه

  .شوم

  . یبپسند دوارمیتولدت . ام یکادو نمیا_

  . رنگ بودند یست خاکستر  فیجفت بوت و ک کی

  :گفتم  شیبه مردمک ها رهیخ

 244خوشگلن.  یلیخ زمیممنونم عز_

  : گفت دیترد یزد و با کم یلبخند

  !! بگم خواستمیهم م گهید  زیچ هی زیدن_

  . دهانم را قورت دادم و با خدا نجوا کردم آب

سرنخ کوچک بدهد که دوستم دارد، قول  کی کاش  ایخدا

  به او اعتراف کنم که عاشقش  نجایهم دهمیم



  .هستم

هم گره زد و چند بار دهانش  یانگشتانش را تو رادمان

  . شد مانیرا به قصد حرف زدن باز کرد اما پش

  . خوش حالتش را چنگ زد  یانداخت و موها نییپا سر

  : گذاشتم و گفتم شیپ پا

  ؟؟یبگ یخواستیم یادمان . چر گهیبگو د_

  : ستادینگاهم کرد و ا آشفته

  م؟؟ی. بر ال یخی ب یچیه_

روانه اش کردم و بعد از برداشتن  ینگاه نیغمگ

  . میرفت رونیب لمیوسا

به خانه ساکت بودم و دوباره در الک خودم   دنیرس تا

  .فرو رفتم

  غیج یبه محض ورودم به خانه صدا دن،یاز رس بعد

  سمتم روانه یاز برف شاد یادیبلند شد و حجم ز

 . شد



شدن ها توانست   دهیگفتن ها و به آغوش کش کیتبر

  . حالم را خوب کند یکم

  یغلبه کنم و از جشن تولد  نمیکردم بر بخش غمگ یسع

  . داده بودند، لذت ببرم بی ترت میکه برا

عکس چاپ شده ام  دنیشدم با د تیکه هدا کیک سمت

  . آن، خنده ام گرفت یرو

عکس چشم ها و دهانم را کج کرده بودم و  نیا در

 245بود .  یلعنت نیعکاسش هم مت

 یعکس ات رو زدم رو ن یا ی_ناموسا حال کردنیمت

  ! ک؟یک

  ؟؟یپاکش کرد یمگه نگفت ینامرد یلی_خ زیدن

رو   ییزهای چ هی شهی!! من هم یکور خوند ی_آنیمت

  . دارمی نگه م رهیذخ

بار دوباره به اصرار لنا   نینگاهش کردم و ا چپ

  .را فوت کردم میکردم و شمع ها ییآرزو

  . باز هم رادمان بود میآرزو



رو  واریبه د نهیجمع، دست به س نیا الیخیکه ب یرادمان

  من یزده بود و متفکر، محو تماشا  هیتک میبه رو

  . بود

 نییو سر پا اوردمیگره خورد، تاب نمان که در هم  نگاه

  . انداختم

  ضیکادوها، به اتاقم رفتم و بعد از تعو  یاز اهدا پس

  .میبرگشتم تا شام بخور نییلباس پا

 زد میشام بودم که آقاجون صدا زیجمع کردن م مشغول

:  

کارت دارم . مادرت رو  نی بش ای باباجان ب زی_دنآقاجون 

  . ادیهم صدا بزن ب

  . _چشم آقاجونزیدن

زن عمو محسن و رادمان و عمو را هم صدا  آقاجون

 . زد

  . دلم آشوب شد یآن به

  .به من دادینم یخبر خوب یجمع کردن ناگهان نیا

  . من نشست یآمد و درست رو به رو رادمان



ا شکست  به او انداختم و آقاجون سکوت ر یکوتاه نگاه

:246 

رو  ی_راستش جمع تون کردم تا حرف مهمآقاجون 

 چند ماه به همه تون سخت گذشته،  نیتو ا دونمیبزنم. م

اعالم  خوامی. اما امشب مزیخصوص رادمان و دن علل

  دوتا بچه رو به هم نیا  یوقتشه نامزد گهیکنم که د

  . شون یاصل یتا برگردن سر زندگ میبزن

سرم را باال  ع یو سر یحرف آقاجون آنقدر ناگهان نیا با

  . گردنم صدا دادند یگرفتم که مهره ها

  !؟ گفتیچه م پدربزرگ

  را به هم بزند !؟ ینامزد خواستیم

  ! بود؟ یچه موقع به هم زدن نامزد نیا ـایخدا

 نیغمگ زیبه رادمان انداختم که او ن یاسترس نگاه با

  . کردیآقاجون را تماشا م

.  نیزمان رو انتخاب کرد ن ی_خوبه آقاجون . بهتر بابا

  !! من که موافقم

  پدر من؟؟ یرا موافق یچ یچ



  ستم؟؟یمن آدم ن مگر

  . اجبار است  یاز رو شانیکار ها  ی همه

کرد و درمانده  دییحرف بابا را تا زی محسن ن عمو

  : رادمان کردم که بالخره به حرف آمد یحواله    ینگاه

  ... هم گه یچند وقت د هی_آقاجون به نظرم رادمان

 و جمله اش را ناقص گذاشت دیحرفش پر  انیم آقاجون

:  

رو  نینشنوم رادمان!! مگه هم یحرف  گهی_دآقاجون 

  ن؟؟یخواستینم

  !! خواستم یرا نم نیمن ا نه

  . بفهمند من عاشق رادمان شدم نکه یاز ا جهنم

  . عشقم بجنگم یبرا دیبا من

شوم.  یم یکس یدلداده نیچن  نیبار است که ا نیاول من
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  :باز کردم لب

  ...هم گهیمدت د هی_آقاجون بهتره زیدن



نشنوم . از  یحرف گهیتوأم تمومش کن!! د زی_دنآقاجون 

  گهیتو و رادمان به هم خورده و د ی امروز نامزد

  !!نینسبت به هم ندار یتعهد

  . چشمانم جمع شد یدر کاسه  اشک

  .نگذاشت حرفم را بزنم یحت  آقاجون

آمد و  شیپ ی به زور نامزدم کرد و وابستگ نکهیاز ا آن

  . عاشق شدم

  . کرد میبه زور از او جدا نکهیهم از ا نیا

افتاده، چنگ  نییپا یشدم که با سر یبه رادمان رهیخ

  . شیانداخته بود به موها

  زیم یام را از دستم در آوردم و رو ینامزد  انگشتر

  .به سمت اتاقم رفتم یحرف  چیگذاشتم سپس بدون ه

زد و  رونی هم بعد از برداشتن کتش از خانه ب رادمان

  . نکرد یعمو حام یبه صدا زدن ها یتوجه

  ...زیشد دن تمام

  !! تمام شد گرید



 یبا رادمان هر کجا که دوست داشت یتوانینم گرید

  . یبرو

  .اش یببوس یتوانینم گرید

  . ی ر یدستش را بگ یتوان ینم

  ... است نیما آدم ها هم ذات

آن را در  یو وقت میدان یقدرش را نم م،یدار یز یچ تا

  دلتنگ و م،ینیب یو عدم وجود م یحال نابود

 248. میشو یم قدردانش

گونه ام سر خوردند و بغض ام سر باز  ی رو میاشکها

  . کرد

 ایبود که خدا نیلحظه تنها زمزمه ام در دل با خدا ا آن

  . توانمیمن بدون رادمان نم

  ... رومیرسد که بدون او راه م یم یروز  دانستمینم اما

  ...خندم یاو م بدون

  ... کشم یاو نفس م بدون

  ... کنم یم یبدون او زندگ و



  ... چند سخت هر

  ... چند طاقت فرسا هر

  ... چند با اشک و غم و آه هر

  ... توانمیبدون او م اما

  !! است نیا یزندگ قانون

تو را هم به ساز  چ،یرقصد ه یبه ساز تو که نم یزندگ

  ... رقصاند یخودش م

 دندید ینم می چشم ها گریکردم که د هیشب آنقدر گر آن

.  

دوازده شب شده و خانه در سکوت کامل فرو   ساعت

  . رفته بود

  . رفتم اطیو به ح  دمیام را پوش یباران

  میو اجازه دادم دوباره اشک ها زدمیباران قدم م ریز

  . بشوند یجار

من و رادمان از  یپنج ماه و اند نیخاطرات ا  تمام

  . چشمم گذشتند  یجلو



  . تولد عمرم را امسال تجربه کرده بودم نیبدتر

 ونیاز هما یو خاک باران خورده، آهنگ  ن یبه زم رهیخ

  من و آسمان یکه ناجور به حال و هوا انیشجر

لب زمزمه کردم و صورت  ریخورد را ز یم امشب

 249شستم.  دگانمیاشک د البیرا دوباره با س سمیخ

 هیآن شب نحس، دلخور نزد آقاجون رفتم تا گال یفردا

  نگذاشت نه من و نه رادمان حرف نکهیکنم از ا

  . میبزن

و   دمیکش یقیاتاق شان که شدم ناخودآگاه نفس عم  وارد

  اتاق یشگیرا از عطر خوشبو و هم میها هیر

  .و مادرجون پر کردم  آقاجون

در  یگل محمد یخدا بو یشهیاتاق نسبتا بزرگ، هم نیا

  . شدی آن احساس م

گفت که مسکن  دمیرا که هم از مادربزرگ پرس لشیدل

  . است  ریدلپذ ی حهیرا  نیاعصاب او و آقاجون، ا

تخت نشسته بود پا تند کردم  یمادربزرگ که رو یسو

  .زانو زدم نیزم یو مقابلش رو 



بعد   یزانوانش گذاشتم و اندک یحرف سرم را رو یب

  یرا به باز میدست نوازشگر او بود که موها

 . گرفت

  : و او به حرف آمد دمیچروک خورده اش را بوس دست

  مادر؟؟ یکرد هیگر_

  : دیلب گفتم که آهسته خند ریز ینچ

تر شدن و  رهی چشمات ت ی!! آبدهیدروغ نگو ورپر_

  .خون نداره یدورشون کم از قرمز  یدیسف

  : را فرو دادم بغضم

  . مادرجون رهیگیم شیقلبم داره آت_

  خدانکنه مونسم . دلت واسه رادمانم تنگ شده آره؟؟_

اشک از پلکم   یقطره  نی جنباندم و اول یصدا سر یب

  . شد زانیآو

رادمان دوستت داره. من   میغصه نخور ته تغار_

 250مطمئنم . عشق رو از چشماش خوندم مادر. 



خارج شد و عصازنان و خنده رو  سیاز سرو پدربزرگ

  : سمت مان آمد

ما   رانهیحق یبه کلبه  شدهی به به خانوم خانوما !! چ _

  ن؟؟یسر زد

  : گفتم دلخور

  . کنم ازتون هیام آقاجون اومدم گال یاز دستتون شاک_

  یخودش و مادربزرگ، رو انیا گرفت و مرا مر دستم

  : تخت نشاند

 تی پس دلت واسه ما تنگ نشده!! در اصل واسه شکا_

  .یاومد

  : شدم خجل

از دستتون ناراحتم. ناراحتم چون  یدلتنگ که بودم ول_

  .میحرف مون رو بزن شبیمن و رادمان د نینزاشت

حرف دلم و بزنم و  شبید نیچون اجازه نداد  ناراحتم

  ... بگم که

  :انداختم و آهسته تر ادامه دادم نییپا سر



  .بگم که عاشق رادمان شدم_

  ._آخ دورت بگردم عروسکممادربزرگ

تو رادمان  دمیمن نفهم ی_دخترجون فکر کرد آقاجون 

  خاطرش رو دمینفهم یفکر کرد ؟؟یرو دوس دار

  ؟؟یخوایم

  بگم؟؟ نی_پس چرا نزاشتزیدن

که  ییتو نی. ایناز کن دیکه با ییتو نی_دختر اآقاجون 

  من یبه پسره بگ نکهی نه ا یطاقچه باال بزار دیبا

  .ریمن رو بگ ایب  خوامتیم

  !!نیدادیرو کش م ینامزد شتریب کمی_خب حداقل زیدن

داشت  لیدل هیرو به هم زدم  تونی_من اگه نامزدآقاجون 

  کله شق و مغرور یبود که اون پسره نی. اونم ا

و بفهمه داره تو رو از  ادی. به خودش ب اد یخودش ب به

  و اگه بهت عالقه داره پا ادی. به خودش بدهیدست م
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  . باال انداختم  یکردم و تنها شانه ا  سکوت



 یدرست بودند و حق م یآقاجون تا حدود   یها حرف

  . گفت

فکرم آزاد  یگذشت تا من کم یان مزم د یبا حالیا یعل

  شود دایرادمان پ یشود و از آن مهمتر سر و کله

  . کرد شودی چه م نمیبب تا

و بعد از شب تولدم  گذشتیروز از رفتن رادمان م دو

  .بودم اش دهیند گرید

سراغ اش را گرفتم  نیو مع  یلنا و دنا، عمو حام از

  . از او نداشتند یخبر  یول

  . بود ی اطیزن عمو محسن رفتم که مشغول خ نزد

لبش جا خوش   یرو یلبخند دنمیکه نشستم با د کنارش

  . کرد

  : را با زبانم تر کردم میها لب

  زن عمو؟؟ گمیم_

  جانم؟؟_

  ن؟؟یندار  ی...شما از...از رادمان خبرزهیچ_



نگرانش  یلیخبرم. خ یمنم دو روزه ازش ب زمینه عز_

  احتماال خونه دوستش گهیم یام، اما چه کنم !؟ حام

  . باشه

  . آها. منم نگرانش شدم_

  : شانه ام گذاشت و گفت یعمو دست اش را رو زن

بهتون گفت و شوکه تون  یی هوی یلیآقاجون خ دونمیم_

  !! به نفع هر دوتونه  نیکرد ، اما ا

  !! ستینه ن میبگو  خواستمیم

  !! ستیپرستم ن یرت را منفع من که پس به

زده   بشیچرا چند روزه غ دانمینفع پسرت که نم به

 252!!  ستین

  : گفتم اما

  . !! حق با شماست دونمیم_

  . تکان داد و مشغول کارش شد یعمو سر زن

 یانداختم و بالخره شماره  یام نگاه لیبه موبا مردد

  . رادمان را گرفتم



تماس گرفته بودم و او از  میکه با مر شیپ قهیدق چند

  یاطالع یاظهار ب د،یدر مورد رادمان پرس ریام

  . بود کرده

دوستانش را هم نداشتم که بخواهم از    هیبق یشماره

  . آنها بپرسم

گرفتم وگرنه  یاز او م یخبر دیهر طور شده با من

  .شدم یم چارهیب

  . رادمان جواب نداد یول دیکوب یوار م وانهید قلبم

 . نه، باز هم جواب نداد یگرفتم ول دوباره

تخت ام   یپرت کردم و رو یرا کنار یگوش  ضیغ با

  . چمباتمه زدم

بدون کسب  نیدر اتاق آمد و مت یکه صدا دینکش یطول

  . دیاجازه داخل پر 

  :دمیاخم نگاهش کردم و غر با

  ؟؟یدر بزن یشیم ییندادن وارد جا ادیبه تو _

که   لهیهم دادن فقط وارد طو ادیدادن اما بهم  ادیچرا _

  .در نزنم شمیم



که  شهیوارد خونه خودش م یهر ک یآره خب حق دار_

  !!زنهیدر نم

  : چاندیخنده کنارم نشست و گوشم را پ با

 253!! یزنی م نیسنگ یبچه !! حرف ها یشاخ شد_

  . کردم و جواب ندادم نگاهش

  : شد و گفت یجد

  ؟؟یدلتنگش_

  : گفتم خنگ

  ؟؟یدلتنگ ک_

  . ومدهیکه دو روزه خونه ن یدلتنگ همون _

  :و اخم کردم د یبه شدت سمتش چرخ سرم

  ! گفته من دلتنگ رادمانم؟ ی. کرمینخ_

اومدم باهات   ی خب حاال شکم من رو سفره نکن. جد_

  ؟؟یگی سوال بپرسم راستش رو م ه یحرف بزنم. 

  . بپرس_

  ؟؟یرادمان عالقه دارتو ...تو به _



  . انداختم نیی حرفش شوکه شدم و خجل سرم را پا از

  : چانه ام زد و سرم را بلند کرد ر یرا ز دستش

  من رو نگاه . آره؟؟_

  : را با درد بستم و آرام زمزمه کردم چشمانم

  .دارم_

  میو گونه ها دیاشکم جوش یدوباره چشمه  ناگهان

 . شدند سیخ

را نوازش   میبازوانش جا داد و موها  انیمرا در م نیمت
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  .گفتم شیو از عشقم برا ختمی ر اشک

  . مرا نخواهد دمیترس یم نکهیاز ا گفتم

  .آقاجون نگذاشت حرف دلم را بزنم نکهیاز ا گفتم

  . گفت ینم یزیو چ کردیاما فقط نوازش م او

را که درد دلت  یدار  ازینفر ن کیاوقات به  یگاه

  ... و او فقط سکوت کند ییبگو



که من هم فالن درد را  دیو او نگو  ییبگو یه تو

  ...دمیکش

که تو را مجاب کند که از  د یو او آنقدر نگو ییبگو تو

  ... حال اکنون تو بدبخت تر است

  ... و تنها پاسخ او نوازش و بوسه باشد ییبگو تو

  ... ییکه بگو  یتو باش فقط

  ... او باشد که بشنود و

صفات را  نیرا داشتم که تمام ا ییخوب بود که او چقدر

  . دارا بود

  . سبک و آرام شدم چقدر

 دگانمیبه د یآمدم که دست رونیآغوش برادرانه اش ب از

 . را پاک کرد میو اشک ها دیکش

براش افتاده  ینگرانش ام. نکنه اتفاق یلیخ نیمت_

 باشه؟؟

  . هیو محکم  یدمان مرد قونگران نباش . را_

  . شدینم نطوریا میکاش سرانجام عاشق_



من مطمئنم رادمان هم تو رو دوست داره. من   زیدن_

  . دیرسیروز بالخره به هم م هیدارم شما دوتا  مانیا

.  ستینباشه که عشق ن ییاگه تو عشق جدا اصال

  !! نکن خواهر من یتاب یب نقدریا

 : تکان دادم که ادامه داد یسر

  تا االن؟؟ شبیاز پر یبهش زنگ نزد_

 255زنگ زدم جواب نداد ._

 گهیکار دارم. توأم د کمیخوب من برم  یل ی. خحیصح_

  ام یها!! هر کار یغم بغل گرفت یزانو نمینب

  به خودم بگو باشه؟؟ یداشت

گونه  دنیلبم نشست و بعد از بوس یرو ی نیغمگ لبخند

  :اش گفتم

  .یباشه . ممنون که به حرف هام گوش داد_

  . رفت رون یو ب دیسرم را بوس یرو

  !! بشر نیماه بود ا چقدر



سرحال   یگرفتم تا کم یحمام رفتم و دوش مختصر به

  .شوم

 جیکه آمدم سمت تلفن همراه ام رفتم و چند مس رونیب

  . دمیناشناس د

  . ارسال کرده بود امیچند پ میناشناس که برا یا شماره

  : باال انداختم و مشغول خواندن شدم یا شانه

  .سالم_

  ؟؟ینگران رادمان _

  . من ازش خبر دارم_

تا   عتیپل طب ایب یاز حالش باخبر ش  یخوایاگه م_

  . رو بهت بدم شینشون

  خبر داشت؟؟  زیبود که از همه چ یفرد چه کس نیا

  : نوشتم

  ؟؟یگیشما؟؟ از کجا مطمئن شم راست م_
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پل  یاون همه آدم رو ی. نترس جلو قاشمیمن از رف_

  که اگه یی تو نیبدزدمت . در هر صورت ا تونمینم

  !! یکن ی ضرر م یاین

  !! گفت یم درست

 ییکار خطا  تواندیمعموال شلوغ است و نم عتیطب پل

  . انجام بدهد

  : نوشتم

  . سراغت امیب دمتیبده د ینشون هیحداقل _

  .کنم یم دات یبده من پ ج یمس یاومد_

  . داشت ی از رادمان خبر دیشا کردمیم  سکیر دینبا

  . آوردم یدر م یخودم را از نگران دیبا

  ،یرونیلباس ب دنیرا خشک کردم و بعد از پوش میموها

  داده بود را هیکه رادمان به من هد ی ست خاکستر

  .رفتم رونیو ب برداشتم

  گردمیدارم و زود برم یشهر کار  یمامان گفتم تو به

  .گرفتم یام را هم نبردم و تاکس نی ماش  نیهمچن



 یچه کس یعنیبود .  اروی نیا ریذهنم درگ ریکل مس در

  باشد؟؟ توانستیم

  . رادمان بود قیرف هانیک دیشا

پل بودم و با دقت اطراف را  یقدم زدن رو مشغول

  . نبود یاما خبر دمییپایم

  : دادم جیو مس ستادم یا یکنار

  . من اومدم_

  . نکردم افتیدر  یزیارسال شد اما چ جیمس

 257همان جا منتظر ماندم. ا  ناچارا

  . نشد یگذشت و باز هم خبر قهیدق پنج

فوت کردم و به مردم چشم دوختم که  رونیرا ب نفسم

  . سمتم اومد یپسر جوان

  . رادمان باشد انیآشنا ایآمد از دوستان  ینم بنظر

  : طرفم گرفت و گفت یتکه کاغذ رنگ کی

 . مال شماست  نی خانوم ا زیدن_



دور شد و هر   میبگو یزیرا گرفتم و تا خواستم چ کاغذ

 . زدم توجه نکرد  شیچه صدا

  : برگه افتاد یرو ی به نوشته چشمم

  . ایب میمستق_

  رفتمیبلند کردم و همانطور که آرام به سمت جلو م سر

  .زدمیم دیاطراف را هم د

به طرفم  یحرف کاغذ یسمتم آمد و ب یگرید پسر

 . گرفت

  :دمیپرس  رمیبرگه را بگ نکهیاز ا قبل

  شما رو فرستاده؟؟ یک_

  .ریرو بگ نی خانوم . لطف کن ا دونمینم_

  : و بازش کردم گرفتم

  . ایب مینگفتم دور و برت رو نگاه کن !! گفتم مستق_

  . چهارتا شدند  میها چشم

نظر   ریفرد هر که بود من را قشنگ ز نیا یلیوک لال

 258داشت . 



  یتوسط دختر بچه ا یراهم ادامه دادم که کاغذ بعد به

  . و رفت دیتوجه به من دو یسمتم گرفته شد و ب

نوشته اش رسما  دنیبرگه را هم باز کردم و با د نیا

  :کپ کردم

ام؟؟   یمن ک یکه بفهم یترکیم یاز فوضول یحتما دار_

  ری ذهن کوچولوت رو درگ ادیو ز ایب میمستق

  !! نکن

  .هم به راهم ادامه دادم باز

را   یدختر جوان، دسته گل رز قرمز بزرگ کیبار  نیا

  . سمتم گرفت

 سرم سبز شود  یبود دو عدد شاخ رو کی تعجب نزد از

. 

  بود؟؟ یچه باز نیا ایخدا

  ماجراست؟؟ نیپشت ا یکس چه

  . وسط گلها یشدم به برگه   رهیگل را گرفتم و خ دسته

  . جلو ایده قدم ب_



اما ازدحام  نمیرا باال گرفتم تا رو به رو را بب سرم

 . دادیاجازه نم تیجمع

 داشتمیکه برم یانداختم و هر قدم نییسرم را پا اجبارا

  . شمردمی لب م ریرا ز

مردانه  یجفت کفش مشک کی دم،یقدم آخر که رس به

  . دمیمقابلم د

  . فرد ناشناس نیبه ا دمیرس  بالخره

دهانم را پر سر و صدا قورت دادم و آهسته سرم را   آب

  رسما م یرو به رو یصحنه  دنیبلند کردم اما با د

  . خوردم جا

شده بودم به فرد خوش پوش  رهیو مبهوت خ مات

انجام بدهم.  توانستمینم ی حرکت چیو ه دگانمیمقابل د
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من است، "رادمان"  یکه رو به رو یمرد شدینم باورم

  !! باشد

 کشینزد یگذاشتم و قدم نیزم  یگل بزرگ را رو ستهد

  . شدم



  خودش بود؟؟ یها، نقشه  یباز نی ا یهمه  یعنی

 : با لبخند دستان سردم را در دست گرفت و گفت رادمان

  !! یدیبالخره رس_

  ...را...رادما_

  : بر لبم نهاد و به سکوت دعوتم کرد انگشت

 حیواست توض!! بعدا زیکنم دن ی. خواهش م شیه_

  رمیو م رمینم  هیدارم. حاش ی. االن حرف مهم تردمیم

  . اصل مطلب سر

  . بودند برهیو یتن و بدنم رو تمام

و  دیکش یقیانداختم که نفس عم یبه رادمان نگاه منتظر

  : به چشمانم گفت رهیخ

و  هیا شهیکل یلیکه بگم دوستت دارم و عاشقتم خ نیا_

  . به نظرم ثابت کردنش مهمه، نه صرفا گفتنش

 : عقب رفت و ادامه داد یقدم

  !! خوامتیکنم که واقعا م یبهت ثابت م _

  .حرف بزنم  توانستمینم یشوکه شده بودم که حت آنقدر



را به قصد حرف زدن چند بار از هم فاصله  میها لب

  . میدادم اما نتوانستم بگو

  ختنیفرو ر لی وسط تنها دل نیالل شده بودم و ا انگار

  !! دمیفهم یرا نم  میاشکها

 260بود .  یادیاز شوق ز دیشا

از داخل کت اش، زانو  یپس از درآوردن جعبه ا رادمان

  . زد و جعبه را به سمتم باز کرد

 یبود که درون باکس سرمه ا ییبایبه انگشتر ز چشمم

  . کرد یم ییرنگ خودنما

  : گفت ی حی لبخند مل با

  ؟؟یکن یعشقم، با من ازدواج م_

دو طرف صورتم  یهوا دستانم را از خوشحال  یب

  . گذاشتم

از خوش   یکیا کردم، قطع یاگر امروز سکته نم من

  .بودم یم یخاک یکره  نیا یآدم ها نیشانس تر

  !! از معشوقه ات دنیبود عشقم شن نیریش چقدر

  : ام بلند داد زدم یسرشار از بغض و خوشحال یصدا با



  .بله_

  . اطرافمان بلند شد یآدم ها  غیسوت و ج یصدا

انگشتم   یو حلقه را تو ستادیرادمان را گرفتم که ا دست

  قیقرار داد و سپس دستم را سمت لبش برد و عم

  . دیبوس

  . از کار افتادند یلحظه ا   یعقلم، نفسم همه برا قلبم،

  !! اعتراف کرد رادمان

  ... اعتراف کرد بالخره

  !! نوکرتم ایخدا

 یتا به خودم مسلط شوم اما از پشت پرده  دمیکش ینفس

  .اش دمید یاشک واضح نم

 261واضح شد .  رشیزدم تا تصو یپلک

  : کم جانم پچ زدم یباز کردم و با صدا لب

  . دوستت دارم رادمان_

شد و سپس مرا محکم به   ق یزده در چشمانم دق جانیه

  و کمرم را با دستان پر مهرش نوازش دیآغوش کش



 . کرد

  . شدندیناخودآگاه روانه م ی گریپس از د  یکی  میهااشک

شدم و از خدا درخواست   رهیو شادمان به او خ خرسند

  . حفظ کند یام را ابد یخوشحال نیکردم ا

  !! ستین یو دائم یابد ایدن نیدر ا زیچ چیه اما

  ...عشق

  ...یزندگ

  ...یشاد

  ... غم یحت و

  !! رسند ی م انیبه پا یروز  کی همه

و به  میاز متفرق شدن مردم، دسته گل ام را برداشت بعد

  .میرادمان رفت  نیماش یسو

  :انگشتانم قفل کرد گفتم انیرا که م  شیها انگشت

  خودت بود؟؟ یکار ها، نقشه   نیا یهمه _

  . جنباند دییلبخند سر به نشانه تا با

  نگرانت شدم؟؟ یدو شب کجا بود نیا_



 262بودم.  یحام یخونه مجرد _

  : ستادمیحرکت ا از

خبر داشت و به من نگفت؟؟ حاال من  یعمو حام یعنی_

  . مادرت نگران بود یچیه

  : جان دار شد لبخندش

آره خبر داشت . مامانم هم خبر داشت . در واقع همه  _

  آقاجون هم یخونه خبر داشتن اال تو !! حت ی

  . کنم زتی سورپرا خوامیم دونستیم

  دونه؟؟یآقاجون م  یعنینامردا!!  یا_

 م،یهم شد یآقاجون بو برده بود من و تو دلباخته  _

  و به هم  میجدامون کرد که دست بجنبون نیهم یبرا

  . میکن اعتراف

  شیپا پ خواستمیآره بهم گفت . راستش چند بار من م_

  . شدیبزارم اما هر بار نم

 یچ مدونی منم اون روز تو کافه خواستم بگم اما نم_

  . مانعم شد



  : گرفت و ادامه داد ینفس

 میکه بالخره گفت نهی. االن مهم ا الیخیدر هر صورت ب_

  !! رو یس  ر درون نیبهم ا

  . میکردم و به سمت خانه رفت  دییلبخند تا با

  . کرد دای آن ذهنم به سمت نگار سوق پ کیراه  در

  . کردم یخودم را از جانب رادمان راحت م  الیخ دیبا

  رادمان؟؟_

  !!ن دلم 

 جا _

  !! جان دلم گفتنش یضعف رفتم برا رسما

از مردان  اینبودم که کمبود محبت داشته باشم  یآدم من

 263باشم .  دهیند  یام خوش برخورد یزندگ

  یپدر و برادرانم، ناپدر یها   یعالوه بر مهرورز بلکه

  به من لطف داشت و تا شهیهم زین یام مهد

  . کردم ینزدش که بودم احساس کمبود نم یحدود



از  دنیو شن دنیبه کنار، محبت د نهایا یهمه  اما

  !! دادیم یگرید یرادمان مزه 

 توانستیم ایکه انگار فقط او در دن ینیریخاص و ش مزه

  . آن حس را به من منتقل کند

مادرت که فقط خاص  یها  یمثل طعم قرمه سبز درست

  سرآشپز چیو مخصوص خودش هستند و ه

  . تواند بپزد یآن نم ی به خوشمزگ 

 ابداا  ،یگرید

مورد توجه او   یو منحصر به فرد نیطور دلنش  کی

  . لذت بخش بود میقرار گرفتن برا

  : مکث گفتم یاندک با

  ؟؟یتو نگار رو واقعا دوست داشت گمیم_

دو  انیام را م ینیکش آمده خم شد و ب یلب ها با

  : انگشتش فشرد

  حسود_ 

  .من خانوم



  !!یعه نکن دماغم رو کند_

  : به رو به رو گفت رهی شد و خ یجد

که رابطه ام  مهیسال و ن کیراستش بعد از االن حدود _

  ادشیسه بار  ایرو باهاش کات کردم، کال دو 

درست   یمن واقعا عاشق نگار نبودم!! حام زی. دنافتادم

  از عشقش چوقتی ه یعاشق واقع هیکه  گهیم

هم   یبده. چون هر جور ریی که اخالقش رو تغ خوادینم

   دم،یپسند یکه باشه عاشقشه !! اما من اخالقش رو نم 

کردم عوضش   یسع یرو دوست نداشتم و حت رفتارش

  !!کنم

  . دنده قرار داد یدست خودش رو ریرا گرفت و ز دستم

  . بود ری سوزان کف دستش انکار ناپذ یگرما

 : داد ادامه

وقت ازت  چیبا نگار. من ه یتو فرق داشت یول_

  چون هرطور که ،ینخواستم اخالقت رو عوض کن

اخالق و   نی من دوستت داشتم. اصال بخاطر هم  یبود

 264 ات،یرفتارت بود که عاشقت شدم. تو دلسوز



  ات،یمهربون طنتات،یش ات،یاعصاب ی ب ات،یحسود

  من جذابن . من تو یبرا نایا یهمه و همه  ات،ی نگران

قلبم دوستت  می...از صم زیدن  خوامیعمرم م هی یبرا رو

  .دارم

  یزی. چیداد هیرو به من هد یممنونم که عشق واقع_

  عمرم تجربهاش نکرده بودم. گذشته ی که تا االن تو

مهم  گهیکه افتاد د یکه بود و هر اتفاق  یزی هر چ هم

  .همون گذشته بمونه ی. بزار تو ستین

 میو سالم داد میدر دست رادمان وارد عمارت شد دست

  . دیسرها به طرف مان چرخ یکه همه 

ماجرا را گرفته بود، با  هیکه زودتر از بق یحام عمو

 : خنده شروع به دست زدن کرد

دست قشنگه رو به افتخار زوج   نیبه به بزن_

  . میهم افتاد گهید هیعروس هی!! دمونیجد

  : زد و تمسخروار گفت یعمو حسام پوزخند زن

دوتا از اولش هم ما رو سرکار   نیگفتم ا دیدید دییبفرما_

  گذاشتن؟؟



که دستم توسط   میبگو یز یبار چ نیباز کردم تا ا دهن

  . رادمان فشرده شد

اعتنا به حرف زن عمو   یروانه اش کردم که ب  ینگاه

  : رسا و استوار گفت بایتقر

رو  مونیکه به هم زدن نامزد میگرفت میتصم زیمن و دن_

  .میکنسل کن

  . ستادیبا مکث بلند شد و مقابل مان ا بابا

  : گفتکرد به من و  رو

  ؟؟یبا رادمان بمون ی خوا یم زیدن_

  :دهانم را قورت دادم و مظلوم پچ زدم آب

  . ییآره بابا_

  ؟؟یدوستش دار_

 265دوستش دارم. _

و سوت بچه ها بلند شد و بابا با  غیج یبار صدا نیا

  : من و رادمان را بغل کرد یخوشحال

  !! نی_خوشبخت بش بابا



مان، با   دنیاز بابا عمو محسن آمد و بعد از بوس پس

  . کرد یخوشبخت  یآرزو  مانیشوق برا

 یو مادربزرگ خوشنود و پر مهر نگاه مان م پدربزرگ

  لب و ان ریکردند و مادربزرگ طبق عادت ز

  . خواندیم کادی

 زیبچه ها و مادران مان ن ی  هیبق ،یحسام و حام عمو

  . کردند  یتخوشبخ  یو آرزو یابراز خوشحال 

 یندارن، هفته  یو محسن مشکل نی_اگه حسآقاجون 

  تا انشاهلل قبل میریگ یبراتون م یعقد محضر هی گهید

  .میو دنا رو برگزار کن یشما و حام  یعروس د،یع از

  ن؟؟یمحسن_خوبه آقاجون . بچه ها شما موافق عمو

به رادمان انداختم که با لبخند نظاره گر ام بود و   ینگاه

  . کردم دییتا

  !!_ پس مبارکهآقاجون 

 نیبه هوا برخواست و مت غی سوت و ج یصدا دوباره

  : کنارم نشست



من. گفتم که   یخوشحالم برات بزغاله  یلی _خنیمت

  . شهی نترس حل م

  ؟؟یرادمان خبر داشت ی_نکنه توأم از نقشه زیدن

قبلش خواستم مطمئن شم توأم  ی_خبر داشتم ولنیمت

  .یدوسش دار

  ._قربونت برم منزیدن

در حال گپ زدن بودم که ناگاه دستانم  نیاز او با مع پس

 266شدند .  دهیتوسط دنا و لنا کش

  . باهات میعجوزه کار دار نمی بب ای_بدنا

  . زنهیف مداداشم داره حر نمی_ ا ول کن ببزیدن

  . وفتیحرف بزنه . راه ب تونهی_داداشت بعدا هم ملنا

زور من را کشان کشان به سمت راه پله بردند و  به

  .میوارد اتاقم شد

  : تخت لش کرد یرو لنا

  . نمیبب فی _خب بتعرلنا

  فم؟؟یرو بتعر ی_چزیدن



  رادمان چطور اعتراف کرد؟؟ نمی_اه خنگول بگو ببدنا

شرح  شانی و ماجرا را برا  دمیجهت از ته دل خند یب

  .دادم

تا  نیمن و مع یعنیاوضاع   نیشد !! با ا ی عال ی_وا لنا

  ! م؟ینامزد کن میتونیم گه یچند وقت د

  . امروز خوشحالم یلیدخترا من خ ی_آره بابا. وازیدن

بهتر از توئه الدنگ که  یخره . ک  می_ما هم خوشحالدنا

  یلنا نیا  نکهیبشه زن داداش ما؟ ! از اون بهتر ا

  . رهیگیم یسر و سامون  ه یهم  شعوریب

  ... واقعا خاک تو یعنیدنا؟؟  یکرد فی _االن تعرزیدن

  . تمام ماند مهیدر ن ی با صدا حرفم

  . گفتم که رادمان داخل شد یدییبفرما

  !! _به به شاه دوماددنا

 فیخواهش کنم تشر شهی خل ام م یخواهرا_رادمان

  رون؟؟یب دیببر

 267.  میری_ داداشم خواهش نکن چون نمدنا



و دستش را در هوا  دیچهره اش را در هم کش رادمان

  . به سمت درب تکان داد

  م؟؟ی زنیگپ م می_چرا آخه دارلنا

 گهید دیبخواب دی بر دیشبه ها!! پاش ازدهی_ساعت رادمان

 .. گپ زدن بمونه واسه فردا

بلند شدند و به سمت در  زانی آو ینیبا گوش و ب دخترها

  . رفتند

  ! شبه رادمان خان؟ ازدهی_فقط واسه ما لنا

  . دیو لنا را در آغوش کش دیخند رادمان

  شیدر گوشش پچ زد که لنا گونه ها یزی چه چ دانمینم

  . رفت رونی گل انداختند و خجالت زده ب

  . تعلل کنارم نشست یکم با

  . دگانمیشد به د رهیرا گرفت و بدون حرف، خ دستم

 دارم اش نکهی نگاهش کردم و خوشحال بودم از ا قیعم

.  

  : هوا گفت یب



  چشمات پدر من رو درآوردن؟؟ یدونستیم_

که  یلو در حا دیباز شدند که خند رتیاز فرط ح چشمانم

 : کرد، ادامه داد یگونه ام را نوازش م

خوش   یلی. زن عمو خ شهیآدم مسخ شون م قتایحق_

  .بوده که اسمت رو رنگ چشمات انتخاب کرده قهیسل

  به زیدن ی 

  گه؟؟یبود د ایدر معن

 268:  دمیپاش ش یپر عطوفت به رو یلبخند

  . ایدر شهیم زیعشق من . اوهوم دن  یلطف دار_

_  

  !! ایدر خانوم

  : گفتم خنگ

  هان؟؟_

  !!چشم ها کمه نیا ی 

هم واسه  ایدر ی. حت  ادیبهت م یلیخ   ایخانوم در_

 ی بایوصف ز



 : ادامه داد یمکث کوتاه  با

 " به نظرم_ 

  . " بهتر باشه انوسیاق خانوم

  : دمیخند  خجل

  کاریچ یزبون رو نداشت  نیاگه ا گمیآها گرفتم . م _

  ؟؟یکردیم

  : اش را خاراند قهیشق بامزه

  .مخ دخترا رو بزنم  تونستمی. چون نمیچیه_

  !!بشر نیپررو بود ا چهقدر

اش زدم که   نهیبه س یحمله ور شدم و مشت سمتش

  . و دستم را گرفت دیخند

  :دمیغر یحرص

راستش رو بگو تا حاال   ؟؟ی کشیبچه پررو خجالت نم _

  ؟؟یچند تا دختر رو مخ زد

  : حرصم بدهد با خنده گفت نکهیا یبرا رادمان

 269آمارشون از دستم در رفته.  دونم ینم قیدق_



بازوانش گرفت   انیخواستم بزنم اش که من را م دوباره

 : و کنار گوشم زمزمه کرد

  !! من ی جوش نزن جوجه  نقدریا_

 نیاش بودم و رادمان نگاهش ب رهی آلود خ غضب

  . در گردش بود میچشمانم و لب ها

 یدهانم را که پر سر و صدا قورت دادم، دستش رو آب

 ی گونه ام نشست و فاصله

  

  . را پر کرد نمانیب کم

  . دیکوبیام م نهیقلبم به شدت به س اد،ی ز جانیه از

آرام لبان  یلیچشمانم غرق بود و خ یدر آب قیعم

  . قرار داد میبر لب ها سوزانش را

نرم لب   یلیرا بست و خ شی قطع شد و او پلک ها  نفسم

  . دیمک یام را م نیریز

  . فرو بردم شیخودم آمدم و دستم را درون موها به

اش کردم که   یاو پلک بر هم نهادم و همراه همچون

  . شد ریبه دلم سراز ی بیآرامش عج



و من  دیبوس یم یشتریوقفه و با شدت ب یب رادمان

  .کردم یبرخورد م انهیناش یکم

که گذشت، نفس کم آوردم و به  قهیدق نیاز چند بعد

  .دمیعقب کش یسخت

 ی نهیس یبود و با نفس نفس به قفسه  نییپا سرم

  . نظر دوختم شدیم  نییرادمان که تند باال و پا

  یام را در دست گرفت که باعث شد به چشم ها چانه

  .خندانش نگاه کنم

  : گفت مرموز

  !! ها بهیعج_

  ؟؟یچ_

  .یسرم داد نزد دمتیدفعه که بوس نیا_

 270خنده زدم.  ریآن روز ز یادآور ی با

  : دیمتبسم و کوتاه لبم را بوس رادمان

  !! مزه داد_

  . اوهوم_



  . برم گهیمن د_

  :پر بکشد گفتم خواستی لبم نم یکه از رو یلبخند با

  !! عشقم ی خوب بخواب_

ام نشستند و از اتاق  یشانیبر پ دنیبدون بوس شیها لب

  . رفت رونیب

  ش،یچند لحظه پ  یادآوریو با  دمیتخت دراز کش یرو

  . دمیکش میلب ها یرو یدست

خواب سکته نکنم واقعا  یامشب اگر تو ر،ی اتفاقات اخ با

  . شانس آورده ام

**** 

  . بار دوم شمارهاش را گرفتم یاسترس برا  با

  !! کجا مانده بود دانمینم

برانداز  نهی را در آ میشدم و همانطور که سر تا پا بلند

  .دادمیبوق تماس گوش م یبه صدا کردم،یم

  : جواب داد  بالخره

  !! نزن غیاومدم ج_



عاقد  میبرس ر یمعطلم. د نجایساعته ا کیرادمان من _

  .ها دهینم دیبهمون نوبت جد

  ؟؟ی. تو آماده ادمیرس یا قهینگران نباش پنج دق_

  .ایآره من آماده ام زود ب_

  ؟؟یندار یباشه کار_

 271کن .  اطیاحت زمینه عز_

خودم را  گریبار د کیرا قطع کردم و با ذوق  تلفن

  .برانداز کردم

  نکهیو خوشحال بودم از ا دمیگنج یپوست خود نم در

  . ردی قرار است نامم در شناسنامه رادمان جا بگ

 یکرد و عمو وقت یاز لنا خاستگار  نیمع  شیشب پ چند

  با یرا دوست دارند، مخالفت  گریهمد دیشن

  . کردند یرا رسم شانینامزد شبینکرد و د ازدواجشان

الک زده ام  ی و با ناخن ها   زدمیرا قدم م شگاهیاآر  طول

  . رفتمیور م

  . است دهیزد که رس امکیبعد رادمان پ یکم



  .رفتم نییام را جمع کردم و پا لی وسا زیت یلیخ

 دلم قنج رفت دنشیبود و من با د ستادهیا  نشیماش کنار

.  

اش  لیو سب شیکرده و ر تیرا به باال هدا شیموها

  . اصالح شده بود

  !! من یو جذاب شده بود خدا پ ی خوشت چقدر

  . زد و سمتم آمد یلبخند  دنمید با

  :نگاه بست به صورتم دیام که رس کینزد

  !! یچقدر ماه شد_

را دو طرف صورتش گذاشتم و پر عشق لب  دستانم

  :زدم

  !! یجذاب شد  یلیتو هم خ_

ام را با لبانش مهر کرد که لبخندم جان   ی شانیپ رادمان

  . گرفت

و عطر   دمیکش یقینفس عم م،یکه شد نیماش سوار

  بود، به دهیچی پ لیاتومب نیکاب یمردانه اش را که تو



 272فرستادم.  میها هیر

  . بلند شد دنیکل کش یورودمان به محضر صدا با

  . را گرفت و به عاقد داد مان یشناسنامه ها  یحام عمو

  د؟؟ینکرد نیی رو تع هیمهر ان،ی_آقا عاقد

پدر عروس خانوم بگن ما قبول  یمحسن_هرچ عمو

  .میدار

  . یشما بگ یهر چ ی_نه داداش شما بزرگتر بابا

بابا؟؟   هیبگم. رادمان، نظر تو چ یمحسن_واال چ عمو

  !!ی ریبگ میتصم دیبالخره تو با

 : ن تر کردلبش را با زبا رادمان

قلب من  ز،یدن ی هیکه مهر  نهی_واال من نظرم ارادمان

  . و هم وزن خودش طال باشه 

زده نگاهش کردم و در آن   رتیرا که گفت من ح نیا

  یصدا رادیو ه نیمت  ،یمحضر، عمو حام یسو

  . خنده شان به هوا برخاست کیشل



رادمان کرد و   یحواله  یعمو حسام هم چپ نگاه  زن

  : خطاب به او گفت

 یبگو که فردا بتون یزیچ هیعمو حسام_زن عمو  زن

  !!یای از پسش بر ب

شد،  نطوری. اصال حاال که اامیبر ب تونمی_مرادمان

  . عاقد یآقا دیرو ثبت کن نیهم

  :بزند که من زودتر گفتم یخواست حرف عاقد

  .من مخالفم ی_ولزیدن

  _چرا؟؟ رادمان

 خوامی. من مخوامیرو نم نیسنگ  ی هیمهر نی_من ازیدن

  سهی مال و اموال تو ک یبرا  نکهیکنم نه ا یزندگ

و دو سکه به  ستیام رو ب هیعاقد مهر ی !! آقا بدوزم

  . دیو دو شاخه گل رز ثبت کن ستیعالوه ب

که من گفتم رو   یزیعاقد همون چ یآقا  ری _نخرادمان

  . . قلب بنده و هم وزن عروس خانوم طال دیثبت کن

 273را گرفتم و آهسته فشردم:  شیبازو

  !! خوامی_من نمزیدن



مون  ییروز جدا چوقتی ه دوارمیام زمی_عزرادمان

  یم نییرو بدم پس خودمم تع هیمهر دینرسه اما من با

  .باشه یچ کنم

  .یدور لجباز  یافتاده بود رو رادمان

  !! را ینیسنگ نی ه اب هیخواستم مهر ینم من

  : گفتم ناچار

  . دمی_پس منم بله نمزیدن

  : اش از حدقه در آمدند چشمان

  دم؟؟یبله نم یچ یعنی ؟؟ ی_چرادمان

  :باال انداختم شانه

 ی. در صورتدمیبله نم هیمهر  نیبا ا نکهیا یعنی_زیدن

  !!خواست خودم ثبت شه ی هیکه مهر دمیبله م

حرف خودت  یزن . خوب بلد ری _ماشاهلل شیحام عمو

  ها!! قشنگ گربه رو دم حجله یبنشون یرو به کرس

  . یکشت



 کرد که خندهاش را خورد  یبه حام یظیاخم غل رادمان

.  

ندارد و من از موضع ام کوتاه  یچاره ا دیکه د یوقت

  : گفت م،یآ ینم

خواست عروس  ی هیعاقد مهر ی_باشه. آقارادمان

  شرط !! قلب من هم جزء هیبه  یخانوم ثبت شه، ول

  . باشه هیمهر

  : گفت یاعتراض کنم که به شوخ خواستم

 274.  دمیبار من بله نم نینشنوم وگرنه ا یحرف_

عاقد با کسب اجازه از پدرم شروع به خواندن  بالخره

  . خطبه کرد

  . شدم یلب  ریرا باز کردم و مشغول خواندن ز قرآن

  .داشتم یو استرس خاص دیکوب یقرار م یب قلبم

  : گفت گانهی بار سوم وکالت خواست،  یکه برا عاقد

  !! خوادی م یلفظ ریعروس مون ز_



  بیکه انگار انتظارش را داشت، دست در ج رادمان

  را به دستم داد که ی کوچک یکتش برد و جعبه 

  . بود بایفوق العاده ز  یول فیظر یگردنبند یحاو

لب تشکر کردم که عاقد   ریذوق به او نگاه کردم و ز با

  . وکالت خواست گهیبار د

  . نباشد دایهو میگرفتم تا لرزش صدا یقیعم دم

راه را انتخاب کرده بودم پس بدون شک و  نیبهتر من

  :گفتم یدیترد

  .خانواده ام، تا ابد بله  یبا اجازه _

لبم جا خوش   یبلند شد و تبسم رو غیسوت و ج یصدا

  . کرد

  . بار از رادمان وکالت خواست نیادامه داد و ا عاقد

 یدست شیپ نیرا که بست و مکث کرد، مت شیها  پلک

  : کرد و گفت

  !! خوانیم یلفظ ری_فکر کنم آقا داماد هم زنیمت

برخواست و رادمان با لبخند   انیاطراف یخنده  یآوا

 275چشمانش را باز کرد . 



  : و گفت دگانمیدرون د یایشد به در رهیخ

  .تا ابد بله_

بعد اش،  یها  یعقد و کاغذ باز یاز اتمام خطبه  بعد

  . مان، مقابل مان گرفته شدند یظرف عسل و حلقه ها

انگشتانش گرفت و مادرم که  انیدستم را م رادمان

  : بود گفت دهستایکنارم ا

دست دخترم  ی_رادمان توروخدا آروم حلقه رو تو مامان

  !! فهیکن. انگشت هاش ظر

  . _چشم زن عمورادمان

انگشتم قرار داد و من هم  یحلقه را تو  متیمال با

اش قرار  دهیمتقابال حلقه اش را درون انگشت کش

  .دادم

  : گفتم میکه فقط خودمان بشنو ی لب طور ریز

  !!یاریحلقه رو در ب نیاگه ا ارمیدر مچشمات رو _

زد و ظرف عسل را برداشت سپس انگشت   یقهقها

 . کرد یعسل یکوچک اش را کم

  : دهانم گرفت و کنار گوشم مظلومانه پچ زد سمت



  !!ر یجون رادمان گاز نگ_

زدم و دهانم را باز کردم که انگشتش   یا  ثانهیخب  لبخند

  . دهانم جا داد ی انهیرا م

  . رمیگاز بگ امدیدلم ن یک زدم ولم آرام

  . به ظرف عسل اشاره کرد انهیزد و موز یلبخند

به سمت دهانش   نکهیکردم و قبل از ا یرا عسل انگشتم

 276ببرم گفتم : 

  !!یر یبه حالت اگه گاز بگ یوا_

قفل  شیلب ها نیتر شد و انگشتم را ب ق یعم لبخندش

  . کرد

  نیتمام، آن را ب ی 

تا خواستم انگشتم   یول زدیم سینرم با زبانش ل یلیخ

 بکشم، با نامرد رونیرا ب

  . گرفت شیدندانها

کردم انگشتم در  یاما حس م دادیفشار نم ادی ز نکهیا با

  . شکسته شدن است یآستانه 



که دو طرف  دمیاش کوب یپا  یکفش ام رو یپاشنه  با

  . باز هم ول نکرد یلبش را چاک داد ول

 تیو به جلز و ولز من اهم دندیخند یم  زین انیاطراف

  . دادند ینم

 یاز پشت سر پس گردن د،یصحنه را د  نیکه ا نیمع

  : به رادمان زد یآرام

  !؟ی!! مگه عسل نخورده ا گهی_د ول کن دنیمع

  . دیکش رونیو بالخره انگشتم را از دهانش ب  دیخند بلند

  :نگاهش کردم ضیاخم و غ با

  ر؟؟یمگه نگفتم گاز نگ!!  ی نامرد  یلیخ_

  : دیانگشتم را نرم بوس یرو

دوره   نیا یکه تو یباش دهیفهم دیبا  گهید زمیعز_

. من   رهینم  شیپ ییکردن کار به جا دی زمونه، با تهد

  قسم

 دیتو تهد یول  ،یدادم به جون خودم که تو گاز نگرفت ات

  درس نیاز اول نمیو من گاز گرفتم . ا یکرد

  !! مشترک مون خانومم یزندگ



  یگرفتم که چهره  شیاز پهلو ینسبتا محکم شگونین

  . خندان اش در هم فرو رفت

  :نگاهش کردم و پچ زدم چپ

من   یدرس زندگ کی رونیب  میحاال بزار از محضر بر_

 277!! دایبه تو بدم، اون سرش ناپ

با  زیعز  شیبعد قوم و خو یزد که اندک یشخندین

  . شان شرمندهمان کردند یایهدا

  . گفتند  کیو لنا در آغوش مان گرفتند و تبر نیمع

به من  یگفت که او نگاه ی زیدر گوش رادمان چ نیمع

  . کرد د ییانداخت و سپس با سر تا

پدر  ن،یشانه اش زد و رفت پس از او مت ی هم رو نیمع

  . گفتند کی و مادران مان آمدند و تبر

مثل  شهی_رادمان جان خدا شاهده که تو رو هم بابا

  دارم دخترم رو نیقیدوست داشتم و  نمیو مع نیمت

وقت  چی. اما مراقب رفتارت باش و ه یکنیم یخوشبخت

  !! نکن تی دخترم رو اذ



تاج سر منه آخه چطور دلم  زی_چشم عمو . دنرادمان

  کنم؟؟ تشیاذ ادیب

  کهزد و با مامان دور شدند  یلبخند بابا

  : دیمحسن گونه ام را بوس  عمو

عمو . خوشحالم که   نی بخت بش دیمحسن_سف عمو

  شده . مراقب بشیمثل تو نص یپسرم دختر مهربون

  .بندازه ییجدا نتونیب یز یچ نیو نزار نیباش  گهیهمد

کم از پدرم نداشت تشکر کردم که  میکه برا ییعمو از

  : دلسوزانه و خطاب به رادمان گفت نیمت

 دونمیدوستت دارم و م یلیخ  نکهی_داداش با انیمت

با  ادیخواهرم ب یاما اگه نم اشک به چشم ها ،یمرد

  من

کرد  هی که به خاطر تو گر شی!! چند روز پیطرف

 هیاز توئه . اما اگه  ییاش جدا هیباعث گر دونستمیم

  روز

اش تو  هیو بفهمم باعث گر کنهیم هیداره گر نمیبب

  و فراموش بندمیم زیهمه چ یچشمم رو رو ،یبود



  !!یپسرعمو و دامادمون کنمیم

خوشگلش    ینم اشک به چشم ها دمی_قول م رادمان

  . ادین

که رفت عکاس مشغول عکس گرفتن شد و مدام   نیمت

  . دادیبه ما دستور م 

 278گفت :  یلب ریمتعجب و ز رادمان

پدر ز ن دختر  هیرادر ز ن قلدر و عجبا!! دوتا ب_

  جور برام خط و هیافتاد که هر کدومشون  رمیدوست، گ

 کردن من رو چارهینشده ب یچی !! هنوز هکشن یم نشون

.  

که با تشر عکاس رو   دمیخند  زیر زیکردم و ر نگاهش

  .م یبار هر دو سکوت کرد نیو ا میبه رو شد

**** 

ام قرار دادم و  یکوله پشت  یام را تو لیوسا یخستگ با

  . آمدم رونی از باشگاه ب

  . و به طرفش رفتم دمیجلوتر د یرادمان را کم خودرو

  : لش کردم یصندل یرو بایشدم و تقر سوار



  .سالم_

  !!ی. خسته نباش کیعل_

  .به خدا دمیرادمان ترک یوا_

  : افتاد و با خنده گفت راه

. من با شکم  یخسته کن ادیخودت رو ز خواد ی حاال نم_

  . زده هم قبولت دارم  رونیب یگنده و پهلو ها 

  .تکان دادم یرا درآوردم و انگشتانم را کم میها کفش

  :و رو به او نشستم دمیچرخ  یصندل یرو

  .چاق بشم  ادیمن خودم بدم م_

ژن   ییجورا هی!! تازه  یستی هم ن لویتو که کال پنجاه ک_

  . یشیخوب هم محسوب م

  چطور؟؟_

.  یشیچاق نم  یبخور یهر چ  هیچون برعکس بق_
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  !! یگیهوم راست م _



 یدارش در سرم م هیزاو  یچالندن چانه  ی وسوسه

  . دیچرخ 

 ششیبا ته ر یو آهسته مشغول باز دمیجلو کش یاندک

  بر لبش جا خوش یشدم که خوشش آمد و لبخند

 . کرد

باره با تمام توانم فک اش را فشردم و سرش را  کی به

  :دادم یبه چپ و راست تکان م

  . قربونت برم من_

کرد سرش را از  یشدند و سع کیبه هم نزد شیابروها 

  . دستم جدا کند که موفق نشد

  : فشرد یحرص مچ دستم را گرفت و کم با

  . می کن ینکن بچه تصادف م یخرک  یشوخ_

  . براتدلم جوش زد _

  زد؟؟یدلت جوش م دیموقع با نیهم_

  .سی ن شی حال زایچ نیدل که ا_



بغل پشت سرش   نهیکه از آ ینینگاهم کرد و در ح چپ

  : گفت زدیم دیرا د

  ؟؟یموافق  وهیآبم هیبا _

  .تشنمه یلی اوهوم خ_

  وهیآبم وانیبعد با دو ل قهیو چند دق ستادیا ابانیخ کنار

  . برگشت

 یرا تا ته خوردم و پشت دستم را رو  وهیلذت آبم با

  . دمیلبانم کش

 280نگاهم کرد :  متعجب

  !!مال منم بخور یتشنه ا یلیاگه خ_

و گنگ به او چشم دوختم که انگار فکرم را   رهیخ

  . خواند

در  ی وهی کرد و با اشاره به آبم یا انهیموذ یخنده

  : دستش گفت

  !!نه یمنظورم ا_

  . دونستمیخودم م_



 ریگردن بگ هی ایب ؟؟یچرا تعجب کرد یدونست یاگه م_

  !! منحرفه ی لیکه ذهنت خ

  . ستی ن نطوریچرت نگو اصال ا_

  : شل گفت شین با

  ینییخدا ذهن کوچولوت حول محور اون پا  ی شهیهم_

  . چرخهیها م

گفت  یزدم که آخ شیبه بازو یمحکم یکف پا ضربه  با

  . دیو بلند خند

شده بودم از   یاز آن حرص شیام گرفته بود و ب خنده

  . خواندیذهنم را م یبه راحت  نکهیا

همه در حال تکاپو بودند و در   میعمارت که شد وارد

  . خانه همهمه به پا شده بود

  : سمتم آمد و گفت مامان

  . میبدو چمدونت رو ببند که عازم سفر زیدن_

  حاال؟؟ میریوا مامان !! سفر چه موقع؟؟ کجا م_



 شیمیقد قی سر به رف هی خواد یآقاجون امروز گفت م_

  شیهم موافقت کردن که همراه هیبزنه، بق زدی یتو

  . کنن

  م؟؟یریم ی. ک  زدیآخ جانم _
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نداشتم که با  یکار ییجا  نمیذهنم مرور کردم بب در

  : دانشگاه آه از نهادم بلند شد یادآوری

 ازدهی. پس فردا ساعت ام یب تونمیمامان من نم یوا_

  . امتحان دارم

. کنسلش کن بره . اتفاق  گهی امتحانه د هی  زیبابا دن یا_

  .وفتهینم یخاص

امتحان همه باشن  نیکرد ا دیآخه استاد تاک شهینم_

  . هیمهم یلیچون آزمون خ 

  ؟؟یاین یخوایآزمون م هی واسه  یعنی_

همه جون کندم درس خوندم بعد واسه   نی خب مامان ا_

  شهی. نم شمیم چارهیب ارمیامتحان نمره ن نیا ی



  دو روز عقب بندازه؟؟ هیسفر رو  آقاجون

  . فکر نکنم . چون چند روز خونه اجاره کرده اونجا_

  . کرد ف یتعر شیکه آمد، مامان ماجرا را برا بابا

  : نظر داشت گفت ری که مکالمه مان را ز رادمان

  .نینظر دارم اگه موافق باش هی_عمو من رادمان

  ._بگو پسر  بابا

  : لب گشود رادمان

من و   دیدارم . اگه اجازه بد یقرار ضرور هیمن فردا _

  زیکه هم به قرارم برسم هم دن میتهران بمون زیدن

ما به شما تو   ز،یآزمونش برسه. بعد از آزمون دن به

  . میوندیپ یم زدی

  .به رادمان انداختم و با او موافق بودم ینگاه

نشست و رو به مامان که دو   شیابروها انیم یاخم بابا

  : گفت کردی دل رادمان را نظاره م

  خانوم؟؟  هینظر تو چ_

 282. یدونی. هرطور خودت صالح م دونمینم_



  : بابا شد دیمتوجه شک و ترد رادمان

زن عقد   زی. درسته دن ستمین یعمو من آدم خطرناک_

  یرابطه ا میتا ازدواج نکرد دمیکردمه اما قول م

فقط  شنهادیپ نی. من قصدم از ا رهیسر نگ  نمونیب

  .بود که از امتحانش جا نمونه زیبخاطر دن

  : دیبه صورتش کش  یشد و دست رهیبه من خ بابا

  نیایبعد از انجام دادن کارهاتون ب نجایا ن یباشه بمون_

  !! . فقط رادمان من رو حرفت حساب باز کردما زدی

 نتونیب یاتفاق  ای اد،یسرش ب  ییدستت امانته . بال دخترم

  !! و تو دونمیمن م وفتهیب

روابط   یو رادمان از وسواس خانواده مان رو من

  .میآگاه بود  یبه خوب یدر عقد و نامزد یجنس

در زمان عقد و در   یو عشق باز طنتیش  یکم نکهیا با

 دوره زمانه،  نیا

  

  یشده ا رفتهیمعقول و پذ زیچ



 یلیمورد خ کی نیا ی اما خاندان اخوان رو بود،

 یدر دوره عقد و نامزد یحساس بودند و رابطه جنس 

  را

  یخاندان م یبرا  یزیننگ و آبرو ر یی جور ها کی

  . دانستند

دانستم و  یهمه حساس بودن شان را هم نم نیا لیدل

  !! تعجب داشت یجا   یلیخ میبرا

مراقبش باشم و پام رو از حدم فراتر   دمی_قول م رادمان

  . نزارم

که آقاجون   میگذاشت انیهم در م هیماجرا را با بق شب

  بابا اجازه دیشن یدر هم رفت اما وقت ش یسگرمه ها

  . نگفت یزیچ داد

رفتند و رادمان من را به   زدیصبح همه به سمت  فردا

  . دانشگاه رساند

  . کالس سر درد به جانم حمله کرد اواسط

  .رمیآرامش بگ یرا ماساژ دادم تا کم میها قهیشق

  . دیکش  ری، ت زیشکمم ن رینبرد که شکم و ز یطول



  . عادت ماهانه ام را باز کردم شنیکیو اپل  دمیگز لب

ها  نیدو روز مهلت داشتم و ا ای کی یبعد  یودیپر تا

 283شدند .   رمیبودند که دامن گ یودیعالئم قبل از پر

نشوم که بتوانم  ودیحداقل تا موقع امتحان فردا پر کاش

  .درس بخوانم یکم

  کیکالس ها رادمان سراغم آمد و سر راه  انیاز پا بعد

  تا به قول خودش دی و چلسمه خر  یعالم خوراک

  .میرا عشق کن امشب

 نیخوردم تا دل دردم تسک  یاز بستن چمدانم قرص بعد

  . ابدی

را   میو موها دمیپوش یکاله دار و شلوار اسلش یهود

  . کتابم رفتم یستم و سپس به سوسرم ب یباال

به درس بود که در اتاق باز شد و رادمان  حواسم

  : دیاتاق کش یتو یسرک

چاکت  نهیعاشق س نیسر ا هی خانوم دکتر وقتت خلوته _

  ؟؟یکن تی زیرو هم و

  : زدم قهقهه



  .تو ایزبون تو رو مار نزنه رادمان !! ب یآ_

  . ستاد یشد و پشت سرم ا وارد

و  چیدر پ چیکه تنش بود، اندام پ یاسپرت  راهنیپ

  یم شینما یاش را سخاوتمندانه به عرصه  یعضالن

 . گذاشت

  . گردنم را مهر کردند شیو لب ها یصندل  یشد رو خم

به   شیلذت پلک بستم و انگشتانم را درون موها با

  .حرکت درآوردم

 تمیکرد و ر  یگردن تا گوشم را غرق بوسه م یفاصله

  . ختیر یرا به هم م دنمینفس کش

بازدمش همان جا   نیهم یبرا د،یضعفم را فهم انگار

  . دیگردنم را مک انهیشد و وحش یخال

  : برق سه فاز از بدنم عبور دادند ایگوئ

.   میشیبدبخت م مونهیرادمان مک نزن جاش م یوا_
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  : بانش مماس گردنم بودند گفتهمان حالت که ل در



که احتماال جاش بمونه  یکی نیرفت . ا ادمیآخ آخ _

  . کنم یدقت م یبعد یاز دفعه ها یول

  !!اوف رادمان از دست تو_

  . بوسه زد زیر  زیو ر دیخند

  . کتابم خم شدم تا دوباره بخوانم اما ول کن نبود سمت

 یمهر کرد که نوا شیرا با لب ها میگلو  ریبار تا ز نیا

  : اعتراضم برخواست

عشقم، امتحان دارم فردا. دورت بگردم بزار تمرکز  _

  . کنم و بخونم

  : گوشم مردانه لب زد کنار

  !!شرط داره_

  شرطت؟؟ ه یشرطات . چ نیما رو با ا یتو هم ُکشت_

  .بوس دلچسب بده هی_

  به چه مناسبت اونوقت؟؟_

 ؟؟ یگردیدنبال مناسبت م ،یبد  یخوایبوس م هینامرد _

  : گفتم ییپررو با



  . دمیشرط بوس م هیبه _

من واسه تو شرط گذاشتم بعد تو واسه خودم شرط _

  ؟؟یزاریم

  .آره_

  شرطتت بچه؟؟ هی. خب چیریاز رو هم که نم_

 یپزیکه من امتحان دارم امشب تو شام م ییاز اونجا _

.  

  . ستمیبلد ن یچیمن ه_

 285 ؟؟یستیهم بلد ن ی کوکو سبز هی  یعنیعجبا _

  .بلدم مروین ینه ول_

  !! ی خسته نباش_

رو   مرویخب پس بوس ما رو بده تا من برم کم کم ن_

  .آماده کنم

  .حداقل املت بزار_

  . ادیحله. بوس رو بده ب_



بوس رو بده،  یکرده ه یباشه بابا مگه ول کنت اتصال_

  ؟؟یکن یبوس رو بده م

روزها   نیکه ا یمرد یرا کلفت تر کرد و ادا شیصدا

  : را ترکانده بود درآورد نستاگرامیا پشیکل

  .کرده، خراب شده یول کنم به لبات اتصال_

و دستم را دور گردنش انداختم که  ستادمیخنده ا با

و تنم  دندیچیوار دور بدنم پ  چکی پ شیمتقابال دست ها

  را

  . خودش چسباند به

  .برنداشتم شیرایاز چشمان گ نگاه

نرم درون   یلیخود را باال کشاندم و لبانش را خ یکم

  . دهانم جا دادم

سراسر وجودم   مان،یهمزمان با بسته شدن پلک ها 

 و  دیچیلذت پ

  . آرام شدم آرام

  یمردانه مسکن تمام آالم و رنج ها یلب ها نیا ایگوئ

  . من بودند



  زیر زیاو بود که ر نباریخشونت به خرج داد و ا یکم

  . دادیبه من نم یگرفت و فرصت همراه یگاز م

سرم  یاز من جدا شد و سرش را رو  یدم بلند با

  . گذاشت

  : و زمزمه کرد دیکش می به موها یوار دست نوازش

 یلبات رو حس م یوقت شمیچقدر آروم م یاگه بدون_

  !!یکرد ینم غیدربوسه هات رو ازم   چوقتیکنم، ه

  :چسباندم شیگلو  ریرا به ز لبم

نکنم چون   غ یدر چوقتیه  دمیکنم . قول م ینم غیدر_

 286. کنهیم ریبه دلم سراز یبیتو آرامش عج دنیبوس

  : دو طرف صورتم را قاب گرفتند دستانش

  . تو هم درس ات رو بخون نیی پا رمیمن م_

  . و رفت دیام را بوس یشانیپ

 نیقلبم گذاشتم و خدا را از ته دلم بابت ا یرو دست

  .ناب شکر کردم یلحظه ها



حالم از کتاب و جزوه ام بهم  گریساعت که گذشت د سه

  . خورد یم

  .به بدنم دادم یو کش و قوس زیم یشان کردم رو پرت

 ستادهیدر سکوت کامل بود و رادمان مقابل اجاق ا خانه

  . کردی م یو آشپز

  . افتاد که بسته بود یقرمز شبندیبه پ چشمم

تا از  دمی ام را قورت دادم و خودم را جلو کش خنده

  اتیمحتو  دنیکنم اما با د دیکه پخته بود بازد ییغذا

 تابه یشاخ درآوردم. ا تو رسما

خورد . ا نامش املت   یبه املت نم زشی چ چیه ظاهرا

 یبود ول

به همراه  ،یو فلفل دلمه ا جیهو ،ینیزم بیس گوجه،

  !!گری تخم مرغ و مخلفات د از،یپ

  : زده گفتم شگفت

  ه؟؟ییچه غذا نیا_

  : شاهکارش کرد یروانه  ی ذوق نگاه با



  .املت اختراع خودمه نیخوب شده؟؟ ا_

  ! بعد از خوردنش؟ میری. َنم سی دهنت سرو_

  د،یاحتمال ابتال به اسهال شد یول می ریم ینه نم_

  !!ادهیز

 287 پزه؟؟یرو م نایبا املت، ا یآخه عقل کل ک_

  : را خاراند و بامزه پاسخ داد سرش

  دمیگوجه و تخم مرغ رو که برداشتم د نیخب من ا_

  . کننیهم مظلوم دارن نگاهم م ینیزم  بیو س جیهو

مگه  ؟؟یداریبعد بهم گفتن چرا ما رو برنم نایا ی قاط

 منم دلم به حالشون سوخت، م؟؟یما خار دار

  . زدمشون

 مونیمگه سل ؟؟یگفت و گو کرد نایکه با ا یزد یچ 

  رو نایکه زبون ا یهست ینب

 !! ناموساااخدای_

  ؟؟یفهمیم

  : سر داد ی بلند یقهقهه



مگه  ؟؟یکرد  یقاط نطوریکه ا یزد یتو چ ،یچیمن ه_

  اون بنده زد؟؟یجات حرف م یفیبا س ینب مونیسل

 . دیفهم یرو م  وونایفقط زبون ح خدا

 ها زنمیغذا نم نی. گفته باشم من لب به ا ی حاال هر چ_

!!  

  . موافقم_

  ؟؟ یموافق چ_

محلش  هی. اصال نظرت چ میغذا نزن نیلب به ا نکهیا_

  به زرشک پلو لیتا ادب شه و خودش تبد مینزار

  بشه؟؟

  .آخ زرشک پلو_

  !! هوم دلم خواست_

  .کنار تا خودم دست به کار شم ایخوب ب  یلیخ_

  ؟؟یبپز  یچ یخوا یم_

 . که دلت خواست ی ز یهمون چ_

  واقعا؟؟_



  . اوهوم_

  : دیلبم را بوس یو گوشه  دیکش جلو

  !! جوجه یعشق خودم _

  خچالیاز   جیو هو یبسته مرغ و فلفل دلمه ا کی

 288شدم .  یدرآوردم و مشغول آشپز 

  لشینشست و با موبا یناهارخور زیهم پشت م رادمان

  . رفتیور م

  رادمان؟؟_

  ن رادمان؟؟ 

 جا _

ساالد  کمی  یدرار خچالیساالد رو از  ل یوسا شهیم_

  ؟؟یدرست کن یرازیش

  .ستمیبلد ن_

  : و مات نگاهش کردم رهیخ

 یخوا یمگه م_ 



و گوجه   اریچهارتا خ  ؟؟یست یبلد ن یغول بشکون شاخ

  خواد؟؟یکردن هم بلد بودن م یقاط

  . رفت خچالینگاهم کرد و سمت  چپ

  : برنج را دم کردم به سمتش برگشتم نکهیاز ا بعد

  تموم شد؟؟_

  .آره_

  . خب منم کارم تمومه_

  . مینشستم و مشغول گپ زدن شد کنارش

و با  دمیگذر زمان و آماده شدن غذا، اسباب شام را چ با

  . جا گرفتم یصندل  یرو یخستگ

  .ندادم یتیاهم یول دیکش یم ریت یکم کمرم

  : دی را به هم مال شیذوق زده دست ها رادمان

. کنهی م یشده!! با لبات باز  ییبه به عجب زرشک پلو_

  نه؟؟ ای اش خوبه  افهیمزه اش هم مثل ق مینیتا بب

 289. کهی خوبه نگران نباش . من دستپختم _

  : خورد و گفت یلقمها



. به قول شاعر  ستیتوش ن یاوهو!! بعله خانوم شک_

  !! کوستیهر چه از دوست رسد ن

  . نوش جان_

  . مزه مزه کردم  یلقمه را خوردم و کم نیاول

نمک  یخنده رو کم د،یگنگ ام را د یکه چهره  رادمان

  : دیپاش میغذا یرو

  .نمکش کمه کمیخوبه ها فقط _

  . رفت ادمی یوا_

  : زد یچشمک

  . سرت یفدا_

جو   کیبه همراه استرس امتحان،  یکمر درد لعنت نیا

  . نگذاشته بودند میتمرکز برا

  کیمن همان  یبا اشتها دو پرس خورد ول رادمان

  . پرس را هم به زور خوردم

ظرف ها از پشت در آغوشم گرفت  یشست و شو نیح

  : فرو رفت میموها  یو سرش تو



  . دیچسب یدستت درد نکنه حساب_

  . نوش جونت_

  .یا یتا ب ییرایپذ  یتو برمیم ییمن دو تا چا_

  . تکان دادم و دوباره سرگرم شدم یسر

رادمان رفتم که دستانش را از   یجان سو یو ب خسته

  . دهم فاصله داد و به آغوشش اشاره ز

که نشستم، دستش دور کمرم گره خورد و   شیپاها یرو

 290.  دیگونه ام را بوس

  یآرامش آغوش رادمان کم دیرا بستم تا شا میها  پلک

  یتو یدرد و آالمم را تسال بدهد اما درد، لحظه ا

  . کردیم میبعد رها یو لحظه ا دیچیپ یم بدنم

  . رادمان دور نماند ن یزبیکه از چشم ت دمیگز لب

  : چانه ام زد و سرم را بلند کرد ریز دست

  حالت خوبه؟؟ ز؟؟یدن_

 ی 

  . چشمانش را دوست داشتم نگران



  . رادمان ستمیخوب ن_

  شده؟؟ تی زیچ_

  .حالم بده_

  ؟؟ی چرا آخه تو که خوب بود_

دل درد و کمر درد به جونم  میودیقبل از پر یروزها _

  . . االن هم همون عالئم رو دوباره گرفتم وفتهیم

  ؟؟یهم درد دار یودیقبل از پر یعنی_

  .یودیهم زمان پر  یودیاوهوم هم قبل از پر_

  ؟؟یمسکن خورد_

  .دوباره رخنه کرده یخوب شدم ول   کمیخوردم _

شکمم قرار داد و تنم را به خودش   یچپش را رو دست

  . کرد کترینزد

  : استرس گفتم با

  ! ؟یکن کاری چ یخوا یم_

 291را با زبان تر کرد :  لبش

  .یبهتر شد  دیماساژت بدم شا_



  .اش قرار دادم نهیس یحرف قبول کردم و سر رو بدون

 م یو نرم نرمک شکم و پهلوها دیلغز راهنمی پ ریز دستش

  یکه با حس حرارت دستش رو داد یرا ماساژ م

  . و پوست بدنم حالم بد شد پهلوها

از هم  یرا کم مینشاند و پاها میموها ی رو یا بوسه

  . فاصله داد

ران ام نشست و دوباره مشغول  یرو دی با ترد دستش

  . ماساژ شد

  یاما او فقط حواسش پ دمیو لب گز دمیخجالت کش یکم

  . کارش بود

نامنظم شده  زیاو ن یحال حس کردم نفس ها نیا با

  . است

دهانم را فرو دادم و پر استرس به دستش که  آب

  .انداختم ینگاه دی چرخ یبدنم م  یماهرانه رو

  یباال رفته بود و از درون حس گرگرفتگ ضربانم

  .داشتم



اش  نهیقفسه س یقلبش و گرما نیهم از طن رادمان

 . داز من ندار یمعلوم بود حال بهتر

  : آن با تته پته گفتم کی در

  .اوم ...خوبه رادمان بسه_

  . شد رهیخ   میدر چشم ها قیو عم دیاز کار کش دست

زانوانم گذاشت و با دست  ر یدستش را ز  کیحرف  یب

  . کمرم را گرفت گرشید

  . و به سمت راه پله حرکت کرد ستادیا

  : گفتم آهسته

من  نیبزار زم ؟؟یرادمان؟؟ چرا بغلم کرد یریکجا م_
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 گرفت شیدر پ زیراه اتاقش را ن چ،یرا که نداد ه جوابم

.  

بپرم که وارد  نییبغلش وول خوردم و خواستم پا در

 . قرار داد  نیزم یاتاقش شد و مرا رو

  :و گفتم ستادمیا صاف



  نجا؟؟یا میچرا آورد_

سر   گهیامشب رو تا فردا کنار همد هی  نکهیا یبرا_

  .میکن

لب   ینگاهش کردم که با انگش ت َشست گوشه  گنگ

 : خندان اش را خاراند و ادامه داد

  !! نکن ی انحراف یپرداز  الین منحرف باف ات خ 

 ذه یمنظورم کنار هم بودنه . لطفا تو_

  : داد یخال یام را سمتش پرت کردم که جا ییدمپا

  .کردم رادمان خانن ی پرداز الیخ_

 یحالت تهاجم  یتو یریم هو ی!! یزنیباشه بابا چرا م_

.  

  : و چپ چپ نگاهش کردم که گفت نهیبه س دست

مبحثات رو  ی هیتو اتاقم بق اریبرو کتابت رو بردار ب_

  . ارمیب نیی هامون رو از پا ییبخون، تا منم برم چا

  . باشه_

  .از برداشتن کتاب و جزوه ام به اتاقش برگشتم بعد



تخت اش گذاشتم و شروع به خواندن  یام را رو لیوسا

  .کردم

به همراه  دیداغ و جد  یچا وانیکه با دو ل دینکش یطول

  . برگشت کیک

از نقشه  یک ی یکارش رفت و رو زیسمت م رادمان

  . مشغول شد شیها

کرد،  دایاش سوق پ یکه به اندام مردانه و قو نگاهم

  را محکم بستم و چند بار سرم را تکان دادم میچشم ها

 293افکارم از ذهنم دور شوند . تا

  . در سکوت محض فرو رفته بود اتاق

  : سرم حاضر شد یباال یچا  وانیبعد رادمان با ل یاندک

  رو؟؟  تییچا یچرا نخورد زیدن_

  ؟؟یکردم. تو خورد مشغول بودم فراموش_

  .آره_

  .را از او گرفتم ینشستم و ماگ چا صاف



تخت پرت  یبه بدنش داد و خودش را رو  یو قوس کش

  کیشد و در  نییکرد که تشک به شدت باال و پا

  . برگشت م یلباس ها یرو وانی ل اتیتمام محتو لحظه

شد و  سیبود، کل تنم خ یما گ بزرگ و سر پُر  چون

  . بدنم را سوزاند یچا یداغ 

و نگاهش   ستادمیزده ا رون یاز حدقه ب یچشم ها  با

  . کردم

که  دیخند زی دستش را مقابل دهانش گرفت و ر متعجب

  :گفتم یحرص

 یگوالخ؟ ! من و لباسام رو داغون کرد ی کرد کاریچ_

  !؟ یخندیبعد م

  . از عمد نبود زمیعز خوامیعذر م_

اش   یها را از بدنم دورتر گرفتم که کمتر داغ لباس

  . کند تمیاذ

  : گفت یآمد و با نگران سمتم

  ؟؟یسوخت  یلیخ_

  . کمی_



خنک   ریدوش آب سرد بگ هیحموم  یخب برو تو _

 294. یش

  .شومیم وانهیمرد د نیمن از دست ا آخرش

را   میحرف وارد حمام اتاقش که شدم و لباس ها بدون

  !!کردم یچه خبط دمیزه فهمکامل درآوردم، تا

  به حمام اتاق خودم نرفتم؟؟ چرا

  !!گند ات بزنند رادمان آخ

  . ستیام هم از دستت در امان ن چارهیب مغز

  :نبود پس بلند داد زدم یا چاره

  رادمان؟؟_

  بله؟؟_

 ؟؟ یاریدست لباس و حوله ام رو برام م هی از تو اتاقم _

  . باشه_

آرام  یدوش رفتم و آب سرد را باز کردم که کم ریز

  .گرفتم



از گربه شور کردن خودم، رادمان را صدا زدم و   بعد

  .رفتم رونی حوله ام را گرفتم و سپس ب

پوشاندم، رو به  یحوله را کامل م ی قهیکه  ینیح

  :رادمان گفتم

  برام؟؟ ی لباس آورد _

  . ستادیرا تکان داد و مقابلم ا سرش

  میس دستش را از پشت سرش جلو آورد و رو به رو 

  دنیگرفت که با د

  . مشتش شوک شدم یتو لبا

  . خواب قرمز رنگم در چنگ اش بود لباس

  . چرخاندم شیها لهیبرده نگاهم را در ت مات

 295کرد .   یو سرد نگاهم م یاما خنث  رادمان

از ته چاه بر  ایکه گو ییو با صدابه حرف آمدم  بالخره

  : خواست گفتم یم

  ؟؟یرو چ...چرا آورد نیرا...رادمان ...ا_

  . شیواسه شوهرت بپوش نکهیا یبرا_



  بشه؟؟ یکه چ_

  : باال انداخت  ییهمان لحن سردش ابرو با

  . به همون علت پوشن؟؟یم یچ یلباس رو برا نیا_

  . دمیترس یرادمان م نیلحن و ا نیا از

  !! بزرگ ام بخاطر رابطه نبود، نه ترس

  . من شوق وصال با او را داشتم یحت

بود  ییبزرگ ام به خاطر پدر، پدربزرگ و عمو ترس

  را داده بودند و یکه به ما اخطار فاصله گذار

  . بود یعهد قجر ی کم دشانیعقا

  . است دهیبودم رنگ ام اکنون پر مطمئن

کرد و با اشاره به آن  کیرا دوباره به من نزد لباس

 : گفت

  !!اال یبپوش _

  ...رادمان من_

  .بپوش حرف نباشه_



لحظه به   کینگاه کردم و در  شیابروها انیاخم م به

  .سمت در اتاق رفتم

دردسر  یلذت زودگذر کل کی به خاطر  دینبا رادمان

  !! خودم و خودش بخرد یبرا

  . دمیپر رونیرا باز کردم و با همان حوله ام ب در

و  دیزد و دستم را کش رون یسرعت پشت سرم ب به
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محض وارد شدن به اتاق مشت باران اش کردم که   به

 . وار خنده سر داد وانهیبلند و د

  . دیخند یخم شده بود و م  شیزانوها  یشده رو سست

بردم که   یم یموضوع پ نیواقعا داشتم به ا گرید

 . است ش یو روان پر وانهیرادمان د

  کیزده نگاهش کردم که سمت تخت رفت و با  رتیح

  . دست بلوز و شلوار برگشت 

  : ها را سمتم گرفت و گفت لباس

  . یلباسات !! برو بپوش سرما نخور  نمی خانومم ا ایب_

  شد؟؟یرا...رادمان االن چ_



گل کرد . خواستم  میخرک یدوباره شوخ  زم یعز یچیه_

  لباس خوابت نیسر به سرت بزارم واسه هم کمی

  . هم از اتاقت آوردم رو

  . زد رونیدود ب میحرفش از گوش ها نیا دنیاز شن بعد

حمله کردم و با مشت و لگد به جان اش افتادم  سمتش

  . تخت نشست یکه رو

  . آغوشش فشرد یو مرا تو دیخند یبلند م بلند

  : زد مهیتنم خ یچرخاندم و رو  آهسته

  ؟؟یشیمن م فیجوش نزن کوچولو . آخه تو حر_

  . مردک دراز گوالخ سکته کردم از ترس_

  . رهینترس جوجه ام . من اگه سرم بره قول ام نم_

  : به صورتم گفت رهینگفتم که خ یزیچ

  بعد شنیزشت م رونیب انی عجبا!! دخترا از حموم م_ 

  !!شهیخوشگلتر م  ادیمن از حموم درم خانوم

از  یحساب ؟؟یکه مخم رو بزن یگیرو م نایحاال ا_
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  : گفت زیآم  تمسخر

  .که مخ داشته باشه  زنهیرو م یکی آخه آدم مخ _

  !! مردک کنهی م ینیدهنت سنگ یزبونت تو نکهیمثل ا_

ام  نهین و قفسه ستوجه به حرف ام نگاهش به گرد یب

  . کرد دایسوق پ

 یکنار رفته بود و باال تنه ام تا حدود یام کم حوله

  . مشخص بود

صورتم   یلباس را که مرتب کردم نفس اش را تو ی قهی

  . زد شی به موها  یکرد و چنگ یخال

از خنده و هر و کر چند   یتخت که نشستم خبر  یرو

  . نبود ششیپ قهیدق

  : گفت آشفته

  ی. چند بار با حامیقراره مال من بش یک دونمینم_

  تا من هم بعدش رهیبگ یحرف زدم که زودتر عروس 

رو برگزار کنم اما همش پشت گوش  مراسممون

  .ندازهیم

  : گرفت و ادامه داد یدم



هم نزارن من و تو  گهیاگه تا ده سال د نایا یبا همه _

  که یتا روز  مونمیباز هم منتظر م  م،یبه هم برس

  چیراحته که ه المیخ گهی. اونوقت د یمال من ش رسما

  باهم م یتونیو م میندار چکسیاز جانب ه یترس

  .میباش

بدون ترس و  نکهی. ازمیعز خوامیرو م نیمنم هم_

  و نیا میمدام نگران باش نکهینه ا میاسترس مال هم بش

  . شهیم یاگه بفهمن چ اون

و  مینیبب لمیف هیخوبه. پاشو لباسات رو بپوش تا _

  . میبخواب

را   میشب مبحث ها ازدهیتا   میلباس ها دنیاز پوش بعد

  .تمام کردم زین

 گذاشتم یعسل  یکتاب و جزوه را بستم و رو یخستگ با

.  

شلوارک عوض کرد و با   کی را با  شیلباس ها رادمان

  . برهنه سمتم آمد یباال تنه 



 هیو به تاج تخت تک  دیدست کنارم دراز کش تاپ به لپ
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شانه   یو سرم را رو دمیخودم را باال کش یکم زین من

  . اش گذاشتم

و نه   ستیاسمش چ دانستمیرا پخش کرد که نه م یلمیف

  . ستیچ انشیحال داشتم از او بپرسم جر 

  .خسته شده بودم یلیامروز خ قتایحق

در  میگذشت حس کردم چشم ها لمیکه از ف یساعت مین

  . حال گرم شدن است

کردم که دستش را درون  ری اش جاگ نهیس  یرا رو سرم

  . فرو برد و شروع به نوازش آنها کرد میموها

داشتم که خوابم نبرد   یرا به زور باز نگه م میها  پلک

  هم یرو میکه دوباره پلکها دینکش  یاما طول

  . خواب چشمانم را ربود گریبار د نیو ا افتادند

  یرا توسط رادمان هنوز هم به خوب می موها نوازش

  . کردم یحس م



بود که   نیماند ا ادمیکه  یز یلحظات آخر تنها چ در

  اکتفا یزد و من تنها به هوم گفتن میرادمان آرام صدا

  .کردم

شد و در   دهیکش میشد، پتو رو دهیگونه ام بوس تاینها

 رفتم . ا آغوش گرم او به خواب 

  .شدم داریام ب لیآالرم موبا یبا صدا صبح

او کنارم نبود و از  یاتاق رادمان بودم ول یتو  هنوز

 . آمد یآب م یداخل حمام صدا

  . را قطع کردم یآالرم گوش یسخت به

  . حال بلند شدن نداشتم یهشت بود ول ساعت

  یشده دور کمرش و باال تنه  دهیچیپ یبا حوله  رادمان

  . آمد رونیلخت ب

تخت   یزدم که طرف ام آمد و رو شی به رو یلبخند

  : نشست و گفت

  ؟؟یدیعسلم . خوب خواب ریصبح بخ_

  یبغل تو شهی عشقم. اوهوم مگه م ریصبح تو هم بخ_
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  یدورت بگردم پس تا تو دست و صورتت رو بشور_

  باال واسه ارمیصبحانه مفصل م هی رمیمن م

  . دوتامون

  یمرطوب اش را رو یخواستم اعتراض کنم لب ها تا

  . لبانم گذاشت و کالمم در نطفه خفه شد

  میرفت و من هم بعد از شستن صورتم، موها رونیب او

  .را باال بستم

پر از مخلفات وارد  ینیس کیبعد که رادمان با  یکم

  . میبه خوردن کرد تخت نشستم و شروع یشد، رو

 یو در حال دمی آخر را که خوردم، گونه اش را بوس لقمه

  : رفتم گفتم یم رونیکه ب

بابت همه   یآماده شم برم دانشگاه. مرس رمیمن م_

  .زیچ

  . تا برسونمت سایوا_

اتاق رادمان پا تند  یو سو دمیساعته لباس پوش ربع

  .کردم

  . بود شی موها دنیمشغول سشوار کش نهیآ مقابل



  یصندل ی را از رو راهنشیبه او بودم که پ رهیخ

  . دیبرداشت و پوش

  ی نهیس یرا رو  میبه طرفش رفتم و دست ها آهسته

  یا دهیکش غی و ت  زیر یاش که موها یبرهنه و عضالن

  . دمیگذاشتم و نرم بوس داشت

را در دست گرفتم و مشغول بستن  راهنشی پ یها لبه

  . شدم شیدکمه ها

در سکوت کامل، با عشق به من چشم دوخته   زین او

  . بود

  . از بستن دکمه ها مرا به آغوشش دعوت کرد بعد

  : لب پچ زدم ریز

  .دوستت دارم مرد من یلیخ_

  . انوسیخانوم اق شتر،یمن ب_
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قرار   نیماش  یرا تو مانیاز آماده شدنش چمدان ها بعد

  زدیراست بعد از امتحان من به  کیتا  میداد



  . میبرو

سواالت جواب دادم  یجلسه امتحان با دقت به همه  سر

  . زود بلند شدم یلیو خ

آمد و از   هیاز ثان یزنگ به رادمان زدم که در کسر تک

  . میشهر خارج شد

  یو بچگ رستانی، رادمان از خاطرات دب ریکل مس در

  یگفت و من سرخوش تر از هر زمان پا به پا شیها

  .دمیخند اش

بود و  دهیخر شبیکه د ییبماند که ت ه چلسمه ها البته

  .میباال آورد زیرا ن  مینخورده بود

  . راه بود یحدودا شش_هفت ساعت زدی تا

شد،   دهی چی انگشتانم پ انیرادمان که م یها انگشت

  .دادم ه یتک یچشمانم را بستم و سرم را به صندل

رادمان از خواب   یچقدر بعد با صدا زدن ها دانمینم

  .را نگاه کردم رونیشدم و گنگ ب داریب

  !! صحت خواب خانومم_

  م؟؟یدیرس_



که بابا داده   یبه آدرس گهید قهیچند دق هیآره. _

  . میرسیم

سرم مثال   ری! خ دم؟یخوابم برد نفهم یمن ک یوا_

  . خواستم نخوابم که حواس تو پرت نشه

  .برهینگران نباش جوجه من پشت ُرل خوابم نم_

  . خدا قوت_

  : خانه پارک کرد کی  یزد و رو به رو یلبخند

  . شو ادهیپ میدیرس_

  : که گفت اورمیشدم و خواستم چمد انم را درب ادهیپ

  .ارمیتو برو داخل من خودم چمدون ها رو م_

 301ست؟؟  دهیدر سف نیهم_

  . همونه_

  .را زدم که در باز شد و وارد شدم فونیآ

  . دار بود اطیطبقه و ح کی کی کوچ یخانه  کی

  :و لبخند زدم دمید اطیرا در ح یحام عمو



  ! ؟یحام یسالم. چطور _

  : اخم نگاهم کرد و با مکث گفت با

  . کیعل_

  گانهیپدر زنت نذاشت  نکهی نکنه بخاطر ا یآ  یآ یآ_

  !؟یاعصاب شد یب ادی باهات ب

  .گمشو بابا_

  . لحنش جا خوردم و چپ نگاهش کردم از

 :خانه شدم و بلند سالم دادم وارد

  .میما اومد یسالم اهال_

جز مامان جواب   چکسیساکت نشسته بودند و ه همه

  . سالمم را نداد

  !نجا؟یبود ا چهخبر

باال  یکج کردم و شانه ا نییرا به سمت پا میها لب

انداختم که بابا با خشم و چشمان به خون نشسته، رو  

  به

  . ستادیا میرو



  . لحظه طرف راست صورتم سوخت کی در

شدم  رهیگونه ام گذاشتم و خ یزده دستم را رو رتیح

  . به او
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 ممکن است !! ل محا

  !!نمیبیدارم خواب م حتما

که تاکنون از گل نازکتر به من نگفته، حال صورتم  یکس

  !نوازش کرده است؟ یلیرا با س

  : دیبا نفس نفس غر بابا

  دختر !؟ یکرد ی_چه غلط  بابا

  !! یگیم یفهمم چ...چ ی_با ... با من نمزیدن

من که   دنیبا چمدان ها وارد شد و پس از د رادمان

  . صورتم بود، متعجب به سمتمان آمد یدستم رو

  نجا؟؟یعمو چخبره ا شدهی_چرادمان

  . به صورت رادمان نواخت یمحکم یلیبار س نیا پدرم



به بابا چشم   مثل من با تعجب زیو او ن دمیکش ینیه

  . دوخت

از اتاق ها خارج شده بود، با  یکیکه تازه از  نیمع

  سمت مان آمد و دستش را به قصد یما عصبان دنید

 . بر صورت من بلند کرد نواختن

هم فشردم و دوباره منتظر سوختن صورتم   یرو  پلک

  را از هم فاصله مینشد پلکها یخبر یبودم اما وقت

 .دادم

  یکه رو یبرجسته ا  یو رگ ها ظیبا اخم غل رادمان

  را در هوا گرفت نیبود، دست مع دایاش هو یشانیپ

  و پشت 

  . خودش به من پناه داد سر

 یاون محضر کوفت یمگه تو رتیغ یب که ی _مرتنیمع

  ؟؟یبش کشی نزد یبهت نگفتم حق ندار

 ای رتمیغ ی!! من بقی_حرف دهنت رو بفهم رفرادمان

  ؟؟یخواهرت بلند کن ی دست رو یخواستیتو که م
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  : دیرادمان را گرفت و غر ی قهی بابا

عمو بهم  یبه من گفت روزیچخبره . پر گمی _بهت م بابا

  بهش دمیرو بسپر دست من قول م زی اعتماد کن دن

  .نشم کینزد

  .هستم_خب گفتم رو حرفمم  رادمان

آورد که  ورشیبار عمو محسن به سمت رادمان  نیا

  . را گرفت و مانعش شد شیعمو حسام جلو

چرا  ؟؟یگیدروغ م یمحسن_پسر چرا هنوز دار عمو

  ؟؟یکنی م یمن باز یبا آبرو  یدار

. من نیگیم یفهمم چ ی_بابا به ولال قسم من نمرادمان

  که زدم هستم. هنوز دستمم بهش یحرف یرو

  . گمیرو م قتی. من دارم حق نخورده

  . به اندامم افتاده بود یفیترس، لرز خف از

کردم و حدس و  یرا درک نم شانیکدام از حرف ها چیه

 . در ذهنم وجود نداشت یگمان



را برداشت و پس از  لشیرفت و موبا  زیسمت م بابا

  . را مقابل رادمان گرفت یگشتن در آن، گوش یکم

  یها نیآره؟؟ پس البد دورب یگی_که راستش رو م بابا

  !!گنیخونه دروغ م یتو یمداربسته 

  یرو یجمله حس کردم سطل آب سرد کی  نیسمع ا با

  . شد ختهیسرم ر

کرده بودم که آقاجون قبل از مسافرت رفتن   فراموش

  تا از آمدن کندیخانه و باغ را روشن م  یها نیدورب

  . باخبر شوند یاحتمال دزد

  . را از بابا گرفت یبدون مکث گوش رادمان

دستش گذاشتم  یو دست لرزانم را رو ستادمیا کنارش

  که یلمیف  یبرش خورده یسکانس ها دنیاما با د

بر   یعرق سرد م،یمن و رادمان بود شی ها  تیشخص

  . کمرم شره گرفت یرهیت
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ن مان، ماساژ دادنش، بغل کردن من و بردن  کرد یآشپز

  به اتاقش، رفتن رادمان به اتاق من و برگشتن به



خودش با حوله و لباس خواب، فرار من از دستش  اتاق

  یبا حوله، صبح زود خارج شدن رادمان با باالتنه 

و حوله دور کمرش و برگشتن با صبحانه به   برهنه

  .اتاق

شک  دیدیهم م یگریس دو همه بودند و اگر هر ک همه

  . به رابطه داشتن من و رادمان کردیم

  . دمیفهم یهمه خشونت شان را م نیا لیتازه دل اکنون

  .من و رادمان یقضاوت کرده بودند درباره  زود

 یذره ا یما حت نهایا یاگر بفهمند با وجود همه دیشا

  یم یاز ما عذرخواه  م،یبا هم نکردها یعشقباز

  . کنند

  یتوجه به اظهارات ما، طبق معمول برا یهم ب دیشا

  . خودشان ببرند و بدوزند و تن ما دو نفر کنند

  . شده اند یخال میکردم زانوها حس

رادمان که دستش دور کمرم  راهنیانداختم به پ چنگ

  . نشست و مرا نگه داشت



تاسف تکان  یاز رو یبه آقاجون افتاد که سر نگاهم

  . داد و نگاه از من گرفت

چشمم   یاز گوشه   یچشمانم سوختند و اشک ناگاه

  . دیچک

 : اما خودش را نباخت رادمان

  . دمیم حیرو توض زی_من همه چرادمان

  هان؟؟ ؟؟یدیم حیرو توض ی_چ بابا

ها رو  نیا ی اومده. من همه  شی_سوءتفاهم پرادمان

  نیکوچکتر یسم حتخدا ق یقبول دارم اما به خداوند

  .نداشتم  زیبا دن یعشق باز ای رابطه

  . را باز کرد یزد و عکس  یپوزخند بابا

اتاق رادمان بود و  یمربوط به صبح زود تو عکس
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رادمان و  یبرهنه  یساق پا کیبود  دایکه پ یزی چ تنها

  بود و دهیخواب نیلختش که پشت به دورب یباالتنه 

 . مرا در آغوش گرفته بود تن



  . را باز کرد یبعد پ یحرف کل یب

  . بود انیدر اتاق بسته نما  کیبود و  ک یجا تار همه

  . آمد در اتاق رادمان باشد ینظر م به

  . دیبا پخش شدن صدا برق از سرم پر ناگهان

  . دیچیدر فضا پ یزن و مرد فیخف یآه و ناله ها یآوا

دستم را  رت یاز فرط تعجب باز شدند و با ح چشمانم

  . دهانم گذاشتم یرو

را ساخته بود، صد در صد در   پیکل نیکس ا هر

  !! مهارت داشت یصداگذار

 : با فک قفل شده داد زد  نیمع

  سوءتفاهم شده؟؟ یگی _ بازم منیمع

و  دیکوب نیمع ی  نهیرا تخت س یمات برده گوش رادمان

  : زد ادیهمچون خودش فر

 نیسوءتفاهم شده !! ا گمی_آره هنوزم مرادمان

  یها پیکل نیا ی!! همش دروغه. اصال کهیصداگذار

  رو فرستاده؟؟ مزخرف



  . محسن_هلنا فرستاد عمو

  .شدم شوک

  . ها کار هلنا بود یباز نی ا یهمه  پس

  : زد یپوزخند رادمان

 یپسورد لپ تاپ آقاجون دسترساون از کجا به _

  ! م؟یدیاومد خونه که ما نفهم یداشت؟؟ ک

رفته اون عجوزه  ادتی  نکهی_داداش مثل انیمت ی 

 خانوم،  

 306آقاجونه .  سوگول

او زن   یرا نگاه کرد و به جا نیحسام چپ چپ مت عمو

  : عمو جواب داد

  .حرف دهنت رو بفهم نی عمو حسام_خفه شو مت زن

_تو حرف دهنت رو بفهم زن عمو که به بچه نیمت ی 

 با ینداد ادیات 

  . نکنه یمردم باز زندگ



شدت  میروانه ام کرد که اشک ها یغمناک نگاه نیمت

  . گرفتند

  رهیاز من انتقام بگ خوادی_پس کار هلناست . مرادمان

  به من یآره!؟ هنوز باورش نشده که لو رفتنش دخل

  ! داشته؟ن

 نداد و من گنگ به رادمان چشم دوختم یجواب  چکسیه

.  

  . زندیحرف م یز یاز چه چ دانستمینم

  : تکان داد و مصمم گفت سر

 زیکه من با دن کنمیبه همتون ثابت م ی_اوکرادمان

  .نداشتم یرابطها 

  ثابت کند ! ؟ خواستیم چگونه

  !! مینداشت یکه مدرک ما

  . شد دهیتوسط رادمان به طرف در خانه کش دستم

  : برود برگشت و رو به جمع گفت رونیب  نکهیاز ا قبل

  . نیای مامان شما هم ب ن،ی_زن عمو حسرادمان



  . ترس وجودم را گرفت آشکارا

که از سرم  یچه کند اما با فکر خواهدیم دانستمینم

  . شد خیگذشت مو به تنم س

 307رادمان؟ !   میا ی_کجا بمامان

  .منتظرتونم نیتو ماش رونیب نیایب دی_آماده شرادمان

لب گفتم و او مغموم  ریز یکه آخ دیرا محکم کش دستم

  : نگاهم کرد

  !!مجبورم زیببخش من رو دن_

  ؟؟یکن کاری چ یخوا یم_

  !!به من اعتماد کن_

  .من رو یترسونیم یرادمان دار_

  : شروع به حرف زدن کرد میکه شد لی اتومب سوار

 ی حام یرستانیدب قیهلنا با محمد که رف شی چند سال پ_

  هم یو از قضا رابطه جنس شنیبود وارد رابطه م

  چکسیروز که از دانشگاه برگشتم خونه ه هی. داشتن

  . ادیاز اتاق هلنا م ییصداها هینبود و متوجه شدم 



خودم   یاما به رو ششهی محمد پ دمیکه کردم فهم دقت

  محمد رفت به هلنا گفتم. هلنا هم یو وقت  اوردمین

 ادینگو و قراره ب یز یچ یکرد که به کس التماس

  . اتیچرند نیو از ا یخاستگار 

  : گرفت و ادامه داد یدم

به  نیهم یداره. برا یمنم خب گفتم به من چه ارتباط_

  و محمد ینگفتم . چند وقت بعد حام  یز ی چ چکسیه

 یبا گوش یمست  یو تاپ هم و محمد تو  پیبه ت زننیم

  یرتیغ یکه آره تو ب یبه حام  زنهیزنگ م قشیرف

من تا اتاق برادر زاده ات هم اومدم و باهاش بودم و  و

  رهیو م چسبونهیهم آمپر م یفالن و بهمان. حام

و همه   زنهیم  یفصل کتک درست و حساب هیرو  محمد

  .گهی رو به عمو حسام م یچ

 میکه برا ییزها یچ دنینگاهش کردم و از شن متعجب

  .زده شدم رتیداشتند، ح یتازگ

به بار اومد و محمد انکار   یعیفج  یزیخالصه آبرور_

  کردیزنگ زده و هلنا فکر م یکه به حام کردیم



ته بودم و محمد نگف یچیگفتم . اما من ه  یبه حام من

  که زد . ناگفته یینموند حرفا ادشیچون مست بود 

که هلنا باال آورد،   یآقاجون قلبش به خاطر گند نمونه

  شد . محمد هم بعدش اومد مارستانیب  یگرفت و راه

شون هم  یعروس یهلنا و البته بماند که تو یخاستگار 

  . اومد شیپ یبزرگ یدعوا شد و کتک کار

 308را با زبان تر کردم :  لبم

خوف داشتن از تنها شدن من  نقدریا نیپس بخاطر هم_

  .و تو

  : را تکان داد سرش

من و  دیشن یآره. االن هلنا بعد چند سال، درست وقت_

  . به فکر انتقام افتاد میخونه تنها هست  یتو تو

و گرفتن پسورد از آقاجون هم   یو صداگذار لمیف اون

  . هتشیکار خو د عفر

  . دیبه فرمان کوب یمشت یعصب رادمان

نشستند و من  نیماش یبعد مامان و زن عمو تو یاندک

  .انداختم ن ییاز خجالت فقط سرم را پا



 یب زیتو و دن دونمیعمو _رادمان، مامان جان من م زن

  کار دوننی. همه م ستی به اثبات ن یاز ی. ن نیگناه

 . ست دهیند ریخ اون

پسرم. من به تو و دخترم   گهیراست م_مادرت مامان

  شو!! نه الیخیاز چشم هام اعتماد دارم. ب شتریب

  .کن نه دخترم رو تی رو اذ خودت

  .به مادرم انداختم یبرگشتم و نگاه نیغمگ

  . چشمانم جمع شده بود یدرون کاسه  اشک

هنوز من و  هیبق نی_نه زن عمو شما اعتماد داررادمان

  به همه ثابت کنم دی. من بادوننیرو مجرم م زیدن

  . دختر هنوز باکره ست نیا

  !! حرف خودش بود حرف

چشم  رونیو به ب ختندیر نییدانه دانه پا میاشکها

  .دوختم

  !!روز نحس  نیبه ا لعنت



مقابل مادرم و مادر شوهرم، خودم   دیباالجبار با امروز

  . و تن و بدنم را به دست شوهرم بسپارم

 309شش غروب بود .  ساعت

و با دقت همه جا را   دیچرخ یها م ابانیخ  یتو رادمان

  . کرد ینگاه م

  :گفتم میبغض نهفته در گلو با

  . شو الیخیرادمان ب_

  . هتل نگه داشت کی  ینداد و رو به رو یجواب

  . سه فاز از سرم رد شد برق

  . شدیمبدل م تیحدس ام داشت به واقع اییگو

را گرفتم و التماس وار   شیشود، بازو ادهیخواست پ  تا

  : با اشک گفتم

ثابت شه   هیبه بق  خوامیشو . من نم الیخی ب زیجون دن_

  .بکنه کنهیدرباره ام م یهر فکر  یباکرهام. بزار هرک

  .هنوز بکر ام یدونیبرام که م یفقط تو مهم من

  . ینش تیاذ ادیز دمیقول م زیشو دن ادهیپ_



  .را با دستانم پوشاندم و از ته دل هق زدم صورتم

  .خودت کمکم کن ایخدا

 ادهیگرفت که پ میسمت شاگرد را باز کرد و از بازو در

  .شدم

  . وفتیراه ب زینکن دن  هی_گررادمان

  . آمدند ینگران پشت سرمان م زینعمو و مادرم  زن

  . دستش را دور کمرم حلقه کرد آرام

داشتم وارد هتل بشود اما بدون توجه به هتل   انتظار

  . شد یپزشک کی نیکل کیجلوتر رفت و وارد 

 310.  دمیکش یاز آسودگ ینفس

  ! چرا؟  کینیکل یول

مطب رو به رو و اسم  دنیخروج از آسانسور و د با

  . ستادمیدر، ناخودآگاه ا یرو

  . شدند دهیچ گریکدیذهن ام کنار  یها  پازل

 یمرا نزد پزشک زنان آورده بود تا گواه رادمان

  . ردیبکارت بگ



  .بر خودم نداشتم یو کنترل دمیلرز یم ادیاسترس ز از

  یمطبوع  یگرما زیپالتو تنم بود و مطب ن نکهیا با

  . بود برهیو یداشت اما تمام تنم رو

  . مشغول صحبت شد یرفت و با و یسمت منش رادمان

  : تا بالخره آمد و کنارم نشست دیطول کش قهیدق چند

 کیکه حدودا  میآخر تا یتموم شده ول یگفت نوبت ده_

  .داخل میبر  میتونیاس م گهیساعت د

  دیو رادمان که لرزش بدنم را د دمیحرف لب گز بدون

  : گفت

  سردته! ؟_

  .آ...آره_

 ر 

 گذاشت . ُو میکت اش را درآورد و دور شانه ها ا

  : رو به ما گفت یکه خلوت شد، منش مطب

  .داخل دیبر دیتونی م گهیشما د_



به   یکت اش به سمت مطب رفتم . ُ با استرس نگاه ا

 رادمان انداختم و بعد از دادن ور

که رادمان مانع   ندی ایو زن عمو نخواستند داخل ب مامان

 311حضور داشته باشند .  دیکرد حتما با دیشد و تاک

  .در زدم و وارد شدم لرزان

پشت   یو هشت _نه ساله ا ستیجوان و حدودا ب خانم

  . نشسته بود زیم

 دم،یشن یکه خودم هم به زور م ییو با صدا یلب ریز

  . سالم کردم

  . دینیبش دیی_سالم بفرمادکتر

و مامان و زن عمو رو  می و رادمان کنار هم نشست من

  .مانیبه رو

کمکتون   تونمیمشکلتون رو. چطور م شنومی _خب مدکتر

  کنم؟؟

  . اما نتوانستم میباز کردم تا بگو لب

  : آمد به رادمان چشم دوختم که به حرف مستأصل



  یسالمت بکارت برا یکسب گواه یبرا قتا ی_حقرادمان

  . م یهمسرم اومد

 یبده ول دیبا یقانون یرو که پزشک ی_خب گواهدکتر

  کمکتون کنم . ازدواج  تونمیم نهیمعا هیمن در حد 

  ن؟؟یکرد

  .میدوران عقد هست ی_فعال تورادمان

 یافتاده که گواه ینکرده اتفاق یی_مگه خدادکتر

 د؟؟ یخوایم

 نیقیاعتماد کامل دارم و  شونیمن به ا ری _خرادمان

  اقوام مون ی رو برا یگواه نیدارم که پاک هستن اما ا

  .خوامیم

  . ی_اوکدکتر

  : را با دست نشانه گرفت یرو به من کرد و اتاق پزشک

  . اریلباستم درب  یشما برو تو اتاق کنار زمیعز_

 312من و من گفت : یبا کم رادمان



 نهیمعا ی_خانوم دکتر لطفا ... لطفا به طور کلرادمان

  شونیبدن ا یرو یاز رابطه جنس یاثر  دینیبب دیکن

  . نه ای هست

  . خوب درک کرده بودم یلیرا خ  منظورش

تماس   چیهمه را راحت کند که ما ه الیخ خواستیم او

  . میبا هم نداشت یجنس

  . کنم یم نهی_چشم معادکتر

  . که گفت رفتم یشدم و به سمت بلند

انداختم و  ریکه وارد اتاق شد با خجالت سر ز دکتر

  .دستوراتش را مو به مو اجرا کردم

 یباعث شد چشمه  نیدرد داشتم و هم نهیمعا نیح

 . دیایاشک ام دوباره به جوشش درب

  : دیپرس نهیمعا نیح  پزشک

  شک داره؟؟  . شوهرت بهت زمینباشه عز یفوضول_

  .. خانواده هامون به من و شوهرم شک دارنریخ_

  !! ها یریسختگ  نیعجب . امان از ا_



  : گفت قهیندادم که پس از چند دق جواب

  .رونیب ایتموم شد گلم لباسات رو بپوش و ب_

  . میرفت رونیو با دکتر ب دمیرا پوش میلباس ها  عیسر

مشاهده نکردم . بکارت  یاز رابطه جنس ی_من اثر دکتر

  .شون هم سالمه

 313تکان داد :  یسر رادمان

  . دیس یمختصر هم بنو یگواه هی _لطفا رادمان

زن عمو و  یرا نوشت و من نگاهم به سو  یگواه دکتر

  ما ی رهیخ  یکرد که با دلسوز دای مامان سوق پ

  . بودند

  .زدم شانیبه رو یتلخ لبخند

 ابانیخ یگرفته بودم و کالفه از شلوغ یدیشد سردرد

  . دمیکش یلب پوف ریها، ز

  : و پچ زد دیکش ششیبه ته ر یمتفکر دست رادمان

چجور سفر رو زهر مارمون   یالک یالک نی توروخدا بب_

 بهم،  ختنیاعصاب مون رو ر یکردن !! حساب



  . عالم رو هم بهمون زدن یها  تهمت

خانواده فقط حرف مردم  نیکه ا هی _ عمرمامان

  کنن یم یخودشون رو قربان  یواسشون مهمه. بچه ها

  .مردم ثیحرف و حد بخاطر

نداره.  تیبرام اهم ی_من که حرف مردم ذره ارادمان

  نیرو بردم چک آپ فقط واسه ا زیاالن هم اگه دن

بشه  تیوارد نشم و اون اذ یا گهیکه از راه د بود

  یگواه ی برا  یزنم رو  خواستیوگرنه عمرا دلم نم

دارم   ینطوریطرف اون طرف ببرم . چون ا  نیا بکارت

  . خداکنمیم نیاش توه تیبه شعور و شخص

  یجلو یبارها حالم بد شد ول روزیو د شبیکه د شاهده

  زیخواستن دن شیآت  یخودم رو گرفتم. بارها تو

اما سمتش نرفتم . بارها دستم رفت سمت بدنش  سوختم

  . دمی اما پا پس کش

 : گرفت و ادامه داد ینیسنگ دم

چرا؟؟ چون قول داده بودم. به خودش، به عمو، به _

  آش نخورده و دهن شد؟؟ی. اما آخرش چ نیمع



  !!سوخته 

عمو _حرص نخور دردت به جونم. فراموش کن  زن

  .امروز رو

کنم مادر من؟! بزار برسم _چطور فراموش رادمان

  که اون رمی مارموز بگ یهلنا  نیاز ا یحال  کیتهران 

  .دایناپ سرش

ادامه  گهی_حق با مادرته رادمان . فراموش کن دزیدن

  . نده لطفا

فراموش کردن  یجا  گهید یکی نیا زمی_نه عز رادمان

  .نداره

  تیرو . ماه یباز نیکنم تموم کن ا ی_خواهش مزیدن

 314هلنا واسه همه آشکار شده ست .

  . ابروانش کور تر شد انینداد و تنها گره م یجواب

  یداغ عیرا به پنجره چسباندم که حس کردم ما سرم

  . کرد دایپ انیجر  میپاها انیم

  : فشردم و گفتم میچشمانم را با انگشت ها ی گوشه

  .داروخونه نگه دار هیرادمان کنار _



  چرا؟؟_

  . دارم ازین لهیشدم وس ودی کنم پرفکر _

  . باشه_

  : را متوقف کرد نیماش

  بخرم برات؟؟ یچ_

  .رمیخودم م_

  . خرمیخودم م ی خوا یم ی. بگو چ خوادینم_

  . بسته قرص هیبا  یبسته پد بهداشت هی_

برگشت که درونش چند بسته پد و  لونینا  کیو با  رفت

  . قرص بود

  . گذاشتم و تشکر کردم فمیک  یرا تو همه

را  نیماش ییکذا یساعت بعد مقابل همان خانه  مین

  .میپارک کرد و وارد شد

راست به   کی خانه  یکدام از اعضا چیتوجه به ه بدون

  . از اتاق ها رفتم و در را بستم یکیسمت 

  . دمیفرش دراز کش یرو یخوردم و گوشه ا یقرص



  . شروع شده بودند روزیاز د دتریشد میدرد ها دل

 زدیداشت با خانواده حرف م رونیرادمان که از ب یصدا

  و آهسته پلک دمیرا شن دادیم حیتوض شانیو برا

  . هم نهادم که خواب چشمانم را ربود بر

 315:  انوسیش خانوم اق یرایو

نه ام  یس یقفسه  یرو  یاحساس حرکت دست  با

از خود د  یاندک یپلک باز کردم و رادمان را در فاصله

  . دمی

  . کردم و چشم در اتاق چرخاندم یزیر  اخم

  . نبود ی گریس د  چکیمن و او ه  جز

  : دار گفتم خش

  !رادمان؟ ی کردیم رکایچ_

  : عقب رفت و پچ زد یکم

لباسات رو عوض کنم  خواستمیکردم م دارتیببخش ب_

  خواب یرخت خواب بخوابونمت که تو  یو رو 

  . ینش تی اذ



  . تم را درک کردم  یموقع تازه

و من با همان لباس   دادیشب را نشان م ازدهی ساعت

  . فرش خوابم برده بود یو رو  ی  رونیب یها

  : بلند شدم یسخت به

  .زم یکنم عز  یخودم عوض م _

س شدم تا تعو  یرا برداشتم و وارد سرو میها  لباس

  .شان کنم ضی

  . که آمدم رادمان هنوز همانجا بود رونیب

پسرها در اتاق د  یه  یبودم او و بق دهی که شن  نطوریا

اتاق مخصوص من، لنا و   نیو ا  دندیخواب  یم ی گری

  دنا

  . بود

من انداخته بود، دراز  ی که برا یرخت خواب  یرو

  . غرق در افکارش بود  دایده و شد  یکش 

  .تشک نشستم یرو  آهسته

لب گفتم که  ری ز ینم را از درد گاز گرفتم و آخ یریز لب

  : دا کرد و گفت ینگاهش سمت من سوق پ 



 316  ؟؟یدرد دار_

  .جنباندم دییرا به نشانه تا سرم

  : را از هم باز کرد و به آغوشش اشاره زد شیها دست

  بغلم؟؟ یایم_

  : به در بسته انداختم که با غم پچ زد ی نگاه دهیترس

شهر  ینترس !! بزرگترا خوابن، بچه ها هم رفتن تو _

  .انیبزنن حاال حاال ها نم  یچرخ هی

  شیبازو یو سرم را رو  دمیحرف دراز کش  یب

  . گذاشتم

  ید و آنها را به باز  یم لغز  یموها انیم  انگشتانش

  . گرفتند

که  یفرو رفتم و اندک درد  ی نی ریش  یخلسه  در

  . داشتم فراموشم شد

  !بد شد مگه نه؟ یلیخ_

  یریش  قیمن بودم که بعد از آن دقا نین نوازش ا 



مان را  ان یحرف رادمان، سکوت م یب یها  دادن

  .شکستم

  : دیم را بوس  یموها  یگرفت و رو  یدم

  . تار موت هی یفدا_

  :بغض و لرزان گفتم با

  . دلم شکست ی ل یمن خ یول_

بازوانش فشرد و کمرم را آماج  انی شتر م یب مرا

  : قرار داد ش ینوازش ها 

تو  یآدما کارشون دل شکستن و قضاوت کردنه ول_

 317غصه نخور !! 

  : دیام را بوس قهیشق

تت کنه نه احساس   یاذ  یکس زارمیتا من باهاتم نه م _

  . یکن ییغم و تنها

 ام راه گرفت ین یب یغه ی ت یهوا رو  ی اشکم ب قطره

.  

 بان و حام  یو همه جا پشت شهیرادمان هم  ی 



  . بود من

 یو ترکم م  یکه همه پشت ام را خال ییوقت ها  یحت

  و ماندیمن م  یآخر پا به پا   یکردند، او تا لحظه 

تا من احساس   دیخر  یراه را به جان م یها  یسخت

  . نکنم ییتنها

  . اشک را پاک کرد یگفت و قطره یاشکم نچ دنید  با

  :و گرفته گفتم دمیام را باال کش ین یب

کردم که خدا تو رو به عنوان  یچه کار خوب  دونمینم_

  .ثواب و پاداش کارم برام فرستاده

عوض   یرو لبش جا خوش کرد و برا  یزیر  لبخند

  : وارد شد یمان از در شوخ یکردن حال و هوا 

که بق  یکرد  یکار هیواال واسه منم سواله !! البد _

  !! دخترا نتونستن بکنن ی هی

  : کش آمدند یاندک میبه شانه اش زدم و لب ها  یمشت

  !! بدجنس_



کرد که نگاهم   یلبش کمرم را نوازش م  ی لبخند رو  با

  . ثابت ماند شی لب ها یرو

  : گفتم آهسته

ترسم   یم گهیسرمون آوردن که د  ییچه بال  نیبب _

  !! لبات رو ببوسم یحت

 : اش نشست  یشانیرو پ یاخم

ه  و  زیچ چ  یمن باهاتم از ه  یترس چرا؟؟ تا وقت_

هرکس که بخواد  ینترس !! اصال گور بابا  چکسی

  پشت

 318نشد .  یشد و چ یحرف بزنه و بگه چ  سرمون

  : گفت دیرا جلو آورد و با تاک  سرش

رو از  یزندگ یه لذت ها  یبخاطر حرف بق  چوقتیه_

  !! غ نکن یجفت مون در

و لب  دیتنم چرخ  ین حرف رو یبعد از ا بالفاصله

  . فشرد میلب ها  یو محکم رو  قی را عم شیها

م را   یدادم که لب ها رونیحبس شده ام را ب  نفس

  . دیبوس یتابانه م یو ب دیلبانش کش انیم



  !! با او بود حق

  . مینبود  بهیو او غر  من

  .م یو شوهر بود  زن

  !! با او بود حق

را بخاطر حرف مردم از خودم  یزندگ یلذت ها دینبا من

  . غ کنم ی و خودش در

  .درنگ گردن اش را نوازش کردم و همراهش شدم یب

بودن کنار هم و داشتن هم،  ینگونه برا  یدو نفر ا ما

  . م یکن یم کار یتوانست  یو نم میتاب بود  یب

ن  یداغ و دلنش یدر لذت نوازش ها و بوسه ها غرق

  . اتاق باز شدرادمان بودم که ناگهان در 

خمارم را باز کردم و همان طور که سرم را  چشمان

  تنم یکردم رادمان را از رو  یسع دم،یکش یعقب م

  . کنم بلند

گرفت و تنها سرش را به سمت در  یدم بلند  رادمان

  . چرخاند



به ما  رهیبودند و خ  ستادهیو دنا مات برده کنار در ا لنا

  . بودند

  : گفت یکرد و با لبخند کج  یمصلحت  یسرفه ا دنا

تون نگذشته بابا  یساعت از شاهکار قبل شی هنوز ش _

  . حاال ما به درک مراعات حال دیکن  تیکم رعا ی

 319!!  دیرو بکن خودتون

تنم رد شود، دستش را  ینکه از رو   یبدون ا رادمان

  . سر خودش اهرم کرد ری کنار سرم و ز

  : اخم رو به دنا گفت با

 ین یا  گهید  چکسینه به تو، نه به ه  شیفوضول _

راه به راه  خوادیومده بچه جون !! زنمه دلم م 

  ببوسمش و

 ی چ احدالناس   ینم به ه  یب یکنم . الزم هم نم  بغلش

  . جواب پس بدم 

  . دیدر را بست و خند  لنا

و سپس  دی را اول به سر لنا کوب یبالش یحرص  دنا

  : سمت رادمان پرت کرد



خواد واسه  ین جماعت هر جور دلشون م یر من. ا 

  . نمونهدوزنیو م  برنیات م

 براد گمیمن واسه خودت م _

  خودتون گهی. ا اش رو د  نی دیبه چشم د  علنا

  : د و خونسرد گفت یبالش را در هوا قاپ  رادمان

ن جماعت به   یحرف ا یول   تیممنون از دلسوز _

  !! ستیشست پام هم ن 

  ییشدم که لبخند دندان نما  رهیدهان باز به رادمان خ با

  سهیاتاق لنا و دنا از خنده ر یزد و در آن سو 

  . رفتند

  . اش گرفتم نهیاز س یشگونیو ن  دمیخند  زیر

  . آزارت نده هیگفتم که حرف بق  ی_خود دان دنا

 د ی. اگه د  ستیمهم ن_حرف مردم واسه ام اصال رادمان

  رو بردم پزشک زنان فقط واسه زیامروز هم دن ی

تش نکنه   یاذ  هیبق  یبود که حرف و نگاه ها   نیا

ن  یز حساسه اما من پوست کلفت تر از ا یچون دن

  حرفام و



  .روم نداره ی ر ی تاث زایچ نیا

  . کردم شیخودم او را ستا الیلبم در خ  ی لبخند رو  با

نشوم.  تین بود که من اذ  یبخاطر ا   کردی هر چه م  او
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بودند که  شانی و لنا مشغول انداختن رخت خواب ها  دنا

  یسرش را کم میلب ها  دنیرادمان به قصد بوس

  . کرد خم

  :اخم تشر زدم با

  !!نجان یدخترا ا کشمیرادمان خجالت م_

  یاندک با صدا یو در همان فاصله  دیکش یپوف رادمان

  : بلند گفت

من زنم رو  دیه لحظه چشماتون رو ببند  یدخترا _

  .ببوسم و برم

  . م گرد شدند یچشم ها شتریوقاحتش ب نیا از

لنا رو هم   ی_حله داداچ من چشام رو بستم . چشما دنا

  .گرفتم



به آن دو خم شد و بوسه  یم نگاه  یبعد از ن رادمان

 . لب ام زد یرو  یا ی در پ یپ یها

از گوشه لبم گرفت که  یگاز نسبتا محکم زیآخر ن  در

  . دیکردم و بالخره عقب کش  یآرام یناله

گفت و از  ریشب بخ  د،یکه کش  ی قیاز نفس عم  بعد

  . اتاق خارج شد

 یکه مشغول توض ییشده بودم به راهنما  رهیدقت خ  با

  . م، بود یکه در آن قرار داشت یح دادن در مورد مکان

 ی  زدگردین چند روز درحال   یا ینوه ها و عمو حام با

  .م یبود 

آن روز نحس از من و رادمان   ین فردا یو مع  پدرم

  . کردند از دلمان درآورند یکردند و سع  یعذرخواه

وقت چ  یه  یبودم شان ول  دهیبخش  نکهیا  با

جا و در پس آن،  یقضاوت ب  نیا شدی فراموشم نم 

  که به پا یجنجال

  . بودند کرده



چخماق و بازار مسگرها   ریام  یبه مجموعه  روزی د

  یبرا  یکامل مس یآشپزخانه  سیسرو  کیو  میرفت

 321.  دمیام خر  هیزیجه

  ی لیکه خ میورهرام بود  یدر آتشکده  زین اکنون

  . دیرس  یبه نظر م ی  زی مکان جالب و شگفت انگ

 یلیخ  ینجا معبد  یطور که متوجه شده بودم ا نیا

 یدر اتاق  یسال است آتش 15۰۰ب بود که  یعج 

  خاص

  . معبد روشن است و هنوز خاموش نشده نیا  درون

توانست از نزد  ینم  یخاص کس  یبجز افراد  البته

دن از پشت ش  یبه د  دیو تنها با  ندیآتش را بب  کی

  بسنده شهی

  .م یکرد  یم

  . بود بایحوض ز کیمعبد هم  رونیب

جذاب بود و البته بماند که   یلیساختمان هم خ یمعمار

  !! رادمان عاشقش شد



 گذشت یبه ما خوش م یچند روز کم نیرا شکر ا   خدا

.  

  : دیفشرده شدن دستم، سرم سمت رادمان چرخ  با

  زه؟؟یخاله ر  ییکجا_

  . راهنما بود ین جام. حواسم پ  یهم_

 میبر  ییم دوتا  یبچه ها رو قال بزار  هینظرت چ _

  عشق و حال؟؟ 

ن  یهم یعشقم ول  انتیپا  یممنونم از لطف ب _

 ستیکم ن  ثی هم پشت سرمون حرف و حد  شیجور 

  که حاال

  .م یبهش دامن بزن شتریب نخودمو

 : حوصله گفت یو ب  دیکش یپوف

ه   یمن مهمه بق یبرا یلی. حاال انگار خ  زیدن الی خیب_

  !! گنیم یچ 

 م. اصال با تو تا ته جهنم رفتن هم خوشه یحله بر _

!!  



لبش جا گرفت و تا بچه ها   یگوشه  یزیر  لبخند

  .م یو از آنجا دور شد  میزد  میسرگرم بودند، ج 

  : گفت دییپا یبغل را م نهیکه آ یدرحال  رادمان

  ؟؟یکنیم دایباغ دولت آباد رو پ  شنی لوک زمیعز_

 322م اونجا؟ !  یبر  ی خوایم_

  .ه ی قشنگ یجا_

  .باشه صبر کن_

مورد نظرم را   شنیتا بالخره لوک  دمیدر مپ چرخ یکم

  .کردم دایپ 

را لحظه به لحظه به او گزارش دادم که به   آدرسش

  . سمتش حرکت کرد

  . با و دلنواز بود یبود اما هنوز هم ز زیپائ  نکهیا  با

که اطرافش درخت ها   یو پر آب لیبزرگ، طو  حوض

  . بودند دهیسر به فلک کش  یی

  !! ن منظره یالعاده بود ا فوق



ن فاصله   یکه از ا یبلند  ریحوض بادگ  یانتها  در

  . هم مشخص بود، نظرم را جلب کرد

کرده بود که باعث  دنیشروع به وز ینسبتا سرد   باد

  . شد به خودم بلرزم

کردم که در آغوش رادمان  کتریرا به خود نزد  پالتو

  . فرو رفتم

  . کرد کیرا در دستش گرفت و به لبش نزد  دستم

نرم پشت دستم نشاند و سپس آن را مقابل  یا بوسه

  : صورتش گرفت

تو رو خدا دستاش رو نگاه کن . چقدر دستات کوچولو _

  !! ان

انگشتان خودش فشرد و  انیکه دستم را م  دمیخند  زیر

  : اُور کت اش فرو برد و گفت بیدرون ج

نکه   یاز ا ترسم یرم م  ی  گیهر وقت دستات رو م_

  . بهشون وارد کنم و خرد شن یفشار هوی

که خلقت  ستیمن ن  ری!! تقص گهیکنم د  کاری خب چ_

 . خداست



  : پچ زد یشد و با لحن اغواکننده ا قیم دق یها لهیت در

  !!خلقت خدا برم من نیقربون ا _

 323ذوق مرگ شدند .  یاز خوش  میتک سلول ها  تک

م و شتر در آغوش گر یزدم و ب  شیبه رو  ی لبخند

  .مردانه اش گم شدم

 یش هوش از سر آدم م  یمرد رسما با کار ها نیا

  . پراند

دوست  دنیبزرگترها به د  میخانه که برگشت  به

  پدربزرگ رفته بودند و فقط جوانان در منزل حضور

  . داشتند

 شنهادیپ  یرو به بچه ها کرد و با شعف خاص یحام

  : داد

واسه شام  هیدار حضور ندارن، نظرتون چ  یچرب ی 

  م؟؟ی ر یکله پاچه بگ

  _حاال که بزرگترایحام

  :ام دادم ینی به ب  ی نیچ



  نهی_کله پاچه! ؟ اونم واسه شام؟ ! اوال که سنگ زیدن

 یواسه شام نم چکسی دوما ه اره،یم  یخواب یو ب

  !! خوره

وقته کله  ی لیداره!؟ خ ی ن_نه بابا چه اشکال   یمت

  . م یپاچه نخورد 

تا حاال کله پاچه   یمن ک  نی_خب خودتون بخور زیدن

  بار دومم باشه؟؟ نیخوردم که ا 

  : چپ نگاهم کرد و رو به جمع گفت یحام

  !پس کله پاچول حله؟_

  !! ه ی_هوم عالدنا

 موافقت شان را اعالم کردند زین رادین و ه یو مع  لنا

.  

 سکوت کرده بود به حرف آمد ان رادمان که یم نیا در

:  

  . خورمیمنم نم _

  !! غذاها رو برات داشت ی 

 _تو چرا حضرت واال؟ ! تو که کله پاچه حکم خدا یحام



چون دوست  زیدن  ی_هنوزم دوست دارم ولرادمان

  هینکه  یا ایواسه شام  رون یبرمش ب  یم اینداره، 

  ی زیچ

 324م.   یکن یدرست م  رمیگیم

  .دمیپاش  شیبه رو  یپر مهر   لبخند

 : چهره اش را جمع کرد یحام

  !! بدبخت لی اه اه زن ذل_

  . _خفه شورادمان

  : رادمان نشستم و دستش را گرفتم کنار

با بچه ها کله پاچه بزن من خودم  یتو اگه دوست دار_

  . خورم یم کنمیآماده م ی زیچ هی

  : کرد یاش چسباند و نچ  نهیرا به س  سرم

  . چسبه یزنم نخوره به منم نم  یوقت_

عشقت کله پاچه ست . من   دونمیقربونت برم من که م_

  ... زیچ هیخودم 



 ن ام گفت یش یتوجه به سخن پ یو ب دی کالمم پر انیم

:  

  م؟؟یبخرم امشب کباب بزن  گریدل و ج_

  .را بلند کردم و آب دهانم را قورت دادم سرم

  شتریب  یچه از کله پاچه متنفر بودم، همانقدر و حت هر

  .بودم ی از آن عاشق دل و جگر م 

  :گفتم و دستم را دور کمرش قفل کردم  یکشدار هوم

  !! هیفکر ناب_

  .امیو م خرمی م رمیو بچه ها م یخوبه. پس من با حام_

و نفسم را همانجا خال  دمیکش میلب ها  انیرا م  گردنش

 325کردم .  ی

  :خورد و پچ زدم یمحسوس  تکان

  . ممنونم ازت_

ن   یو مع یرا با لبانش مهر کرد و همراه حام  می موها

  . از خانه خارج شدند



ک کردم و کنار رادمان  یبه خودم نزد  شتریرا ب  پالتو

  . ستادم یا

هوا سرخ   یبخاطر سرما   ش یو گوش ها ی نیب  نوک

  . شده بودند

 یاش را رو  یبه خودم چرخاندمش و کاله هود  رو

  یکه با اخم دست برد تا آن را از رو  دمیسرش کش

  :بردارد اما مانعش شدم سرش

  ! ؟ی کنی م  یرادمان چرا لجباز  یلبو شد  هیشب_

  . ادیبدم م _

جگر   یها خینگاهش کردم و پس از آن به س  چپ

  . دوختم چشم

  . لنا حواس مان به سمت او معطوف شد یصدا با

 ایاالقل تو ب  خورهیکه کله پاچه نم  زی_داداش، دنلنا

  .بخور

  . زمیعز  خورمی_نم رادمان

  :و رو به لنا گفتم برگشتم



  . براش لطفا اریکاسه ب هی  خورهی چرا م_

  !! زی_دنرادمان
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  ن داخل؟؟ یا ی_مگه نم لنا

شام بخور   اط یح  یتخت تو یرو  می خوای_نه م زیدن

  . می

  . ارم ی_باشه االن ملنا

  .را چاک دادم شمیروانه ام کرد که ن یچپ نگاه رادمان

اما بخاطر  زندیکله پاچه له له م یته دلش برا  دانستمیم

  ستیآن نفرت دارم حاضر ن یمن که از بو و مزه 

  . بخورد

  یبرا یرابی از کله پاچه و س یبزرگ  ی که کاسه  لنا

  یخودم را گرفتم تا با استشمام بو   یرادمان آورد جلو

  .عق نزنم اش

خودمان برداشت و  یخ جگر برا یهم چند س رادمان

  . ردبچه ها بب یرا به لنا داد تا برا یمابق



لقمه را با لذت درون  نیم و اول  یتخت نشست یرو

  .دهانم جا دادم

هم بدون حرف ابتدا دل و جگر و سپس کله  رادمان

  . پاچه خورد

او بود قطعا معده و دل و   یجا  ی گریهر کس د  اگر

خت اما او بدن و معده اش   یریروده اش به هم م 

  یقو

ناجور به هم  ب یترک  کیحرف ها بود که با  نیاز ا  تر

  . زدیبر

  : شکمم گذاشتم یو دستم را رو   دمیکش  عقب

  !! خوشمزه بود یلیدستت درد نکنه رادمان خ _

  . نوش جان_

گرفت و دستش را به سمت من  ی رابیاز س  یا لقمه

  : دراز کرد

  . خوشت اومد دیلقمه بزن شا هی_

  :رو گرفتم دادم و نیام چ  ین یب به

  . شهینه توروخدا حالم بد م_



بد  یکنیاونقدرام که فکر م دیامتحان کن حاال شا _
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ن  یرا ناچارا گرفتم و به سمت دهانم بردم اما هم لقمه

  .ش به مشامم خورد عق زدم یکه بو

  .دهانم را گرفتم یرا پس دادم و جلو لقمه

حالم بهتر شد و رادمان از  دمیکه کش  ی قینفس عم با

  . اصرار نکرد  گریآمد و د  نییموضع اش پا

خارج شد  اطیح  یتو  یس بهداشت  یاز سرو رادمان

  . تاب نشسته بودم آمد یو به سمت من که رو

تاب در حال حرکت بود که خودش را جلو کشاند و  ی 

 صندل یحرکت بدن اش را رو  کیدر 

  تاب پرت 

 . کرد

که تاب حرکت اش شدت گرفت و رادمان  دمیکش ین یه

  . گوشه لبش کج شد

زد و تاب را به حرکت   نیبه زم  یاش ضربه ا  یپا  با

 . درآورد



 دمیتاب کش یفلز یرا به سمت دسته  میو پاها  دمیچرخ 

  .دراز شدم یصندل یبا رو   یو تقر

س  یدر آغوش رادمان کشاندم و سر رو  زیرا ن  تنم

  . اش گذاشتم نهی

درون  گرشیدور شانه ام قفل شد و دست د  دستش

 . به حرکت درآمد میموها

نه اش شده   ی س یاز ناز و نوازش ها و گرما سرمست

  . آمد یتاب م یلوالها  ریو ج  ریج  یبودم و تنها صدا

کردم اما دل کندن از رادمان و  یسرما را حس م  سوز

  . دشوار بود میداخل رفتن برا 

  .م را در بغل گرفتم ی و دست ها دمیخودم لرز به

در  شینفس ها  نیخم شد و هرم دلنش یکم رادمان

  : صورتم پخش شد

  سردته جوجه ام؟؟_

  : دندیلرز یم از شدت سرما م  یها لب

  .هوم_

 328گرمت کنم؟؟  ی خوایم_



 یو رو  دیرم را تکان دادم که مرا باالتر کشفکر س یب

  . نشاند شیپاها 

  . کمتر شده بود زیمان ن  یصورت ها  یفاصله  اکنون

نه اش  یکمرم چنگ انداخت و باال تنه ام را به س به

 . فشرد

 زیو دست آزادش ن  دیخودش را جلوتر کش یهود  کاله

  . پشت گردنم نشست

از خودش قرار  یکم یرا جلو آورد و در فاصله سرم

  کاله صورتم را پوشانده یکه لبه ها  ی داد به طور 

  . بودند

مرطوب و داغش رو  یدر چشمانم بود و لب ها رهیخ

  .دنیجز به جز صورتم در حال چرخ  ی

که در صورتم پخش م  مانیهر دو  ینفس ها یگرما

  . دفراموشم ش طیمح  یسست شدم و سرما شد،ی

سوزانش نقطه به نقطه صورتم را به آتش   یها بوسه

  لرزانم متمرکز یلب ها  یرو   تیو در نها دیکش  یم

 . شد



م  یدست ها زیو من ن دیبوس ینه م یآرامش و طمأن با

  . اش کردم یرا دور گردنش انداختم و همراه

 . م تمام شده بودند یلب ها  لرزش

شدم و   یاز قبل در آغوشش سست م  شتریلحظه ب هر

  یتاب م یاگر دستش پشت کمرم نبود قطعا از رو

  .افتادم

و در  دیکردم که پس کش یم  ریدر آسمان ها س  هنوز

  : پچ زد یزیاز صورتم، با لبخند ر  یفاصله اندک

  ؟؟ یاالن گرم شد _

  .بردن ادمیبوسه هات سرما رو از  یآره. گرما _

  : باال انداخت ابرو

  !! من حکم شوفاژ رو برات دارن یپس لب ها  _

  . ش رو دارن یاز اون هم باالتر. حکم آت  _

شانه   یپر رنگ تر شد و من هم سرم را رو  لبخندش
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هر وقت من رو  ی دیفهم یتا م  یمن بود  یکاش جا_

  . یاریم  مونمیسر عقل و دل و ا  ییچه بال  یبوسیم

  !! تونم بفهمم یم  یول ستمیتو ن  یجا_

  : دمیپرس کنجکاو

  ! ؟یبفهم یتون یچطور م_

مشهود بودند، با  شیخنده در صدا یکه رگه ها یحال در

 : ُهل داد شتریاش تاب را ب یپا 

بدون  یمن رو خورد  یقه لبا  یکه ده دق ییاز اونجا _

  .یدهنم بکن یتو  یکله پاچه یبه بو  ینکه اعتراض یا

  . فراخ شدند و در پس آن صورتم جمع شد میها  لهیت

  !؟ دیبه فکر خودم نرس  چرا

 یبود که من آنقدر در وجود رادمان حل م نیهم  قتیحق

  . شدم یغافل م زیشدم که از همه چ 

نه اش زدم که قهقهه اش به هوا  یبه س یمشت

  . برخواست

  !اه رادمان گندت بزنن چه وقت ضدحال زدن بود؟_



 قیحقا  ،یهمون طور که خودت خواست   زمیخب عز _

  .شدم ادآوریرو بهت 

  . لبش بود ینگاهش کردم و او هنوز لبخند رو  چپ

 ی ریم، دنا در اتاق مشغول تصو یخانه که شد  وارد

  . بود اریگپ زدن با کام 

  . رفته بودند رونیدور دور به ب  یبرا رادین و ه یمت

 یون لش کرده و نود تماشا م  ی زیمقابل تلو یحام

ن و لنا سرگرم گپ  یسالن مع  یکرد و در آن سو

  زدن
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  .چشم دوختم یو ینشستم و به ت یحام کنار

وقت د  چی که ه  یون  ی زیتلو  یتنها برنامه  دیشا

نو د عادل   نیم کسل کننده نبود، هم  یبرا  دنشی

  پور یفردوس 

  . بود

رفت تا صحبت   اطیتلفنش زنگ خورد و به ح رادمان

  . کند



برداشتم و گاز  یبیوه، س   یظرف م یشدم و از تو خم

  .زدم

 یبا پشت خط   یجد  یلی به رادمان بود که خ  چشمم

  . گفت یاش سخن م

به  یاش ضربه ا یبا نوک انگشتان پا  یحام ناگاه

  .دمیمتر به هوا پر  کیم زد که  یپهلو

  :را چاک داد که اخم آلود نگاهش کردم ششین

  ! مردک؟ یمگه مرض دار_

  : اشاره کرد نیخنده به لنا و مع  با

کن که    ی زیچ ،یسرفه ا هیداداشت رو نگاه !! _

تو فاز   رنینجا نشسته وگرنه االن م یبفهمن خانواده ا

  دل و

  . شهیم طیو اوضاع خ  قلوه

داره؟! اونا محرم همد   ی خب به من و تو چه ربط  _

  .ریچشمات رو بگ  یان . تو جلو گهی



پ  ارمیکام  ست،ین  شمید نه د !! من االن زنم پ _

ن وسط فقط تو و رادمان و مع  یست . ا یدنا ن  شی

  و لنا سود نی

  .نی کرد

  ... زنت رو ی خواستیخب به من چه؟ ! م _

  : دی حرفم پر انیم

  . شهیم یاوه اوه داره خطر _

  .روانه شان کردم ی نگاه

ن بوسه  ین بود و مع یمع  ینه  یس یسرش رو  لنا

 331کرد .  ی و کمرش را نوازش م زدیم   شیبر موها

  : حرص گفتم یکم  با

.  کنهیداداشم واسه من و رادمان فقط الدرم بلدرم م _

  یحساسه و تو زاین چ یا یرو  نینگران نباش مع 

  جمع

  . رهینم  خطا

 : باال انداخت و صاف نشست ابرو



هم اهل دله. نگاهش نکن االن  یلیاتفاقا داداشت خ_

داره  یتند  شی . آت کنهینم یکار  رهیلنا گ شیدلش پ 

  بچه

  .ام

چپم   یپا   یراستم را رو یبم زدم و پا یبه س یگاز

  : انداختم

واسه  ین آب ین مع یاز ا  خورهیمن که چشمم آب نم _

  . لنا گرم بشه

  : زد یهم لبخند پت و پهن  یو حام دمیخند   آهسته

 شیتونم پ  یم ی. حتشهی خوب هم گرم م شهیگرم م _

  . فاز لب یبرن تو شونیکنم که حرکت بعد  ی نیب 

اش خورد   نهیام را به طرفش پرت کردم که به س   بیس

  . دیخند  شتریو ب 

  !؟ یدار کارشونیچ  گهیبسه د  یحام_

فاز بوس. اگه نرفتن من اسمم   یتو رنیبه خدا قسم م_

  .کنم ی رو عوض م

  . محتاطه نیبابا دلت رو صابون نزن مع  رنینم_



  .مطمئنم  رنیم_

  : م را باال انداختم یابروها  سرتق

  .رنینم_

  : را باال پراند شی ابرو یتا

 332!  ؟یبند  یشرط م_

  .صورتش نگاه کردم یبه اجزا  متفکر

  : مطمئن بودم من

  ؟؟یچه شرط _

 دمیانجام م یتو بگ  یهر کار دین لنا رو نبوس یاگه مع_

  . یانجام بد  دیگفتم با یهر کار  دش،یاما اگه بوس 

  : هوا گفتم یفکر کردم و ب یاندک

  !! قبوله_

را جلو آورد و بالفاصله بعد از دست دادنم، کنار  دستش

  : گوشم پچ زد

عمو جون!! برگرد و پشت سرت   یشرط رو باخت _

  . رو نگاه کن



  یکه لب ها  ین یمعرا چرخاندم و مات برده به  گردنم

  . شدم رهیخ  دیبوس یم  یلنا را با نرم

 یا یشان اصال به اطراف نبود و در دن حواس

  . کردند یم   ریخودشان س

  : دی وانه وار خند  یبلند و د  ییبا صدا یحام

  !!احکام  یاجرا  یمرحله  یبرا  میخب بر _

  . بودم رتیهم در ح  هنوز

  !! قه هم نگذشته بود یدق کی

  شیاز پهلو  ی شگونیحواله اش کردم و ن  ینگاه چپ

 : گرفتم که آخ اش درآمد
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در  یفکر کردن، بشکن یباز شد و پس از کم  ششین

  : هوا زد و دستم را گرفت و بلندم کرد

  .ی دیمن بگم انجام م  یهر کار یگفته بود _

  : نازک کردم یپلک   پشت

  کنم؟؟ کاریچ_



مرا به سمت آشپزخانه   یوارد شد و حام  رادمان

  . کشاند

 یدهین چشم در یکند با ا ریعاقبتم را به خ  خدا

  !!پررو

  : پشت سرمان وارد شد و گفت رادمان

  شده! ؟ یزیچ_

من بگم  یشرط رو باخت قراره هرکار  ه ی_زنت یحام

  .انجام بده

  ! ؟ی_چه شرطرادمان

ن و لنا را  یمع یخواست بوسه  یکه انگار نم یحام

  : لو دهد، گفت

  . ستی مربوط ن یبه جنابعال  زهین من و دن  یشرط ب _

  : دیرا درهم کش شیابروها  رادمان

 یکن ادهیپ   زیدن یرو  یخرک   یشوخ ی بخوا یحام_

  !! یبا من طرف



رو   یاش دلم قنج رفت و ثمره اش شد لبخند  تیحما از

  . لبم ی

  !!ما رو  ی_َنُکشیحام

شد .   رهیداد و با دقت به ما خ  هیبه کانتر تک رادمان
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  . برداشت و سمت اجاق گاز رفت یکاسه ا  یحام

و سمت من  ختیکاسه ر  یتو  یقابلمه کم اتی محتو از

  . گرفت

  . کله پاچه هنگ کردم و مغزم از کار افتاد دنید  با

  کله پاچه بخورم! ؟ خواستیاز من م او

  : لب زدم ناباور

  .خورم یمن نم_

  : باال انداخت ی شانه ا یحام

  . یچون شرط رو باخت زمی  ریحلقومت م   یبه زور تو_

  :دمیغر ی عصب



!! شرطتت رو عوض  خورمینم ین کوفت  یمن از ا_

  .کن

  . نی_نچ فقط هم یحام

  : که تا آن لحظه ساکت بود، جلو آمد رادمان

  . ادیاز کله پاچه بدش م  زیشو دن  الی خ یب  یحام_

  !! اد غلط کرد شرط بست ی_بدش م یحام

  !! باشه قبوله ی_شرطت رو عوض کن هرچزیدن

  : میبرو  رونیدستم را گرفت تا ب یعصبان رادمان

  .ی ن!! نه تو نه حام یادامه ند _

درون  ی  رابیام کند تا س رینکه ش ی ا  یبرا یحام
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  یشرط ببند   یدفعه بعد خواست  ی_برو بچه ولیحام

  .جوانب کارت رو بسنج و بعد حرف بزن

  .شدم ق یو در صورتش دق ستادمیا

نم اما او  یعالئم خنده را در صورتش بب توانستمیم

  . کرد یم یزرنگ بود و مخف



  . بود قصدش فقط حرص دادن من است معلوم

  یرابیس یرا از دست رادمان جدا کردم و کاسه  دستم

  : گرفتم یرا از حام 

  .خورم یرو هم م یرابی!! س ستمیمن بچه ن _

ن خل وضع رو !! حالت بد م  یول کن ا  زی_دنرادمان

  . دختر شهی

که با تنفرم از کله  نهیرادمان. حداقلش ا  خورمی _مزیدن

  . خوشم اومد دیکنم و شا  یپاچه هم مقابله م 

  !! یوند  ین کله پاچه بپ  

  یکه توأم به جرگه  نهی_خوبه . منم قصدم هم یحام

 عالقه مندا

  : نگاهش کردم و رادمان خطاب به او گفت چپ

 .نباش داداش رخواهیتو خواهشاا خ_

با تنفرش مقابله  خوادیر . دخترمون م_ببند پس یحام

  . کنه

نگاه کردم و قاشق را درون  ی رابیوار به س  چندش

  . کاسه چرخاندم 



نگاه کردم و کاسه را به سمتش گرفتم  یبه حام  ملتمس

  : کرد ینه ام زد و نچ نچ یکه دست رد به س

  ._دست به مهره، حرکته!! بخور دختریحام

  . کردم یپوف

  . نبود یواقعا چاره ا  انگار

  یرابیاز س یبرداشتم و کم  زیم  ینان از رو  یا  تکه

  .را درونش گذاشتم
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  . شدیکم م  ی راب یس  یاز مزه  یکم االقل

 . کرد ینگران نگاهم م رادمان

رادمان نتوانستم   یفکر کردم که من با بوسه ها نیا  به

  بو هم نیبفهمم پس ا کله پاچه دهانش را  یبو 

ست و  یکه در ذهنم بزرگش کرده بودم، بد ن یآنقدر

  . بتوان تحمل کرد دیشا

ام را  ی نیک دست ب  یو با  دمیکش  ی قیعم  نفس

  .لقمه را درون دهانم چپاندم گریگرفتم و با دست د 



  !! رزنین ش  ی_آفریحام

ن بار عق  یاول یکردم و برا  دنیتند شروع به جو  تند

  . زدم اما با دستم محکم لبانم را به هم چفت کردم

  . خوردیدرون دهانم به هم م  ی از مزه  حالم

 ی بود که فکرش را م  یز یتحمل تر از آن چ  رقابلیغ

  .کردم

نگران نگاهم کرد و  زین  یعق را که زدم، حام  نیدوم

  . رادمان دست آزادم را گرفت

و بم  ریچشمانم جمع شد و ز  یدرون کاسه  اشک

  .ت قرار دادم یم مورد عنا یرا با فحش ها یحام

لقمه را قورت دادم که   دنیو به قصد بلع  امدمین کوتاه

  . ن نرفت و عق سوم کار دستم داد ییپا  میاز گلو 

 یدهانم فشردم و با حس خفگ   یرا محکم تر رو دستم

  . س رفتم یبه سمت سرو 

  .را بستم و از ته دل عق زدم در

ام باال آمدند و  یچه خورده و نخورده بودم از مر  هر

  . از دهانم خارج شدند



 ریو ز  دادیو نگران کمرم را ماساژ م  یعصب  رادمان

  . زدیغر م یلب به جان من و حام 

از زور زدن و باال آوردن از گونه  یاشک ناش قطرات

  . سوختیم به شدت م  یختند و گلو   یر  نییپا میها 

آب را باز کرد و چند مشت آب به صورتم  ریش  رادمان

 337.  دیپاش 

کردم و خود را در آغوش رادمان  یضعف م احساس

  انداختم که کمرم را محکم گرفت و با دستمال

  : را خشک کرد صورتم

  یکیوونه ست و  ید  اروین  یا ی دیتو هنوز نفهم_

بند  ین احمق شرط م یبا ا ی ریدو تخته اش کمه !؟ م

  !؟ ی

  .رادمان را نداشتم یجواب دادن به سرزنش ها  ینا

ن چه به روز   ی!! ببیکله خره !! توأم کله شق یحام_

  !!ی خودت آورد 

  .م یس خارج شد   یسرفه کردم و از سرو چند

  .نمیمبل بنش   یام کرد رو کمک



 : مضطرب دستم را گرفت یحام

کنم  ی!! خواستم کار ادینقدر بدت م یا دونستمیمن نم_

  . ین به بعد کله پاچه بخور  یکه از ا

آوردن آب جوش به آشپزخانه رفته   یکه برا  رادمان

  : بود بلند داد زد 

  !! قیرف ی*  دیر *  یول_

  . یال حام یخی _ب زیدن

  . ستادندیو دنا کنارم ا نیمع

  ! شده دختر؟ _ چتنیمع

  : دار گفتم خش

 338. خوبم .  ستین   ی زی_چ زیدن

  که حالت به هم خورد ! ؟ یخورد   ی زی_چلنا

 یاشاره م یکه به حام  یکنارم نشست و در حال رادمان

 : زد، جواب لنا را داد

  . به خوردش داد ی رابی به زور س  شعوریب  نیا_

  : زد ی به حام ینسبتا محکم یپس گردن  نیمع



 ی ؟؟ خب دلش نم یبه خواهر من دار کاری چ  کهیمرت_

  ؟؟ یخواد کله پاچه بخوره . تو مگه َُمفتش

  بابا !! حاال همه ی_ا یحام 

 نقدر حساسه یا دونستمیحقوق بشر شدن. چه م  مدافع

.  

  : وان را سمت دهانم برد و آهسته پچ زد یل رادمان

  ؟؟یبهتر _

از آب جوش را خوردم که  یتکان دادم و قلوپ  یسر

  . سوخت شتریب  میگلو 

  . خوردی حالم به هم م   شیچند لحظه پ  ی ادآوری با

حس  توانستمیرا م  یرابیس   یهم در دهانم مزه  هنوز

  .کنم

وان را پس  یهم فشردم و ل یم را محکم رو  یها  پلک

  .زدم

معده ام به دهانم، سمت  اتیمحتو  یبرگشتن دوباره  با

  .کردم یو دوباره خودم را خال دمیدو  سیسرو



به  رونی از ب  یبحث و نزاع رادمان و حام  یصدا

  . دیرس  یگوشم م 

  . افتادم هیبه گر   یبار از ته دل عق زدم و ناگهان نیا

باال آوردن  یبرا ی  زیکرد و چ یام درد م   معده

  .نداشتم

ورش آوردن به سمت  یحال  که رفتم رادمان در رونیب

به او نم  ی  شرویپ  ین اجازه   یبود و مع  یحام

 . دادی

 یآمد و کنار من ا رونیکه تاکنون در اتاق بود ب  دنا

 339ستاد . 

  !؟دهینقدر رنگت پر  یچته؟ ! چرا ا زی_دندنا

سر خوردم و احساس ضعف تمام  سی در سرو  کنار

  . بدنم را در برگرفت

رادمان را صدا زد که با عجله سمتم آمد و کنارم  دنا

  . زانو زد

  !؟ی_دورت بگردم خوب  رادمان

  :زدم و خش دار گفتم هق



  . رادمان رمی می. دارم م ستمی_خوب ن زیدن

  . نگاهم کرد و با عجله به اتاق رفت متاثر

کردم در حال ب   ید اما حس مشلوغ شده بو دورم

  . شدن هستم هوشی

زانوان و  ریپالتو و شالم را تنم کرد و دست ز  رادمان

  . دور کمرم انداخت

رفت که ب  یبلندم کرد و به سمت خروج  ن یزم  یرو از

  .اش چسباندم نهیسرم را به س  حالی

ند که مانع شد و  یایو دنا خواستند همراه مان ب  لنا

  : گفت  یلحظه آخر خطاب به حام 

 زنمیم  شت یکم شه، آت  زیتار مو از سر دن  هی_

  !! یحام

  دهیتهوع و معده درد همراه با ضعف امانم را بر  حالت

  . گرفتند یبود و قطرات اشک بر صورتم راه م

 یصندل یرا باز کرد و رادمان مرا رو نیدر ماش  نیمع

  . عقب خواباند



ن با رادمان   یمت یمکالمه  یبر هم نهادم که صدا پلک

  . دمین را شن  یو مع

  چشه؟؟ زی ! دن شده؟ین_داداش چ یمت

. تو و   مارستانیب  مشیبر ی_مسموم شده منیمع

 340ن خونه.  یبر رادیه

  . رمیخودم تنها باهاش م  خوادی_نم رادمان

 یصندل ین هم بالفاصله رو یسوار شد و مت رادمان

  . شاگرد نشست

داشته  ازیبه کمک ن  دی شا امین_منم باهات م  یمت

  .یباش 

 یمع یکه برا ینگفت و پس از تک بوق یزیچ  رادمان

  . پدال گاز فشرد یاش را رو یزد، پا  رادین و ه 

ام چرخاند  یصورت اشک ین نگاه نگرانش را رو  یمت

 : کرده ام را گرفت خیو دست 

که مسموم شد  یخورد  یمن؟؟ چ یچت شده بزغاله _

  ؟؟ی

  : م گرفته و خش دار بود یو صدا سوختیم م  یگلو



  . یرابیس_

  : فراخ شدند چشمانش

  ؟؟یچرا خورد  ادیخب تو که بدت م_

  . مجبور شدم_

  مجبورت کرد؟؟ یک_

  . سوال جواب نداشتم ی حوصله

و  دمیکش رونیانگشتان بلندش ب  انیرا از م  دستم

  .چشمانم گذاشتم یساعدم را رو

  ؟؟یداد  یرابین_رادمان تو به زور بهش س یمت

 رادمان_نه . با حام ی 

 یرابیشرط بست و چون باخت مجبور شد س شعوریب 

  . بخوره

 341کاراش .  نیبا ا  ین_امون از دست حام   یمت

جلو   نکهیمقصره. واسه ا عقلت هم  ی_خواهر برادمان

 . دادیادامه م ارهیکم ن  یحام ی

  : دار و بغض کرده گفتم خش



 ی! آره من ب  ؟یغر به جونم نزن  نقدری ا  شهی_مزیدن

  رو یعقلم . حاال انگار از خدام بود اون زهرمار

  .بخورم

 ی!! از ضعف و ب زنمیکه غر م ی_برام مهمرادمان

  .لرزهیتمام تنت داره م  یحال

  میباال رفته و سخنان اش اشک ها  یاز صدا دلخور

  . شدت گرفتند

 یاما ا دمیفهم یاش را م  یبه فکرم بود و نگران  او

  . نبود  لمیاش باب م ینقدر تند رفتن و بد خلق

سرش داد نزن   گهیخوب داداش. توأم د  یلین_خ  یمت

  . ستیحالش خوب ن 

  .دمیحال بدش رو د  ی_جون به لب شدم وقترادمان

  اریهوش  مهین بایتقر مارستانیراه را تا ب  یه  یبق

 دمیفهم دیچیشامه ام پ  ریعطر رادمان ز  یبودم و وقت

  در

  . او هستم آغوش

  . تخت خواباند و با پزشک برگشت یمرا رو  رادمان



 ی تیک سرم و آمپول تقو  ی  زیبعد از تجو پزشک

 . را انجام داد قاتیرفت و پس از آن پرستار تزر 

  یبهتر شده بود و اکنون تنها خوابم م  یام کم ضعف

 . آمد

ن مشغول حرف زدن با مادرم بود و او را مجاب م   یمت

  مارستانیکرد که حال من خوب است و به ب  ی

  . ندی این

  . گرم شدند و به خواب فرو رفتم چشمانم

  یدانستم که با حس درد کم یساعت بعد بود را نم  چند

  .در دستم، چشمانم را باز کردم

  صیترخ  یو اجازه  دیکش  رونیسرمم را ب  پرستار
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  . تخت نشستم که رادمان سمتم آمد یو منگ رو جیگ

  .هم دلخور بودم از دست او هنوز

 ریم را به ز  یو پالتو ام را مرتب کرد و موها شال

  . شال راند



  میپا  یکه جلو  می ایب نییاز او گرفتم و خواستم پا نگاه

  . خم شد

  : م را در دست گرفت که آهسته گفتم یها کفش

 یمعذب م ینطور ی. نکن ا  پوشمی. خودم م  خوادینم_

  . شم

  . ستادیکرد و ا  میرا پا   میتوجه به من کفش ها  یب

خم  یتخت قرار داد و کم یرا دو طرفم رو  شیها دست

  . ند یشد تا چهره ام را بهتر بب

گرفتم به سمت چپ کج کردم و از او رو  یرا کم سرم

  : که اغوا کننده پچ زد

  !!مُکن َن،ین مسک  

 ن مکن!! رخ مگردان از م یُرخت جانا، دلم غمگ یب_

که خواند ندادم و تنها به   یی بایبه شعر ز  یجواب

  . شدم ره یصورتش خ

  : دیکش  ی قیعم  نفس

  خانوم؟؟ یقهر_



 .تکان دادم یرا به نشانه نف سرم

 343عمرم؟؟   ی ریگیپس چرا ازم رو م _

  : هنوز هم خش دار بود میصدا

  . دلخورم ازت_

خود   یتخت نشست و چانه را گرفت و سو  یرو  کنارم

  : چرخاند

  .من رو ی 

من اگه داد زدم چون نگرانت بودم . درک کن دل  _

 نگرون 

  . باشه_

تاب پشت   یب  د،ین چک  ییهوا پا  یاشکم که ب قطره

  : دیرا بوس میپلک ها 

  . خوامی!! معذرت مزمینکن عز هیگر_

را چند بار تکان دادم که دستم را با لبان مرطوبش   سرم

  . مهر کرد

  :زدم شیبه رو یلبخند  یسخت به



  . یممنونم که هوام رو دار_

  .منه یفه  یوظ_

  : که مانع شدم رد یکرد در آغوشم بگ  قصد

  . راه برم تونمیم  خوبم رادمان خودم_

م و همان هنگام   یرا گرفت تا خارج شو میبازو  ریز

  . ن هم وارد اتاق شد یمت 

  م؟؟ین_بر  یمت

  ._آرهرادمان

 344ش شده بود .  یبهتر از سه ساعت پ  حالم

  . رفته بود نیضعف و تهوع ام از ب  احساس

  : دیام را بوس یشانین پ یمت

  ؟؟یبهتر _

  .ی_خوبم. ممنون که اومد زیدن

  . میخانه رفت  ینگاهم کرد و سو  قدردان

**** 



و از حمام اتاقم   دمیچیم پ  ی سرم را دور موها ی حوله

  .آمدم رونیب 

 ین یه  میکتاب ها یرادمان مقابل قفسه  دنید  با

  . که سمتم برگشت دمیکش

  : جلو آمد و گفت متبسم

  !!باشه تیعاف_

ه  ی!! حداقل  یشیعشقم چرا مثل جن بو داده وارد م _

  .بگو یزیچ  یاهم

وارد اتاق زنم   خوامیم یوقت دونستمینم  یب یاوه ب_

  .سر و صدا راه بندازم دیبشم با

کرد،   یکه دستانش را دور بدنم حلقه م  ی در حال سپس

  یبرهنه و مرطوب ام با بدجنس  یبه شانه ها رهیخ

  : گفت

ندازم که   یراه م ییسر و صداها هی یاگه ناراحتحاال _

  شیعالوه بر خودت، کل عمارت هم بفهمن ما پ 

  . میم و دوتامون باهم به چوخ بر  یهم



  : نگاهش کردم ی عصبان

!! یبزن  یحرکت   ین بار بخوا یکشمت ا یرادمان م_

  .نگذشته میکه باال آورد  یهنوز دو هفته از گند 

 345چقدر خوش گذشت .   یول  ریادش بخ یآخ _

  .کنه ی!! هنوز جاش درد م یلیآره خ_

  : دیباال پر شیابرو  یتا  کی

کنه   یکنه؟؟ نکنه اونجاش درد م یکجاش درد م  قایدق_

  هتل و یخوام ببرمت تو  یم  یکه با خودت فکر کرد 

  انجام بدم؟؟ ییاعمال زناشو  باهات

  . دیکه بلند خند  دمیاش کوب  یبه پا  ی لگد  یحرص

غ خفه  یهوا دستش داده بودم، ج یکه ب یا یسوت از

  . که لبم را به دندان گرفت و خاموش ام کرد دمیکش یا

وارد   یهم قاچاق شین طور ینزن دختر!! من هم  غیج_

  . اتاقت شدم

آقاجون، بابا و عمو افتادم که ارتباط من   ی حرف ها ادی

  محدود کرده مانیو رادمان را تا روز عروس  



  . بودند

  :غم گفتم با

آخر   ین روز ها یکه ا یکن  یکار ی تونینم  گمیم_

  م و خوش بگذره؟؟ یش هم باش یپ شتریب ینامزد 

  : ام را نوازش کرد گونه

  گهیآقاجون د .  ادیاز دستم بر نم  یکنم؟؟ کار  کاریچ_

  ها رو خاموش نکرده و لحظه به لحظه نیدورب 

  . کنن  یم رصدمون

  : زد و ادامه داد یتلخ لبخند

  !!راه داره هی یول_

  ؟؟یچ_

م.  یبش گهی وارد اتاق همد  یواشکیو   میتونل بزن _
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  . کردم و به فکر فرو رفتم زیرا ر  دگانمی د

  : خنده زد ر یز یپق د،یکه مرا غرق در فکر د  رادمان



کردم اونوقت تو   یم یرو باش!! من داشتم شوخ نیا_

  به حرفم؟؟ یکن  یفکر م یدار

  . در مغزم زده شد یجرقها 

  :زده گفتم ذوق

اتاق بزرگ   هیاتاق من و تو  یمگه قبال نگفته بود _

از وسط   یسراسر یوار یبود که بعدا با کمد د 

  نصفش

  کردن؟؟

  ؟؟ یآره گفتم . خب که چ_

  : ش چاک داده نگاهش کردم که مشتاق گفت ین با

  !! شهینه!! نگو که م _

  .شه ی. خوبش هم م   شهیاتفاقا م_

شده دور کمرم را مرتب کردم و   دهی چ یپ  ی حوله

  . سمت کمد رفتم

را کنار زدم و  یشده به چوب لباس ختهیآو  یها  لباس

  .وارد کمد شدم



  . به چوب کمد زدم که صدا داد یدو انگشتم تقه ا با

  : دیو دست به چوب کمد کش ستادیکنارم ا  زین  رادمان

. فکر کنم بشه   ستیاد سفت و سخت ن  یچوب ز  نیا_

  . کرد شیه کار ی

  واقعا؟؟_

دستگاه  هیدارم و  ازیه چندتا ابزار ن یآره فقط به _

  . ارم ینجا درب یا یدر مخف هیبرش که بتونم 

 347:  دمیرا به هم کوب  میها دست

  ؟؟ یکنیدرستش م  یشد !! ک یعال_

.  ارهیرو برام ب  لشیوسا قمیرف زنمیامروز زنگ م _

  ن یم. هرکس هم گفت ا یگینم  یچیهم ه  چکسیبه ه

بگو در کمد رادمان خراب شده داره   هیچ  صداها

  . کنه یدرستش م

تا من لباسام رو   رونیحله عشقم. حاال لطف کن برو ب_

  . بپوشم

  ! ام؟ بهیخب بپوش مگه غر _



  : دمیغر

  !!رادمان_

  : ثانه نگاهم کرد یخب

  هیخانوم .   زیکن دن  میخودت رو ازم قا   یحاال ه_

  . ارمیکه خودم لباس از تنت در م  رسهیم  یروز 

  . م گل انداختند یخجالت لپ ها از

برود، عقب گرد کرد و گونه  رونیاز در ب نکهیاز ا  قبل

  . ام را گاز گرفت

  : صورتم پچ زد کیگفتم که همان نزد  ی زیر آخ

ها و مراقبت از خودت، من رو برا  یمحافظه کار  نیا_

  . کشش ام نسبت کنهی تر م  صی فتح کردنت حر ی

م و اگه   یمحرم هم نکهی. با ا  شهیم   شتریب  بهت

اما خودم  خوره،یبرنم  ییبه جا میرابطه داشته باش 

  دوست

صبر کنم چون اون موقع  مونیتا روز عروس  دارم

  . برم از به دست آوردنت یم  یشتریلذت ب



و ممنونم ازت که تا االن به زور  یگیم  یچ  فهممیم_

  !! رادمان یخوب یلی. تو خ  یباهام رابطه نداشت

  . شم جوجه یکه من خوب م  یتو خوب_

  .دمیاش را بوس  شیزدم و ر ی لبخند

را درست کرد و تا  یدردسر درب مخف یبا کل رادمان

  مانیوارد اتاق ها یکس میت تمام نشدن کار اش نگذاش

 348.  بشود

م متر  یمتر طول در ن میو ن  کیدرب حدودا  ابعاد

  . عرض بود

 یبلندتر بود اما به گونه ا یلیقد رادمان خ  نکهیا  با

  نباشد و هم خودش بتواند هر عیساخت اش که هم ضا 

  . سخت اما از آن رد بشود چند

ساده هم سمت من کار گذاشته شد که در   رهی دستگ کی

  . در را باز و بسته کنم یمواقع ضرور  

  . هنگام بابا به اتاقم آمد شب

  : تخت نشست و گفت یرو  کنارم



 ینده عروس  یدخترم آقاجون گفته احتماال ماه آ_

 یو دنا با هم برگزار بشه. ازمون خواست عروس یحام

  تو

م اما من و  یزارهمون شب ب یرادمان رو هم تو و

و  یم چون تو تک دختر من  یمحسن قبول نکرد 

  رادمان

 ین قرار شد هفته  یهم  یتک پسر محسنه . برا هم

  . شما برگزار شه یاون ها عروس  یبعد از عروس

  م؟؟ی ریگیم  یخوبه باباجون. کجا عروس  یلیخ_

خت و   ینجا ر یم که ا یکن  یباغ تاالر رزرو م  هی_

  ؟؟یخش ندار یبا تار یپاش نشه. تو که مشکل

  . فکر کردم یخودم اندک با

مان  یگفت، در روز عروس یحساب که بابا م نیا  با

  ام دو هفته فاصله داشتم و یبعد  ی ودیمن تا پر 

  . نبود یمشکل

  .ندارم ینه مشکل_



. اگه دوست له یتکم  گهیخوبه. خونه هم که رادمان م _

  بگو باهاش حرف یعمارت باش  نیا  یتو  یندار

  .رهیخونه بگ گهی د  ییجا بزنم

نجا باشم . هم به  یمن خودمم دوست دارم ا یینه بابا_

  بچه ها هم شی. پ میا کینزد  نایشما، هم به عمو ا 

  .گذرهیخوش م  شتریب  می هست

 : زد  یرا گرفت و لبخند  دستم

ات .  هیز یمونه بحث جه  ی. فقط مزدلمیباشه عز _

  لیوسا  یکنم به کارتت همه   یم زیامشب پول وار 

  خونه ات

رو  زهایچ نیو ا  خچالی خوادیبخر. شوهرت گفت م  رو

  رو زیخودش بخره اما من اجازه ندادم!! همه چ  

بهم بگو باز برات   یبخر و اگه پول هم کم آورد  خودت

  . کنم یم زیوار

چطور ازت تشکر کنم.  دونمیباباجونم نم یمرس_

 349بتونم جبران کنم .  دوارمیام

  : دی ام را پر مهر بوس  یشانیپ



ه دختر  ی نی. هم  یتو دختر من ستیجبران الزم ن _

  ا رو هم الزم باشه به پات یندارم. دن شتریرو که ب 

  .یو بخند  یتا فقط خوشبخت باش  زمیریم

 دمیشانه اش را بوس  یاش و رو  دمیآغوش کش  در

.  

  . ه گاه من بود ین تک یاول پدرم

  . باز هم پدرم است افتدیهم که ب یاتفاق هر

  . خواهدیو صالح من را م ریخ  حتما

ش نشسته بود، گرفته  یکه نم اشک در چشم ها  بابا

  : گفت

که کنار رادمان  دونمیاما م یسختمه ازم دور باش _

  . شمینم تیخوشبخت و مانع  یخوشبخت 

  !!بابا ی مرد  یلیخ_

  . رفت رونی و از اتاق ب  دیکش شیبه پلک ها  یدست

  یبودم که صدا دهیتخت دراز کش یاز رفتن بابا رو  بعد

  . در زدن آمد



  . وارد نشد یکس  یگفتم ول ی دیی بفرما

 ام زنگ خورد لیچند تقه بلند شد و موبا یصدا دوباره

.  

صفحه که نماد نام  یقلب قرمز رنگ رو  دنید  با

  بودنم جیبه گ  یرادمان در تلفن همراه ام بود، لعنت

  .رفتم یو به سمت در مخف  فرستادم

  : گفت یرا که باز کردم با لودگ درب

  زارهینقدر پش ت در معطل نم یآدم شوهرش رو ا_

  !! خانوم زیدن

.   دمیو دستش را به سمت اتاق کش دمیخند  زیر  زیر
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  :رد شد و در را بست که گفتم یسخت به

ه موقع  یجنا ب شوهر در اتاقش رو قفل کرده که  _

  اد؟؟ین  یکس 

بله سرکار خانوم هم اگه لطف کنه در اتاقش رو قفل _

  !!شهیم  یکنه عال



تخت طاق باز   یرا در قفل چرخاندم که رادمان رو  دیکل

  : و دستانش را از هم باز کرد دیخواب

  .ه ذره شده یا بغلم که دلم برات  یبدو ب_

  !!ین جا بود  یوا خوبه صبح هم_

  صبح کجا االن کجا !؟_

  . نه اش گذاشتم یس یو سر رو دمیدراز کش کنارش

منظم اش   یگومب گومب قلب اش و نفس ها یصدا

  . آرامش بخش بودند

 : دور کمرم گره خورد دستش

چر ت  ین حرف ها  یمن و تو تا االن از ا ی دونیم_

  م؟؟ینزد  ینامزد باز

  !کدوم حرف ها؟_

 ییو چه غذا یدوست دار ی ن که تو چه رنگ   یهم_

  .یدوست دار

  : در هم رفت چهرهام

  . خورد اه اه حالم به هم_



  : ن شد یینه اش باال و پا  یس یو قفسه  دی خند

چند تا بچه داشته باش  یتو دوست دار ،یجدا از شوخ _

  م؟؟ی

 351فکر فرو رفتم و گفتم:  به

  . ادیخب ز_

  مثال چندتا؟؟ _

  . تا سه ، چهار تا ینها_

  . کنن یمون م وونهیبابا . د  هیلیخ_

  . خوبه  ادشیبچه ز_

 ه ینه کجاش خوبه؟؟ همش دردسره. بچه دوتاش کاف _

  . پسر هیه دختر،  ی. 

  : گفتم ینچ سرتق

ر دست و پات وول   یباشه که ز ادی ز  دیبچه با _

  .بخوره

  . خوامین که من هم کال دو تا م 

 م شیپ  یبگو . اصل کار  یحاال تو تا صبح ه_



خوام . اصال حاال که ا  یم  ادیا رادمان من بچه ز  _

همه شون رو    شمینم  یشد از پنج تا کمتر راض  نطوری

  هم

  . خوامیت سر هم م  پش

همه بچه واست   نیگه!! چطور ا  یکمره د  هیز من  

  ! اره؟ یب

 ی خب عز _

  . باال گرفته بود مانیدعوا

  : هوا گفتم یب

  !!خوام ین االن هم م یخوام هم یمن بچه م_

 سهیزده شد و سپس از خنده ر رتیاول ح  رادمان

  . رفت

  !! زدم یچه گند  دمیفهم  تازه

 م گفت یدر مردمک چشم ها رهیو خ  دیپهلو چرخ  به

:  

 352آره؟؟  ی خوا  ین االن م یکه هم _



  : وارد شدم یدر ماست مال از

  . یآت یاالن؟؟ گفتم در سال ها  نیگفتم هم  ینه من ک_

اد  یصدات درب یول دمیاالن بهت بچه م نیباشه هم _

  !! حلقت یتو  زمیریبچه رو م 

را در چنگم کش   شیزده نگاهش کردم و موها  شگفت

  . که خنده اش شدت گرفت دمی

  : پر حرص ام باال نرود یکردم صدا یسع

  !بشر؟  ییایح یب  نقدریتو چرا ا _

که  هیباشه اونم وقت  ایح  یب دیجا با هیآخه آدم فقط  _

  . بغل همسرشه یتو 

ن ها مال بعد ازدواجه نه   یا یول یکرد   شیگل فرما_

  . یدوران نامزد 

مثل خودم ش  یکه تو عادت کن گمیخب من کم کم م _

  . ی

را از دستم درآورد و من هنوز با غضب  شی موها

  : کردم که گفت ینگاهش م



خوام   یاالن بچه م ینگاهم نکن ها. خودت گفت نطوریا_

  .بدم ه یمنم خواستم بهت بچه هد 

  . از دهنم در رفت یز یه چ   یخب حاال من  یلیخ_

با  یم مشغول باز  یسکوت کرد و با انگشت ها متبسم

  .گردن و گوشش شدم

  : ن شد و لب زد ییباال و پا  شی گلو  بکیس

  !! نکن_

  . ر بستمبسته اش نظ یپلک ها   به

  .نقطه ضعف از او به دست آوردم کی  بالخره

گوشش گذاشتم و آرام نوازش  یانگشتانم را رو  دوباره
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 : ش را باز کرد یبار چشم ها نیا

  !! نکن دختر_

  .م کش آوردند و از رو نرفتم یطرف لب ها دو

را   شیلب ها  یحرکت انتحار  کی یکرد و ط  یپوف

  . لبانم فشرد یمحکم رو 



وقفه  یصانه و ب ین بار حر یقبل ا یبارها  برخالف

  . دیمک یو م  دیم را درون دهانش کش یلب ها

اش کردم اما دست از سر نقطه ضعف اش   یهمراه

  . برنداشتم

  کرم از خودم بود و 

 بودم. ا  دهین باور رس   یبه ا شخصا

 را رها نکرد میلب ها  یبه نفس نفس افتاد ول  رادمان

.  

پس اش زدم که دوباره  ی کم آوردم و به سخت  نفس

  . ن ام را گاز گرفت یریسمتم حمله ور شد و لب ز 

و نگاهم به سمت گردن قرمز شده   دمیکش یخفه ا  غیج

  . کرد دا یاش سوق پ

 یقفسه  یتنم انداخت و سر بر رو   یتنش را رو  ی 

  . گذاشت ام نهیس 

 ن یسنگ

  : زنان گفت نفس



  ینکن، دست بردار گمیم یکه وقت  نیه ا  یهم تنب نیا_

  . از کارت

  !! ها هیتنب نیتا باشه از ا  _

  ومد؟؟ یبدت ن نکهیمثل ا _

  !! نچ . پس نقطه ضعفته_

  : گرفت یبلند  دم

االن  یداره ول یینقطه ضعفها هی یبالخره هر ک _

ن زده   یش ب و آدرنال نکه یواسه من، با توجه به ا 

  باال و

  . گولم بزنه طونیموقع ش  هیهم قفله، ممکنه  درها

  : گفت یلحن مسخره ا  با

و زود گول   یبرات !! تو هم که ساده ا رمیبم  یاله_

 354!!  یخور یم

  . لبش جاخوش کرد یرو یپت و پهن  لبخند

و سرش کنار سرم قرار  دیخودش را باال کش  یکم

 . گرفت



 یو در نگاه قهوه ا دی لبم پر نکش   یاز رو خنده

  . رنگش گم شدم

ام چسباند و انگشتانش درون  یشانیاش را به پ یشانیپ

 . به رقص درآمدند میموها 

 یاز محمدعل یلب گشود و زمزمه وار شعر  رادمان

  . خواند یبهمن

  .نده بودم اشخوا ادیکه ز  یشعر

اب   یرادمان کامل او را حفظ نبودم اما بعض  همچون

  . سالها بود در ذهنم حک شده بودند ش ی با یز اتی

  ؟یشود سحر باش  یمرا م یها شبانه«

  »؟یخوبتر باش  زین ن یشود که از ا یم  و

  بس نمیهم  ،یساده ا یچه دل خوش نی بب«

  »یاد من به هر اندازه مختصر باش ی که

  رمیم یو من ز شوق م یکن  یم  نگاه«

  »یچشم، خوش خبر باش  یبهر من ا  شهیهم

  با توام خوش آن روز  یعاشق خطر  من«



  »!!...یغ تو هم عاشق خطر باش یدر یب  که

  : که بلند شد دمیاش را بوس یشانیپ

  . شبت خوش_

  . زمیعز  ی خوب بخواب_

 355رفت و وارد اتاق خودش شد .  یسمت در مخف به

بالش ام جا   یهم مست شده از عطرش که رو  من

  . مانده بود، غرق خواب شدم

و به  دمیم کش  یلب ها یرنگ ام را رو  یصورت رژ

  .اتاق رادمان راه افتادم یسو

  . دمی نشن  یجواب  یزدم ول در

  . دارند فیحضرت واال خواب تشر حتما

  . ن مبدل شد ی  قیکه شدم، حدسم به  وارد

  . تخت افتاده بود یرو دمر

 برهنه اش زدم ینشستم و چند ضربه به شانه  کنارش

:  

  رادمان؟؟_



  هوم؟؟_

  .کارت دارم زمیشو عز  داریب_

  : دو رگه شده اش گفت یصدا با

  ؟؟ی خوایم  یچ_

  . رونیم ب یپاشو بر_

  بشه؟؟ یکه چ _

  . ات رو بخر هی زیداده گفته زودتر جهبابام پول _

  : حواس گفت یخواب و ب غرق

  . خب برو بخر _

  ! تنها برم؟_

  .یگم بش  یستیآره بچه که ن _

 356: دمیدادم و با حرص غر  تکانش

  . م ی ا رادمان پاشو با هم بر _

  ؟؟ یرینم  نایمامان ا  ایچرا با لنا و دنا _

  ! کنم؟ یخوام با اون ها زندگ یمگه م_



  . دیکرد و به پهلو دراز کش  ینچ

  : حوصله گفت  یپلک اش را باز کرد و خمار و ب  کی

  !! ادیها خوشم نم   ین خاله زنک باز یمن از ا زیدن_

با ارزش است و دل  شیخواب اش برا دانستمیم  خوب

  ش یکندن از رخت خواب گرم و نرم اش برا

  .دشوار

  :از در نرمش و رام کردن وارد شدم  ناچارا

من و تو قراره با  ه؟؟یچ  یدلم خاله زنک باز  زیعز_

  لیوسا  گهیهمد  ی قهیبا سل دیپس با میکن   یهم زندگ

  . میمون رو بخر  خونه

  : باز شده اش را بست چشم

  . گهیروز د  هیبزار  ست یحسش ن_

. پاشو دورت   یشیسرحال م ریدوش بگ هیپاشو _

ترمم  انیپا یامتحان ها  گهیبگردم من چند روز د 

  شروع

  .وقت سر خاروندن ندارم شهیم



و  دیکه زورم به او نچرب  دمیرا محکم کش دستش

  .بدن اش یپرت شدم رو  زیخودم ن 

  : بغلم کرد و گفت محکم

بغلم  ین جا تو  یو هم یال ش   یخیب   هینظرت چ _

 ؟؟ یبخواب

 357.  ستادمیزور خودم را از آغوشش جدا کردم و ا به

  : دمیگره خورده خروش یابروها با

  !! گهیاه پاشو د _

  . اتاقش رفت سیبلند شد و اخم آلود به سرو یسخت به

 شیدست لباس برا  کیهم سمت کمدش رفتم و  من

  .دمیکش رونیب

کنار  زیکه هم رنگ پالتو خودم بود را ن یمردانه ا  پالتو

  . گذاشتم شیلباس ها 

ش و   یلباس، مدل دادن به موها ضیبعد از تعو  ی 

 دوش گرفتن با ادکلن خاص اش، بالخره راه

  دی خر



  .م ی شد  هیزیجه

م  یو بزرگ خانه را قرار شد فعال بخر  ی اساس لیوسا

  .را بعدا با مادرم بخرم  لیو سپس خرده وسا 

 نگاه کردم می رو به رو  یبه تخت خواب ها   یدو دل با

.  

پسر جوان و هم سن و سال  کیاز فروشنده که  رادمان

  تخت خواب ها سوال یبود، درباره  رادیه یها 

  . دیپرسیم

  . حلقه کردم  شیو دستم را دور بازو  ستادمیا  کنارش

  : ه کرد و گفتام روان یبه سو  ی نگاه رادمان

  زم؟؟یعز یکدوم رو انتخاب کرد _

  . دونمینم_

 ه مدل ان فقط طرح تاج هاشون متفاوته  یدوتاشون _

!!  

بازم دو دلم . نظر تو  یقشنگ تره ول دهین سف یخب ا_

  ه؟؟یچ 



 انیم  دیآن فروشنده مثل جن بو داده، ناغافل پر کی

  : پروا گفت یحرفمان و رو به من ب

 د،ین یتخت ها بش ی_خب خانوم با آقاتون رو فروشنده

و به  نهیش یبه دلتون م  شتریکدوم ب  دین یبب 

  مزاجتون

ن  یا یرو باهم رو یچون قراره لحظات خوب سازگاره

 358.  دیتخت بساز 

  . زده شدم رتی وقاحتش ح از

به هم گره خورده به سمت پسرک   یبا ابروها رادمان

  . قدم برداشت

شده اش   دیکل  ینگاهش کرد و از پشت دندان ها سرد

  : دیغر

  ؟؟ یزر زد  ی_چرادمان

غضبناک رادمان عقب گرد   یاز چهره  ده یترس پسرک

  : کرد

  . نداشتم یمنظور بد  خوامی_معذرت مفروشنده



که خر اش را گرفت، سمتش پا تند کردم و  رادمان

  : دستم گرفتم یاش را تو یقو  یبازو

  !!_رادمان ولش کنزیدن

  : دیتوجه به من رو به فروشنده خروش یب

 آره؟؟ ینداشت ی که منظور _

م   یآخرش را آنقدر بلند ادا کرده بود که شانه ها یکلمه

  . نگاهش کردم دهیو ترس  دندیبه عقب پر

اش برجسته شده بود و ناگاه مشت گره   یشانیپ  رگ

  . فروشنده نشست یگونه   یشدهاش رو

  یو پسرک تلو تلو خوران رو  دمیکش  ی فیخف   غیج

  . پرت شد نیزم 

دوباره خواست سمت اش حمله ور شود که  رادمان

  : و التماس وار گفتم دمیرا کش  شیبازو

  .ولش کن زیجان دن_

  !! یمردک عوض_

نگفت و رادمان دستم را به  یزیاز ترس چ  فروشنده

  . دیفروشگاه کش یسمت خروج  



ن کار را  ی جرئت نکرد از او بپرسد چرا ا یحت یکس

 359!! یکرد 

  شیآب را جلو  ین که نشست، بطر  یماش ی تو

  . گرفتم

 انیزد و اخم م یم یهم چهره اش به کبود   هنوز

  . بود دایهو   شیابروها 

  . بودم دهین قدر از او ترس  یبار بود ا نیاول

  . اخالق خاص خودش رو داشت رادمان

در خانه و خلوت مان شوخ و بامزه بود اما  نکهیا  با

  یکند و شوخ یها شوخ بهیبا غر  دمی چوقت ند  یه

  . ردی بپذ

قابل را م  یحد خودش و حد طرف م  ییجورها کی

  یو نه اجازه  گذاشتیرا فراتر م شیو نه پا دانستی

 . دادیخودش را م  میبه حر  یفرد  تجاوز

سرد و خشک   شناختیکه نم یهم با کس حداالمکان

  . کردیبرخورد م



  ید ها تمام شدند ول یو خر  میرفت  گری د  یجا  چند

  . رادمان هنوز هم بد خلق بود 

خودش در حال اجرا کردن  ی ام شد و معده ام برا  گشنه

  . بود یفونسم

جذابتر   شیرخ اش که با وجود ر   میشدم به ن  رهیخ

  . شده بود

 یلیو  یلیاش، ق تیحجم از جذاب نیا  یدلم برا  ته

  . رفت

  . به من انداخت یم نگاه  ین

م   یدانم چطور در صدا یناز که خودم هم نم  یکم  با

  : آمد گفتم

  عش ق من هنوزم اعصابش خورده؟؟_

  .آره_

  : دمیو کنار لبش را بوس دمیکش  جلو

 360هنوزم؟؟ _

  . تکان داد دییبه نشانه تا  یسر



صورتش  یرا دور گردنش انداختم و چند بار متوال دستم

  :را غرق بوسه کردم

  ؟؟ یحاال چ_

  : اش زد و گفت شیبه ر یسر انگشتش ضربه ا با

کارخونه   ماتیگردم به تنظ  ی برم یبد  گهیبوس د  هی_

  .ام

  . ستادیچراغ قرمز ا  پشت

به سمت خودم  یکه گفت، سرش را کم   ییجا  برخالف

  . از لبش کام گرفتم قیکج کردم و عم 

شروع به  دند،ین صحنه را د  یکه ا یکنار یها نیماش

  . بوق زدن کردند

خواست سرش را عقب بکشد که نگذاشتم و  رادمان

  .دمیهمچون َکنه به گردن اش چسب 

رنگ اش که  یقهوه ا یها   لهیگره خورد به ت نگاهم

  . دندیکش یخط و نشان م میبرا 

م فشرد و  یپهلوها   یآن دستانش را محکم رو کی در

  . به عقب هلم داد



  . برام دشوار شد و خودم پس اش زدم دنیکش نفس

  ریبا نقطه ضعف ام خون ز  شیبرخورد دست ها  از

  .دمیکش یق یو ناخودآگاه نفس عم  دیپوست صورتم دو 

 . سبز شد و حرکت کرد چراغ

  : گفت تیعصبان  یکم  با

من رو  ین جماعت لبا  یبود که وسط ا ی چه کار نیا_

  !؟ ی دیبوس

  : به من انداخت یموشکافانه نگاه د،یرا که د  سکوتم

  ! ؟یحاال چرا قرمز شد _

 361گرمم شده .  کمی ستین  یچی...ه  یه_

  : انه لب زد یدادم که موذ  نییپا یرا کم شهیش

  نقطه ضعفته؟؟_

  . رینخ_

  !!هوم پس نقطه ضعفته_

  . گفتم نه_

  . لب اش بود  یلبخند رو  هنوز



پالتو ام عبور داد و نوازش وار به   یرا از لبه  دستش

  . د یم کش یپهلو

 یام م نهیوانه وار به س  یبه جنون افتاد و د  قلبم

  . دیکوب 

  : را بستم و دستش را پس زدم چشمانم

  .شه ینکن حالم بد م_

  .یآتو داد  یآخ آخ دس ت بد کس _

  . هم فشردم  یرا از شدت حرص رو میها لب

  !! آقا رادمان  رمیاگر حالت را نگ  ستمین زیدن

 یبیدادم و لبخند دل فر هیاش تک یام را به صندل آرنج

  .زدم

 یسرش بردم که از گوشه  یمتر ی ل یرا به م سرم

  . چشم نگاهم کرد

ن گونه اش  یهم  یببوسم اش برا  خواهمیکرد م گمان

  . را سمتم آورد

  !!حضرت واال   یخواند  کور



پوست   یک حرکت انتحار ی یرا کج کردم و ط سرم

  .دمیگردنش را به دندان گرفتم و با تمام وجود مک

  . به تنش افتاد و سرعت خودرو کم شد یف یخف  لرزش

گاز فشرد و پس ام  یاش را رو  یشده دوباره پا  هول

 362زد . 

  یچاق م یو همان طور که نفس دیبه گردنش کش یدست

  : کرد گفت

  .مونهینکن دختر جاش م_

  ! ؟شهیت بد م ا حال ی مونهیجاش م _

  : رو نرفت و سرش را تکان داد از

  . نه حالم بد نشد_

  . امتحان کنم گهیبار د  هیعجب !! پس بزار _

  . م گرفت یسمتش رفتم دستش را جلو تا

  :زدم و گفتم یا روزمندانهیپ لبخند



ه نقطه ضعف خفن داره   یآدم خودش  یعشقم وقت _

رو بکنه تو چش و چال شون .  هینقطه ضعف بق  دینبا

  به

اول خودت بعدا اگه  ،یمعروف چاه مکن بهر کس قول

  !!یخدا خواست، کس 

  موعظه هات تموم شد حاج خانوم؟؟_

  .یبل_

رو   کهیکه روده بزرگه روده کوچ  نییپا دییخب بفرما_

  . دیبلع

**** 

  اطیرادمان نشسته بودم و با احت  یشانه ها   یرو

منزل مان جا   یها  نتیس ام را درون کاب  یسرو 

  .دادمیم

اورد، مرا  یچون نردبان فراموش کرده بود ب  رادمان

  نت یرا درون کاب لینشاند تا وسا شیشانه ها   یرو

  . باال جا دهم یها

  : را فوت کردم نفسم



 363.  نیتموم شد بزارم زم _

  گه؟؟جات َبده م_

 یزشته رو  ان،یم نایه موقع مامان ا  ی ینه ول_

  . توأم یشونه 

چه مامان و زن  د،یا ین حرف از دهانم درب یا چه

  . عمو محسن با اسپند وارد خانه مان بشوند 

ن  ییمرا پا  یرادمان زدم ول یبه پهلو یشده لگد  هول

  . اوردین 

  . دیو زن عمو خند  دیمتعجب لب گز  مامان

 ی ها  نتیم واسه کاب  ی... نردبون نداشت  زهی_چ زیدن

  . باال نیکردم...اومدم ا  زین من چ یباال واسه هم  

  : دیخند  رادمان

  !! خب حاال َنُکش خودت رو_

 ن آورد ییاز شانه اش گرفتم که من را پا  ی شگونین

.  

  تموم شد کاراتون؟؟ زی_دن مامان



  ومدن؟؟یباال موندن. دخترها ن  ی_آره فقط اتاقازیدن

دنا  یها   دیخر  ریهنوز درگ زمیعمو_نه عز زن

  .هستن

کانتر گذاشت و با زن  یاسپند و قرآن را رو  مامان

  . عمو رفتند

باال رفتم و به طرف اتاق ت ه  چیمارپ  یپله ها  از

  .راهرو که اتاق خواب مان بود حرکت کردم

و بالکن اش به   یسراسر  یه پنجره اتاق بزرگ ک کی

  . شدیعمارت باز م  یجلو  اطیسمت ح 

بود و   ختهیچرخاندم که کامال به هم ر یاتاق  یتو چشم

  درستش قرار یفقط تخت خواب سر جا  انیم نیا

  . داشت

زدم که از پشت در آغوش  می به موها  یچنگ یآشفتگ با

 364گرم رادمان فرو رفتم . 

  : دادم که کنار گوشم لب زد هیرا به شانه اش تک سرم

  ؟؟ی خسته شد _

  .رفته می. تمام انرژ  یلیخ_



  م؟؟ یاستراحت کن  کمی  ی خوایم_

  . اوهوم_

  تمیو به سمت تخت خواب هدا دیگوشم را بوس  ی هللا

  . کرد

  . شش جا دادو مرا در آغو دی خواب

که آن لحظه به من دست داده   یو آرامش تیامن  حس

  .عوض کنم یزیچ چ یبود را حاضر نبودم با ه

فرو برد  میمردانه اش را در خرمن موها  یها انگشت

  . دیبو کش  قیو عم 

آن روز مست شده از آرامش تن اش غرق خواب   در

 ن خواب،   یا دیفکر نکرده بودم که شا ن یشدم و به ا 

ن  یم اول یبهتر است بگو  ایخواب دو نفره مان و  تنها

 خوا ب با آرامش ما در منزل مان خواهد بود  نیو آخر

.  

  !دهد؟ یدهد، م یکه خبر نم ندهیآ

بودم را   دهیکه د  یو کابوس  دمیاز خواب پر هراسان

  .دمیمقابل چشمانم در حال رژه رفتن د 



  .بستم و دوباره باز کردم هیم را چند ثان  یها  پلک

  . بود کیتار  کی تار  خانه

  یحصار بازوان رادمان د  انیزدم و خودم را م  یچرخ

  .دم

غرق در خواب و آرام  یرا دوختم به چهره  نگاهم

  .اش

خانه و ازدواج مان   یکارها ریچند وقت آنقدر درگ نیا

  یکه رو  ییها تیو مسئول یم که جز خستگ یبود 

  . مان نبود انیم ی  گرید  زیبود، چ  دوشمان

پرپشت اش بردم و  ین موها  یم را ب  یها انگشت

  . آرام نوازش کردم

  . خمارش را باز کرد  یخورد و چشم ها ی تکان

به خوب   زین   یکیتار نیدر ا شیدرون مردمک ها برق

 365بودند .  دایپ  ی

نه ام گذاشت و  یس یقفسه یحرف سرش را رو یب

  . را بست شیدوباره پلک ها 

  .کردم یباز شیزدم و با موها  ی لبخند



  : زدم شیو صدا دمیسرش را بوس  یرو

  رادمانم؟؟_

  هوم؟؟_

کار ها بمونه   هیم عمارت شب شده بق  یپاشو بر_

 .واسه فردا

  .م ی ریبخوابم بعد م گهید  کمی باشه بزار _

  . خوابالو بودن اش شدم نیهم  عاشق

 . برد یآقا را خواب م   نیبرد، ا یرا آب م ایدن اگر

  . ام بلند شد یگوش یربع گذشت که صدا کی

  :برداشتم اش یعسل یدراز کردم و از رو  دست

  م؟؟جون_

ن شام  یا  یبابا؟! ساعت هشت شبه ب  نییکجا زیدن_

  .ن یبخور 

  : خش دار لب زد رادمان

  ه؟؟یک_



  . را نشنود شیدهانش را گرفتم که بابا صدا یجلو

  . می ایباشه بابا االن م _

 366خونه خاموشن؟؟  یچرا چراغ ها _

  . هم فشردم یرا رو  چشمانم

  م؟؟ ین را چه بگو  یا حاال

  :زبان به دروغ باز کردم باالجبار

  .دهیپر  وزیف_

  .ن یایخوب زود ب  یلیخ_

  . شد داریکردم و رادمان را صدا زدم که ب قطع

  . و خواب آلود نگاهم کرد دیرا باال کش خودش

  .را جلو بردم و از لبانش کام گرفتم می لب ها  آهسته

  . گونه ام نشست و آرام همراه شد با من یرو دستش

ش اش بود را به حرکت درآوردم و  یر یکه رو دستم

  .سرم را عقب بردم

  . گردنش افتاد که شاهکار خودم بود یبه کبود  چشمم



  :خنده گفتم با

  گردنت رو گاز گاز کرده؟؟ یا شوهرجان ک  _

  .یچشم آب  یوحش  یگربه  هی_

  :ز تاسف تکان دادما یکردم و سر  ینچ  نچ

  !! شد  یکه وحش یحتما سر به سرش گذاشت _

بود ول  ین گربه از اولش هم وحش یدلم ا زینه عز _

  .کنم یرامش م یبه زود  ی

  : دمیخند  زیر

م بابا شک کرده. گفت چرا چراغ ها  یرادمان پاشو بر_

  م تا دوباره ی. بلند شو بردهیوز پر یخاموشه گفتم ف

 367م.  یدو عالم نشد  یرسوا

آمد  رونیب  م یزد و از کاخ آرزوها  یپت و پهن  لبخند

  . می

**** 

تر شدم و دستم   کیعکاس به رادمان نزد  یاشاره  با

  .اش قرار دادم نهی س  یرا رو 



  . دادیپوست صورت ام را قلقلک م  شی نفس ها ُهرم

  !! شد ی _ عالعکاس

  : با تشر رو به عکاس گفت یحام  عمو

، بعد شما زوم  میمحترم عروس و داماد مائ  یآقا_

  ! ن دوتا بزمجه؟ یا  یرو یکرد 

از   شتریبرعکس شده. ساقدوشها ب   ای_کار دن دنا

  .رنیگیعروس و داماد عکس م 

  : را گشاد کرد شیچشم ها  رادمان

عجبا!! خب فردا، پس فردا بچه ام از من و مادرش _

  نه؟؟ اینشونش بدم  ی  زیچ هی دیعکس خواست با 

  . مونن یم  یادگارین ها واسه   ی_بعله ازیدن

 زنهیاز حد داره م شیهاتون ب یادگار ی گهی _د یحام

 میوفت  یراه ب دیذوق جشن ما . بسه جمع کن  یتو

  سمت

  . تاالر

رزرو  یعکاس یکه برا یو از باغ میتکان داد  یسر

  . میآمد  رونیکرده بودند ب  



 بود گانهیو  ی ار، عمو حام یدنا و کام یعروس  امشب

.  

ن و لنا، خواهر   یهم من و رادمان، مع شانی ساقدوشها

  .م ی گانه و شوهر اش بود  ی

سوزن انداختن  یشلوغ بود و جا یلیشان خ  ی عروس

 368نبود .

  .خوشحال بودم یلیخ

  . دنا یهم برا ،یعمو حام  یبرا  هم

  . خودم و رادمان یآنها مهم تر برا از

  . شدیبعد مراسم ما برگزار م  یهفته  چون

حرکت   یسالن چشم چرخاندم و به سمت رادمان  در

  در دست، مشغول گپ زدن  یمشروب کیکردم که با پ 

  . بود افشار دیام  با

  . دیکردم که سرشان به سمت ام چرخ سالم

  دهی چیمتبسم نگاهم کرد و دست اش دور کمرم پ رادمان

 . شد



جام مشروب را از دست اش گرفتم و  یلبخند ساختگ با

  . گذاشتم زیم یرو

  : لب گفتم رینشنود، ز د یکه ام یطور

  ؟؟یگه مشروب نخور  یمگه قرار نبود د  زمیعز_

  : کرد  کتریبه خودش نزد  مرا

پ  هی یندارم فقط هر از گاه  ادیمن که به مشروب اعت_

  . زنمیم کیدو پ  ک،ی

ضرر  یلیها خ  یدنین نوش ینره ا ادتی  یباشه ول _

  . دارن

متوجه شود، کامل  ی زیچ د ینخواست ام ایهم که گو  او

  ن یزرنگ تر از ا دی . اما ام دیبه سمت ام چرخ

  . بود حرفها

 رادمان گذاشت و گفت یشانه  یدست رو نهیطمأن  با

:  

تو  ادیم  شیداداش، حرف زنت رو گوش بده!! کم پ _

 ی گاریس ین دوره زمونه که همه عاشق پسرا  یا ی

  و



رو از دست  گار ی مشروب و س یان، دختر  ی مشروب

  .بکشه رونیعشقش ب
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  !!م یه تشکر به شما بدهکار  یمن و رادمان  یراست_

  . انگار حرفم را گرفته بود رادمان

  ._درستهرادمان

داده   وندیش به هم پ   یمتعجب شد و ابروها دیام

  . شدند

  !_تشکر چرا؟ دیام

شد   زیمن و دن  یباعث نامزد  ی_چون جنابعالرادمان

  . یو سرنوشت ما رو به هم وصل کرد  ی

  . کرد یج نگاه مان م یهنوز هم گ  دیام

و نامزد  ابانیدعوا در خ یگرفت و ماجرا  ینفس رادمان

  . شرح داد که شگفت زده شد شیرا برا یاجبار   ی

ن همه  یه کالم حرف من ا ی دونستمی_من نم دیام

  !!خوامیش آورده. معذرت م   یماجرا پ 



ن حال خوب   ی_نه نه معذرت چرا؟! شما مسبب ازیدن

  . مین. ما ازت ممنون  یمن و رادمان هست 

  . کرد دیی با لبخند حرفم را تا رادمان

آن اتفاق را به گوش پدر و پدربزرگ  دیاگر ام  دیشا

  ک تر یرساند، من و رادمان روابط مان نزد  یاش نم 

 میشد  یهم نم  یچ گاه دلباخته  یه جهینت و در شدینم

.  

سالن  گرید   یمن و رادمان را تنها گذاشت و سو دیام

 . رفت

  ابیکام ی رهی به اطراف انداختم که نگاه خ یم نگاه  ین

  .خودم حس کردم یرا رو 

چشم   ستیتوجه به او به پ  یرا چرخاندم و ب  سرم
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  : گوشم چسباند و پچ زد یرا به هللا  شی لب ها رادمان

ن طور نگاهت کنه،   یهم اروی نیا  گهید   ی قهیدو دق_

  !!زندهاش نزارم  خورمیقسم م

  ؟؟یگیرو م  یک_



  .ار یبرادر کام_

  .زیرو به هم نر   یعشق من عروس الی خیب_

ا  ی. فقط استخون ها زمی  ریرو به هم نم یعروس _

  . کنم یرو خرد م زیمردک ه نی

انداختم که  اب یبه کام  یاز گوشه چشم نگاه مضطرب

  : من زوم بود یهنوز رو 

  !! رادمان جون من شر به پا نکن یوا_

 دیباال نرود غر  شیکرد صدا یم یطور که سع  همان

:  

. زنهیم  دیتن و بدنت رو د  نطور یا  کنهید آخه غلط م _

  الف بچه به هینشدم که بزارم  رتیغ ینقدر ب یهنوز ا

  .چشم بدوزه ناموسم

  ! ؟یکن  کاری چ  ی خوایم_

  . کوچولو بهش بدم یگوشمال   هی_

و   یخواهرت، عمو حام  یمن به فکر آبرو زیعز_

  !! شو الی خیخانواده هم باش. ب 



ندارم که. فقط  شی!! کارزینکن دن  ش یهند  لمیف_

  .یکنم تو مال من یادآور یبهش   خوامیم

بزنم دستش از دور کمرم باز شد و به  یخواستم حرف تا

  . رفت  ابیسمت کام 

 اش کرد تیهدا رونیدر گوش اش گفت و به ب  یزیچ

.  

شان بشود و نتواند  یدعوا نکهیاز ا  دمیترس یم

  . خودش را کنترل کند

  رونیقه کلنجار رفتن با خودم، ب یبعد از چند دق بالخره

  .رفتم

 شانیدایتاالر دنبال شان گشتم اما پ  یمحوطه   ی تو

  . نکردم

  . شده بود شتریام ب استرس

 یو آدم ها را از نظر م رفتمیناخن الک زده ام ور م  با
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  .به داخل تاالر برگشتم  دیام  نا



سخت گذشت، رادمان را د    یلیاز ربع ساعت که خ  بعد

  . آمد یکه تنها به سمتم م  دمی

  :دمیهول شده پرس دیبه من رس تا

 ؟؟ی اوردیکه سرش ن  ییبال_

  : زد یا انه یموذ  لبخند

  . کردم تشینه فقط هدا_

  کجا؟؟_

  !! به راه راست _

  : گرفته بود خندهام

  که در کار نبود؟؟ یبدن ه یرادمان تنب_

  . را باال انداخت شی ابروها  جفت

  :نگاهش کردم مشکوک

  ؟؟یمطمئن _

  .آره_

زوج ها  یپخش شد و طبق قرار قبل  ی  تیال  آهنگ

  .میکرد  دنیوسط رفتند و شروع به رقص 



را دور گردن رادمان حلقه کردم و نرم در  میها دست

  . دمیرقص یآغوشش م

  : را به سرم چسباند و نجواکنان گفت سرش

 یبعد من و تو عروس و داماد ا یهفته  شه یباورت م_
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  : کش آوردند میها لب

  !!صبرانه منتظر اون روزم یب_

  !!صبرانه منتظر ش ب اون روزم یمن ب  یول_

و  دیخند  زیاش زدم که ر نهیبه س  یمشت  رتیح با

  : گفت

  زیدن سهیبشه اون شب !! دهنت سرو  یآخ چه شب  _

  !!خانوم 

  !!رادمان_

  . به خودش فشرد و خنده اش شدت گرفت مرا

  کی یرا شب عروس  ریاتفاقات اخ نیا  یتالف دانستمیم

  . نبود یچارها  ی کند ول یم یکاسه سرم خال 



خودش را گرفت تا   ین مدت جلو یا یتو  یلیخ  چارهیب

  . افتدیمان ن  نیب  یاتفاق

ار تا منزل شان، به  یکردن دنا و کام یاز همراه  بعد

  وارد خانه زین  گانهیو  یم و حام  یسمت عمارت رفت

  . شان شدند خود

  . و عمو محسن به خاطر دنا پکر بودند رادمان

ه  ینشسته بودند و گر ییرای پذ  یتو  زیعمو و لنا ن زن

  . دندکریم 

که آرام شان  مین داشت  یبر ا یو مامان هم سع من

  . میکن 

  : و گفت دیاش را باال کش ین یعمو ب زن

اون  گهیبخت، چند وقت د  ی امشب دخترم رفت خونه _

  هم که قراره پسرم گهید  ی. هفته رهیدخترمم م  یکی

  !!هوی. چقدر تنها شدم شیسر خونه و زندگ بره

  . دیبه من انداخت و بغض اش ترک ینگاه مامان
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دارم واسه  نطوریمثل تو ا  گهید  یمنم هفته  ی عنی_

  کنم؟؟یم هیگر  زمیدن

  یها  هیعمو اشک آلود سرش را تکان داد و گر  زن

  . مادرم شدت گرفتند

  یاضطرار طیآن دوباره همان حس خنده در شرا  کی

  ریز یکه مادرم زد پق یسراغ ام آمد و از حرف 

  . زدم خنده

  : با اخم گفت دیلبم را د  یکه لبخند رو  مامان

اونوقت تو   زمی ریزهرمار!! من دارم واسه تو اشک م _

  ؟؟ی خندیم  یدار

  : دمیخند  بلند

  یباحال به زن عمو گفت یلی. خ  دیمامان ببخش یوا_

  !! آخه

  . دیچش سف یکوفت نخند دختره _

  . خندمیچشم نم _

  . خودم را گرفتم و به اتاقم رفتم  یجلو



  . ست بلوز و شلوار عوض کردم کی رو با  لباسم

فر شدهام  یباز کردم و موها  زیرا ن میون موها  یشن

  . ختمیرا دورم ر 

  . ک سر به رادمان بزنم یح دادم قبل از خواب   یترج

پ   یخوشبخت  یو آرزو  یخداحافظ  یا که بر ی هنگام

و در  اوردیم، دنا نتوانست تاب ب  یش دنا رفت ی

  آغوش

  . افتاد هیبه گر  رادمان

 یبه سخت یناراحت بود ول  یلی نکه خ یهم با ا رادمان

  . آرام اش کرد

به رادمان دادم و در   یجیاتاق ام را قفل کردم و مس در

  . را باز کردم یمخف

سمت خودش را  یوارینکه در کمد د  یماندم تا ا منتظر
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  . هم پکر بود هنوز

خوب است اما  یلیرابطه اش با دنا و لنا خ  دانستمیم

  . ن حد دمق اش کند یکردم ازدواج دنا تا ا  یفکر نم



گردنم فرو  یحرف بغل اش کردم که سرش را تو یب

 . برد

  . فت و مرا به کمد چسباندگر ی قیعم  دم

به حرکت در   شین موها  یحرف انگشتانم را ب یب

  . آوردم

اواخر   زدمیبدن اش باال بود و حدس م یو گرما  حرارت

  . خورده باشد ادیمجلس مشروب ز 

را بر شانه ام  شیلباسم را کنار زد و لب ها  ی قهی

 . د یکش

  . شدیحالم دگرگون م  خوردیکه به پوستم م  بازدمش

  . آمد و تا گردنم را با لبان پرحرارتش لمس کرد باالتر

  .تا به خودم مسلط شوم دمیکش  ی قیعم  نفس

  ...رادم_

  : دی حرفم پر انیم

  !!زیآرومم کن دن _

  . شدی حس م یالکل از دهانش به خوب  ی بو



  !؟یمشروب خورد  یلیرادمان خ _

 : ن تکان داد یرا به طرف سرش
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  .نگران نگاهش کردم دل

  .خمارش را از نظر گذراندم چشمان

  یرا رو  گرمینه اش و دست د  یس یدستم را رو کی

  .گردنش گذاشتم

سمت خودم خم اش کردم و از کنار گوش تا لب اش  به

  . دمی بوس  زیرا ر

 ستون فقراتم نشستند و نوازشم کرد یاش رو انگشتان

.  

کردم و لب اش را  یصورتش خال یداغ ام را تو نفس

  . دمینرم بوس 

  . کنم و حالش بدتر شود ی شرویپ  دمیترس یم

را آرام لمس  ششیو ر  دمینفس بند آمده عقب کش با

  .کردم



  . کرد و مرا نشاند تمیاتاقش هدا  یسمت مبل تو به

م  یپا ی و سرش را رو دیخودش دراز کش سپس

  . گذاشت

اش را  یشانیبردم و پ  شی حرف دست درون موها  یب

  . دمیبوس

  یق یبست و نفس عم  تیش را با رضا  یها  پلک

  . دیکش

  : لب زمزمه کردم ریز

 ؟؟ یخودت یبه خاطر دنا تو_

  .آره_

نداره که خواهرت ازدواج کرده،   ی خب ناراحت_

 گهی. خودش هم که م  ه یشوهرش هم که آدم خوب 

  باهاش

  . خوشبخته

  .اما نگرانشم دونمیم_

  چرا؟؟_



  : زد یتلخ لبخند

تره . لنا دختر قو   یدنا از لنا لوس تر و نازک نارنج_

.  ستین یهست اما دنا به اندازه اون قو  یو عاقل ی
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  ین دوقلوها   ین فکر کردم که ا یا زدم و به ی لبخند

  . خوردیاخالق شان هم به هم نم  یهمسان حت

  .آرام و عاقل، دنا زودجوش و کله شق لنا

 : داد ادامه

ن، لنا زود درد  یزم خوردنیم  یبچه که بودن وقت _

شد اما دنا طاقت   یو بلند م رفتیادش م   یدن  یکش 

  درد

. بعدش  هیوفتاد گر یزخم و خون م دنیو با د  نداشت

تا آروم شه . من   ید  یخر ینازش رو م  یکل دیهم با 

  هم

هم که دنا م  ییحواسم به دوتاشون بود . وقتا  شهیهم

 یآرومش م یبستن  ا یه شکالت  یبا   هیگر وفتادی

  .کردم



  . بار اومده بود یسوگول گه یخودش هم نبود د  دست

  : و ادامه داد دیکش ینفس

شه، درد   تیکه امشب خواهرم اذ  نهیترسم از ا _

نباشه که نازش رو بکشه .   یکنه و کس  هیبکشه، گر

  یکس 

  . که آرومش کنه نباشه

  یاش لبخند  تیو حما یهمه مهربان  نی ا  دنیشن  از

  : زدم و گفتم

اما شوهرش حتما هواش رو   ینگران خواهرت دونمیم_

  .داره

  ز؟؟یدن برهیباشه. خوابت نم  نطوریهم  دوارمیام_

  . خسته ام یلیچرا راستش خ _

  . و دستش را دور شانه ام گذاشت نشست

  : دیام را بوس  یشانیپ  یطوالن

  . پاشو برو بخواب_

  . ستیحالتم که خوب ن ،ییخب تو تنها_



  : لبش نشاند ی رو  ی لبخند

و  یباش شمی شه تو پ  یخوبم دختر. اصال مگه م _
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  ؟؟یمطمئن _

  . برو بخواب_

  . باشه_

  . شدم و از اتاق اش خارج شدم بلند

**** 

به ازدواجمان مثل برق و باد گذشت  یمنته یهفته  کی

  . دیو بالخره روز وصال رس

  . دمیگنج یو ذوق در پوست خودم نم   یخوشحال از

 شدن با او را داشتم یک یبه رادمان و  دنیرس  شوق

.  

فوق  یخودم ساده ول ی قهیعروس ام به سل لباس

  . بود بایالعاده ز

  . را هم باز انتخاب کرده بودم میون موها  یشن



  . متصل کرد میرا به موها  دمیتور سف شگریآرا

  .رفتم یدستورش بلند شدم و به طرف سالن اصل با

  . تماشا کردم یقد  ی نهیآ ی خودم را تو زدم و   یچرخ

ج  یدهانم گرفتم و از خوشحال  یهوا دستم را جلو  یب

  . دمیکش  ی فیغ خف ی

  . نشود همچون فرشته ها شده بودم ایر

تواند تا شب تحمل کند و کار  یرادمان چطور م  چارهیب

  ! با من نداشته باشد؟ ی

گرفت و  یعکس م یاز من در هر حالت  عکاس

  . کرد  یدستورات مختلف صادر م 

کردم دستوراتش را با  یم یهم حداالمکان سع من

 378. رمیاجرا کنم و پر و پاچه اش را نگ یخوش اخالق

م بودند، با ذوق بغلم  یکه ساقدوش ها گانهیدنا و  لنا،

  . گفتند کیکردند و تبر

  . منتظرم بود ییجلو  آمده بود و در سالن رادمان

چاق کردم تا  یاسترس لباس ام را چنگ زدم و نفس   با

  . ضربان قلبم آرام شود



سالن را باز کردند و عکاس به من اشاره کرد وارد  در

  . شوم

و به طرف رادمان که پشت  دمیم کش یبه موها  یدست

  . بود، قدم برداشتم ستادهیبه من ا 

قند  لویک  لویقد و قامت اش در دلم ک دنیدور با د  از

  . آب شد

شانه   یدست لرزانم را رو دمیپشت سرش که رس  به

  . فشردم یاش گذاشتم و کم 

اما برعکس من، خونسرد دستم را گرفت و سمتم  او

  . برگشت

صورتم  یلبش بود و با ذوق تک تک اجزا  یرو  لبخند

  . را از نظر گذراند

  .شدم ره یجذاب اش خ یچهره  به

  : جان دار شد و پر عشق لب زد لبخندش

  !! دورت بگردم یچقدر خوشگل شد _

گردنم  یدرنگ مرا تنگ در آغوش گرفت و تو  بدون

  . دیکش ینفس



 : انتظار کنار گوشم پچ زد طبق

  یراست بر هیم و  یرو کنسل کن یعروس  هینظرت چ _

  مون؟؟ یم سر خونه زندگ

  :دمیو بلند خند  سرمست

  . هینظرم کامال منف_

آقاشون گفت محکم   یهرچ دی. زن باهی منف  خودیب_

  !!چشمش و اطاعت کنه یبزنه رو 

رو شروع  ی نشده مرد ساالر ی چیا نه بابا هنوز ه _

  ؟؟یکرد 

دم حجله گذاشتم .   یگردن گربه  یآره چاقو رو رو_
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کالم از دستم در رفت و لعنت   یعکاس رشته  یصدا با

  .بر روح اش فرستادم ی

دسته گل رو به عروس  ی خوای_رادمان خان نم عکاس

  ؟؟ یخانوم بد 

  .دمی_االن م رادمان



  .گل را سمتم گرفت که از دستش گرفتم دسته

  . دیم بوس  یام را مال یشان   یآمد و پ جلو

که از قبل  یاو جدا شدم و به محل عکس بردار از

  . می راه افتاد  میرزرو کرده بود 

  :دمیهوا از رادمان پرس  یراه ب انیم

  ؟؟ یرادمان چقدر دوستم دار_

  : ش باز گفت ین با

  !گفته من دوستت دارم؟ یک_

که خنده اش شدت  دمیدسته گل به شانه اش کوب  با

 . گرفت

که آن  یحالت قهر، رو گرفتم که دوباره همان شعر  به

  : خوانده بود را زمزمه کرد زدی مارستانیشب در ب

  !! مکن ن،ین مسک  

 ن مکن!! ُرخ مگردان از م یُرخت جانا، دلم غمگ یب_

  : دمیم را جمع کردم و دوباره مصمم پرس  یها لب

  ؟؟یچقدر دوستم دار_



 380گرفت :  ی قیعم  دم

  ( یعدد پ  یتو  زیبعد از مم  ریان ناپذ  یپا ی 

  اعشار یبه اندازه رقم ها_Π) .دارم دوستت

  . گرفتم و ذوق زده شدم یرا تا حدود  منظورش

  ونیلیتر  ۲۲ن عدد  یا ی که تا به حال برا  دانستمیم

 . رقم بعد از اعشار محاسبه شده است

  : زدم یرا به خنگ خودم

  ؟؟یچ  ی عنی_

که تا االن نتونستن َت ه اعداد پس از   هیعدد   1۴/ ۳ ای

  عدد_Π تموم یارن. من به اندازه یرو باال ب زشیمم 

چقدرن  ستیکه معلوم ن  زیاعداد بعد از مم  اون

  .دوستت دارم

روانه اش کردم و در دل خدا را بخاطر   ینگاه  خوشنود

  . حال خوب مان سپاس گفتم

با ساقدوش ها، من  یعکاس یاز تمام شدن پروژه  بعد

  .م یبا هم قدم بزن یم کم  یم گرفت یو رادمان تصم



به  دنیرس یمانده بود و قطعا برا  یساعت  کیشب  تا

  . شد ینم  ریتاالر د 

کردند و همه   ینم  مانیها هم که خداراشکر رها عکاس

  . جا همراه مان بودند

مان   نیهم قفل بودند و سکوت ب  انیمان م  انگشتان

  . حاکم بود

  . سرم زده شد یتو  یآن جرقه ا  کی

به  یبودم ول  دهیاد از رادمان سوال پرس  یز امروز

  !!خورد که  یبرنم ییجا

  . زدم شیبه او انداختم و صدا ی نگاه

  !!جانم_

  ؟؟ یچند تا قول کوچولو بهم بد  شهیم_

  : ستادی ا میبه رو  رو

  یسکوت پ کمیدلبر !!  یپر حرف شد  ی لیامروز خ _

 381شه کن و به فکر آخر شبت هم باش!! 

  : فراخ شدند میها  لهیت



  !مردک؟ یکن یم  دمیتهد  یدار_

  : زد یچشمک

آخر شب   هوی ممکنه  رمیخب اگه سر درد بگ ینه. ول_

  . وفتمیب  یاعصاب بشم و به فکر تالف یب

 یرا به نما  شینگاهش کردم که خنده رو دندان ها چپ

  : ش گذاشت و گفت

  ؟؟یچه قول ی نگفته بود _

 یقهوه ا یها   لهیرا در دستانم گرفتم و به ت دستانش

  :رنگش چشم دوختم

  !! یبهم دروغ نگ چوقتیقول بده ه _

  : شد رکتیزد و نزد  ی لبخند

  .دمیقول م _

  !!ینکن  انتیبهم خ چوقتیقول بده ه _

  .دمیقول م _

چطور در  دانمیکه نم  یمن و من و بغض کوچک   با

  :رخنه کرد، زمزمه کردم میصدا



  !!یتنهام نزار چوقتیقول بده ه _

  . پشت کمرم نشست و بدنش مماس بدنم شد دستش

  : شد قیم دق یها لهیت در

 382تنهات نزارم...  چوقتیه دمیقول م _

  :دمیام را باال کش ین یب نامحسوس

  ،یکه تو بهم داد  ییبه تمام قول ها دمیمن هم قول م_

  . باشم بندیپا

  !! ن سکانس یشد ا ی_ به به عالعکاس

  . را بستم و به آغوشش پناه بردم چشمانم

عمو  یگرفتم تا عطر تنش را حس کنم که صدا یدم

  . انداخت تیدر حس و حال خوب مان پاراز یحام

  . _اه اه نکبتا حالم بهم خوردیحام

  . ما را درآورد یادا یکرد و با مسخره باز   یمکث

لبم جا   یرو  یو من هم لبخند  دیمردانه خند  رادمان

  . خوش کرد



و   یاز روبوس ی ادیمحض ورود به تاالر با حجم ز به

  . میاسپند و قربان صدقه مواجه شد 

  . با اشک درون چشمانش بغلم کرد مامان

  . دی ایکردم خودم را کنترل کنم که اشک ام درن  یسع

هم لطف کردند و به زور ما را   زیعز ی ها ساقدوش

 . بردند ست یرقص به وسط پ  یبرا

  . کردند یم نم  یرها یلحظه ا   یو خوشحال جانیه

م و  ی دیکه سرگرم رقص شدند آهسته کنار کش  یکم

  .م یمان رفت  گاهی با رادمان سمت جا

  :را پر حرص فوت کردم  نفسم

  یانرژ  نقدریزدن که ا  ینا چ یا گمی!! م اخدای_

  دارن؟؟ نکنه شرب خمر کردن؟؟

 383سر داد :  یبلند  یقهقهه

  شیب کمینا فقط  یمشروب کجا بود؟؟ ا مزینه عز _

  . فعالن

  :گفتم متعجب



  ! فعالن رادمان؟ شی ب  کمیفقط _

  . به سمت مان آمد نی را تکان داد که مت  سرش

پچ زد که او سرش  یز یشد در گوش رادمان چ  خم

  . را چند بار تکان داد و بلند شد

  : برود دستش را گرفتم  نکهیاز ا  قبل

  شده؟؟ یزیچ_

از دوستام اومده برم  یکی گهیم  نیمت  زمینه عز _

  .هینم ک یبب

  . باشه_

  . ن کنارم نشست یرفت و مت رادمان

  : گفت یشعف خاص با

  !!ی عروس چشم رنگ  یقشنگ شد  یلیخ_

  .قربونت برم_

  : دیسرم را بوس یکرد و رو  بغلم

  . من یزنگوله پا   یبزغاله  یخوشبخت بش _

  . و از کنارم بلند شد دیبه شانه اش زدم که خند  یمشت



بعد از حدودا ربع ساعت برگشت و کنارم  رادمان

 . نشست

 384چشم دوخته بود .  ستیحرف به پ بدون

  رادمان؟؟_

  . دی نشن

  . فکر بود یتو   انگار

  یزدم که سمتم برگشت و با حواس پرت شیصدا دوباره

  : گفت

  ! جونم؟_

  ؟؟یخوب _

  .آره خوبم من _

  : را تکان دادم که عکاس سمت مان آمد سرم

  . شام یبرا میکه بر  دیعروس و داماد گلمون بلند ش_

  یها ین چرت و پرت باز  یآمد از ا یبدم م  آنقدر

  . هنگام شام که حد و اندازه نداشت



کوفت مان شد از بس چنگال و   یام عروسکه ش خالصه

  . میقاشق در دهان هم کرد 

  آخرش هم آن رو ی 

  یمن باال آمد و بدون توجه به غر غر ها خوشگل

  عکاس ها، شروع به غذا خوردن

  .کردم

از  یزد ول یهم به حرص خوردن من لبخند  رادمان

  . نخورد ی  زیکرد و چ یش باز یاول تا آخر با غذا

افتاده  ینکند اتفاق بد   نکهیاز ا  زدیدلم شور م  ته

  . باشد

  :را گرفتم و فشردم انگشتانش

  شده؟؟ یچ  یبگ  یخوایرادمان نم_

  : زد یکرد و لبخند  نگاهم

 385خسته ام.  کمی ستین  یزیچ_

  : گفتم طنتیش  با



تا آخر شب هم ادامه  تی خستگ نیممکنه ا  ی عنی_

  داشته باشه؟؟

  : دیجان خند  کم

  . آره ممکنه_

دستم را گرفت  م،یدعوت شد  ستیرقص که به پ  یبرا

  . می و وسط رفت 

 آزادم را دور شانه اش گذاشتم و با او هم پا شدم دست

.  

اش که فشار  دمیبردم و آرام بوس شیگلو  ریرا ز سرم

  . شد شتریدستش دور کمرم ب

اش نشدم   چیکرد اما پاپ  یاش دل نگران ام م  سکوت

  .اش گذاشتم یخستگ  یو به پا

  . دیرس  یبه خداحافظ  نوبت

  . ن با غم مرا به دست رادمان سپردند ین و مع  یمت

از رادمان  شانی و مامان هم با نم اشک در چشم ها بابا

  . قول گرفتند که من را خوشبخت کند



 افتاد و اشک مرا هم درآورد هیهم مامان به گر   آخرش

.  

کردند و  یخوشبخت  یآرزو مان یعمو و عمو هم برا  زن

  پسرش را در هیزن عمو همچون مادرم با گر

  . گرفت آغوشش

دستمال نم چشمانم را گرفتم و به کمک رادمان سوار  با

  . شدم  لیاتومب 

که  یبه خانه، بچه ها هر پارک دنیکل راه تا رس در

  رونیرقص ب یداشتند و ما را برا یخلوت بود نگه م

  . دندیکش  یم

 یم یشدم اما رادمان بدخلق یاده م یحرف پ یب من

  . کرد

به ما تذکر داد و بالخره به   سیک جا پل  ی نکهیا  تا

 386م.  یخانه رفت  یسو

  .خسته شده بودم یلیخ

  . میکرد  یخداحافظ هیدر خانه مان از بق مقابل



انداخت و وارد شد اما من داخل نرفتم که  دیکل رادمان

  : ام برگشت یسو

  تو؟؟  ی ایچرا نم _

  اطیکه ح یچپ زدم و در حال یعل یرا به کوچه  خودم

  : گفتم زدم یم  دیرا د 

  دیداماد با  یشب عروس گنیهست که م یقانون هی_

  خونه ببره، به اون قانون یعروس رو بغل کنه و تو 

  ؟؟ یدار اعتقاد

 کرد یشد و نفسش را کنار گوشم خال کمی پشت نزد  از
.  

زانوانم و دور کمرم  ریرا ز  شیحرکت دست ها کی در

  . انداخت

  : اش بست و لب زد یشد و در را با پا  داخل

  . اعتقاد دارم_

  . ا دور گردنش حلقه کردمو دستم ر دمی خند

شده بودم به چهره اش، بدون  رهیمن که خ  برخالف

  . باال رفت یبه من، به طبقه  ین نگاه یکوچکتر



 گذاشت نیزم  یاتاق خواب مان شد و من را رو  وارد

.  

گل رز   یکوچک و گلبرگ ها یپر بود از شمع ها اتاق

  م یدوقلو یکار خواهر شوهر ها  دادمیکه احتمال م

  . باشد

را دور گردنش حلقه کردم و بعد از خم کردن  دستانم

  . سرش، لبانش را هدف گرفتم

ن  یزم  یدستش قرار داشت را رو  یکتش که رو ا

 انداخت و سپس دستش را پشت گردنم گذاشت و نرم ُور 

 387.  زدیکوتاه بوسه م  و

 یامشب خستگ یبرا یم ول  یدو نفرمان خسته بود  هر

  . نداشت ییمعنا

  نیا  گرید  دی و با میهاست که منتظر امشب بود  هفته

  . شدی انتظار تمام م

  .و باز کردم دمیاش را کش کراوات

  . تند شد و باال تنه ام را به خودش فشرد شیها  نفس



 دیچرخ  یماهرانه م میپهلوها  یپر حرارتش رو دست

  .شدمیتاب م  یب  شیاز پ شیو من ب 

باز   یگریپس از د  ی کیاش را  راهنی پ  یدکمهها

پرحرارت و گرم   ی نهیس   یرا رو  میکردم و دست ها

  اش

  . حرکت درآوردم به

از من  یشده بودم و حال رادمان هم دست کم  قراریب

 . نداشت

ازدم اش را در  م را رها کرد و ب ینفس نفس لب ها  با

  . کرد هی صورتم تخل 

شد  رهیپشت انگشت اش گونه ام را نوازش کرد و خ با

  .م  یدرون چشم ها یا یبه در

کمرم قرار گرفت و لباسم را چنگ  یقرار دستش رو یب

  . زد

  . شدن یکی  یاسترس و شرم داشتم هم شوق برا  هم

  :هزار جان کندن لب باز کردم با



ون موهام به  یم و شن ین گر  یمن...من حالم از ا_

  ؟؟ یا یبرم حموم . تو هم م خوامیخوره. م  یهم م

کج کرد و گردنم را با لبان همچون   یرا کم  سرش

  : آتشش مهر کرد

  .خودت برو زمینه عز _

ن انداختم و  ییکه دادم سرم را پا  ی شنهادیاز پ  خجل

  . گفتم یاشه اب

  . از برداشتن حوله سمت حمام اتاق رفتم بعد

رختکن با هزار مکافات لباس عروس ام را  ی تو

 388نشود .  سیگذاشتم اش که خ رونیدرآوردم و ب 

  .وان باز کردم یسرد را تو  آب

  یهم یکنم برا  یقلب ستیا دمیبدنم داغ بود ترس  چون

  ولرم شود و سپس ین آب داغ را هم باز کردم تا اندک

  . وان نشستم و به فکر فرو رفتم در

فکرش را هم نم  یدم حت  یکه رادمان را د  یاول روز

  نکهیبه او دل ببندم چه برسد به ا  یروز کیکردم  ی

  . بشود شوهرم



  . را مختصر شستم و حوله ام را برداشتم بدنم

ن  یشده بود و از مواجهه با اول شتریب  استرسم

  . رابطه ترس داشتم

را  گرمید  یسرم را دور موهام گذاشتم و حوله   حوله

  . دمیچ یدور کمرم پ

و  نهیس  یاش که قفسه    دمین کش ییپا  یقصد کم از

  . باالتنه ام مشخص تر بشود

تخت نشسته بود و  یبرهنه رو یبا باالتنه  رادمان

  . فته بودقا در فکر فرو ر یعم

شدم که   مینه مشغول خشک کردن موها  یآ  یجلو

  . نگاهش به من افتاد

  یسمتش رفتم و رو  م،یخشک کردن موها  یاز کم پس

  حرف مرا در آغوشش جا ینشستم که ب  شیپاها 

  . و دستش دور کمرم حلقه شد داد

ن   یاندامم را از نظر گذراند که ا شی بایچشمان ز  با

و در  رندی م رنگ بگ  ی حرکتش باعث شد گونه ها

  آخر



  . چشمانم زوم کرد در

 فرق دارد شهی چرا اما حس کردم نگاهش با هم  دانمینم

.  

حس   کی ایغم  کیو  ستیآن رادمان قبل ن  انگار

  . زندیدرون چشمانش موج م یخاص 

  : و گفتم دمیلبش را بوس کوتاه

 389؟؟  یخسته ا_

  : و لب زد دیکش  یآه

  .خسته ام یلیخ_

  م؟؟یبخواب  ی خوایم_

  .نه_

  . چه بر سرش آمده بود دانستمینم

شب اول ازدواج مان  یبرا یاصال شور و شوق انگار

 . نداشت

  دنیبا د  یحالش بهتر شود ول  دیبغلش کردم تا شا ی 

 چمدان خال 



  . ش ام شل شد ی پشت تخت ن 

مرا به ماه عسل ببرد که نه قصد   خواهدیهمسرم م  پس

  !! طنت یدارد و نه قصد ش  دنیخواب 

  :گفتم ییکردم و با لبخند دندان نما نگاهش

  م حاال؟؟ یم بر   یخوایکلک کجا م یا_

  : و با اخم نگاهم کرد گنگ

  ! ؟یچ_

  : زدم یساک پشت سرش اشاره کردم و چشمک  به

  م رادمان؟؟  یریچمدون، من و تو، ماه عسل. کجا م _

  . دهانش را قورت داد و به پارکت ها چشم دوخت آب

 گفت یرا چند بار باز و بسته کرد و به سخت شیها لب

:  

  ... یی ایب دیتو نبا  زم،یعز رمیمن م _

  . ختیبه تنم افتاد و قلبم فرو ر  لرزش

 390افتادم .  شیدو سال پ  ادی



حرف را به من زد و پس از آن  نیالدن هم هم  مامان

  . ترکم کردند  شهیهم  یبرا

  :گفتم تیو با جد   دندیلرز  لبانم

ن جمله رو تکرار نکن رادمان .  یا گهید  چوقتیه_

  میقبل  یدارم. خانواده  ین چندتا کلمه آلرژ  یمن به ا

  یوقت

  .حرف رو بهم زدن نین هم یع کردنیترکم م   داشتن

  :بغض گفتم با

ن شوخ  یا گهید  یول یکن یم یشوخ ی دار دونمیم_

  . ترسمین چندتا کلمه م  یرو تکرار نکن . من از ا  ی

  !! ن لغات یاز ا متنفرم

  : گونه ام نشست یرو دستش

ن کلمات برات سخته اما من باهات   یا دنیدرسته شن_

  !!رمینکردم . من واقعا دارم م یشوخ

  . نفسم قطع شد هیاز ثان  یکسر در

  . اش بلند کرد و سمت کمد رفت یپا  یاز رو  مرا



  دیگنج  یکردم و در باورم نم یزده نگاهش م  رتیح

  . فته بودآنچه گ

 . شد لشیبرداشتن وسا مشغول

  !! با من کردیم  یحتما شوخ  رادمان

  !!اش گل کرده یخرک یدوباره شوخ حتما

  :جان کندن گفتم با

  راد ...مان؟؟ یگیم  یدا...دار یچ...چ _

  : کرد و سرد لب زد نگاهم
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نگاهش از سوز  یم سرما یتوانم بگو یجرأت م به

بود و تا اعماق قلبم  شتری ن زمستان هم ب یا یسرما 

  یرا م

 . لرزاند

  . ش را گرفتم ی هجوم بردم و بازو سمتش

  :بودند داد زدم دهیکه به صورتم دو  ییاشک ها  با



؟؟ اصال م   یریم  یرو متاسفم؟؟ چرا دار یچ  یچ_

  ؟؟یگیم  یچ ی فهمی

  : به من گفت ینگاه نیکوچکتر  بدون

برم. متاسفم بخاطر  دی. من با گمیم یدارم چ فهممیم_

  !!یهمه چ

حرف ها را  نیرادمان باشد که دارد ا شدینم  باورم

  !! زندیم

  . کردم شیرها

اتاق را خرد  لیو وسا  دمیکش یها داد م وانهید  همچون

  .کردم یم

  . اتاق رفتم و برداشتم اش یگلدان گوشه  سمت

توجه   یم حوله ام از تنم افتاد اما ب یتقال هاخاطر  به

  . دمین کوب یزم  یبه بدن برهنه ام، گلدان را محکم رو 

 ین بار بود که ا یحرکاتم دست خودم نبود و اول کنترل

 . داد ین جنون به من دست م 

بدن   دنی متعجب به من چشم دوخت اما با د  رادمان

  ن ییعور ام، چشمانش را پر درد بست و با سر پا 



 . را چنگ زد شی موها انداخته

  : دمیکش عربده

!! من زنتم رادمان. زنت یگ یم یچ یدار یفهم ید نم_

  و یحجلهمون ولم کن  یاد تو ی!! چطور دلت م

پاهات له   ریغرور و عشقم رو ز ادیچطور دلت م ؟؟یبر

  . هنوز دهی لعنت  مردمی؟؟ من برات م یو بر یکن 

 ی معرفت . چرا دار یاز قول و قرارات نگذشته ب ساعت

  کارت ی؟! مگه من چ ی کنین کار رو با من م  یا

 392! کردم؟

 شهین که مملو از ش یزم  یام شدت گرفت و رو هیگر

  . خورده و شمع بود افتادم

به زخم  ت ین فشردم و بدون اهم یرا به زم دستانم

  .دن شان هق زدمش

  . را در آغوشش جا داد انمیزانو زد و تن عر  کنارم

  . شودیام جدا م نهیکردم قلبم دارد از س یم حس

گرفته و دو رگه  یرا نوازش کرد و با صدا سوانمیگ

  : شده اش گفت



  دی. با  رمی!! آروم باش من م  زمیآروم باش دن _

. ازدواج ما  یهست یو محکم یبرم!! تو دختر قو 

  . اشتباه بود

رو از نو بساز و   تیازم چرا فقط بعد از من زندگ نپرس

  .فراموشم کن!! من رو ببخش لطفا

  :اش چنگ انداختم نهیس  به

چطور بعد از تو  ؟؟یچطور فراموشت کنم لعنت _

  »حول محور « تو میتمام زندگ یرو بسازم وقت میزندگ

نا  یا یبگو همه ... زی! توروخدا...جون دنچرخه؟یم

  باهام!! توروخدا نرو یکن ی م ی...بگو بازم شوخ هیالک

  !کنم بدون تو؟ کاری...من چرادمان

 دهیام، امانم را بر  یدر پ ی پ یها و اشک ها  التماس

  . بودند و به سکسکه افتادم

کردم   یاشک نگاهش کردم و سع یپشت پرده  از

  . را در ذهنم حک کنم رشیتصو

  . چشمان رادمان قرمز شده بودند ی دیسف



لبانم را   یم را پاک کرد و تب دار و طوالن  یاشکها 

  . دیبوس

باشد که طعم  یبار  نین آخر یا نکهیاز ا  دمیترس یم

  ... چشم یرا م شیلب ها 

ام را دور صورتش قاب کردم و به صورت  یخون دستان

  .خودم فشردم اش

  ... بوسه تمام شود نیا  واستمخینم

 393برود ...  شمیاز پ  خواستمینم

  : صورتم پچ زد کیرا رها کرد و نزد  لبم

 خداحافظ _ 

  !! انوسیاق  خانوم

  . کرد لشیوسا یشد و شروع به جمع کردن مابق بلند

و دستانم را  دمیاتاق کش ی دردناک ام را به گوشه  تن

  . دور زانوانم قفل کردم

  .م گذاشتم و از ته دل زار زدم یزانوها یرو  سر



آذر  رضایاز عل  یوار شروع به خواندن شعر  زمزمه

  ...کردم

  ن من است 

 دس ت تو و ترس به چشما  چمدان«

 »شدن است نین حالت غمگ یزتریغم انگ نیا

  ... خواندیمن شعر م یرادمان بود که برا شهیهم

  رفتن دو سه خط فحش بده، داد بکش قبل«

  بکش ادیکن و فر نیتکانم بده، نفر  یه

 رفتن بگذار از ت ه دل آه ََشوم قبل

 »بکش اَ  ره که کوتاه ََشوم شهی از ر  یطور

  !! او شعر بخوانم یمن برا خواستیامشب دلم م اما

  زحمت آوار نکش  ن، یخراب ام، بنش من«

 394نکش»  گارین همه س یباز گرفت، ا نفست

ات جگرسوز   ی ن اب یا دنیبا شن دیخود فکر کردم شا با

  پوچ ی الین افکار خ یشود و ترکم نکند اما ا مانیپش

  ... بودند



  و آرام به خاک افتادم دمیتو را د  من«

  »از آن روز که در بن د توأم آزادم و

 ل یدقت وسا یکه عجول و ب   ییبلند کردم و به او  سر

  .شدم رهیخ دادیاش را در چمدان جا م 

  در من بود  ییخودم آمدم انگار تو به«

  بستن بود یاز دل به کس شتریب  یکم نیا

  ساخته ام  ی لی  َشیچشم همه از خو شیپ

  شین پ 

  »تو اما سپر انداخته ام  چشما

  . کرد دایسمتم سوق پ نگاهش

که ت  یتوانستم برق اشک  یم یفاصله به راحت نیا از

  .نمیرا فرا گرفته بودند، بب  شیها  لهی

 که دلم بود به دستت دادم  یداغ ی 

 چا «

  »سرد شدم، از دهنت افتادم آنقدر

 ن 



  ... با او را نداشتم یتاب، تاب نظر باز  یب م

  که قسم خورد شکستم بدهد ی نیزم  و«

  »زمان َچنبره زد کار به دستم بدهد و

 395م نهادم و ادامه دادم. یزانوها یرو  سر

  ...بغض و اشک با

  رترمیخود پ  ینده یمن از آ ینباش تو«

 از

  

  رترمین گ ی زم سیابل ی 

  زخم خر

  من از اعماق غرورم دورم ینباش تو

 ی ز 

  »ساطورم  ی هیزاو  نی رحم تر  یب ر

و آه  دیاش را باال کش ی نی ب  یچند بار متوال رادمان

  . جانسوز اش جگرم را به آتش کشاند

  پهنه سراب است نرو یزده ا ایبه در دل«



  »و کوالک زده راه خراب است نرو برف

  . سخت است شیرفتن برا  دانستمیم

  .دارد نماندن اش یلیدل دانستمیم

  !چه کنم؟ ابانین لخ ت خ 

 تو من با بد یب«

  »!ن حال ت تهران چه کنم؟ ی زتریغم انگ  با

  رفتنش چه بود !؟ لیدل اما

  . دانستمینم

  ... دیلرز یخش دار بود و م میصدا

  ستیکار و َکس ام، وسعت پشتم خال  یتو ب یب«

ل َُ 

 396 ین گ تو باش ست»یمفلوک دو مشتم خال  م

  . دیرا چنگ زد و پوش راهنشیپ  رادمان

  . توجه به من چمدانش را برداشت یب

  . کردم شیزدم و صدا زجه



  . آخر را به من انداخت نگاه

نکه لخ ت مادرزاد مقابل اش نشسته ام  یبه ا  ی تیاهم

  .ندادم

او مرا  یوقت دنیداشت خجالت کش یتیچه اهم   گری د

  . بود و اکنون در حال رفتن بود دهیکامل د 

 نم اش یتوانستم خوب بب یو نم  دندید  یتار م چشمانم

.  

و از  دیبه چشمان و صورت عرق کرده اش کش یدست

  . رفت رونیاتاق ب

  . برود گذارمینم من

  .جنگم یام م یعشق و زندگ یبرا من

و ب  دمی و شلوار پوش  راهنیپ کی هیچند ثان  در

  .رفتم رونی

گل زده اش رفت تا سوار شود که  نیسمت ماش  به

  . ستادمیکاپوت ا یو رو به رو دمیش پر  یجلو

  . اخم نگاهم کرد و فک اش قفل شد با

  . زدندینمناک بودند و چشمانش دو دو م  شیها  مژه



  : بود یو گرفته تر از هر زمان  دیلرز یم شیصدا

  !!زیبرو کنار دن _

  یاز بالکن خانه اش که رو به رو  یعمو حام یصدا

  : آمد یما بود م یخانه 

  شده؟؟ی_بچه ها چیحام

  .ندادم ی تیاهم

 397رفتم و رو به رادمان گفتم :  جلو

حق  یزنیم شی رو آت  مونیزندگ  یچرا دار یتا نگ_

  . یمن رد ش یجنازه یاز رو دی. با  یبر یندار

  .نداره یبه تو ربط لشیبرو کنار دختر دل_

  . رابطه منم  نیسر ا  هیربط داره چون _

ن آمده بودند،  ییکه حال پا  گانهیو  یحام  عمو

  . کردند یمتعجب ما را نگاه م

  ؟؟ یریم  یکجا دار شده؟؟ی_رادمان چ یحام

  . ستیبه تو مربوط ن   ی_دخالت نکن حامرادمان



 یولم کنه بره . هر چ خوادیشده م وونهی_عمو د زیدن

  .گهینم ی چیچرا ه  پرسمیهم ازش م 

رادمان را گرفت و همان   یقه  ی تیبا عصبان یحام

  عمارت یکرد تا اهال  یرا کنترل م  شیر که صداطو

  : دیغر نشنوند،

 زنش رو ول کنه بره جهنم؟ خوادی_ غلط کرده. م یحام

!  

من به   ی_عمو حد خودت رو بدون !! زن و زندگرادمان

  ربط نداره. زنمه درست یا گهید  چکس یتو و ه 

. اشتباه کردم تو انتخابم. به برادر خوامشینم  اما

  .خوامشیزادهات هم بفهمون که نم 

  .و مات و مبهوت شده بودم ستادیاز تپش ا  قلبم

زدن به صورت  یل یدستش را به قصد س  یحام

رادمان بلند کرد اما انگشتان رادمان محکم دور مچ 

  اش

 . اش شد یشرو یو مانع پ دهی چیپ



 یوقت یش!! غلط کرد  یخوا ینم  ی_ غلط کرد یحام

  !!یو اسم روش گذاشت یعقدش کرد  شی  خواستینم 

 یکن یم یدختر مردم باز یشهر هرته که با آبرو   مگه

  ه که هر وقت خسته یهمون دختر  نیا  کهی؟؟ مرت

  .یگرفت یصداش جون م دنیبا شن  ی شدیم

با آبروش   یهمون دختره، زنته، ناموسته ، چرا دار نیا

  جماعت نیا  ین دختر تو   یفردا ا ؟؟یکن  یم  یباز 

  بگه؟؟ یسر بلند کنه؟؟ به مردم چ چطور

نکن پسر!!  تیه شبه زدم؟؟ خر یدل شوهرم رو  بگه
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گوش  یبه عمو حام ظیدر سکوت و با اخم غل  رادمان

  . کرد یم

  . افتادم نیزم  یشد و رو  دهیشدت اشک نفسم بر از

 دادیرا ماساژ م میکنارم نشست و با غم شانه ها  گانهی

.  

توجه به ما با سرعت از عمارت   یسوار شد و ب رادمان

  . خارج شد



در ذهن  شیو حرف ها ختمی ر  یفقط اشک م  درمانده

  . شدند یام اکو م

  ...خواست مرا ینم

  ...توانستم به زور نگه اش دارم ینم

  . ه کردم که از حال رفتم یگر آنقدر

 رانیگانه به طرف کاخ و  یبغلم کرد و با  یحام  عمو

 . م حرکت کردند یآرزوها  یشده

  . مبل نشاند و مغموم نگاهم کرد یرو یمرا

به  یآب قند کنارم نشست و کم  وانیل  کیهم با  گانهی

  . زور به خوردم داد

  . آمد و بغض در حال خفه کردنم بود یباال نم  نفسم

فا  یزدم تا راه تنفسم باز شود اما ب  میبه گلو   یچنگ

  . بود دهی

اش چسباند و غمناک پچ  نهیسرم را به س  یحام  عمو

  : زد

دلم.  زیعز  شهیبرات عمو . درست م رمی _بم یحام

  . گردهیرادمان برم



و   دمیس از اشک و عرق ام کش  یبه صورت خ یدست

  :با هق هق گفتم

هم  یگرده. راد ...مان برا یبر ... نم گهینه عمو د ... _

  . ولم کرد و رفت . زنش رو ول کرد و رفت شهی...هم 

 399:  دیسر خورد و پرس   گانهیاز چشم  یاشک قطره

  اتفاق ها افتاد؟؟ نیبعد از رابطه تون ا _

  .زدم  ی پوزخند

  !!رابطه 

با من  یاش برا  اقیآن همه شور و اشت ی ادآوری با

  : دمیکش  یدر دوران عقد، آه  شیبودن و حرف ها 

  .م اصال ینداشت ی نه رابطه ا_

  ...نکنه رادمان هوا زهیچ  گمی _م  گانهی ی 

  نامزد سابقش شده؟؟ ی

  .شدم شوک

  . دیشدت سرم به سمتش چرخ  با



چشم و ابرو آمد و شروع به ماست  گانهی  یبرا یحام

  : کرد هیقض  یمال

واسه  یگ یم  یچ یالک  گانهی_نه... نه بابا . یحام

  .خودت؟! رادمان از نگار متنفره

 . ست گانهی_از کجا معلوم عمو؟؟ حق با زیدن

به دستان زخم خورده ام انداخت و  یم نگاه ین یحام

  : گانه را خطاب کرد ی

  یدستا اریرو ب  هیاول  یپاشو جعبه کمک ها  زمیعز_

  .کنم یچیرو باندپ  زیدن

  . ست ین ی زیچ خوادی_نم زیدن

  !!_لجبازیحام

  یسکوت حام  یق  یندادم که پس از دقا جواب

  : دیکش  یرا چنگ زد و پوف  شیموها

لعنت بهت رادمان . آقاجون و داداشام از دست تو و _

  . میکارهات سکته نکنن شانس آورد 

 400شدم و رو به آنها گفتم :  بلند



ه   چکسین. ه  یخونتون نگران نباش دین بر  یپاش_

فقط من بدبختم که احتمال دق کردنم ز   شهیش نم  یچی

  .ادهی

 م؟ یم کجا بر یحالت ولت کن نی_چرت نگو با ا یحام

!  

  : زدم یاشک لبخند  با

 شیشب عروس  یعروس تو  هی ی  دید  ایدن  ی 

  حالش بد باشه که من

 !! کجاامی. عال یمن حالم خوبه حام _

  باشم؟؟ شیدوم

  ... آروم زمیعز  زی_دن  گانهی

که شما رو هم اذ  دی. ببخش ریشبتون بخ مهی_ن زیدن

  . ن یبود  شمی. ممنونم که پ میکرد  تی

  .و وارد اتاق شدم دمیسمت راه پله دو  به

  . آمد یم  رونیشان از ب یپا یصدا

  . خوردم و پشت در نشستم  سر



به سرت   یفکر  هیموقع  هیتو رو خدا  زی_دن یحام

  !!عمو یکن  چارمونینزنه ب 

ندونه  یکشم. هر ک ُیخودم رو نم ینگران نباش حام_

  .ندارم یمن دل و جرئت خودکش یدونیتو که م

  . تنها باشم کمین  ین توروخدا بزار یبر

چشم دوختم به اتاق   س،یخ  دگانینگرفتم و با د  یجواب

  .شده ام رانیو و   ختهیبه هم ر 

  . آرزو داشتم چقدر

  .االت در سرم پروراندم یخ چقدر

  !!رادمان یشان را بر باد فنا داد   همه

 رونیقلب ام فشردم و نفسم را پر درد ب ی را رو  ستمد

  .دادم

  با من مرد؟؟ یچه کرد  تو

  با من؟؟ یکرد  چه

 مهین  یخرده و شمع ها شهیاتاق پر بود از ش کف

 401خاموش. 



  .پنجره رفتم یبه سو  لرزان

  یها هیر یاتاق کم بود برا یگرفتم و هوا یتنگ نفس

  .م

  !!سوختند اما به درک یم م ی پاها

  !!دستانم خون خشک شده بود اما باز هم به درک کف

  . نشد یباز بشود ول امیتنفس  یگرفتم تا مجار یدم

  !! به درک که نشد اصال

  . خوب نفس بکشم توانمیدرک که نم  به

 نهیا  یدارد وقت  ی تی چه اهم  میبرا  یزندگ گری د

  ! اتفاقات افتاده اند؟

  یعروس نحس نگاه م کیفردا همه به من به چشم  از

  . کنند

درد   دیاز فردا با  ست،یکه درد خودم و قلب ام کم ن آخ

  . مردم هم به آن اضافه شوند یحرفها و نگاه ها 

زمستان به  یام نم دار بودند و سوز سرما  سوانیگ

  . نشست یاستخوان م



 ُسر خوردم نیزم  یار پنجره، رو کردم و کن یا عطسه

.  

لرز و سرما در جانم رخنه کرده  یام داغ بود ول بدن

  . بود

  .پنجره را ببندم ینداشتم حت  قوت

ام  یوفا یرو به رو، چشمان مرد ب  واریبه د  رهیخ

  . نقش بسته شدند میجلو 

  . زدم یو لبخند تلخ  دندیلرز میها لب

هم افتادند  یمتورم شده بودند رو  یکه حساب میها  پلک

  . و از هوش رفتم

**** 

م را باز   یپلک ها اد،یشدت حرارت بدن و سر درد ز از

  .کردم

  . ن بود یداشتم و سرم سنگ یگرفتگ گر

 ُ حس

داغام گذاشتم و اطراف را   یشان  یپ ی را رو  دستم

 402نگاه کردم. 



  .اتاق خودم در عمارت آقاجون بودم ی تو

سمتم آمد و  دیبازم را د  مهین  یکه پلک ها  ایدر خاله

  : نگران دستم را فشرد

!؟ خداروشکر به هوش اومد  ی! ؟ خاله جون خوبزیدن_

  .ی

  خاله؟؟_

  ! زم؟یجان دلم عز _

  . رادمان اومد؟؟ توروخدا بگو رادمان برگشته_

 یو سوالم را ب  دیبه چشمانش کش یدست  ایدر خاله

 . جواب گذاشت

  . چنگ انداخت میدوباره به گلو  بغض

وارد اتاق شد و کنار  ایدختر کوچک خاله در  گالره،

  . مادرش نشست

کاش من  ین بود که ا   یم ا  یآن لحظه تنها آرزو  در

بودم و از غم دن   ین دخترک، بچه م  ی هم همچون ا

  ای

  .فارغ



  کیبعد، مامان با  یمادرم را صدا زد و اندک ایدر خاله

  دنیآمد و با د  رونیاتاق ام ب سیتشت آب از سرو

  . دیبازم، به طرفام دو  مهین یها  چشم

و  دیشدم که مرا به آغوش کش زیم خ  ین یسخت به

  : کنان گفت هیگر

. ُمردم و زنده   یخداروشکر به هوش اومد  زدلمیعز_

  . یبود  هوشین چند روز که ب  یا یشدم تو 

م شدند و به خودم  یگونه ها  یم روانه  یاشکها 

  :فشردم اش

  ییچه بال ی د یدخترت بدبخت شد؟؟ د  ی  دیمامان د _

  سرم اومد؟؟

 یدلت مامان یبرا  رمی. بم  شدیگفت برام که چ یحام_

.  

  ین روزا رو نم  یُمردم و ا یخسته ام. کاش م  یلیخ_

 403. دمید 

صورتش را فرا گرفته بودند و  شیاشک ها  ایدر خاله

  یدر صورت مادرش م زینگاه غمناک گالره ن



  . دیچرخ 

مادرم را آهسته فشرد و مادرم گرفته  یشانه ها  خاله،

  : گفت

اد من جونم درم  یسرت ب ییخدانکنه دختر. اگه تو بال_

  ن سه روز که تب و لرز افتاد به جونت و یاد . تو ا ی

صد   ،ی اوردیفقط اسم شوهرت رو م  وناتیهذ  ی تو

  .بار جون به لب شدم

  رادمان برنگشت؟؟ زنگ نزد بهتون؟؟_

 : من جدا شد و دست ام را گرفت از

م. اهل خونه همه   یازش ندار یچ خبر ینه دخترم ه _

  پسرش یبهم. بابات داغونه . عموت از نامرد  ختنیر

کس هم از هر ینه . داداشات و حام ییسرش پا  مدام

  . خبرهیازش ب  رن،یگ یسراغ اش رو م 

  . اتاق باز شد و بابا داخل آمد در

  . نشست گرمیزده نگاه ام کرد و طرف د  غم

  . مشهود بود شیچشم ها  یتو اشک



  . ه کردم یآغوش اش پناه بردم و خون گر به

 یصدا اشک م یو ب دندیلرز یش م  یشانه ها بابا

  . ختیر

  . پر بود ی لیخ دلم

 یکردم آرام نم یم  هیپر بود که اگر ماه ها گر آنقدر

  . شدم

  : و پر بغض گفت  دیسرم کش  ی دست رو بابا

  ؟؟ییبابا شدیچ  یبگ  یخوا ینم_

و ماجرا را خالصه وار  دمیام را باال کش  ین یب

  . گفتم شانیبرا

هم به جمع مان پ   نین و مع یکردن، مت فیتعر  نیح

 404وستند .  ی

ن که بغض کرده  یکرد و مت  یاندوهناک نگاهم م ن،یمع

  . رفت رونیو ب   اوردیبود، نتوانست تاب ب 

  . نهادم شانیم را بغل کردم و سر رو  یزانوها 

 یسرم بوسه ا یکمر ام را ماساژ داد و رو مامان

  . نشاند



م   داشیپسنگم شده  ریاز ز  زدلمی_ غصه نخور عزنیمع

  نقدر عذابت داد یکه ا یین روز ها یو تقاص ا کنمی

  . رمیگ یازش پس م رو

. چون اون من رو  نیمع ستیبرام مهم ن گهی_د زیدن

  . خواد ینم

  . گفتم یم  دروغ

  م مهم نباشد؟؟ یشد برا یم مگر

  . م مبهم بود یرفتن اش برا هنوز

حل م  ینکن دخترم من پشتتم بابا. همه چ  هی_گر بابا

  .شهی

  .شهیحل نم  یچیه  گهی_د زیدن

  . م ی گویچه م  دمیفهم ینم  دیسردرد شد  از

  .گفتمیم  انیهنوز داشتم هذ  انگار

  . ا رفتند یو خاله در نیو مع  بابا

  . بعد از دادن قرص ام به اتاق اش برگشت زین مادرم

  . ذره شده بود کیرادمان  یبرا  دلم



قشنگ اش، چشمان  یگرم اش، حرفها یصدا یبرا

  .پر عشقاش یمهربان اش، بوسه ها

بک گراند ام که عکس  دنیام را برداشتم و با د  تلفن

  . دو نفره مان بود، چشمانم را پر درد بستم

را کنار گوشم  یمردد گوشرا گرفتم و   شمارهاش

 405گذاشتم. 

گفت دستگاه اش   یاپراتور که م  یضبط شده  یصدا

 . مغزم اکو شد یخاموش است، تو

ن  یبودم که انتظار داشتم با وجود ا چارهیچقدر ب  من

  . تلفن اش روشن باشد طیشرا 

شب  یتلگرام و واتساپ اش برا   دیبازد  نیآخر

  . مان بود یعروس

 ینداشت و مس  ید  یپست جد  زیاش ن  نستاگرامیا

  . ن نخورد ی ج که دادم س

خانواده را نداشتم و پا  ی هیبا بق ییارو  یرو  تحمل

  . رفتمینم  نیی



م به   یتصور ام پدربزرگ و مادربزرگ ها برخالف

 . عمو نزد ام آمدند یهمراه خانواده 

  یکرد و بار ها به خاطر کار  یمحزون نگاهم م  عمو

  . که پسر اش در حقم کرد، از من عذر خواست

 یخانوادهام گفتم را برا  یکه برا  یمختصر  ی زهایچ

  یآن ها هم بازگو کردم که متوجه شوند اتفاق خاص

  . افتادین

  . ن نشست  یزم یبه دستم داد و رو ی آب وانیل  لنا

  . سوخت یم نیاو و مع  یبرا  دلم

ها ممکن بود به خاطر ما ازدواج شان به هم  چارهیب

 . بخورد

ا  یام، به همراه خاله در یو مادربزرگ مادر  پدربزرگ

  شهرستان یکردند و راه یو خانواده اش خداحافظ  

 . شدند

شب که پدرم نزدم آمد، از او خواستم با عمو  آخر

  . و لنا به هم نخورد نیمع  یصحبت کند که عروس 



دوست نداشت آن ها پاسوز ما بشوند و  زی نخودش  بابا

  . به هم نرسند

ندارد و  مانی به خانواده ها یمن و رادمان ربط مشکل

  . بابا و عمو بگذارد یدر رابطه   یری تأث  تواندینم

  . چاره ام کرده بود یاش ب یو نگران  یدلتنگ

که در حق ام کرده  ییها یو نامرد  یمعرفت یتمام ب با

ن   یبود، من هنوز دوستش داشتم و تمام تالش ام ا

  بود

  . رمیک خبر کوچک از او بگ ی که

و مادرم بارها آمد تا به   امدیصبح خواب به چشمم ن تا

  . من سر بزند

ن  ییپا  یضعف و گرسنگ یهفت صبح از رو  ساعت

 406بخورم.  ی زیرفتم تا چ 

  . دعمو حسام در آشپزخانه بو زن

  .کردم مکث

  . زد یم یا هیو کنا شیرفتم حتما ن  یم اگر

  . ستین مهم



  . ند یبگو بگذار

  . متحمل حرف و سخن مردم بشوم دیبا  اد یامروز ز  از

  :نشستم و آرام سالم دادم یصندل یرو

  .سالم زن عمو_

 : جواب داد شخندیکرد و با ر  نگاهم

  . سالم عروس خانوم_

  : را بستم میدهانم ماند و چشم ها یتو لقمهام

  یخودم کم درد تو ؟؟ینزن ه یبهم کنا  شهیزن عمو م _

  . حرفا رو هم بشنوم نیکه ا  ستیدلم ن

  : و گفت نشست

ن پسر آدم خوب   یا دونستمی. من م سوزهیدلم برات م _

  .نگار شیرفته پ دمیست . االن هم بهت قول م  ین ی

ست . رادمان از نگار   یاون ن   شینرفته مطمئنم پ_

 .متنفره. اون فقط من رو دوست داره

  یخوا  یخرت کرده!! چرا نم یدختر ساده حساب یا_

  تون ول یشب عروس ی؟؟ رادمان تو رو تو  یباور کن



  . دیبغل نگار خواب  یو رفت تو کرد

  . م هجوم آورد ی به گلو بغض

 رونیرا به زور قورت دادم و از آشپزخانه ب  لقمهام

  .رفتم

بود و   دنی در حال بار  یقشنگ و دانه درشت  برف

  . نشست یزمستان بر استخوان م  یسوز سرما 

 407رفتم.  اطیو به ح  دمیرا پوش  کاپشنم

 دنیشروع به بار میرا باال گرفتم و اشک ها سرم

  . کردند

چشمم رژه   یجلو  زدم و خاطرات مان یقدم م  اطیح در

  . رفتندیم

  . مقابل ساختمان رادمان ام دمیخودم که آمدم د  به

 باز خانه را کامل باز کردم  مهیزدم و در ن  یتلخ لبخند

.  

  .زدم و منزل مان را از نظر گذراندم  یچرخ

گوش  یه تو  یزیجه  دنیموقع چ  مانی خنده ها یآوا

  ... د ی چیام پ



  .باال مکث کردم یطبقه   یراهرو  در

حس کنم   نکهیا دیم گذاشتم به ام یپهلو  ی را رو  دستم

  ...دستش را

  ...همان روز  مثل

  !!... نبود اما

 یه مال خودمونه که از همه  یخانومم اون اتاق آخر_(

  .اتاق ها بزرگتره

 : زد و ادامه داد یچشمک

 ق صداست یهم عا  وارهاشیالبته ناگفته نمونه که د _

.  

  ق چرا !؟ یعا_

 : را چاک داد ششین

  . واسه خلوت دو نفره مون_

 : از وقاحتش گشاد شدند چشمانم

  )!! ایح یب_

 . دا شد  یدر صورتم هو یپارادوکس



  . شد ر ی کش آمده بود و اشک از چشمم سراز لبم

 408را باز کردم .  یکنار  یاز اتاق ها  یکی درب

  دیاولمونه که صد در صد با یبچه  یاتاق برا  نیا_(

  . دختر باشه

 از کجا معلوم دختر باشه؟؟_

دختر باشه .  دیبا ستی ن  میحال  زای چ  نیمن ا _

  . چشماشم مثل خودت پدر درار باشن

  !!و بزرگ شه ادیعشقم کو تا حاال بچه ب _

بم اش پچ م  یو با صدا گذاردیلب ام م یاش را رو   لب

  : زند ی

. مثل  شهیزود هم بزرگ م  یلیخ  اد،یزود م   یلیخ_

  )... برق و باد

کنم و راه اتاق مان را در  یم هیتاب بلند بلند گر  یب

  . رمیگیم شیپ

  . و پاش بود خت یهنوز همان طور ر  اتاق

  .ستادمینه ا  یآ یتوالت رفتم و جلو  زیم سمت



  . چشمانم قرمز و ملتهب بودند اطراف

  . ام را با سر انگشت نوازش کردم گونه

  داشت؟؟ یکه چشمان براق یزیرفت دن  کجا

 ی زم یو با خشم رو دمیام کش ی شیبه لوازم آرا یدست

  . کنم ین پرت شان م

 یام نزد  ی نیرادمان را در دست گرفتم و به ب  ادکلن

  .ک کردم

که از او به جا   یراهنیو پسمت کمد رفتم  اطیاحت  یب

  .زدم شیادکلن رو  یمانده بود را برداشتم و کم

  :زمزمه کردم لرزان

  ... یتو بر جارخت ی 

 ن خال  

 راه یپ«_

  ... یاز تن روتخت دهیکه پر   یعطر

  ... داستیکه بد است از زمستان پ یسال

 409...» یو بدبخت صدیهزار و س  آغاز



که باعث  دمیبوئ قیرا در آغوش گرفتم و عم  راهنشیپ

  : شد دوباره چانه ام بلرزد

 ی رو خ راهنتی معرف ت من، دوباره اشکام دارن پ یب_

  و مثل هر بار صورت یستیکنن . چرا ن یس م

  هیگر یو بگ ی ستی؟؟ چرا ن  یرو نوازش کن ونمیگر

  من رو ینکن دور چشمات بگردم؟؟ چرا وقت 

  یالک دونمی؟؟ من م  یوابسته ام کرد   ی خواستینم

  و یچرا ولم کرد  دونمی. اما نم یکه دوستم ندار یگفت

 ن دلتنگ  یکنم با ا کاری!! تو بگو من چ یرفت ی 

  !؟ یلعنت

  :راهن اش را چنگ زدم یو پ دمیتخت دراز کش یرو

 یشم... برگرد به شاه نش یگرد پ  برگرد رادمان ...بر_

  . تو جهنمه ین قلبم ...عمارت ب 

**** 

و از کالس ب  دهمیام قرار م فیک  یام را تو  جزوه

  . زنم یم رونی



از درس و کالس  زیچ چ یقبل ه یهم مثل روزها  امروز

  . دمینفهم

ن روزها از آمدن به دانشگاه، فقط دور  یهدف ام ا تنها

  . شدن از خانه بود

چ   یماه است ه  کیکه  یشدن از خاطرات رادمان دور

  .از او ندارم یخبر

  . متحرک بودم یماه گذشته مثل مرده ها  ی تو

  یو نه خواب کاف خوردمیم  یدرست و حساب یغذا نه

  .داشتم

نقش لب ام  یهم رو  یلبخن د خشک و خال کی یحت

  . بست ینم

اش را  لیکه افتاد و دل یخون بود از اتفاقات دلم

  .دانستمینم

که  دیچرخ  ین سوال در سرم م  یو روز فقط ا شب

  چرا رفت؟؟

چکس جز خودش   یرا ه ی ن سوال واه  یجواب ا اما

  . دانستینم



 410سر بلند کردم.  ،یبرخورد به فرد  با

م ا   یبا پوزخند منفورش جلو یان  یارسالن ک استاد

  . بود ستادهی

 ن جزء به جزء صورت ام در نوسان بود  یب   نگاهش

.  

بهتون خوشبخت  گمیک م ی سالم خانوم اخوان . تبر _

  !! دیبش

هم   یم رو یو آرواره ها دیابروانم دو انیم  یاخم

  . فشرده شدند

 حواس  ی ابرو باال انداخت و با ب ی 

  : گفت یساختگ  

حرف رو زدم.  نیا  خوامی. عذر م د یاوه ببخش _

  !! ترکتون کرد یفراموش کردم شوهرتون شب عروس

  . ن را بر سرم بکوبد یخواست هم یم رسما

  . ندادم و سرم را چرخاندم تا بروم جواب



 یمچ دست ام را گرفت و صورت اش را کم  ارسالن

  : دیجلو کش 

  زم؟؟یعز یبا من باش  یخوای هنوزم نم _

و به  دمیکش  رونیام را پر قدرت از دست اش ب دست

  .سالن پا تند کردم یطرف خروج 

  . دمی را از پشت سرم شن شیصدا

  !! اخوان زیدن ارمیبه دستت م  یروز  هی_

ن شدم و دستانم را مشت کردم و محکم   ی ماش  سوار

  !!ی. لعنت  دمیفرمان کوب  یرو 

هم ول کن ن   ین عوض یخودم کم نبود، ا مشکالت

  !! ستی

 411چراغ قرمز غرق فکر بودم.  پشت

سراغ اش  نیکه مت  یتا وقت  یشب عروس رادمان

  . بود  یخوب و پر انرژ امد،ین

کرد و لبخند بر لبش دائم  ینم   شیرها یلحظه ا  ی شاد

  . بود ی



رفت و برگشت، صد و هشتاد  رونیکه ب یاز لحظه ا اما

  . کرد و رفتار اش عوض شد رییدرجه تغ 

  . افکارم خط و خش انداخت یرو ی ن پشت سر 

 یبوق ماش  یصدا

آمد سراغ اش و چه به او گفت که   یبفهمم چه کس دیبا

  . به من پشت پا زد و رفت

استادش بود  نیکه مت  یکردم و راه دانشگاه  حرکت

  .گرفتم شیرا در پ

 یسالن نگاه م  یتو  یبه آدم ها و اتاق ها جکاوانهکن

کج   دیتا راه ام را به سمت اتاق اسات  یکردم و نها

  . کردم

 ینکه مرد  یزدم و منتظر فرمان ورود ماندم تا ا در

  . گفت دییبفرما

دم و با ورودم مرد  ین کش ییدر را پا  ی رهیدستگ

  . الغر اندام رو به رو، با اخم من را از نظر گذراند

  : کردم یمصلحت یسرفه

  ن اخوان هستن؟؟ یاستاد مت دیببخش _



  !؟ نجایا  دین یب یاستاد اخوان م_

  . ادب یب مردک

  : گفتم ظیدادم و با غ  وندیم را به هم پ  یابروها 

که االن  نهیورم ا . منظ ستنینجا ن  یا  دونمیم  ریخ_

  دانشگاه حضور دارن؟؟ یتو

  .دانشکده یتو دمتی؟؟ تا حاال ند  یدانشجوش هست_

  .خواهرشونم_

  ؟؟یریگ یچرا با خودش تماس نم _
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  .تماس گرفتم جواب ندادن_

  . مونده به آخر سالن، سمت چپ ی  کیکالس _

  .ممنون_

ستادم و استراق سمع   یکه او گفت ا یدر اتاق پشت

  . کردم

در  یجد  یلین که خ   یمت ی ماندم و به صدا هیثان  چند

  .بود گوش دادم سیحال تدر



 ین چن یبه او که آن چنان شوخ و بامزه بود، ا اصال

 . آمد یبودن نم  ری و سختگ ین جد 

 یرو  نیهم  ی بشوم برا سشینداشتم مزاحم تدر دوست

  سالن نشستم و منتظر ماندم تا یتو یها یصندل

  . تمام شود کالساش

  رونیقه بعد در کالس باز شد و دانشجوها ب  یدق ستیب

 . آمدند

در رفتم و چشم دوختم به برادر جوان ام که   یجلو

  . مشغول جواب دادن به دختران اطرافاش بود

 ریمن متح دنیبه در زدم که سر برگرداند و با د  یا تقه

  . شد

اش   فیتکان داد و ک یا که سر یب رونیکردم ب  رهاشا

  . را برداشت

شدند، در دل   رهیاطراف اش به من که خ  دختران

  . زدم  یپوزخند 

 کنند یخودشان م  شیپ   ییها اآلن چه فکرها چارهیب

.  



 شانیم داد و پ  یدر آغوشش جا دین به من که رس یمت

  . دیام را بوس ی

  .پس اش زدم و سر بلند کردم آرام

  : اخم گفتم با

  !! وونه ید  یکن ی م کاریاه چ_

بلکه دست از سر کچل من   ننتین دخترا بب  یبزار ا_

  .بردارن

شن  یاد دخترا دورت جمع م یتو هم بدت م نکهینه ا _
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م   ین  هی. هر روز بعد هر کالس  ادین تو خوشم نم  

  نا رو یکنن. حاال ول کن ا  یم تیلیساعت مخم رو ت 

 جو _

  نجا؟؟ یا یکه اومد  ی داشت کارمیچ

  م؟؟یصحبت کن  ی  کاریب_

 : بست نهیرا با طمأن  چشمانش

  .من یآره بزغاله  _



  !!ن یمت_

لب   یکرد و بالخره بعد از مدت ها خنده را رو  یتبسم

  . نشاند زیمن ن 

  .م ینشست یم و گوشه ا یرفت یاتاق به

  : قلوپ آب خورد کین  یمت

  !! زمیخب بگو عز _

جوابم رو   ی ن یسوال ازت داشتم راست و حس هی_

  !!بده

  :را تکان داد و من ادامه دادم سرش

که اومد دنبال رادمان و تو  یم، کس  ی شب عروس_

  نگار بود؟؟ ،یبهش اطالع داد 

  : دین اَبروان اش را در هم کش یمت

  سرت؟؟ ی ن فکر اومد تو  ینه نگار نبود . چرا ا_

نگاره !! خب اگه  شیرادمان پ  گهیحس ششم ام م _

  بود؟؟ ینگار نبود پس ک



که بهشون م  نایبود از ا  یکلیمرد غول تشن و ه  هی_

  یباشن. گفت از دوستا  گاردیباد  ایشر َخر  خورهی

 یشناسم. حس م یمن اکثر دوستاش رو م یول رادمانه

  .کنم دروغ گفته بود که دوستشه

کاسه هست .  میر ن  یز  یکاسه ا هین بخدا  یمت_

به   ختیر  ارویچون رادمان از بعد مکالمه اش با اون 

  .هم

  . خودش بود یعوض شد و همش تو اخالقش

 414 ؟؟یمطمئن _

ربط داره .  ارویهست به اون  یندارم هرچ آره شک _

  بود؟؟ آشنا نبود چهرهاش برات؟؟ یاسمش چ

  . دیرس ینگفت اسمش رو. آشنا هم به نظر نم_

م رو خراب    ینفر هست که اون زندگ هیکنم  یحس م_

 .کرده

نفرم رادمان نامرده!! من که شک ندارم  هی اوهوم اون _

  هممون شیو به ر  کنهی االن داره عشق و حال م

  . خندهیم



  مانیبس کن داداش!! رادمان عاشق من بود . من ا_

 یا تشیدارم که مجبور شد بره. وگرنه اگه قصد و ن 

  ن

 . رفتیم یقبل از عروس بود،

  .رفته که تورو بدنام کنه یهم شب عروس  دیشا_

که اون   یکن  یوانمود م یچرا آخه !؟ اصال چرا دار _

  ش؟؟یشناس  یه و نم یآدم بد 

  یما رو به نحو یکرد و همه  یچون در حق تو بد _

  . داغون کرد

ها رو از   نهیک  شهیاش رو؟؟ م یبد  ی ببخش شهیم_

  کنم؟؟ داشیپ یو کمکم کن  یدلت پاک کن 

 شیکه در صدا یدر هم رفت و با ناراحت چهرهاش

  : مشهود بود گفت

و  یاون ولت کرد و رفت بعد تو هنوزم پشتش زیدن_

  ؟؟یکن یرو م شیهوادار

ن   ییچشمم پا  یاز گوشه  یو اشک  دیام لرز چانه

  : دیچک



  .آره پشتشم چون هنوز دوسش دارم_

  . از تاسف تکان داد و رو از من گرفت یسر

چند مدت  نیا  یتو  ی دونین، خودت خوب م  یمت_

  کمک خواستم، بهم گفتن یعمو حام این  یاز مع یوقت

باش و بسپر دست زمان . بعدش هم که باز  منتظرش

کردن و پشتم رو  یمحل  یبهشون رو انداختم ب 

  یخال

ن و چند  ی ق چند ی. حق هم دارن . رادمان رفکردن

  که تازه دو سال و یراحت به من توننی سالشونه، نم 

شده بفروشنش و پشتش  دایسر و کله ام پ  هیخوردها 

  . کنن یرو خال
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نم و منتظر باشم زمان  یه جا بش یتونم  یمن هم نم_

  شتریمشکلم رو حل کنه چون زمان فقط دردا رو ب 

بشم بفهمم رادمان کجاست    ری گیخودم پ دی. با  کنهیم

  و از پس کارهام ستمیو چرا رفته. درسته که بچه ن 



به کمکت  زا یچ  یسر هی یتو  یام ول  یبر ب تونمیم

  نه؟؟ ای یکن یدارم داداش. کمکم م اجیاحت

  : بلند گرفت یرا فشرد و دم شیها قهیشق

اون نامرد  نکهیکنم اما نه بخاطر ا یکمکت م_

  !!ی نکه تو خواهرم  یشوهرته، بخاطر ا

  .را گرفتم و گرم فشردم دستش

باشه  ین. عمر  یمت  یخوب   یلیممنون ازت تو خ_

  !! جبران کنم برات

**** 

  .اف اف بلند شدم و جواب دادم یصدا دنیچ یپ با

به نام رادمان اخوان آورده  یگفت بسته ا یپستچ مرد

 . است

پا تند  اطیحرف تا مرز سکته رفتم و به سمت ح نیا  با

  .کردم

  : را گشودم اطیسرم مرتب کردم و در ح  ی را رو  شالم

  .سالم_



بسته رو   انیب  نیاخوان بگ  یسالم خانوم لطفا به آقا _

  . رنیبگ

  .من همسرشونم ستنیاالن ن  شونیا_

به من انداخت و دفتر و خودکارش   ینگاه  یچشم  ریز

  . را سمت ام گرفت

ن درآورد و به دست ام  یرا از پشت ماش  یبزرگ کارت

 داد . ُ بعد از امضا ن

ن  یا یرفته بود بپرسم چه کس ادمیداشتم و  استرس

  .بسته را ارسال کرده

نوشته شده بود، آه از نهادم بلند شد . ُ ناگاه با د   کارت

 416ن یمان که رو ینام عکاس عروس دنی

رادمان رفتم و بسته را بدون  یزده به سمت خانه  غم

  . باز کردن کنار تخت گذاشتم

م که  یرفت  مانیها لمیسراغ عکس ها و ف رید  آنقدر

  . خودشان دست به کار شدند

  . شدم و به عمارت برگشتم خارج ییآن منزل کذا از

  . و در را با تعلل باز کردم ستادمیاتاق رادمان ا یجلو



وقت  یوقت و ب یروزها کارم شده بود سر زدن ها نیا

  .به اتاق اش

بار هزارم  یکارش متوقف شدم و برا زیم  یبه رو  رو

  شده یطراح شیمن رو دگانیکه د  یبه پوستر

  . ستمینگر بودند،

  . خسته بودم یلیخ

 ا و آدم ها یبلکه خسته از دن یخسته از کار و زندگ نه
.  

  . یو نامهربان یمعرفت یب از

تخت اش نشستم و بالشش را به صورت ام نزد  یرو

  .کردم کی

 : ام را قلقلک داد ین یعطر تن اش ب ی بو

  چشماش معروف ی 

که غصه گرفته صورت  ییرادمانم؟؟ کجا ییکجا_

  روز به قشنگ هیرو که   یدختر

بغل کردن و  یبرا  کشهیکه دلم پر م یی! ؟ کجا بود

  دنت؟؟ یبوس



کنند و باز هم   یم دنیطبق عادت شروع به بار دگانمی د

  . شودیت ه دلم مملوء از غصه و درد م

در آغوش  قیدادم و بالش را عم  هیتاج تخت اش تک به

  .دمیکش

زل  وارید   یپوستر رو  یخندان اش تو  یچهره  به

 417وانه ها با خود سخن گفتم:  یزدم و دوباره مثل د 

که دو ساعت  ییرادمان دلم واسه اون روزا  ی دونیم_

  تنگ ی شدیم  وونهید  یاز دلتنگ ،یازم خبر نداشت 

 یومد  یم یواشک یکه  یی...!! دلم واسه اون شبا شده

  ادت رفته، تنگ یبوس قبل خواب  یگفت یتو اتاقم و م

که اونقدر سر به سرم  ییواسه وقتا  ی...!! دلم حتشده

  تا از دستت کالفه شم و ی  دادیو حرصم م  یذاشتیم 

دل به دل راه داره،   گنیبزنم هم، تنگ شده ...!! م غیج

  توأم دونمینم ؟؟ین قدر دلتنگ من یتوأم هم  یعنی

  ین همه دلتنگ  یمن وسط هجوم ا ینه ول ای یدلتنگم

  کند ُیچاقو  هیمثل  یخودم رو گم کردم... دلتنگ

  !!... کنه یزجرکش ات م یبره ول ینم مونه،یم



در   یرا پاک کردم که صدا میاشک ها نمیسر آست  با

 . داخل شد گانهیاتاق آمد و پشت بند اش 

  : گفت  ینشست، دستم را گرفت و با مهربان کنارم

  !! یینجا  یابازم که _

  .دهیرادمانم رو م ین اتاق بو  یل ا 

 ی . تک تک وساگانهی شمیآروم م  نجایا_

  ؟؟یکرد  هیگر_

  :ن انداختم ییپا  سر

  !کنم؟  یکه دارم تحمل م  یینداره دردها  هیگر_

نقدر که خودت رو به کشتن بد  یچرا داره!! اما نه ا_

  .ی

  د؟؟یبا دخترا خر ی. نرفت ستیمهم ن_

  .م ینه گفتم بمونم تا با هم بر _

  . زمیام عز  یمن نم_

  چرا آخه؟؟_

  :چشم دوختم و مصمم گفتم نیزم  به



هم شرکت  یعروس یتو خوامیچرا نداره. من لباس نم _

  . کنم ینم

  !!جشن برادرته یول_

مردم  یمبارکش باشه اما من تحمل نگاه و پچ پچ ها _

  .رو ندارم

داد !!   تیاهم  دیدختر خوب به حرف مردم که نبا _
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 دیام که مانع د  یشان یپ  یشده رو  ختهی ر  ی موها

  گانهیشدند را به پشت گوشم راندم و رو به  یام م

  : گفتم

؟  داد؟ تیاهم دیبه حرف مردم نبا نی گیچرا همتون م_

   ،یهم بد  تیاهم  یاگه نخوا زننیکه مردم م یحرف

.  دهیمونه و عذابت م  یم  ادتی یکه دار یعمر  تا

بست اما در دهن مردم رو  شهیرو م ایدرسته در در

  شهینم

نکه   ینشنوم تا ا یحرف  دمیم  حیمن ترج  یول بست

  . وونم کنن یبشنوم و اون حرفا د  یحرف



با ترس ات  دیاز حرف مردم و با ی ترس یپس م _

  !! یمواجه ش

  .زد افتادم یرادمان در  یحرف ها   ادی

  . با او بود حق

مردم زود رنج  یها ثیمن در برابر حرف و حد  هرچه

  و حساس بودم، رادمان پوست کلفت شده بود و

 تیپشت سرش اهم  یبه حرف ها  یمن ذره ا برخالف

 . دادینم 

  : آلود گفتم اخم

  آدم که یسر هیر  

 نیاز ا  شتریخوام ذهنم رو ب  یترسم اما نم ینه نم_

 نخاله و به درد نخو  یپر کنم از حرفا 

  . کنن یقضاوتم م  زود

  !! یبگم !؟ خود دان یچ_

**** 



و لنا به خواست خودشان در عمارت  نیمع   ی عروس

  . شدیبرگزار م

خانواده، تنها در اتاقم  یاما برخالف اصرارها  من

  .نشسته بودم

  .امده بودم یبا خودم کنار ن هنوز

  . هم حرف مردم بهانه بود دیشا

  خواستمیکردن و نم  یم شاد  یواقع سخت بود برا در

  .بشوم هیمانع سرور بق

اتاق آمد و در را سه قفله کرد   یبدون در زدن تو مامان
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  : از بُهت باز شدند و اعتراض وار گفتم چشمانم

  مامان !؟_

  .امانیمامان و _

  !!وا_

 یعروس ین؟؟ ناسالمت ییپا  ی ایچرا نم ز؟؟یدن ی 

  .برادر بزرگترته



  چه مسخره باز نیا_

برادرم هم  امیمن دوست ندارم ب ستین  ی مسخره باز _

  .مبارکش باشه خوشبخت بشه 

  ریم را ز یسمت کمد ام و همان طور که لباس ها رفت

 : کرد، گفت یو رو م 

  ی. بلند شو برنجایا یخودت تنها نشست ی کرد  خودیب_

  . اگه نگران حرف ادین کارها خوشم نم  یم من از ا

هنش بهت گفت خودم د ی  زیچ یهر کس ،یهست مردم

  . کنم یم  سیرو سرو

و حال خوب   تیمن موقع  یکن یمامان چرا درک نم _

  ندارم؟! بابا حرف مردم به درک، خودم سختمه تو ی

  . باشم یو شاد  جشن

و کنارم  دیکش  رونیام را ب  ینامزد  راهنیپ  مامان

 : نشست

حال و هوا   ض ی تعو  یبرا  یکنم . ول یدخترم درک م_

  الزمه. بلند شو مامانم بلند یعروس نیه ات ا یو روح



دست هم به صورت ماهت بکش  هیرو بپوش  نیا  شو

  .م یتا بر

  . کردیکردم، او اصرار م  یچه من انکار م  هر

  : از در رام کردن وارد شد مامان

 یساقدوشش باش یاصال مگه تو به داداشت قول نداد _

  !؟

  . جا خوش کرد میدر گلو  ی شگیسنگ هم  قلوه

لنا و مع   یبود من و رادمان هم جزء ساقدوش ها قرار

  ... حاال یول مین باش  ی

 420شدم.  میام را قورت دادم و تسل بغض

  .ن رو یدختر قشنگم بلند شو بپوش ا نیآفر_

 ن رو بپوشم مامان؟؟  یآخه ا_

  چشه مگه؟؟_

  مادر من. قرمز بپوشم؟؟ یدار یچه دل خجسته ا_

  .کنفت شد و خودم دست به کار شدم مامان



را درآوردم و سمت حمام  یدها یشب بلند و پوش  لباس

  .رفتم

  !! ن خوب بود یهم

  . اش هم به مزاجم سازگار بود رنگ

  .ختمیبلندم را شانه کردم و ساده دورم ر  ی موها

  یکه صورت ب  دادمیانجام م  ظیغل دی هم با  شیآرا

  . شود  دهیروح و محزون ام پوش

و  دیبه سمتم چرخ  ی ادی ز  یورودم به سالن سرها با

  ن رفتم و یتوجه به نگاه ها، به سمت لنا و مع  یمن ب

  . کردم بغلشان

  !!داداش ی_خوشبخت باش زیدن

  !!یخوشحالم که اومد  یلی_ممنونم ازت . خ نیمع

  .زمیعز  یکه اومد  ی_مرسلنا

  !! یکنم. خوشبخت باش ی_خواهش مزیدن

  . م جا باز کرده بود، نشستم یکه برا یعمو حام  کنار



 یدرگوش   یخوب متوجه پچ پچ ها و حرف ها یلیخ

  . نبود یشدم اما چاره ا  یافراد حاضر در مجلس م 

با خواهر نداشته ام  یخاطر برادرم و لنا که فرق به

 421.  شدمیم زهای ن چ یمتحمل ا دینداشت، با

 او انگار قصد آمدن نداشت یمنتظر عاقد بودند ول همه

.  

  . دمیکش یچرخاندم و آه چشم

  !! بود یرادمان خال یجا  چقدر

  یعمو هر چه با او تماس گرفت جوابش خاموش چارهیب

  .یبود و خاموش 

  . رفتم اطیشدم و به ح بلند

ام، گل از گل  یپدر بزرگ و مادر بزرگ مادر دنید  با

  . ام شکفت

  .شان رفتم و آنها را تنگ در آغوش گرفتم سمت

به  یلیاما مهرشان خ دمشانید  یاد نم  یز نکهیا  با

  . دلم نشسته بود

  : کرد یابراز خوشحال دنمی از د  آقاجون



  . نگرانت بودم یلی_ حالت خوبه بابا؟؟ خآقاجون 

  :کاشتم و گفتم یاش بوسه ا دهیدست چروک  بر

  .خوبم آقاجون _

  .کنن یفروغ ات حرفت رو رد م  یب ی چشما  یول_

  . با او بود حق

کردم خوبم، چشمانم حال   یچقدر هم که وانمود م هر

 . دادند یدرون ام را لو م 

 : م گذاشت یبازو  یدستش را رو  مادربزرگ

  !!مادر یچقدر الغر شد _

هم فشردم که مبادا دوباره همراه هم  یم را رو یها لب

 422هجوم آورد .  میبه گلو  امیشگ ی

نم چشمانش را گرفت و  شی  بایز  یروسر  یگوشه  با

  : زمزمه کرد

  !! مادر خدا بزرگه شهیحل م_

اخم و َتخم   یام که کم  یبر خالف پدربزرگ پدر  آقاجون

  خوشرو و ی لیکارش بود، خ ی مهیضم  شهیهم 



 با او ین یاز هم نش بردمیخنده بود و من لذت م  خوش

.  

  . بابا سر بلند کردم یصدا با

  زیداخل عاقد اومد . دن دیی_آقاجون، مادرجون بفرما بابا

  !! توام پاشو باال سر داداشت قند بساب

هلنا و دنا کنار عروس و داماد بودند که با  ا،یدر خاله

  یبه من زد و گوشه   یا اشاره ایورودم، خاله در

 . سرشان گرفته بودند را به دستم داد یکه باال  یر یحر

ام گرفتم و به برادرم که سر از پا  یباطن لیم  برخالف

  شناخت نگاه کردم و از اعماق قلبم آرزو کردم ینم

  . شوند خوشبخت

 : عمو حسام از ته سالن بلند داد زد زن

. گمیم یچ دیخوب گوش کن ونیخانوم ها و آقا _

شگون نداره. زن   دیهم گره نکن  یدستاتون رو تو 

 مطلقه، 

  .مجلس نباشه یشوهر هم تو  یوه و خالصه ب  یب

  . م خشکم زد ی و سر جا  ختیدلم ر  یهر



  : گفت یبلندتر یخطاب به من با صدا هلنا

  !! باش رونیجون توام فعال ب  زیدن_

از دستم شل شد و  ریردهانم را قورت دادم و ح آب

 . افتاد

آبرو کردن من داشتند و  یکارشان فقط قصد در ب نیا  با

 423بس !! 

چون عقد   ره ینم ییز جا ی_ هلنا دخالت نکن دنمامان

  .برادرشه

دلنگران دستم را  ایقدم عقب گرد کردم که خاله در کی

  . دیگرفت و بغض به حلقم دو

  .سالن را از نظر گذراندم یتو افراد

  . به ما و البته من بودند رهیخ همه

طور   کی یاز من برخاست و هر کس یبه طرفدار نیمع

  . را جمع و جور کند  یکرد خراب کار یم  یسع 

  . ا نبودم  یدن نیا  یاما انگار تو  من

  . شد یزن عمو و هلنا تو سرم تکرار م  حرف



  !! شوهر نبودم یب من

  . شوهر داشتم منتها از او خبر نداشتم من

به   دمیه را دور د  یآن بل بشو، تا چشم بق  ی تو

  . رادمان پا به فرار گذاشتم یسمت خانه

  دمیشده بودند، مانع د  یجار یک  دانمیکه نم ییاشکها

  . شدندیم

  . آمدین از پشت سرم م  یمت  یصدا

رداشتم و که کنار گلدان گذاشته بودم را ب یمخف  دیکل

  . دمیداخل پر  عیسر

  : در گذاشت انیش را م  یدر را ببندم که پا خواستم

  .زر مفت زدن الی خیبرگرد ب  زیدن_

  :فشار دادم شتریزدم و در را ب  هق

 424. ومدمیم  دیاز اولش هم نبا  امیب  خوام یبرو نم _

  .رمینم  ییم منم جا  یباهم بر یا یتا ن_

  . و داخل شد دیبه او نچرب  زورم



  یرد هلش دادم و به سو یخواست مچ دستم را بگ تا

  . پله ها پا تند کردم

زود وارد اتاق مان شدم و در را به رو  یلیبار خ  نیا

  . قفل کردم شی

  . نوا افتاد یمشت و لگد به جان در ب  با

تشک   یندادم و کنار تخت نشستم و سر تو ی تیاهم

  . فرو بردم

  : د یکش  ادیاز پشت در خشم آلود فر برادرم

  شکنمین در وامونده رو وگرنه م  یباز کن ا زیدن_

  !!اش

  .ن توروخدا برو دست از سرم بردار یمت_

 : د یچی راهرو پ  یبابا تو   یصدا

  _دخترم کجاست؟؟ بابا

  ین_تو  یق مت 

 .قفل کردهدر رو  اتا

  . گنیم  ینده چ  تیباباجون اهم میبر  ای ب  زی_دن بابا



ندم بابا؟؟ من شوهرم زنده است،  تی_چطور اهمزیدن

  به خودش یکینمرده، طالقم نداده. بعد چطور 

 سهیمطلقه مقا ایوه  یزن ب هیمن رو با  دهیم  جرئت

  کنه؟؟

گفتن .   یحق با توئه !! غلط کردن هر چ  دونمی_م بابا

  . برادرت منتظره رونیا ب یب

  . ن یشما بر ام ی_من نمزیدن

  !! نکن  یدختر لجباز  رونیب  این_ب  یمت

 425.  دمیمکالمه شان را شن  یندادم ول  جواب

پ  مونمین_بابا شما برو عقد به هم نخوره من م یمت

  !! ستیحالش خوب ن  شش،ی

  . _باشه بابا جان بابا

 یم هیزدم و از او گال  یدل با رادمان حرف م  در

  .کردم

که در حق ام کرد،  یکه بر سرم آورد، از کار ییبال از

  ک سرش به او ربط یکه افتاد و  یاز اتفاقات 

 . داشت



  . ستمیساعت آزگار در همان حالت فقط گر  دو

 از کنمدر را ب خواستیشام از من م ین به بهانه  یمت

.  

  . ستادمیا نهیآ  یرمق بلند شدم و جلو یب

  . دمیوحشتناک ام گرخ ی افهیرخ به رخ شدن با ق از

ام با رگه  یی ایدگان در یپخش شده بود و د   شامیآرا

  . قرمزش مشهود بودند یها 

  . خوردیاز خودم به هم م  حالم

اش رادمان  یکه شده بودم و باعث و بان  ی زیدن از

  . بود

م به هم چفت شدند و انگشتان مشت شده ام   یآروارهها

  . نه فرود آمدند یآ یرو

نشکست و رد خون  یکرد ول  جادیا یبلند  یصدا

  . ش به جا ماند یرو

  . اما مهم نبود دیچیسوختند و درد در بدنم پ  دستانم

  . نبود  شتریدرد قلب ناکامم که ب از



  ! بود؟

ن بار با  یزد و من ا یمرا صدا م  رونین از ب  یمت

نه را در  یبودند، آ زیم یکه رو   یلیوسا یمانده یباق

  هم

 . شد  یو حرص ام خال  شکستم

تاب شده بود و  یب دیشکستن شن  یکه صدا برادرم

 426کرد قفل در را باز کنم .  یالتماس م

کردم و به  یانگشتانم احساس م یخون را رو یگرم

  . نفس نفس افتادم

  !!جون رادمان در رو باز کن ز،ین_دن یمت

  !! داد قسمم

 . د یداد به جان آن که نبا قسمم

که جان عشقم رو  یدر کار توانستم یداد و مگر م  قسمم

  اورم؟؟یبود نه ب  شی

نشست و در را باز  رهیدستگ  یام رو   یخون  دست

  . کردم



م افتاد هول شده بازوانم را   یکه به دست ها چشمش

 : گرفت

 یاحمق؟؟ رگ دستت رو زد  یکرد  یچه...چه غلط_

  ؟؟ یخودت رو بکش ی خوای؟؟ م 

تونستم خودم رو   ینزدم!! کاش جرئتش رو داشتم و م_

  .خالص کنم

  . افتاد نهیکرد و چشم اش به آ یرا وارس میها مچ

تخت نشاند و  یراحت شد مرا رو  الشیکه خ  ی هنگام

 . ه برگشت یاول یکمک ها یبا جعبه 

سکوت مطلق اتاق مشغول پانسمان شد و پس از آن  در

  . تخت خواب، لش کرد یرو

 یاو هم به خاطر من از بودن در جشن عروس  چارهیب

  . برادرش محروم شد

خانه را   یو وقت  دمیاط کش یبه ح یپنجره سرک  از

دست لباس اسپورت برداشتم و به  کی دم،یخلوت د 

  حمام

  .تا عوض کنم رفتم



صورت   ین رو یاز ا شیرا هم پاک کردم تا ب  ممیگر

  . نکند ین یام سنگ

نجا ماندن   یوقتش بود به خانه برگردم چون ا گری د

  !! آرامم کند نکهیا  یبه جا  دادیعذابم م  شتریب

 427نگاهم کردند .  نیو لنا اندوهگ  نیمع

  طنتیزنان دستشان را گرفتم و همراه ش  لبخند

  :آوردم گفتم میکه در صدا یساختگ

  !! نم عروس و دامادمون پکر باشن ی_نبزیدن

  ؟؟یخر  یلیخ ی دونستی_ملنا

  . کردم نیینه باال و پا  یرا با طمأن سرم

  ؟؟ی_ چرا برنگشت نیمع

سختم بود شن  یحتتون کردم ول نارا دی _ببخش زیدن

  .نگاه ها نی ن حرفا و تحمل ا  یا  دنی

  . یگیم ی چ فهممیبرات م رمی_بم لنا

توروخدا.   نیدمق نباش  گه ی_خدانکنه. داداش د زیدن

  بعد از سال ها به هم تونهیشب زندگ نیامشب مهم تر  



  .ن ی. جون من بخند  نی دیرس

  . شدند قیکردند و در چشمان هم دق یتبسم

  :بغض گفتم با

 یو ازمون دلخور نباش نیمن و رادمان رو هم ببخش _

 ی دین. هر بار بخاطر ما دوتا، شما دونفر زجر کش 

  ن

مراسم هاتون خراب شدن . خالصه که من از طرف  و

  . خوامیاون هم معذرت م 

رادمان  یحرف رو نزن تو خواهر من  نی_ا نیمع

  م از دستتون؟؟ ی برادرمه چطور دلخور باش

  .زمیعز گهی _درست ملنا

  : و کنار گوشم لب زد دیسرم را به آغوش کش  نیمع

رادمان برم  دمیغصه اش رو نخور من بهت قول م _

  جبران دیبرگرده و با  دیچون دوستت داره . با گردهی

  !!کارهاش رو کنه

که دوستت داره  ین، از نظر تو، کس یمع  ی وندیم_

  من ی. ولگردهی شده، حتما برم  مونیو از رفتنش پش



و ه   موندیاگه دوستم داشت تا آخرش کنارم م گمیم

  واقعا عاشقت باشه تحت یرفت !! اگه کس  ینم چوقتی

و نه م  رهی. نه خودش م  زنهیجا نم  یط یچ شرا  یه

. اگه مشکل از خودش باشه، خودش رو    یتو بر زارهی
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  مونهی. اگر هم مشکل از تو باشه، م کنهیو جور م  جمع

  . یکه خودت رو اصالح کن کنهیو بهت کمک م

  ... اگه واقعا عاشقت باشه ی... ولیول

  :سرگرم شدم و ادامه دادم  میناخن ها  با

 گهیاون روز من باشم که د  دیاما شا  گردهیبرم_

  .نخوامش

  : زده نگاهم کرد غم

 ادتین رو که  یا زیدن ی جا بزن دینبا یعاشق یتو _

  نرفته؟؟

تونم جا   یاون جا زد منم م یوقت  ینرفته ول  ادمی_

  !!بزنم



  یداد و من بعد از آرزو رونیرا آه مانند ب نفسش

 یدنج و آرامم در ا یشان، به گوشه  یبرا  یخوشبخت

  ن

  . پناه بردم ریکب عمارت

**** 

  ین مبل سالن نشسته بودم و پاها یتر یگوشه ا   یرو

  . م را در آغوش گرفته بودم

 دهیتاب  م یم بر پاها  یمستق دیسوزان خورش  نور

  . کردی م قیرا به جانم تزر  یو حس خوب شدیم

در  یم را تکان دادم و به نقطه نامعلوم یپاها  انگشتان

  . شدم رهیپنجره خ 

 یدر سرم نم یالیبود و خ  یاز هر فکر  یعار  مغزم

  . دیچرخ 

کردم  زیم را ت  یگوش ها یپچ پچ آرام ی سمع صدا با

  . بود دیتشعشعات خورش یاما نگاهم همچنان بر رو 

و ناخواسته ا  دمیپچ پچ ها نام رادمان را شن  انیم از

  نگاه کردن به نور ادیدر اثر ز میکه چشم ها  ستادمی



رفتند و مجبور شدم دستم را به مبل  یاه ی س دیخورش

  .افتمیکه ن  رمیبگ 

خودم را به محل پچ پچ ها که آشپزخانه   ی از لحظات پس

 429پناه گرفتم .  واریبود رساندم و پشت د 

گفتند و من از  یعمو محسن و دنا آهسته سخن م  زن

  یکاش نم یبودم که ا ستادهیا  یکنجکاو   یرو

  . ستادمیا

 دونمیذره شده مامان . نم هی_دلم واسه رادمان دنا

  کنهی! شب ها رو کجا سر م  خوره؟یم   یکجاست؟! چ

  !داداشم؟

چه کنم! ؟    یطور ول نیعمو محسن_منم هم  زن

ش   ری گیست که پ یازش ن یخاموشه و رد   لشیموبا

  ن ی. ا می

  . اون شب شدیچ دهیهم که نم پس نم دختره

  ! ؟ی_کدنا

 ین دن  یمحسن_ همزن عمو  

  !!دهیند  ریخ ز



 رت ین حد از هم فاصله گرفتند و ح یم تا آخر  یها  پلک

  .زده شدم

  . کرد ماجرا رو فیکه تعر  زی_دندنا

کرده  کاریچ سیمعلوم ن  ن یعمو _غلط کرده!! ا  زن

  داده. بعدشم اومد یفرار یکه رادمان رو شب عروس

 رهیخزعبالت رو سر هم کرد که سر ما رو ش اون

  .بماله

مامان از کجا معلوم اون داستان که   ای گی _راست مدنا

 ینبود  ششونینباشه؟ ! ما که پ  یگفت ساختگ  زیدن

 م، 

  . که راست و دروغش ثابت شه ستیهم ن  رادمان

  . دهانم فشردم ی را رو  دستم

ل خواهر و ن سخنان را داشتم اا یهر کس انتظار ا از

  .مادر رادمان

 یو دنا فرق  می دیزن عمو را همچون مادر خودم م  من

  ...با خواهرم نداشت اما اکنون

 شان ی. ا با حرف بعد   دیدو  میبغض به گلو  رسما



 430:  دیکش  یعمو آه  زن

که پسرم رو، پاره تنم  نهی نب  یو خوش  ریآره. خ _

  دنید  گهیبار د  هی یرو ازم جدا کرد . دلم لک زده برا 

  قد

  .قامت اش و

شون رو پس   ی_کاش همون موقع که آقاجون نامزد دنا

  دختر نیا  سیمعلوم ن  یول دادنیادامه نم گهیزد د 

من رو خر   یداشته که برادر ساده یمهره مار  چه

  شونیخواست نامزد  نایاخودش کرده و رادمان از بابا 

  . ادامه بدن رو

 یو دلم گرفت از ب دیاول اشک از چشمم چک قطره

  .زن عمو و دنا یمهر

  . رفتارشان متعجب و دلخور بودم یناگهان  رییتغ از

را بشنوم و  شانین قضاوت ها  یش از ا یتا ب نماندم

  . عذاب بکشم

گرد کردم که ناگهان آرنج ام با گلدان کوچک رو  عقب

  شکسته یبعد صدا  یا هی برخورد کرد و ثان  زیم  ی



  . دی چیگلدان در سالن پ شدن

 یو قبل از ا دمی اط سمت پله ها دو  یشده و با احت هول

  نکه زن عمو و دنا از آشپزخانه خارج شوند، پله ها

  . باال رفتم و وارد اتاقم شدم یکیدو تا  را

راحت دم گرفتن را   یو بغضم اجازه زدمینفس م  نفس

  . کرد یصادر نم

نشستم و بغض فروخفته ام را آزاد  یگوشه ا  درمانده

  .کردم

چ گاه   یکه با من ماندند و ه یروزها تنها کسان نیا

 ش،ین قلوه سنگ و ثمره ها یم نگذاشتند، هم یتنها

  قطرات

  . م بودند یچشم ها  باران

  . سوختیبه حال خودم م  دلم

  ین روزها م  یکه ا ییخدا قسم، دردها  یگانگی به

سن کم ام اما حتما خدا  یبودند برا ادیز دمیکش

  دانستیم



ها را دارم که در  ن درد یمن توان تحمل ا که

 . سرنوشت ام قرارشان داد

کشند و   ُیزودرنج را م زیدرد ها دن نیا  دانست یم حتما

  سازند که یم یو محکم یقو  زیآن دن  یبه جا 

 431من خلق شان کرد .  یبرا

 ییخدا به بنده ها  دیگویم شه یام هم یمادر  مادربزرگ

 تر اند،  زیش عز یدوست شان دارد و برا شتریکه ب 

شان را  ییبا  یتا صبر و شک دهدیم  ی  شتریب  ی 

  . بسنجد

 سخت 

  ... کنم یم  صبر

  ... ن درد و رنج ها را یکنم تمام ا یم  تحمل

  . خواهدی مرا م رین دارم پروردگارم حتما خ یقی

  ...او یام به رضا  یراض اصال

که   یو ناخوش یو شکرگذارم به هر چه خوش  یراض

 . داد



  ... چه خدا بخواهد هر

  ... خواهدیبنده اش بد نم یچ گاه برا  یه خدا

م را از صورتم  یکه زنگ خورد اشک ها  لمی موبا

  :زدودم و تماس مامان را جواب دادم

  جونم مامان؟؟_

  قربونت برم؟؟ ییکجا_

  ! هنوز؟ یومد  یعمارت . ن _

ن هم با خودم  یشدن ماش ادیز  دامیدخترم خر  نه_

  . دنبالم ایب  یکارینبردم اگه ب 

  :حوصله گفتم یب

  . دنبالت انیب  گمیبابا م  این  یحال ندارم مامان به مت_

  اینم دانشگاهه . خودت پاشو ب  یبابات که شرکته مت_

  .شه ینکن حال و هوات هم عوض م  یتنبل 

  ... آخه مامان_

  . نشنوم یحرف ای. زود ب امانی_

  : گشاد شدند میها  لهیت



 مینقدر مهربون حرف نزن با من قلبم وا یتوروخدا ا_
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 ی کنی ناز م گمیم زمیدخترم و عز یخودته وقت ریتقص _

  به روش مادرساالرانه باهات حرف بزنم دیبرام با

  . یآدم ش تا

 اعصاب گفت یجواب دهم که زودتر از من و ب خواستم
: 

 یا به آدرس یزودتر ب زیدن  یکرد  تی لی اه مخم رو ت_

  .نکن یوراج  نقدرمیا فرستمیکه م

  . تماس را خاتمه داد سپس

زده از رفتارش سرم شانه باال انداختم و آماده  شگفت

  .شدم

کردم تا صورت محزون و چشمان   شیآرا زین  یکم

  . شوند یمتورمم مخف  

خودم سمت   لی شدم و با اتومب  اطیوارد ح  یدر پشت از

  .که مامان داده بود حرکت کردم یآدرس



کنار   لونیاز باکس و نا  یساعت با انبوه  میاز ن  پس

  . کردم شیدایپ  ابانیخ 

  گریبار د  کیزده برگشتم و  رتینشست و من ح کنارم

  یعقب که پر شده بودند نگاه یها یه صندلب

  : انداختم

  ان مامان! ؟ ینا چ ی!! ا یوا_

ها انداخت و همانطور که  دیخر ی را رو فشیک

 : گفت لکسیبست، ر یکمربندش را م 

  . یچهارتا خرت و پرت ضرور هی ی چیه_

 . شدندی ن گرد تر نم  ی از ا چشمانم

  : زدم یاشاره ا لیوسا  به

ان؟ !   یچهارتا خرت و پرت ضرور  هیهمشون   نایا_

  !! بابایکل بازار رو جارو کرد  یمامان رفت  یوا

سکته  چارهی ب نهیتراکنش ها رو بب  امکیپ  امروز

  .کنهیم

 433.  شهیش نم   یچ ینگران بابات نباش ه_



  .تکان دادم و راه افتادم  یسر

سر   لشیبه عقب خم شد و بعد از برداشتن موبا  مامان

  . نشست شیجا

را برقرار کرد   یجا به جا شد و تماس یصندل یرو یکم

 . گذاشت کری اسپ  یو رو

ناخودآگاه  دی چی پ  لیبابا که در اتومب یشاک  یصدا

  . دمیخند 

نوروز  دیشه قبل از ع یهم ی!! تو عادت کرد  ایدن_

  ! ؟یاه بنشون  یمن رو به خاک س

  : دیخند  زیر مامان

  .یسالم شوهر  _

  .لال ی_سالم و ال اله ال بابا

  هیبه زنت   یموقع زنگ نزن  هیعشقم   ی_خوبمامان

  !! یازش بپرس یاحوال

شوم ات  تی فدا یحالت توپه . نامه ها دونستمی_م بابا

  . ومدنیراه به راه واسم م 



غر  یم و بابا عصب ی دیبار من و مامان بلندتر خند  نیا

  : دی

من که   یفعال خوب بخند . نوبت تالف زمی_بخند عز  بابا

  .نمیب  یه هات رو هم م یاون موقع گر دیرس

باال انداخته به مامان که رنگش پر   یبا ابرو  متعجب

  : بود نگاه کردم که به بابا تشر زد دهی

هم   دهیچشم در نین مراعات کن ا  یحس   ی_آ مامان

  .با منه

  ! ه؟یچه خر گهید  دهی _چشم در بابا

رفت و دهان من هم از فرط   سهیدوباره از خنده ر مامان

  : باز ماند  رتیح

  !! دست شما درد نکنه بابا_

  دخترم! ؟ ییتو  زی_عه دن  اباب

  . نه پس عمتونه_

 434!  ؟ی دی_همه حرفا رو شن  بابا

از بس تو پاساژها   تونیبله با اجازتون. همسر گرام_

  گشتن، خسته شدن حال نداشتن تلفن رو بزارن دم



  .کر یاسپ یو زدن رو  گوششون

 یبود نفس دهیخند  یلیکرد و مامان که خ  ینچ بابا

  : گرفت

  خونه؟؟ یا  یم  ین شب ک یحس  الی خیب_

  امی!؟ اگه دلت برام تنگ شده بگو زودتر ب شدهی_چ بابا

  .در خدمتت باشم

  : رو به من گفت مامان

  ینطور یهم ریست بابات . نخ  فتهیچقد خودش شیا_

  .دمیپرس 

  . شام حتما عمارتم یبرا  یول دونم ی_نم  بابا

  !فعال؟ یندار ی_خوبه کارمامان

ن  یمراعات کن بزار از ا کمی _نه فقط جان مادرت  بابا

  ی زیچ هیندگان هم  یو پس انداز واسه آ هیسرما

  .بمونه

  . کرد یزدم و مامان با خنده خداحافظ ی لبخند



نحس   یبهتر از آن روزها ی کم دیام شا  ی روح اوضاع

  . شده بود

  یرادمان بودم اما بخاطر خانواده ام که از من م دلتنگ

 کردمیم یسع م،یا یاتفاق کنار ب  نی خواستند با ا 

  خودم

  . جلوه دهم یعاد  را

 له یمرا از آن پ یدر کنار پدر و مادر و برادرانم کم بودن

  . کاشت یو لبخند بر لبم م  کردیام دور م  ییتنها

  .دمیمثل امروز که دوباره از ته دل خند  درست

هنوز نگران من بودند اما آنها مدت ها   زیام ن  خانواده

  آنچه را اتفاق رفتندیکنار آمدند و پذ  ط یبود با شرا 

  . افتاد

 دهیکه امروز از زبان زن عمو و دنا شن ییزهایچ از

 435مادرم نگفتم.  یبرا  یزیچ  زیبودم ن

  . ن خراب شودرابطه شا خواستمینم

اتومب  دنیکه ناگهان با د  کردمیم یسکوت رانندگ در

  . ترمز فشردم یهوا پا رو  یب ابان،یکنار خ  یلی



به جلو پرت شد و اگر کمربند نبسته بود قطعا  مامان

 . کرد یبرخورد م شهی سرش با ش 

  یو تشر ها یپشت سر یها  نیبوق ماش  یصدا

که  یلیاتومب  یاما چشم من رو دمیشن یمامان را م

  چند

  . دی چرخ یعقب تر از ما پارک شده بود م گام

  . ستادمیشدم و کنار خودرو ا ادهی پ  اطیاح  یب

تمام جانم را در  یآن لحظه شعف و استرس خاص   در

  . برگرفته بود

تمام حدس و  یشدم و با خواندن پالک خودرو، رو  خم

  شان لیتبد  تیو به واقع دمیم خط کش  یگمان ها

  .کردم

که ب  ییرا گرفت و به خودرو میبغض گلو  ناخودآگاه

  .دادم هیبود تک نیسرنش  ی

  : شد و سمتم آمد ادهیپ  مامان

 ؟؟ی سادیوا   ابونی! چرا وسط خ ز؟یدن یشد  وونهید _

  . مردم در اومد ینت رو جا به جا کن صدا یا ماش یب



کردم که از کنار  ییبه خودروها  ینگاه  یچشم  ریز

  کردند و همراه بوق ممتد، ناسزا یمن عبور م نیماش

  . گفتند یم  ییها

  . نداشت تیاهم  اما

  .بودم دهیبه مقصد خود رس  من

  یکاپوت خودرو مشک  یرو  یزدم و دست ی لبخند

  .دمیداده بودم کش هیکه به آن تک یرنگ 

 436آلود رو به مامان گفتم:  بغض

  !! ن رادمانه 

 یماش  نیا_

ک دور  یدهانش فشرد و  یشوک زده دست رو  مامان

  : را از نظر گذراند نیهمچون من کل ماش 

  !ست؟ یتوش ن یآ...آره خودشه. چرا کس_

  .کردم دایکردم مامان . رادمانم رو پ داشیپ_

که من پارک  یبد  یو جا ابانیگذرا به خ  ینگاه مامان

  زمزمه یلب ریکرده بودم انداخت و من با خودم ز 



  :کردم

دور و اطرافه . هر جا که باشه و هر    نیحتما هم _

  . ادیتا ب   مونمیچقدر که طول بکشه، من منتظرش م

که در  ییو به پاساژ ها  دمیم کش  یبه چشم ها یدست

  .اطراف بودند نگاه کردم

  ریبا رادمان انکار ناپذ  ییارویو شوق ام از رو  ذوق

  . بود

د  یام را جا نیکه خودش دست جنباند و ماش  مامان

  پارک کرد تا مزاحم مردم نباشد، سمتم آمد و یگری

  : را گرفت می بازو

  !!دختر ی سادینجا وا  یا عهیضا   یلیخ زیدن_

 سادمی وا نجای! ا  سم؟ی! خب پس کجا وا ؟یچ  ی عنی_

  .نمش یکه اگه اومد بب

  : کرد ینچ

 ینه که صد سال س ینش بب یآخه اگه تورو کنار ماش_

 ییجا  هیم  ید بر  ی. با گهید  ادین سمت نم  یاه هم ا

  که



ن   یاومد سراغ ماش ینه بعد وقت  یما رو نب رادمان

  .سمتش  می ریم

  . تکان دادم دییبه تا  یم را فشردم و سر  یها قهیشق

.  یگرفته بودم و مامان منطق  یاحساس میتصم  من
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ا  ییساعت قبل ام نبود و گو  کی یاز خنده ها یخبر

  ین فروکش کردن شاد  یمن عادت کرده بودم به ا

  .م یها

  . نباشد شتریب  یقیدقا  میعمر لبخند ها  نکهیا  به

که در آن نزد  یفروش  یدستم را به طرف بستن  مامان

  دیکه به خودرو د  مینشست  ییو جا دیبود کش  یک ی

  .م یباش داشته

خ بود و پر استرس ناخن  یم نیماش  یفقط رو  نگاهم

  . دمییجو  یام را م

 لیم  یرا سمتم هل داد و من ب  وهیوان آبم  یل مامان

  .باال انداختم یسر 



گفت که   یهوا م  ی کیچقدر گذشته بود اما تار دانمینم

  .ست منتظر مانده ام ی ادیمدت ز

کرد و من عذاب وجدان  یحوصله نگاهم م  یب  مامان

  : ت کرده بودم یاذ  ز ینکه او را ن  یداشتم از ا

  .دردسر انداختم یببخش مامان . تو رو هم تو_

 را گرم فشرد اما چشمانش هنوز هم خسته بودند دستم

:  

 دم،یتو انجام م  یبرا  ادیاز دستم برب  ی من هر کار_

  . دورت بگردم ستین  یدردسر

ن انداختم و پشت دست مادرم را نوازش کردم  ییپا  سر

  بهت زده اش سرم را به یبعد صدا یکه لحظه ا 

  . چرخاند شیسو

  !! !! اونجا روزیدن_

نگاهش را گرفتم و شتاب زده از جا بلند شدم که   ریمس

  نیزم  یرو یبد  یام با صدا یباعث شد صندل

  . افتدیب



و چشمانم  دمیدقت سمت خودرو رادمان دو یو ب عجول

  که پشت به من مشغول باز کردن یمرد  یرو

 438زد . یخودرو بود، دو دو م   درب

 را محکم گرفتم و شیبه او بازو دنیمحض رس  به

  یآخ مامان در فاصله  یکه صدا دمیسمت خودم کش 

  . دی چیاز خودم در گوشم پ  یکم

به مادرم که نقش بر زم  نمیرادمان را بب   نکهیاز ا  قبل

  . شدم رهیخ دادیرا ماساژ م  شین شده بود و مچ پا  ی

  .انجام کار را از دست داده بودم و ثابت ماندم قدرت

خودم، سرم سمت  ی کیدر نزد  یاد  یفر یصدا با

  . شل شد شیو دستم از دور بازو د یرادمان چرخ

شدم و گام   رهیخ میو بهت زده به مرد رو به رو  ناباور

  . عقب رفتم ی

بار   کیشده بودند و من  یدم و بازدمم طوالن   یفاصله

  . و را چک کردمخودر گرید 

  ...رادمان بود اما لین اتومب ین دارم هم یقی

  . بود یگر یمرد د  لیاتومب ن یسرنش  اما



 جز ین مرد  

  !! من رادما

  الیرا گرفته بودم و در خ شیکه بازو  یجوان  مرد

جلو آمد   یکردم، گام  یش او را رادمان تصور م یخو

  و

  : دیبه من غر  رو

بود که  یچ شتیفرما گمی! ؟ میبا توأم دختر مگه کر _

  ؟؟ی دیمن رو کش  ین بازو  یهمچ

توجه به   یو درمانده و ب دین چک ییاشکم پا   قطره

  :ن چسباندم یسخن او دستم را به ماش 

  !! رادمانه . مطمئنم مال رادمانه نیماش  نیا_

  !ه؟ یکدوم گو *ه*  گهیرادمان د _

 یبعد در حال ی مقابل چشمانم را گرفت و لحظه ا خون

  به خودم آمدم که مرد جوان متعجب دستش را

 یگونه اش گذاشته بود و کف دست من گز گز م  یرو

 439کرد . 



 یو کنترل شدیم نیینه ام به شدت باال و پا  یس یقفسه

  .بر رفتارم نداشتم

م را بگ  ینکه بازو یسمتم هجوم آورد و قبل از ا مرد

  : دیو رو به من غر   دیمادرم مرا عقب کش  رد،ی

  کنیم  کاریچ  ی!! معلوم هست دارزیبرو عقب دن _

  ! ؟ی

نشستم و  ابانیجدول کنار خ   یچشمان اشک آلود رو  با

  که قصد یمادرم مشغول صحبت با مرد جوان 

  . شدن به خودرو رادمان را داشت، شد سوار

که دورمان جمع شده بودند متفرق شدند و  یمردم اندک

  ن یبعد مادرم مرا بلند کرد و سمت ماش یق یدقا

  . برد خودم

  . کند یشاگرد نشستم تا خودش رانندگ یصندل یرو

که مادرم خودش شروع به  ختمیر  یصدا اشک م  یب

  . حرف زدن کرد

 هین رو تازه چند روزه از   یماش  گفتیپسره م نیا_

  پالک اقدام  ضی تعو یو هنوز برا دهیشگاه خر  ینما 



  .نکرده

  :دمیام را باال کش ین یب

  !! حتما دهیکه رادمان رو د   تی خب واسه انتقال مالک_

  رییو تغ  دهیاسم از رادمان شن هیفقط  گفتینه م _

  زن که ظاهرا ازش وکالت داشته انجام هی ت رو  یمالک

 .داده

  :دمیمادرم چرخ سمت

  ! زن؟ هی_

  : متاسف سر تکان داد مادرم

 440زن.  هیآره _

  ! بود؟ یم ک  ین یبب ی  دیاسمش رو ازش نپرس_

  : دیاش کوب یشانیپ یدستش را محکم رو  مامان

 . رفت  ادمیبر من !!  یوا یا_

بره آخه!   ادتی ه مورد  ین   یا دیاوف مامان چرا با _

  ؟

  . دیتو بود اصال به ذهنم نرس   ریفکرم درگ_



ام جلو باهاش حرف   یخودم ب  یخب چرا نزاشت _

  . بزنم

  لیبه چک و س یدوباره پسره رو ببند  دمیواال ترس _

  . یراه بنداز ییدعوا  هی ،ی

 گریفوت کردم و وا رفتم و د  رونیرا محکم به ب نفسم

  . چ نگفتم یه

  . بود انیدر م ی گریزن د  یپا  پس

هم  یم را رو  یفرو رفتم و پلک ها  یکرده در صندل بغ

  .فشردم

اال  دیآ یبر م یزیکردم از رادمان هر چ  یم گمان

  !! انتیخ

 چیاز ه  زیچ  چین روزگار ه  یکه در ا دانستمینم  اما

  . ستین  دیکس بع 

خود خانه بارها آب دهانم را فرو دادم که مبادا اشک  تا

  و دادیو مادرم آهسته دستم را ماساژ م زمیبر 

کرد که حتما اشتباه شده و مرد جوان دروغ  یم زمزمه

  . گفته است



**** 

ام بودم  لیرادمان در قاب محدود موبا ریگر تصو  نظاره

  . صفحه گذاشته شد یرو یکه تکه کاغذ 

توجه به متن کاغذ، چشم دوختم به صاحب آن و چ  یب

 441ام نقش بست . یشانی پ یرو  ین ی

م کنار گوشم پچ زد کی   : طرف لب اش باال رفت و خر 

  ؟؟ یدلتنگ شوهرت یآخ_

که در حال  ییگرفتم و به دانشجو یانزجار از او رو با

  .شدم رهیکنفرانس دادن بود خ 

  ؟؟ینگفت _

  !!ی انینداره استاد ک یبه شما ربط _

صورت   یوجب کیرا درون مشتش مچاله کرد و  کاغذ

  : شده گفت دیکل  یام با دندان ها 

 نیا  یتو  یدختر جون !! اگه بدونست یضرر کرد _

  چ وقت به خودت اجازه ینوشته شده، ه یکاغذ چ

  . ینطور حرف بزن یبا من ا ی دداینم



  . هیاون کوفت یتو  یچ  ستیبرام مهم ن _

و حالم را به    خوردیبه پوست صورت ام م شیها نفس

 . زد یهم م

  : باال انداخت ابرو

وفات توش نوشته شده  یشوهر ب  یاگه درباره  یحت_

  باشه؟؟

خودم   یبه رو  یزده شده بودم از کالم اش ول شگفت

  .اوردمین

زد و صاف   یشخند  یاکراه نگاه اش کردم که ن  با

  : ستادیا

  . پس من برم  ستیبرات مهم ن یخب گفت_

  .دل کرده بود مرا دو

 442در جانم رخنه کرد .  دیو ترد  شک

  !؟ گذاردیسر کارم م  ای دی  گویرا م قتیحق   دانستمینم

  ! مهم نباشد؟ میرادمان برا  شد یمگر م  اما



بر  یآن مرد جوان گفت که وکالتش را زن نکهیا  با

که   دادمیم یعهده گرفته بود باز هم خودم را دلدار

  حتما

  . ستین انیدر م  ی انت یرادمان است و خ  لیوک

  . شودی اش نم  ین حرف ها حال یل عاشق که ا د

  ییعاشق است و در قانون عشق، منطق جا  عاشق،

 . ندارد

 یاش را گرفتم تا مانع از پ متین کت گران ق یآست

  :بشوم شی قدمها یشرو 

  !! مهمه برام_

 ام خم شد یصندل  یلب گفت و دوباره رو  ری ز یا خوبه

.  

اما به  دیما چرخ  یاطراف مان بر رو یدانشجوها نگاه

  !!درک

  .دمیفهم یرادمان م یدرباره  یزیچ   دیفقط با حال

  :لب زدم شانیپر

  ؟؟ی زاریسرکارم که نم_



خودم رو  یآبرو  بیرق هیکه بخاطر  ستمی ن  یمن آدم_

  .سوال ببرم ریز

  .پس لطفا اون کاغذ رو بهم بده_

ن مرتبه به چپ و راست تکان داد و  یرا چند   سرش

  : کرد ینچ نچ

بهت بدم لگد به بخت  یاون موقع که خواستم مفتک _

  ورق جزء اوراق بهادار نی. االن ا یخودت زد 

  .خانوم شهیم  محسوب

  ه؟؟ یبهاش چ_

به گوش  شیکه صدا یتر شد و طور  کی نزد

  : اطراف مان نرسد، گفت یدانشجوها 

 443ه شب رو با من سحر کن !!  یشب ...فقط  هی_

رنگ به رنگ   یخ بست و از خجل ی میدر رگ ها  خون

  .شدم

  . کرد یخ م یرابطه هم مو به تنم س نیفکر به ا   یحت



انت  یبخواهم با ارسالن باشم و به رادمان خ نکهیا فکر

  . کنم

  :انزجار پچ زدم با

که به  یشرف یمن شوهر دارم، متاهلم !! تو چقدر ب_

  !!یزن شوهر دار هم نظر دار هی

ن زن شوهر دار، قبال هم نظر داشتم.   یاوال به ا_

  که کال کنهیرو بهت اثبات م  ییازیچ هیبرگه  نیدوما ا 

  . شهیراجع به شوهر و تاهل و عشق عوض م  نظرت

 یخوا ین کارها فقط م ی!! تو با ایگیدروغ م  یدار_

  .یمن رو لکه دار کن  یآبرو

به تو رو   ازمین  خوامی ن کارها فقط م یمن با ا_

  . زمیبرطرف کنم عز

ن نامرد  یشرم بودن جزء صفات بارز ا  یو ب ایح یب

 . بود

  !! کنم یقبول نم_

  . میمعامله کن  هیا  یپس ب_



 : ندادم که ادامه داد جواب

برگه هست و   نیا  یکه تو  ین آدرس یتو برو به ا _

  ... ته ی اون شوهر عوض ینشون 

  !! حرف دهنت رو بفهم ها_

نجا اگه   یو پاک ات . برو ا بیخوب، شوهر نج یلیخ_

  شرف یآدم ب هیمن  یچ یمن دروغ گفتم که ه ی دید 

 یرذل ام. اما ...اگه من درست گفتم...خودت ...با پا و

  !!من یخونه  ی اریم فی خودت ...تشر

آدم  نیک شب خرج ا  ی یام را برا  یتوانستم پاک ینم

  .کنم

  رادمان چه؟؟ اما

 444لبم رساند .  از او جانم را به یخبر  یب

  !! بزرگ بود سکیر کی نیا

  . بزرگ و پر خطر یسکیر

همراه  یو نگران یرادمان آنجا نباشد دوباره دلتنگ اگر

  .ام یاز پاک انتیبا ص 



دوره  یدوم آغاز اجبار  انت،یاگر آنجا باشد، اول خ  اما

  با تمام آمال و یام و خداحافظ یزندگ دیجد  ی

  . می آرزوها

  : اش کردم و آشفته زمزمه کردم نگاه

 تونمیبگو انجام بدم . من نم  گهیکار د  هیتوروخدا _

تجربه کنم که اسمش تو  ین هام رو با کس یاول

  شناسنامم

  . ستین

 .نداره یبه من ربط گهیاون د _

 یبابا من نم  ؟؟یدرک و منطق  یب  نقدریآخه چرا ا_

  . ستمین ی. من آدم خائن ی ستیخوامت محرمم ن 

  !! ریبم یو نگران یپس با دلتنگ یاوک_

  . دندیهم لرز  یمن رو یرفت و پلکها زشیطرف م  به

  من، چه کنم؟؟ یخدا

  . رمیبر سر بگ  یچه گل دیبا دانستمینم



کنم که چوب حراج بزنم به   ی وجه قبول نم  چیبه ه  من

  .آبرو و شرافت ام

  است؟؟ ی خودخواه

  !! باشد

  ... هم هست انتیخ یول

  شد؟؟یرادمان چه م اما

داشته  ازیبر سرش آمده باشد و به کمک ن  ییبال اگر

  باشد چه؟؟

 445زد و قلبم ساز مخالفش را !!  یساز م  کی عقلم

  . کالس را با خودم کلنجار رفتم میتا  کل

را   ریشد و حکم رفتن در دهان ش روزیقلبم پ تینها در

  !! م صادر کرد یبرا

روم که رادمان را مالقات کنم منتها   یبه آن آدرس م من

  . دهم ارسالن تنم را لمس کند یهرگز اجازه نم 

 من یبرا  شی ها و دردسرها  تیها، اذ  ه یتمام کنا  ی 

!!  



 ن به تالف یا یباشد ول ینامرد  دیشا

  !!ی انیدارم استاد ارسالن ک  تیبرا  یتوپ ی نقشه

سمت اش رفتم و بدون مقدمه   دیگفتن خسته نباش  با

  : گفتم

  !! قبوله_

  : نگاه ام کرد مشکوک

  ست؟؟یکه در کار ن  یکلک_

  .نه_

  : لبش کش آورد ی گوشه

 زنیو حقه نم  یگی. فقط چطور باور کنم راست م یاوک_

  ؟؟ی

  :م راه دادم و گفتم یبه گلو  یساختگ  یبغض

 وونهید  یو از دلتنگ یهر وقت مثل من عاشق شد _

  . من االن فقط نگران یکنیحالم رو درک م  یشد 

  .رادمانم

  !! گول خورد یباور بود اما به راحت رقابلیغ



مورد نظر را به دستم  یشدند و برگه   زیر  چشمانش

 : داد

رو  ن تو هست . آدرس خونه ام  یا اتی جزئ یهمه _

  شنیلوک  نیا   یفرستم. در ضمن من تو  یهم برات م

ن رو بهت  یمن ا یگینم   چکسیندارم و به ه حضور

 446دادم. 

  .تکان دادم و برگه را باز کردم یسر

  .مقرر یخانه بود و ساعت کی آدرس

  . رادمان سرحال شدم دنیبستم و با فکر د  چشم

**** 

  . و از اتاقم خارج شدم  دمیپوش لباس

از هم   یکی  یراه به مادرم اطالع دادم که به خانه  سر

  .گردمیو تا آخر شب بر م  رومیم  میها  یدانشگاه

زن  یخارج شدن از سالن را داشتم که با صدا قصد

  . ره ثابت ماند یدستگ یعمو محسن دستم رو

خودش و دنا اخم  شیسخنان چند روز پ  ی ادآوری با

  . ام نشست  یشانیپ یرو 



 ایبزنم  یکردم به خودم مسلط باشم تا مبادا حرف یسع

  . بدهم یسوت 

ن  یا ی  ریکجا م یبسالمت زیعمو محسن_دن  زن

  ؟؟  یغروب آفتاب

  : دیباال پر  میابرو  یتا   کیو ناخودآگاه  دمیچرخ 

  . دوستم یخونه _

  دوستت متاهله؟؟_

  : نگاهش کردم متعجب

به   ین زن عمو؟! چه ربط یپرس یم هیسواال چ  نیا_

  مجرد بودنش داره! ؟ ایمتاهل 

  : گفت یجلو آمد و جد  یگام

!! ناموس پسر  یربط داره!! چون تو زن پسر من _

 447.  یمن

  . بر لبم خوش نشست یتلخ پوزخند

وه خوردن بود  یمبل در حال م یعمو حسام که رو  زن

  : مادر رادمان را خطاب کرد شخندیبا ن 



تازه  شد،ی م شیحال رتیپسر تو اگه ناموس و غ_

  . کرد بره یعروسش رو ول نم

که به زن عمو حسام داشتم اما از  یحس بد  یهمه  با

  . جمله اش خوشم آمد نیا 

به زن عمو حسام انداخت و ن  یرادمان چپ نگاه مادر

  : را به درد آوردسخنانش قلبم  شی

و   زین دن  یب  یم اون شب چ  یدونیما که نم _

  زیچ هیهم  دیدعواشون شد، شا  دیرادمان گذشت !! شا

  از زنش ی

  . که رهاش کرد و رفت دی د

پسر خودم بوالهوس  یبهتره بگ دمیعمو حسام_شا  زن

  . براش کم بود ی کیبود و 

  :زن عمو محسن را گرفتم  یکرده بازو   بغ

!؟ هوم؟ ! فکر  نیفکر کرد  یشما در مورد من چ _

  ین دارم پنهان کار ی!؟ فکر کرد  گمیدروغ م  نیکرد 

  ! ؟کنمیم



راست و دروغ حرفات   ادیعمو محسن_ تا رادمان ن زن

  .شهیمشخص نم

ن حرفا رو   یا  نیکه دار نی شما باش  شهیباورم نم _

  د !! من شما رو مثل مادر خودم دوست داشتم و  یزنیم

  زن عمو! ؟ نهی. جواب من ازاشتمیاحترام م  بهتون

جواب دهد که بغض کرده دستم را مقابل   خواست

  :صورتش گرفتم

  .دمیشن  یم دیاون چه رو با دمیبسه لطفا !! شن _

  :دمیرا شن  شیچارچوب در بودم که صدا انیم

به  ی زی و آبرور یرادمان_مواظب باش خراب کار  مادر

  . توئه یدختر!! اسم پسر من هنوز رو   ی اریبار ن

  ریز شیو مردونگ رتیپسرم بدنام شه و غ  خوامینم

 448سوال بره. 

و خشم آلود دستم را سمت زن عمو حسام دراز   برگشتم

  :کردم و رو به مادر رادمان گفتم



و  رتیحق با زن عمو حسامه !! پسرت اگه غ_

ن شب  یاول ی زنش رو تو شد،یم  شیحال   یمردونگ 

  ازدواج

  !! کرد ینم رها

دقت از خانه خارج شدم و به طرف  ی و ب خروشان

  .که ارسالن داده بود حرکت کردم یآدرس

بودم از  مانیآن حرف را زده بودم و پش تیعصبان  در

  .گفتن اش

اگر ترکم کرده   یحت دمیپرست یرادمان را هنوز م من

  خودم بارها ییکه در تنها  شومینم  نیباشد اما منکر ا 

فکر کردم که چرا ترکم کرد و اگر مرد بود،  نیا  به

  . کرد یم نم یرها

ن است که انسان ها در اوج عصبان   یقت تلخ ا یحق و

 لهیکه در پ  سازندیم  یرا بر لب جار  ییحرف ها  تی

  ی

 یبارها آن سخنان را در ذهنشان حالج   شی خو  یی تنها

  . کرده اند



  .کردم و سپس داخل شدم یمکث الی و  یجلو

  . متیمختلف و گران ق ین ها  یپر بود از ماش اطیح

  .ن به سمت خانه حرکت کردم یاز پارک کردن ماش بعد

تعجب بود که توانستم راحت وارد شوم و ه   یجا  میبرا

 . کارت دعوت نخواست چکسی

آمد و خانه مملو از  یم ی تی آرام و ال  کیموز  یصدا

  . مختلف بود یآدمها

کردند  یو جوان که در کنار هم گفتگو م ریو مرد، پ زن

  عشق خودشان مشغول ی از آنها برا  ی ک سر  یو 

  . حال بودند و

  یم  یرچشمی رفتم و اطراف را ز یسالنه راه م  سالنه

  .دمییپا

  . نبود یسالن که خبر نیا در

 یمعشوقه   دیبروم شا یم گرفتم به سالن کنار  یتصم

 449کنم.  دایخود را آنجا پ  یوفا یب

و بدون وارد شدن، سالن   ستادمیسالن ا یورود  یجلو

  . را از نظر گذراندم



تر بروم تا چند نفر آخر   شی اما قصد کردم پ  دمشی ند

  .نمیبودند را هم بب  ستادهیسالن ا  یکه گوشه  ی

  .متوقف شدم یستون بزرگ پشت

بود مات  ستادهیکه پشت به من ا یقامت مرد  دنید  با

  . و مبهوت شدم 

  !! بود خودش

  !! بود رادمانم

  !! از جانم بود زتریعز

  نشناسم اش؟؟ شدیم مگر

بود، باز مطمئن بودم  ستادهیکه پشت به من ا  نیا  با

  . خودش است

  .خوب از َبر بودم ی  لیاو را خ من

  . کنم شیتماشا  یکردم تا اندک درنگ

 ستادهیدانم چقدر گذشت اما من هنوز همان جا ا  ینم

  .زدم یم دیاش را از پشت سر د  بتیبودم و ه 



ن چند وقت ام  یا یها یخواستم تمام دلتنگ یم انگار

  . را فقط با نگاه کردن جبران کنم

  . را به سمت راست چرخاند سرش

  . دیام لرز وانهیقلب د  دمیم رخ اش را که د  ین

و  شیرا کوتاه کرده بود و در عو ض آن ر  شی موها

  . گذاشته بود یل بلند   یسب 

  !! رادمان آخ

از چشمم افتاد که با سر انگشت   یاشک لجوج قطره

  . مهارش کردم

  .ش گذاشتم تا بروم به سمت اش یپ پا

 ی گر ید  یجا  چیاز پشت بغل اش کنم و نگذارم ه  بروم

 450برود . 

  . دیکه نفسام به تنگ آ  م اش یو آنقدر ببو بروم

  دنیگذاشتم اما قدم گذاشتن همانا و د  شیپ  قدم

  . اش همانا  یشخص کنار

  . زن کنارش بود کی



  . آن مرد جوان درست بود یحرف ها  پس

  . زن مسلط باشم  یتا به چهره  دمیچرخ  یکم

  !!ختمیو فرو ر دمیچرخ 

  شد؟؟یم مگر

  رادمان من، عشق من، در کنار او باشد؟؟ شدیم مگر

نگفته بود او را دوست ندارد و تحمل اخالق اش   مگر

  را نداشت؟؟

نگفته بود فقط من هستم که در قلبش قرار دارم و  مگر

  نکند؟؟ انتیوقت به من خ  چیدهد ه  یقول م

  !چطور توانست مرا رها کند و کنار او باشد؟ پس

  . و پشت ستون پناه گرفتم رفته را برگشتم یها  قدم

  رفتم که چه شود؟؟ یم  جلو

 دمیجد  ین معشوقه   یا دیو بگو ندیمرا بب  که

  است؟؟

و اشک بود که پشت سر هم از چشمانم   د یلرز یم  تنم

  . شد یم یجار



 یام م نهیرحمانه خود را به س  یبه تپش افتاد و ب قلبم

  . دیکوب 

  آمده بودم؟؟ چرا

  .آمدمیو نم شدیم ُخرد م یقلم پا کاش

 یسوختم و م  یات م یو نگران یبا همان دلتنگ کاش

نم .   یصحنه ها را بب نیآمدم که ا  یساختم اما نم  
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  .دمیکوب  نهیسنگ ات را به س  چقدر

به همه گفتم او مرد من است، مرا دوست دارد،  چقدر

  . محال است در کنار «نگار» باشد

  فاق افتاد . اما حالس آن ات برعک

شانه ام وحشت زده  یبر رو  یقرار گرفتن دست  با

  .برگشتم

ن جمع   یدر ا ینکه مبادا مرا کس یهراس داشتم از ا 

  که زن ات دیبشناسد و به او بگو

  . تو آمده است یپ



 یکه نم دمینافذ د  ینگاه اول دو چشم مشک   در

  .شناختم شان

  : دمیدهانم را به زور قورت دادم و پرس آب

  بله؟؟_

  : مشکوک نگاهم کرد و گفت میقد بلند رو به رو  مرد

 ! ؟یکرد  یم کاریچ  یداشت_

  : اما خود را نباختم دمیترس

به  کردم؟؟ی م  کاریداره که داشتم چ یبه تو چه ربط_

  جواب پس بدم؟؟ دیتو هم با

!! چرا  ی کرد ی م کاریچ  یداشت  یبه نفعته بگ _

  ؟؟ی زدیم دیاونا رو د  یداشت

  . کردمیداشتم چه م میتوانستم بگو  ینم

م را   ین از کنارش گذشتم تا بروم اما بازو یهم یبرا

  : گرفت و با خشم گفت

  ؟؟یکجا؟؟ جواب نداد _

  : دمیکش رونیام را محکم از دست اش ب  دست



سر و کله  یراهت رو بکش برو مردک!! حوصله _

 452رو ندارم !!  ی ک ین با تو زد

را کنار سرم به ستون تک    شیام آمد و دست ها سمت

  : صورت ام خم شد یداد و رو هی

  ریبه زور از ز ای یکرد  یم  یچه غلط  ی داشت یگیم_

  !بکشم بچه جون؟ رونیزبونت ب 

  داره؟؟ یکردم. مشکل یداشتم شوهرم رو نگاه م_

  : دیرا کج کرد و پرس  سرش

  شوهرت؟؟_

  . آره شوهرم_

  . و عقب رفت دیدندان کش ریلبش را به ز  گوشه

  . فرد نیشده بودم به ا  بدگمان

  : گفتم مردد

  ؟؟یشناسیشوهر من رو م _

  .نه_

  ازم؟؟ ی دیپس چرا پرس _



  . ن جور سوال شد برام  یهم_

  ؟؟یهست  یاصال تو ک _

  . از من گرفت ینداد و رو جواب

  یخال  یزدم و به رادمان نگاه کردم که با جا ی پوزخند

  .اش مواجه شدم

  !! من یخدا

  رفته بود؟؟ کجا

 453نظر گذراندم اما نبود .  ریرا از ز  سالن

  : اخم به طرف آن مرد برگشتم و گفتم با

 کجا رفت دونمیکه نم  یکرد  یانقدر تو کارم فوضول_

!!  

  . زد و دور شد ی شخندین

اط  یدر ح ای  یرادمان را در سالن کنار  دیتا شا  رفتم

  .ابم یب

 ین یاط، کنار ماش یزدم در ح یطور که حدس م همان

  . بود ستادهیا



  . خودش نبود خودرو

  !! ن نگار است یماش البد

شد و نگار هم در کنارش نشست و قلب من بود  سوار

 . شد یقبل تکه تکه م یهاز لحظ شتریکه هر لحظه ب 

 یکجاست و سر از کارش در م  دمیفهم یم  دیبا

  .آوردم

زدم و  یبا او حرف م  یبدون حضور نگار، لحظها دیبا

  ! ست؟یچ  یمخف   قتیچرا رفت و آن حق دمیپرس یم

با  ین که چه کرد  یگفتم بب یگفتم برگرد فقط م ینم

  !!یگرفت یمن و چگونه قلبم را به باز  

نم رفتم و پشت سر او   یجلب توجه سمت ماش  بدون

  .خارج شدم اطیبا احت

  : دمیج ارسالن را د  یهمراهم را درآوردم که مس تلفن

  !! اینکن  رید  ش؟؟ی  دیعسلم د _

  : را فرستاد و نوشت آدرس



فت رو  یتابانه منتظر اون لحظه ام که تن ظر یب_

  . لمس کنم

  . کردن نقشه ام بود یعمل  وقت

 454: دمی چپ زدم و پرس یعل یرا به کوچه  خودم

  جان؟؟_

وفات رو هم که د  ی. شوهر ب ایب یبال زود  یجانت ب_

  .ید  ی

  شما؟؟_

  . ارسالنم_

  ه؟؟ی ارسالن ک _

  . کرد یعرففرستاد و سرخوش، خودش را م سیو

  !! شد یعال

 ی ارسالن را برا  یها و شماره سیها، و  جیمس  تمام

  . کند تین فرستادم و گفتم از او به دانشگاه شکا  یمت

را کامل  زیخالصه وار همه چ  سیو  کیهم در  خودم

  افتاد در میبرا  یح دادم که اگر اتفاق یتوض   شیبرا



  . باشد انیجر

 کیبه من نزد  یاز هر کس  شتریروزها ب  نین ا  یمت

  . بود

 یی الیو  یاز شهر خارج شد و رو به رو  رادمان

  . ستادیا

  !! نگار نبود یکه خانه   نجایا

 در را باز کرد و وارد شد موتیکه ر  ستادمیفاصله ا  با

.  

  . اده شدم و جلو رفتم  ین پ یهم از ماش من

ن اطراف نبودند و به جز چند تا   یا ی ادیز یها   خانه

  . دمیند  ی گرید  زید َرن َدشت، چ  َیالیو 

چ  یول  دمیبه داخل کش یسرک دمیدر خانه که رس پشت

  . مشاهده نکردم یزی

که آن کنار بود باال رفتم و خواستم   یکوتاه  وارید  از

 ن پرت شدم یبه زم  یداخل را نگاه کنم که توسط کس

.  



 ی داخل مهمان  یدر نگاه همان مرد چشم مشک  نگاهم
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  : دمیغر

  ؟؟ یمگه مرض دار_

  احمق؟؟ یدختره یکن یم  یچه غلط  یدار_

نداره. اومدم دنبال  یبه تو ربط گم،یبار هزارم م  یبرا_

  . شوهرم

  .شوهرت که با اون دختره رفت تو خونه_

  :گرفت و گفتم بغضم

  !! دونمیم_

  دنبالش؟؟ یپس چرا افتاد _

  .نداره  یبه تو ربط_

ن  یوار باال بروم که باز آست یشدم دوباره از د  بلند

  . کرد از آنجا دورم کند یام را گرفت و سع 

  : دمین مانتو را از دستش کش  یآست   ادیفر  با

  ؟؟ یکنیم  یچه غلط  یولم کن دار_



  ی کلیباز شد و دو مرد ه الیدر و  انی ن م  یهم در

  : آمدند و تشر زدند رونیب

  ن؟؟ین جا معرکه گرفت  یچه خبرتونه چرا ا_

  : استرس گفتم با

  .میزد  یم قدم م  یداشت یچی...ه  یه_

  ن نقطه از شهر؟؟ یا ین وقت شب؟؟ تو  یقدم؟؟ ا_

  !! دادم یسوت  باز

 456ندادم.  یجواب

 ی را ن یگریدو مرد که به نظر نگهبان بودند، فرد د  آن

  . ز صدا زدند

  : بود آرام لب زد ستادهیکه کنارم ا  یچشم مشک مرد

  !!دختر، در رو پشت سرت ام نگاه نکن یآ_

  ؟؟یچ_

  .کنم یفرار کن من سرشون رو گرم م _

جوابش را بدهم که نگهبانان سمت مان هجوم   خواستم

  . شدند ریدرگ ی شم مشکآوردند و با مرد چ



  . از آنها من را به زور گرفت یکی

شکم اش بزنم که دستم را  ریم را باال بردم ز  یزانو

  . خواند

دوش اش انداخت و به  یحرکت بلندم کرد و رو  کی در

  . رفت الیسمت و

  . دمیشن یضربان قلبم را م  یبودم و صدا دهیترس

افتاد که با تمام قدرت در  یبه مرد چشم مشک چشمم

  . حال مبارزه با آن دو نفر بود

  یچ خبر یه  یخواستم ول یزدم و کمک م یم غیج

  . نشد

درآورد و سمت کمر مرد   یاز نگهبان ها شوکر یکی

  . برد

  :زدم ادینگاهش کردم و فر  نگران

  !! مواظب باش_

  . کار خودش را کرد و مرد افتاد شوکر

شانه اش  یکه بر رو  یو مشت زدم به غول دمیکش غیج

  . بودم



  ین اون ب ین نامردا!! توروخدا ولش کن یولش کن_

 457دم.  یکشی. من داشتم سرک م رهیتقص 

  . آوردند الیرا کشان کشان به سمت و مرد

نداشت،  ی  ابانیکمتر از غول ب  یزی مرد که چ  آن

  . قرار داد نیزم یرا گرفت و مرا رو میدست ها

ن  ینگار چون ناقوس مرگ در گوش ام طن  یصدا

 : انداخت

  نجا؟؟یچه خبره ا _

  یجا  یمن ابتدا متعجب شد و بعد پوزخند  دنید  با

  : تعجب اش را گرفت

 دیی!! بفرما م ینم که مهمون ناخونده دار یب یبه به م_

  .داخل، دم در بده

نه نگاهش   یام دادم و پر ک ی شانی به پ  ی نیچ

  .کردم

که کنارم بود  یاش جان دار شد و رو به مرد  پوزخند

  : گفت



تا  دیکن  ییراین ازشون پذ   ییپا دیمهمونامون رو ببر_

  . امیمن ب

  : و لگد پراندم دمیکش غیج

  !! ایعوض  دیولم کن _

  . بود دهیفا  یب

ن  ییکه پا  یدهانم را گرفت و به سمت راه پله ا یجلو

  . رفت، ما دو نفر را کشاندند یم 

  . پس بود هوا

  . دی ایقرار است به سرم ب  ییچه بال  دانستمینم

دهانم بود را محکم گاز گرفتم که آخ  یکه جلو  دستش

  . دیگفت و دستش را پس کش  ی

 ید بلن یو با صدا  دمیغ کش  یج انی ن م  یهم در

 458رادمان را صدا زدم. 

به   دیکه در استخر افتادم و ام  یمثل همان روز درست

  . ام داشتم یناج



ک   یتار یرا باز کردند و ما را در آن سوله  یاتاق در

  . انداختند

رفتم و با دست به صورتش  یمرد چشم مشک سمت

  : ضربه زدم

  . آقا؟؟ آقا؟؟ چشمات رو باز کن_

  . دندیلرز شیکرد و پلک ها  یا ناله

ناهنجارش باز شد و مرد  یبعد در اتاق با صدا  یقیدقا

  . وارد شد ی کیدر تار  ی

 چیعطر اش زودتر از خودش آمد و در شامه ام پ ی بو

 . د ی

  . آشنا بود  ی لیمن خ یبرا   حهیرا نیا

  !! رادمانم بود ی بو

 یتحرک فقط از چشمانم کار م یزده بود و ب خشکام

  .دمیکش

  . ستادم یجلو آمد که ا یرا بست و قدم در

  . مهر بودند یسرد و ب   شیها  چشم



  !! کرد یمثل هر بار نگاهم نم  او

که ترکم کرد و رفت هم،  ی شب  نیهمچون آخر  یحت

  . کرد ینگاهم نم 

  شده بود؟؟ چه

  ن گونه شده بود؟؟ یمرد من ا چرا

  . دیرس یم الغرتر از قبل به نظر م   یتوانم بگو  یم

ابروان پرپشت و مردانهاش جا خوش کرد و  انیم  اخم

  . کج کرد یسرش را کم 

دش هنوز هم جذاب   یجد  یو چهره   لیاستا نیا  با

 459بود . 

انگار زبانم بسته شده بود  م یبگو  یزیتوانستم چ  ینم

  .م یو در سکوت نظاره گر هم بود 

 ی از گونه ام سراز یو اشک دانه درشت دندیلرز میها لب

  . ر شد

  !! ن چشم ها هستم یدلتنگ ا روزهاست

لحظه او را در  کیلحظه، فقط  کی یبرا  شدیم  کاش

  ین چند وقت ام خال یا یتا عقده ها رمیآغوش بگ 



  . شوند

  .اش شدم نهینه به س  یفتم و س ر جلو

کرده   داینگاهش تا اعماق قلب داغان ام نفوذ پ  ی 

  . بود

  سرد

  کردم؟؟ یچه م اما

  . وانه شده بودم ی د  یدلتنگ از

  . شدی اش نم  یحال زهاین چ  یعاشق که ا دل

مان را پر کردم و تنگ در آغوشش  نیب  یفاصله

  . گرفتم

  . کرد یم  یزد و نه اعتراض یم  یحرف نه

  . دی چیدستش هم اطراف بدنم نپ یحت

  . دیاشکم جوش یتا چشمه  دمیو بوئ دمیو بوئ دمیبوئ

صورتش   یجا  یرا قاب چهره اش کردم و جا  دستانم

  ایپاسخ  نیاز کوچکتر  غیدر یرا بوسه زدم ول

  !! یواکنش



از لبانش کام گرفتم اما او انگار   یدر پ یتاب و پ  یب

  . سنگ شده بود

اش  نهیس   یدور گردن اش انداختم و سر رو دست

  . کردم هیچسباندم و زار زدم و گال 

از  دم،یکه شن ییاز حرفها دنش،ینبودنش، از ند  از

 460.  دمیکه کش ییدردها

ن خواستم برگردد، انتظارم از خودم، از رادما برخالف

  ها فقط سکوت نیا  یالتماسش کردم و جواب همه 

  . بود

نبودم، منتها او نقطه  ی فیچ گاه دختر ضع یه من

  . ضعف ام بود

  . دیدر بغل اش هق زدم که نفسم بر  آنقدر

 ستادهیعاطفه ا یو ب  یاما برخالف من، جد  رادمان

  . دیکش یق م یبلند و عم  یبود و تنها نفس ها 

 یرا آب م  ی من که دل هر سنگ دل یها   یو زار ناله

  خواستیاو نداشت و انگار م یبر رو  ی ریکرد، تاث 

  با



  !! بودنش به من فخر بفروشد یقو

  .و افتادم دیبه دور سرم چرخ ایتمام دن ناگاه

  . ردینبود دور کمرم را بگ یافتادم کس یبار وقت نیا

خوردنم  نینبود که مرا در هوا بغل کند و مانع زم  یکس

  . شود

 بار رادمان ناج نیا ی 

  !! نبود من

  یخبر یب ی  این شدند و وارد دن یم سنگ یها چشم

  . شدم

  جهیو با درد چشمانم را باز کردم. سرگ  یسخت به

  . نمیتوانستم بب  یداشتم و خوب نم

بردم ناتوان  را به سمت چشمانم میهم که دست ها  یوقت

  .بودم

  . ام را بسته بودند یدست و پا  انگار

  .دمیاطراف را د  یاز چند بار پلک زدن متوال بعد



 یصندل یبسته شده بودم و بر رو  یصندل کی یرو

  همچون من به بند یام همان مرد چشم مشک یکنار

  . شده بود دهیکش اسارت

  : د گفت یبازم را که د  مهی ن  یها چشم

 461کله شق؟؟  یبه هوش اومد _

  : لب زمزمه کردم ریهم فشردم و ز  یرا رو  میها لب

  اوردن؟؟یکه سرت ن  ییبال ؟؟یخوب _

شوک ساده  ه یحرف هام .  نیمن جون سخت تر از ا _

  .اره یاز پا درم ب تونهینم

به خاطر من اتفاق افتاد  نایا  یخوام همه  یمعذرت م_

  !!دنبالم یافتاد  یباشه خودت بود  ادتی یول

  .نجاتت بدم تیافتادم دنبالت که مثاال از خر_

  اوال که مودب باش !! دوما به چه علت؟؟_

  : به رو به رو گفت رهی کرد و خ اخم

 ی. فقط بدون من اگه کار ومدهیبه تو ن  ایفضول  نیا_

  خواستم جونت رو یکه م بود  نیکردم به خاطر ا 



  . بدم نجات

گشودم تا جواب بدهم اما قبل از باز شدن زبان ام،   لب

  . در اتاقک باز شد و نگار وارد شد

  . بودم، او بود ده یام د  یکه در زندگ ین کس یمنفورتر

  : ناز گفت با

  گربه کوچولو؟؟ یبه هوش اومد _

  نیا  دگانیرا به سمت مخالف چرخاندم تا در د  سرم

  . نگاه نکنم یگرگ وحش

  . ستادیام ا یقدم کیسمتم آمد و در  به

چانه ام زد و   ریکه در دستش بود را به ز یا انهیتاز

  : مجبورم کرد سرم را بلند کنم

  نجا آره؟؟ یا یاومد  یواسه جاسوس_

 462کردم.  ی ذهنم حرفش را حالج  در

  !؟ یجاسوس

  ! چرا؟  یجاسوس

  : کرد، گفتم یم ین یقلبم سنگ یکه رو  یتمام درد  با



  .شوهر گم شده ام اومدم یمن پ_

  : زد یسرخوشانه ا یقهقهه

بهتره بگم   دمیشا  ؟؟یشوهر فرار ایشوهر گم شده _

  !!یداماد فرار

  . زدم پوزخند

زبان زدن  شی ه کارش شده بود ن  یمانند بق زین او ن 

  به

  . بخت برگشته  م

 : اش را از هم باز کرد انهیتاز

  تو رو فرستاده؟؟ یدنبال ما؟؟ ک  یافتاد  یچ یبرا_

  : پوزخندم گفتم با

  . قلبم منو فرستاد_

  !! اخوان زیمن نده دن   لیشعر تحو _

 : ام را گرفت و فشار داد چانه

  رون؟؟یبه زور از حلقومت حرف بکشم ب  ای یگیم_

  .کردم ینگاهش م  رهیخ



  !! من را نفرستاده بود یکس

 یرا بلند کرد و ب  انهیتاز د،یبودنم را که د  خاموش

 463.  دیاندامم کوب  یرحمانه بر رو  

اما  دیکش یبود که در سلول به سلول تنم زوزه م  درد

  .نکردم جادیدر صورتم ا ی رییتغ

  . کشمینداشت او بفهمد که من درد م  یلیدل

  : کردم که پر حرص لب زد یپوزخند نگاهش م  با

  ؟؟یچشم آب  یحرف بزن ی خوایکه نم  نیمثل ا _

  .ندارم که بزنم یحرف_

از او و  یزیگفتن نداشتم و چ  یبرا  یحرف واقعا

  .کردم یسخنانش درک نم

  . زدن دارم یبرا ی ادیز  یمن حرف ها  یول_

صورت و بدن ام م   یشالق به جان من افتاد و بر رو اب

  . دیکوب  ی

  خواست یم 

  !!کند، لال و اَعلم  یتالف ایرد  یچشم بگ  زهر



  ین زن احساس ضعف م  یدر برابر ا دیمن نبا  فقط

  .کردم

کردم اما همان طور سرد و    یرا تحمل م   ی دیشد  درد

  .با پوزخند در چشمان اش براق شدم

بود و ابروان  رهیفقط به رو به رو خ  یچشم مشک مرد

 . اش در هم گره خورده بودند

 ستادهیبطن ماجرا داغان بودم و در ظاهر محکم و ا  در

.  

 دیعقب کش  ید نگار گام ی چیدرب که پ  یلوال یصدا

.  

درنگ کرد و   یلحظه ا تیوضع آن یبا مشاهده  رادمان

  : به من با اخم، نگار را خطاب کرد رهیخ

  ؟؟ یکن یم  یدار کاریچ_

 464.  رونیبرو ب زمی_دخالت نکن عز نگار 

  .زده نگاهش کردم غم

  . داشتم دیهنوز به او ام ای گوئ



اش، به رحم و مروت اش، به قهرمان  یمهربان به

  .بودن اش

  . اند یواه دیفقط ام نهایکه ا  دانستمینم  اما

دختر   یُکشیم  یرو دخالت نکنم دار یچ  ی_چرادمان

  !! مردم رو

  !مردم؟ دختر

تمام   گریبفهماند ز ن او بودن د   خواستیم سنگدل

  ... است

  ؟؟ی_نگرانش نگار 

  . وفته یب یاتفاق بد  خوامی_نه اما نم رادمان

که  یاو و ثمره اش شد اشک یمهر یشکست از ب دلم

  . دیلجوجانه بر گونه ام چک

  .نند غرور خرد شده ام را ین انداختم تا نب ییپا  سر

  ._خوبه !! پس بزار به کارم برسمنگار 

که بر ران ام نشست اخم آلود  یا انهیسوزش تاز  از

  .دمیال کش گردن ام را با



 که از سوزش قلبم بود انهی نه از سوزش تاز یاصل درد

. 

  :و رو به رادمان پچ زدم غمناک

!   ؟یزنیبه ام که دختر مردم صدام م یبرات غر نقدریا_

  ! آره رادمان؟

ش م  یکه هر بار حس درون او را از مردمک ها یمن

 465نداد .  یجه ا یبار تالشم نت  نی خواندم، ا  ی

 : و استوار جوابم را داد محکم

  .آره_

  : لبم نشست یرو  پوزخند

عشقم و خانومم   کنه،یآدم دختر مردم رو عقد نم  _

   کنه،ینم یشب و روز رو باهاش عاشق کنه،یصداش نم 

 . ست بهیچرا؟! چون غر  ی دونیم

 :دادم ادامه

جناب اخوان!! اگه  زنهیحرف هات موج م  یتناقض تو_

  ! ؟یشد  کیبه ام پس چرا اونقدر بهم نزد  یمن غر



  !؟ یچرا دختر مردم صدام زد  ستمیبه ن یاگه غر و

  کردمیچون فکر م ینبود  بهی_اون موقع غر رادمان

 یا بهیرو بسازم. اما االن غر  امیتونم با تو دن  یم

  چون

ست و اونطور که   یمن و تو ن نیب  یزیچ  گهی د

  . نشد  خواستمیم

 یجواب بدهم که نگار دستش را باال آورد و ب خواستم

  : حوصله گفت

  . سرم درد گرفت دیشر و ورا رو جمع کن  نیا_

  : آمد و چانه ام را فشرد جلو

فرستادت و    یکه ک ی. بهتره بگگمیبار آخر م  یبرا_

  !!نجایا  یاومد  یچ یبرا

به رادمان انداختم که با اخم نظاره گر ما   یم نگاه  ین

 : بود

رادمان داشتم اومدم پس اش بگ  شیپ   یامانت هی_

  . رمی

  : شد قیمشکوک در صورتم دق نگار



  ! ؟یچ_

و مملو از عشق بود  یرنگ یکه پاک بود از هر ن یقلب_

ش کش رادمان کردم.   ی پ یکه خودم دو دست ی. قلب
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زد و پس از آن شالق اش را  ینعره ا یعصب نگار

که از درد  دیم کوب   یچانه و لب ها یمحکم رو 

  صورتم

  . شد مچاله

لرز   یهم م   یم رو یو پلک ها  کردیام گز گز م چانه

  . دندی

 یلب و چانه ام حس م  ی خون را آشکارا رو  یگرم

  .کردم

قطرات   زشی چشمانم از اشک پر شد اما اجازه ر کاسه

  .م را صادر نکردم یباران آسمان چشم ها

توجه به نگار و رو به رادمان بغض آلود زمزمه  یب

  :کردم



 یکه وقت ی! همون ؟یدست خوش !! تو همون رادمان_

  من بلند کنه، پشت یدست رو  خواستیبرادرم م

قرار  ررسیت  یبه من پناه داد و خودش تو سرش

  !گرفت؟

  . را قورت دهم انگرمیگرفتم تا بغض عص یبلند  دم

  :دمیخروش

ن بار پشت سرت   ی! ؟ پس چرا ایتو همون رادمان _

رو  یعوض  نی!؟ چرا دست ایبه من پناه نداد 

  ینگرفت

  صورت زنت بلند نشه! ؟ یرو  که

بلند م  یفک اش منقبض شده و تنها نفس ها  رادمان

  . دیکش ی

به سخن  دادیم  حین روزها سکوت را ترج  یا انگار

  . گفتن

 یکه دوباره به سمتم حمله ور شد، رادمان سو  نگار

  . دی را محکم کش  شیاش پا تند کرد و بازو 



که از دهانش خارج   یدلش به رحم آمد اما حرف ظاهرا

 ده شد . ا  یسرم کوب بر  ی شد مانند پتک

 ی من ارزش نداره خودت رو واسه  زیا عز ی_برادمان

 467.  می دار یمهم تر ی . کارها  یکن تیه دختر اذ 

  یشد و سپس پوزخند  رهیبه او خ یبا شعف خاص نگار

  . به من زد

 رادمان انداخت و هر دو خارج شدند یدور بازو  دست

.  

 دنیبار   یم اجازه  یمرتبه خودم به اشک ها   نیا

  .دادم

اش  زیارزش خواند و او را عز  یمرا ب  رادمانم

  . خطاب کرد

نگونه مرا مقابل  یرادمان که ا یرحم هست  یب یلیخ

  !! یکنیارزش خطاب م  یبه، ب یدو غر

فهمم که تو برخالف نام ات چقدر ناجوان مرد   یم حال

  !!ی



بندم و سوزش رد  یام را با زجر م ی باران چشمان

 . کشند یم ادی شالقها بر صورت و بدنم فر

مروت  ینقدر ب یمرد که ا یبر سر خودت آورد  چه

  ! ؟یشد 

  رادمان ناجوان مرد !؟ یبر سر من آورد  چه

  : دیچیپ ی خش دار مرد هم بند ام در فضا م  یصدا

  ؟؟یدرد دار_

  . ستیمهم ن_

  ؟؟یدوسش دار یلیخ_

  :چمیپ یرا در هم م ابروانم

  !!ینداره چشم مشک  یبه تو ربط_

حرص و غضب ام از رادمان را  خواستمیم  ای گوئ

  .کنم ادهیپ چارهی ن ب یا یرو

  : دیگو یخنده م  با

  .ی 



اسم داره. اسم اش هم  ی گ یکه م یچشم مشک  نیا_

 468عل

  !!یعل

  . ساعت چند است دانستمیبودم و نم  خسته

  است؟؟ شب

  است؟؟ روز

را به هم  میچسباندم و پلک ها  یصندل یرا به پشت  سرم

  .فشردم

**** 

  . ام را پس فرستادم یرو  شیپ  ین یپا س با

  ینم  میبهتر است بگو  ایبخورم  یزیخواستم چ  ینم

  . بخورم ی زی توانستم چ

با اخم و  دین لجاجتم را د   ین، خواهر نگار که ا ینگ

  : نه لب زد یک

چون حوصله جنازه شدن و غش و  یبهتره بخور  _

  . م یضعفت رو ندار



  .ندادم یزدم و جواب ی پوزخند

  . ن وارد اتاق شد یکه پدر نگ دینکش  یطول

  : من آمد و گفت سمت

من رو  یدردونه  زیعز یکه زندگ هیهمون دختر  نیا_

  ! خراب کرده؟

با چشمان نگار نداشتند، زل  یچشمانش که فرق در

  :زدم

دختر تو بود  نیدخترت رو خراب نکردم ا  یمن زندگ_

  . من رو خراب کرد یکه زندگ

که از  یبچسب  یشوهرت رو دو دست  یخواستیم_

  ن دختر رو ببر یا نیدستت ُسر نخوره دخترجون. نگ

 469کار دارم .  یکوچولو با آقا عل هیمن  رونیب

  : دیکش  ادیفر  یعل

 یبا ا ید من برم. من صنم یبزار ؟؟یهست ی_تو کیعل

  پارک تو کوچه یسر جا مین دختر ندارم . ما داشت 



دستا  این . ب یو ما رو گرفت   نیکه اومد  می کردیم  دعوا

  .رونیخوام برم ب  یمن رو باز کن م ی

کارا  یلینگار_آروم باش چه خبرته؟؟ من و تو خ  پدر

  . م پسر یبا هم دار

ن به زور مرا از رو   یمشکوک نگاهش کرد و نگ یعل

  . برد رونیبلند کرد و ب  یصندل ی

روشن تر شده بود و خوب اطراف را نگاه  نیزم  ریز

  .کردم

  . بودند یمختلف یها  اتاق

  . فوق العاده مرموز بود نجایا

شد که   ین بود که پدر نگار چگونه راض یاز ا تعجبم

  رادمان دوباره کنار دخترش باشد !؟

  . از اتاق ها بلند شد یکیاز  غیج  یصدا ناگهان

 ی شخندین  نیگ ترس به سمت صدا برگشتم که ن با

  : زد و گفت

از کجا   غی ج  ینشونت بدم صدا ای؟! ب  ی دیترس_

  . اومده



که از جلو بسته بودند را گرفت و به سمت  میها دست

  . اتاق برد

که آنجا بود به داخل اتاق   ی کوچک ی شهی پشت ش  از

  .ره شدم یخ

در حال شکنجه دادن دختر الغر اندام  یکلیه  یقو مرد

  . بود یو کامال برهنه ا

تن  یشکسته را برداشته بود و رو  یا  شهی ش یبطر

  . دی کشیلخت دخترک م

دردناک دخترک چشمانم را محکم   غیبا ج  یا  لحظه

  . بستم

 470زد :  ادیفر ی زندان دخترک

 ن؟؟یکن یم   یچه غلط   نیدار دونمینم  دیفکر کرد _

  دخترا و سیکارتون اسکورت سرو  ایشما عوض 

  !! عربه یها  خیش  یبرا فرستادنشون

  . چشم دوختم نیبه نگ  دهیترس

  !!بودم دهیرا که شن ی زیچ شدینم  باورم



تم کرد و  یهدا رونیهراس داشت به ب  ایهم که گو  او

 : گفت

که تو کار ما دخالت  یکس  ین سزا ی! ؟ ای نی بیم_

  . کنه

  : و با استرس گفتم دندیلرز میها لب

فقط   نجاینکردم من اگه اومدم ا   یمن جاسوس یول_

  . بخاطر رادمان بود

ش نگاره. خواهرم بدجور عقل و هوشش رو برده. به  

  که حاضر شده تو رو یقدر

 یرادمان هنوزم دلش پ _

  . نجا یا ادیتون رها کنه و ب  یشب عروس ی تو

 : هنوز هم هوادار رادمان بودم یول ختیفرو ر  قلبم

  هین دارم  یقی یمطمئنم خواهرت اون رو گول زده حت_

  . سر هم کرده که شوهرم رو از من دور کنه یکلک

  گهیم قتی!! حق زمیعز  گهیرو نم  نیا  قت یحق  یول_

ال اومد . اصال   ین و   یخودش به ا  یرادمان با پا

  چرا دارم



ن االن  یهم   کیم از نزد  یا بر ی! ؟ بگمیرو م نایا

اون  دیهستن، شا یتیچه وضع  یم که تو  ین یبب

  یموقع تونست 

 یکه شوهرت رهات کرده و سراغ معشوقه  یکن  باور

  . اومده شیقبل

  . دل نگاهش کردم دو

  . دیدستم را کش یبه سمت اتاق د،یسکوت مرا د  یوقت

 . بود یرا که باز کرد بر خالف انتظارم سالن بزرگ در

  : رفت و گفت ین کنار پنجره ا ینگ

ن که چه طور دارن مثل دوتا مرغ  ی بب ای!! ب ایب_

 471کنن .  یعشق، با هم حال م

  . م رفت یشد و توان از پاها دهیکوتاه و بر نفسم

  !! با نگار باشد یبود رادمانم مشغول عشق باز  محال

  .به سمت پنجره قدم برداشتم نلرزا

  .نگاه کردم شه یدهانم را فرو دادم و به آن طرف ش آب



که در   یمقابل باعث شد همان اندک رمق یها  صحنه

  . م بود، از آنها خارج شود یپاها

  .افتمیوار گرفتم تا ن  یرا به د  دستانم

 یکه نام اش در صفحه  یدوختم به مرد  چشم

  . کرد یم ییشناسنامه ام خودنما 

  .که مالک تن اش من بودم ی مرد

  .روح اش من بودم مالک

  . قلب اش من بودم مالک

و نوازش  دنی استخر، مشغول بوس ی انهیاکنون در م و

  . قلب و عشق من بود بیبود که رق  یزن برهنه ا

دست اش را با ناز دور گردن شوهرم انداخت و   نگار

  . به او فشرد  شتریخود را ب

  گریهمد  یو طوالن قیو برهنه در آب بودند و عمد هر

  . دندیبوس  یرا م

 یصد بار م   ین پنجره من لحظه ا یا گرید  یسو در

  .شدم یمردم و زنده م



توانستم  یم  یپشت اش به من بود اما به راحت رادمان

  . نمینگار بب  فیبدن ظر  یحرکت دستانش را بر رو  

  . بود فیر قابل توص  یکه آن لحظه داشتم غ  یحال

آن   دن یطرف، د  کی دمیکه کش ییدرد و رنج ها  تمام

  .طرف کی صحنه ها 

واقعا   ی گریبا د  یمرد ام در حال عشق باز یمشاهده

 472سخت بود . 

  . دیبار یم   دگانمیاز د  ل یبود که همچون س  اشک

  !! مهم نبود یزیچ  چیه  میبرا  گری د

من  یکردم و دردها یدرد دلم را آرام م دیفقط با من

  !! افتندی یم نیتسک  ستنیتنها با گر 

هر   یداد و در ازا یدر آغوش رادمان جوالن م نگار

  البیکاشت، س یکه بر تن و بدن مرد من م  یبوسه ا

  .شست ُیمرا م  یگونه ها  ی رانگریو

  رادمان؟؟ ین گونه شد  یا چرا

  ؟؟ ی ریگیم  یحظه به باز قلبم را هر ل چرا



  !!ینبود  یکه انسان پست و هرزه ا  تو

شود که از  یم  رتین کارها دست گ یا  یدر ازا چه

  ؟؟یبر  یشکستن غرور من لذت م

خوش تراش زن انداخت و   یپاها ریمن، دست ز  مرد

  .استخر نشاندش یلبه  یرو

 یو بود و پوست برنزه و اندام ب یبدون ما   نگار

  . کرد یرا مجذوب خود م ینقصش نگاه هر کس

 ی صورت رادمان خم شد و لب ها یاش رو یناز ذات با

  . او را نشانه گرفت

 ینه ام زدم تا عضله  یبه س یدست بسته ام چنگ  با

 یتاب و قرار درونش را درآورم و به سو  یب 

  رادمان

  .کنم پرتاب

  !!گریاش د  خواستمینم

 را، نه شا ه یقلب لعنت نین نه ا  

  !!ن اش را یشاه نش درو



 یتن نگار ن یو رو  دیبعد خودش را باال کش یا  لحظه

  . فرو برد شیگلو یشد و سر در گود  زیم خ

  ریبرخالف نگار که کامال برهنه بود، تنها لباس ز او

 . به تن داشت یجذب مردانه ا 

از ا  شیند و چشم بستم تا ب ینب تا مرا  دمیکش  عقب

 473نم .  یعشقم را نب یعشقباز نی

ن  یکه نگ یهمان در خروج  یتند کردم به سو  پا

  : گفت

که حرفم درست از آب در اومد . ضمنا نگار   ی دید _

  .رادمانه و بهش َمح َرمه ی غهیص

 شیراه زندان ام را در پ  ن،یجواب دادن به نگ  بدون

  . گرفتم

  . را باز کرد و من را داخل فرستاد در

  . زدیلب پاره شده، نفس نفس م یبا گوشه  یعل

بست  یصندل یبه او زد و من را رو  ین پوزخند  ینگ

  . رفت رونیو ب 

  . نگاهم نکرد یرا باال گرفت ول سرش



از من  زی پدر نگار به او چه گفته و او ن  دانستمینم

  . ستیحال بدم چ  لیکه دل دینپرس 

ن  یم با ا یدو در سکوت به مقابل مان چشم دوخت هر

  . داشتم یباران  یتفاوت که من چشمان 

هم فشردم و قطرات اشک  یم را پر درد رو  یها  پلک

  . لجوجانه بر گونه ام راه گرفتند

  !! کرده بود غهینگار را ص رادمان

  چه معن انتیکار جز خ  نیا ی 

  !؟ دادیم  ی گری د

 یاز ذهنم خارج نم ییکذا یآن سکانس ها یلحظها

  .دمیکش یاز قبل زجر م شتریشدند و ب 

ن عذابم م   یافتاد و ا یبعد از آن چه اتفاق  دانستمینم

 . دادی

باز شدن در   یدر فکر فرو رفته بودم که صدا قیعم

  . آمد

  . صدا شده بود سوهان روح و مخل اعصاب ام نیا



ک به دو  یخانواده ام تنگ شده بود و نزد  یبرا  دلم

  .بودم یزندان نجایکه ا  شدیروز م

 474نگران من شده اند .  یلیها حتما خ  چارهیب

که نگار و خانواده اش  دم ین باور رس  یبه ا گری د

  شیمرموز بودنشان در دو سال پ لیخالفکار اند و دل

  . آشکار شده بود میبرا

آمده   ینم چه کس یخواستم بب یبودم و نم ریبه ز سر

 . است

  !! نداشت شتری حالت که ب دو

  .ا رادمان ینگار بود  ای

 کیام حس کردم که  کیرا نزد  یکس یقدم ها یصدا

  . ستادیرنگ مقابلم ا یجفت اسپرت مشک 

که با خشم  ی ذره باال رفتم و نگاهم در نگاه مرد  ذره

  . به من چشم دوخته بود گره خورد

  .را نکرده بودم شینجا  یزده شدم و فکر ا شوک

  !کرد؟ یچه م  الیو  نیدر ا  او



  . دیم پر بر تنم نشست و پلک لرزش

  : لبش کج شد و پچ زد گوشه

  ی کردیدختر جون؟؟ فکر نم ی زنیمن رو دور م _

  دستم بهت برسه !؟

  !چرا؟ دروغ

  !! دمیترس

نداشتم بگو   یم را از هم فاصله دادم اما حرف یها لب

  . می

  ! گفتم؟ یم چه

سرت را کاله گذاشتم و بعد از گرفتن آدرس، به  گفتمیم

  !که به تو دادم عمل نکردم؟ یوعده ا

  !!خوب کردم که عمل نکردم اصال

  ! توانستم تن و بدنم را بفروشم؟ یم چگونه

  : شلوارش فرو برد  بیدر ج دست

 یفکر کنم به اون ضرب المثل که گفتن کوه به کوه نم _

  ی؟؟ حت  یاد نداشتاعتق رسهیرسه، آدم به آدم م 



  ارمیب  رتی دوباره گ یروز هی ی کردیرو نم   فکرش

 475آره؟؟ 

  : شده گفت  زیآمد و با چشمان ر  جلوتر

حالت   ی؟؟ جور یکن یمن رو به دانشگاه م تیشکا_

  تو خاطرت بمونه یکه تا عمر دار رمیگیرو م 

 ی انیخانوم کوچولو !! ارسالن ک  یچونید بپ  ینبا  

 رو

 اصاال 

  : کردم و با استرس گفتم دایجرأت پ  باالخره

تونستم بپذ  یمنم نم یازم داشت یتو درخواست بد _

  . رمی

 ید درخواستم رو عمل یبا  یقبول کرد   یوقت  یول_

  !!ی کردیم

  !! تونستم ینم یتونستم لعنت  ینم_

. اصال  یکنم که بتون یمجبورت م  ی عنی!! ی تونیم_

  ! نجا؟ی کجا بهتر از ا



! ؟ چرا دست از الین و  ی ا یتو یتو چطور اومد _

  دونه؟؟ی! نگار م ؟یداریسر من برنم 

  : دیخند  بلند

!! شناسمیوقته نگار رو م یلیدختر؟؟ من خ یکار ی 

  که با شوهر جانت یقبل تر از اون موقع یحت

 کجا _

دعوام شد . اون روزا که بهت اخطار   ابون یخ  ی تو

من،  شیپ   ایدور رادمان رو خط بکش و ب  دادمیم

  یروز 

  گفتیو با غرور م  رهیق نامزدت، اون رو ازت بگ  

  نکهیاز ا یترس ینم  گفتمیرادمان که بهت م ی

 ق ساب عش

 نجاشیرو دوست داره و مراقب عشق مونه، فکر ا  من

  نگار قاپ یکرد  ینمنه؟؟ فکر  یرو نکرده بود 

  رو بدزده؟؟ شوهرت

باز   کی نهایا  یگفتند که همه  یصدا م کی جانم  تمام

  !! بود ی



آن تن و جسم ام را به دست آورد . ُخ  یو در ازا کند

 ارسالن آدرس رادمان را به من داد تا مرا رد

  !! با او بود حق

فکرش را   یبه من گفته بود اما من آن موقع ها حت  او

  !! نگار باشد یکردم که ارسالن هم کاسه یهم نم

  . او هم در باند آنها بود پس

و در  دانستین کارها، م  یرادمان که متنفر بود از ا اما

 476کنار آنها ماند؟؟ 

  رونیو مرا از فکر ب دیچ یارسالن در گوشم پ  یصدا

  . کشاند

  : خشم کلمات را روان کرد با

  !! زیدن کنمی ات م  چارهیب-

تنم خم شد و طناب دور   ینگاهش کردم که رو مضطرب

  م بسته یرا باز کرد اما همچنان دست ها یصندل

  . بودند

را گرفت و از اتاقک خارج شد و   میآلود بازو  خشم

  . رفت یگری سمت اتاق د 



 ینم  فشیپراندم اما حر  یکردم و لگد م  یم  تقال

  . دیچرب  یشدم و زورم به او نم

که  یدو نفره ا تخت ساده و یاتاق شد و مرا رو  وارد

  . آنجا بود پرت کرد و سپس در را قفل کرد

که ارسالن  دمیتخت عقب کش یخودم را رو یسخت به

  . زد مهیتنم خ  یحرکت رو کیشد و در  کمینزد 

کردم و ترس لبالب وجودم را فرا  یدل خدا خدا م در

  . گرفته بود

بر لب ساخت و با انگشتان اش   یز یچندش انگ لبخند

  . م را در چنگ گرفت یپهلو

من نداشت و تنها بر   یرو ی  ریبار مثل هر بار تأث نیا

  . ترسام اضافه کرد

  : گفتم لرزان

  ؟؟یکن  کاریچ  ی خوای...م  یبرو عقب، ولم کن م_

  : و پچ زد دندیلبم رس  یبه ده سانت لبانش

  ینکرد  شیو عمل  یکه تو بهم داد  یوعدها خوامیم_

  . رو اجرا کنم



لب  غیج  ن یبا اول  یول  دمیغ کش  یزده ج  وحشت

  . م را نشانه گرفت و خفه ام کرد یها

انزجار سرم را به چپ و راست تکان دادم و تقال  با

  .کردم

 477بوسه اش را.  خواستمینم

  . خائن باشم خواستمینم

که   دمیاش کوب  یشانیهزار جان کندن، با سر به پ  با

  . گفت  یبا درد عقب رفت و آخ

  :دمیلرزان خروش یصدا با

کثافت آشغال نبوس من رو!! بخدا قسم دستت بهم  _

  .کنمیبخوره نابودت م 

  : زد یپوزخند  ارسالن

  !! یبکن  یتونینم  یچ غلط یه_

  رشیز  شرتی به سمتم هجوم آورد و مانتو و ت  دوباره

  . دیرا در تنم در

  .و کمک خواستم  دمیکش  نعره



  ...خدا از

  ...رادمان از

با  گرشیدست دهانم را گرفت و دست د  ک یبا  ارسالن

  . کرد دایبدنم تماس پ یجا یجا 

 یاز اشکم را بستم تا ا سی درد و انزجار چشمان خ  پر

  .نم ین خفت را نب

 ی جان زانو  یب  د،یشلوارم رس  یکه به دکمه  دستش

و پر   دیاش زدم که خند  یم را باال آوردم و به پا 

  تمسخر

  : گفت

  !! اوخ اوخ دردم گرفت_

شده بودند و خدا را از ته دل صدا   یجار  میها  اشک

  .زدم یم

 یمه عر ین وضع و بدن ن یکه با ا دمیکش  یم خجالت

 478ان مقابل ارسالن قرار گرفته ام . 

کمرم  یمنصرف شده از شلوارم دست بر رو  ارسالن

  . را باز کند رمیگذاشت تا قفل لباس ز 



 یغ بلند  ی صورتش انداختم و ج یدهانم را رو  آب

  . سوخت میکه گلو  یبه طور  دمیکش

  . کرد و پر نفرت نگاهم دیعقب کش  یکم

  :ختمیر یو اشک م  زدمینفس م  نفس

  !! توروخدا ولم کن_

  یبه در اتاق برا یدر پ یپ   یها دنیکوب یصدا ناگاه

  . مرا ساکت کرد یلحظه ا 

  : آمد ی م  رونیرادمان از ب یصدا

  !!ن در رو یارسالن باز کن ا_

تنم کرد و رو به در  یروانه  یبا پوزخند نگاه ارسالن

 : داد زد

ساعت د   کیاز تن زنت نبردم برو  یکاف ضی هنوز ف _

  .ا یب گهی

وگرنه بشکنمش   ی_به نفعته در رو باز کنرادمان

  .برات داره یعواقب بد 

  رفتار تو را باور کنم رادمان!؟ کدام



  !تعصبت؟ ایات را  ییاعتنا  یب

  : دمیاشک نال  با

 ین هرزه  یتوروخدا من رو از دست ارادمان _

  ... نجات ب یعوض 

که ارسالن به صورتم زد باعث شد سرم  یمحکم یلیس

  . رندیم شدت بگ یکج شود و اشک ها

 479تمام ماند .  مهیو ن دیدر دهانم ماس  حرف

  : گفت شخندیو با ن  دیرا کش رم یلباس ز بند

  !! هرزه ست یمعلومه ک _

باز کن   دمیبار آخر دارم اخطار م  ی_ارسالن برارادمان

  !!در رو نیا 

برخاست و در اتاق که باز شد نفس ام را محکم   ارسالن

  .دادم رونیب

  : دیگذاشت و رو به ارسالن غر  ش یپا پ رادمان

  ؟؟یکن یم  ینجا چه غلط  یتو ا_

  .جان صاف کنم زی_اومدم حسابم رو با دنارسالن



  . متعجب شد دنمینگاهش به من افتاد و با د  رادمان

اش  ی شانیواقعا رگ پ  ای دمیمن اشتباه د  دانمینم

  . برجسته شده بود

  : دی زده پرس بهت

  ؟؟ یچه حساب_

  . پوزخند زد و رادمان منتظر به من نگاه کرد ارسالن

  .ستم یاز او چشم گرفتم و آرام گر دلخور

  !! کاش ارسالن فاش نکند یا

  .آبرو نشوم یو من ب دیکاش نگو   یا

و گمان نکرده بودم هم  دادمیم  یدل خودم را دلدار در

شود !!   یم، نم یکنیشه آنطور که ما فکرش را م ی
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 یجان به من وعده دادن در ازا  زیارسالن_دن  ی 

  آدرس و نشون

  !!تختم مهمون کنن یشب من رو تو  هیتو،  



 یاون بدعهد  یدم ول قبول کر لیهم با کمال م  من

  . کرد

خوردند و حالت تهوع در وجودم  چیو روده ام پ  دل

  . رخنه کرد

  !! شدیم  د یآنچه نبا شد،

اش   دهیگره شده رادمان و ابروان در هم تن یها  مشت

  .دمیرا د 

  : گفت رفتیم رونیهمانطور که ب ارسالن

ارزش نداره تن  دمید  یه حساب ول یاومده بودم تسو_

  .ه هرزه نجس کنم ی خودم رو با 

  !! یلعنت

  دیو دستم را کش  ستادیاستوار و محکم مقابلم ا رادمان

  . تخت بلند شوم یتا از رو

 . طرف لبش کج شده بود کی

کردم او همان  ی ادآوری رمیکردم و در ضم  نگاهش

  دیکرد و شا یاست که با نگار در استخر معاشقه م

  . داشته اند زیبعد از آن رابطه ن یحت



شکم برهنه و کبود شده از شالق ام، چشم دوخت و   به

  . پاره شده ام را بردارد  شرتیخم شد تا مانتو و ت 

اش  یتر شد و مانتو ام را که پارگ  قی عم پوزخندش

 . انداخت یشتر بود، به گوشه ا یب 

  . شرتم را تنم کرد یم را باز کرد و ت  یها دست

اشک  یو از پشت پرده  ختمی ر  یآرام اشک م  زین من

  .کردم  یم شیتماشا

  . پوشاند شرتمی ت یدرآورد و رو زیخودش را ن  کاپشن

که به تنم  ی پشن کا پیسرگرم بستن ز لکس یر  یلیخ

 : لب زمزمه کرد ریشد و ز  زدیزار م

 481!! یکن یم  یتن فروش  ی نگفته بود _

 . بار هزارم قلبم شکست یبرا

دادن ارسالن را داشتم و به  یمن قصد باز دانستینم او

 . کردیمرا قضاوت م یراحت 

  : پچ زدم غمناک

  یکردن تو مجبور شدم اون وعده دایمن واسه پ _

  دروغ رو به ارسالن بدم و سرکارش بزارم تا آدرست



  .بده رو

  : رحم شدم و همچون خودش گفتم یب یلحظه ا   یبرا

مرد ! ؟ پول؟؟   یخودت رو فروخت  یتو واسه چ _

  ! عذاب دادن من؟ ایقدرت؟؟ هوس؟؟ 

  . نگاهم کرد زیسرش را باال آورد و ت رادمان

 دیداد و در عوض آن دستم را به طرف در کش ن جواب

.  

 دویبا پشت سرش م  یو من تقر داشتیقدم برم  عیسر

  .دمی

  :دمیستادم و دستش را کش  یراه ا ی انهیم

  من رو؟؟ یبر یم  یکجا دار_

  !! به چاک یبهتره هرچه زودتر بزن_

  ؟؟ یچ یپس عل_

نداره حسابش با نگاره . تو به  یاون به من و تو دخل_

  ینوه  یبرا  یخوب  یجا نجایفکر خودت باش که ا 

  . ستیرضا اخوان ن حاج



نم  ی؟؟ فکر کرد  یینجایو خودت ا ستین   یخوب  یجا_

  ن؟؟ یکن یم  کارین چ یدار نجایا  دونمی

 : د یسمتم و مردد پرس  برگشت

  م مگه؟؟ یکن  یم کاریچ_

 482زدم:  ی پوزخند

  یبدبخت کردن دخترا و فرستادنشون به خارج برا_

  !! عرب یها  خیا ش  ی سیاسکورت سرو 

 یکه ا یبدون  دیو با  یهست  یخوبه!! دختر باهوش_

  سر و دست  کلی خوشگل و خوش ه یدخترا  ینجا برا 

  . شکوننیم

  !!رادمان یتو خالفکار باش شهیباورم نم _

ام از شغلم و اصال پش  ینشه من راض ای باورت بشه _

  . دمیکه دارم انجام م  ین کار  یاز ا ستمین مونی

شناسمت . تو   ینم  گهید   کنمیمتاسفم برات . حس م_

  !!ی  ستیشناختم ن  یکه من م یاون رادمان

  : شد اما نشان نداد و سخت زمزمه کرد متعجب



  شدی!! چ  یستی ن شناختمیکه من م یزیتو هم اون دن _

  دوران عقد هم حق لمس یتو یکه من حت یزیاون دن 

دختر پاک خاندان  دیرو نداشتم !؟ به کجا رس تنش

  ؟؟یاخوان؟ ! به تن فروش

از آنها م   یچشمانش که بدجنس یبه قهوه ا مغموم

  .نگاه کردم دیباری

  شناخت !؟ یمرا نم یعنی

 من مرد یرا به طور کامل در حق ام ادا کرد  ی نامرد

!!  

  : کرده پچ زدم بغض

کردن تو مجبور شدم به  دایپ  یرادمان من برا_

  ینجا دار یتو ا نکهیارسالن وعده دروغ بدم. غافل از ا

  با

خدا قسم من   ی!! به خداوند  یزنیالس م کهیزن  اون

  . باهاش رابطه نداشتم

!! مگه من بچه  یبه خاطر من وعده داد  ی کرد  خودیب_

  زی!؟ دن یکن دامیپ  یشده باشم و تو بخواام که گم 



 تیاز زندگ  یگو شت فرو کن!! من وقت یرو تو نیا

  .رفتم شهیهم  یبرا  یعنیرفتم 

  : ادامه داد دیرا که د  سکوتم

در حق ام بکن!! برو و پشت سرت هم   ی لطف هیپس _

  !!ایچ وجه دنبال من ن  یبه ه گهینگاه نکن . د 

  : شد زانیاز پلکم آو یدانه درشت اشک

اصال من  شم؟؟یاز پ ی!! فقط بگو چرا رفت   رمیم_

 483 دم؟؟یدارم تقاص کدوم گناهم رو پس م

  !!روزگاره ین باز  ی. ا زیدن  ینکرد  یتو گناه_

  کندیروزگار که گاه بلندت م  یبر چرخ و فلک باز  لعنت

  سرنوشت قرارت  ین جا  یو گاه در پست تر

  . دهدیم

پشت سرش ادامه  یافتاد و من همچون عروسک راه

  . بودم رشیمس یدهنده 

 یو مت نیکوچه مع  ی انهیرا باز کرد و در م اطیح در

  .دمین را د 



 یم معن یهم برا یآزاد  یحت  گریزده شدم اما د  رتیح

 . نداشت

اش   هیره به ما تک  یخ  نیو مع  دین سمتم دو  یمت

  . زده بود نیرا به ماش

و به جلو هلم داد و داد   دیبا قدرت دستم را کش رادمان

 : زد

.  دشیببر  نجایو از ا  دی ری دست خواهرتون رو بگ _

نشه وگرنه  ینجاها آفتاب   یکه ا دیکن  یبهش حال

  ینیتضم 

  .الین و  یاز ا ادیب رونیبعد زنده ب  یدفعه  دمینم

قه اش  یبرد و  ورشین غضبناک سمت رادمان  یمت

 : را در دست گرفت

چرا  ؟؟یبود  ین چند ماه کدوم گور یمردک ا_

  ؟؟یخواهرم رو ول کرد 

و  نیچشمان مت  نیخونسرد نگاهش ب  یلیخ  رادمان

  . مشت شده اش در نوسان بود ی قهی



از بدبخت کردن خواهرم؟؟  یبرد  ین_چه سود  یمت

  زیدلت با نگار بود چرا سمت دن تو که از اولش 

  ؟؟ی اومد

  . ن را صدا زدم و خواستم عقب بکشد یمت  آرام

مچ دستان برادرم را گرفت و او را محکم به   رادمان

  . عقب راند که چند گام تلو تلو خورد

گفت  کردیما را تماشا م یکه خنث  ی نی به مع  خطاب

 :484 

جوجه داداشت رو آروم کن تا خودم رامش  نی_ارادمان

  !! نکردم

!! من رو  رتیغ  یب  یرامم کن عوض  این_د ب یمت

  ؟؟ یترسون یم یاز چ 

دستش را در هوا تکان داد و داخل رفت و در را  رادمان

  . کردی م  ادین همچنان داد و فر  ی مت یبست ول

  . ستادیبه سمتم آمد و مقابلم ا  نیمع

  : آلود گفتم بغض

  ...ک دایداداش من فقط خواستم رادمان رو پ_



شد، ناتمام  دهیکه بر دهانم کوب یبا پشت دست جملهام

 . ماند

 ین پشت دست  یم، با ا یشالق نگار بر لب ها  درد

  . دوباره گرفت  یبرادرم، جان

  یدهانم گذاشتم و به مع یزده انگشتانم را رو   رتیح

 من دست بلند کرده بود،   ی وبار ر نیاول  یکه برا ین

  .دوختم چشم

که با  یصاحاب شد  یسرخود و ب  نقدری_ا نیمع ی 

 پ  ی ریو م ی زیریبرنامه م  یهر خر 

  آشغال؟؟ تو واقعا هی 

  یبا اون عوض شرفیبه خاطر رادمان ب  یخواستیم

  ؟؟ یبخواب

  !! دانستیرا م زیاو هم همه چ  پس

 . شدند  یدوباره ابر دگانمید  یهوا

  : وار گفت تیو حما  دین در آغوشم کش یمت

چ، دست هم روش  یه  ی ستیخواهرمون که ن  ی 

  مگه چه ؟؟یکنیبلند م



 واقعا برات متاسفم داداش. حام _

اومده دنبال عشقش، جرم  چاره؟؟یب نیکرده ا   ی گناه

  خواستهیگفت م سیکه نکرده!! خودش هم که تو و

  . رهیرو سرکار بزاره و ازش آدرس بگ  ارسالن

ن !! خودت هم م  یرو نکن مت شیطرفدار  ی_الکنیمع

  نبود . مامان و یو منطق یکارش اصال عقالن یدونی

 485احمق .  نیفلک زده دق کردن از نبود ا  ی بابا

 یبا قلبش اومد تو ا زیدرکت کنم. دن  تونمین_نم  یمت

  نطوریا  ین خراب شده نه عقلش . البته حق هم دار 

  جوش

االن هم که برادر  قتهیه رف یه عمر ی!! رادمان  یاریم

  .زنته

  . را در چنگ گرفت ن یمت  راهنیپ یقه  ی نیمع

  ینکن پسر !! من ه یرو قر و قاط زی_ همه چ نیمع

  یکنم. اگه االن هم تو یچوقت خواهرم رو ول نم 

  دهنش



کس  یبشه ب  ی ادآورین بود که براش  یواسه ا زدم

  . ستین 

ن رفتم و  ین مع  یسمت ماش شانیتوجه به دعوا یب

  .سوار شدم

لبم را پاک  ین کاپشن رادمان خون گوشه  یآست با

  به سوزش دردناک اش سرم را به تیاهم یکردم و ب 

  . چسباندم یصندل یپشت

  .جنگ و جدل و کلکل را نداشتم  ی حوصله

 یو تمام جانم خسته بود از شکنجه ها   کردیدرد م  قلبم

  ارسالن و از همه مهم تر رفتار ینگار، آزار ها 

  . رادمان یها

 شدیکه لحظه به لحظه از او دورتر م یشوم  یخانه  به

  .کردم م نگاه ی

و خودش  دین پر  ییخانه پا  واریاز د  ی مرد  ناگهان

  . انداخت نیماش  یرا جلو

  !! بود یعل

  ! توانست فرار کند؟ چطور



 . ن جا داد یترمز کرد و او خود را داخل ماش نیمع

  !!_آقا حرکت کنیعل

و با تعجب نگاهمان کرد .  دیبه سمت مان چرخ  سرش
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  !!پسر یی! تون؟ی_مع یعل

  . _ نه پس عمتهنیمع

  ؟؟یفرار کن ی_چطور تونست زیدن

  . ن حرکت کرد  یزد و مع هیتک  یصندل به

آسونه   یلیمثل من خ  ی_فرار کردن واسه آدم یعل

  . خانوم

  رو؟؟ گهی هم د  نیشناس  ی_مزیدن

  .قمهی _آره رفنیمع

چ  دین هنوز پابرجا بود اما با  یام از مع یدلخور

  . دادمیبودم را به او گزارش م دهیکه د  ییزهای

  . کند یکار تواندیس است و حتما م  یباشد او پل هرچه



  یاون خونه اتفاقات خوب ی که تو یدونین م ی_معزیدن

  وفته؟؟ینم 

  . _آرهنیمع

که اونها خالفکارن و دخترا رو م  نی  دونی_مزیدن

  ن اون ور آب؟؟ یرستفی

  . جرمشونه هین فقط  ی_ایعل

  ن؟؟ یکن ی_پس چرا بازداشتشون نمزیدن

ازشون  یبه آب زد . مدرک کاف شهیگدار نم  ی_ بنیمع

  .م یم فعال صبر کن یم. ناچار یندار

اونها هم، هم دست  ؟؟ین_رادمان و ارسالن چ  یمت

  شون هستن؟؟

  !!بله 

 _ظاهراا یعل

 487ترس نگاهش کردم.  با

 وفتهیرادمان هم م  دیبنداز رشونیاگه گ  یعنی_زیدن

  زندان؟؟

  : زد ی پوزخند



  !! ن مجازاتشونه ی_زندان کمتریعل

  . چشم دوختم رونین به ب  یغمگ

زندان رفتن و پروندهدار شدن رادمان حالم را بد  تصور

  . کرد یم

بود که خودش رفته بود و انتخاب کرده  ین راه  یا اما

  . بود

 یافتاد  یاون مهمون  یچرا تو   فهممی_هنوز نم  زیدن

  دنبالم؟؟

  تو هم دیترس ی_دستور برادرت بود چون میعل

  . یگناه بدبخت ش یب  یاون دخترا  مثل

  . دمی فهمین را م ینگران من بود و ا نیمع

  . ی_ممنونم ازت آقا علزیدن

  نامونیماش   نیفه ام رو انجام دادم. مع  ی _من وظیعل

  کجان؟؟

  . _ جاشون امنهنیمع



 یاد  یز ی_پس لطفا من رو برسون خونه کارها یعل

  . انجام بدم دیدارم که با

  . ی_اوکنیمع

  .م  یبه طرف خانه رفت یاز رساندن عل پس

با خانواده ام رو به رو شوم و  دیچگونه با دانستمینم

  . م یچه بگو 

  نه! ؟  ایام  دهیرادمان را د  گفتمیم

به آنها گفته اند که من دنبال  نیو مع  نیمت  حتما

 488رادمان رفته بودم . 

ن دستم را  یشدم که مت  ادهین پ  یاز ماش دیترد  با

  : به صورتم گفت  رهیگرفت و خ

 یرو انجام داد  ینباش !! تو اگه کار  یچ ینگران ه _

  کار پر یدونستیبه دستور قلبت بوده و قطعا م 

  . یکه کرد   ینباش از کار  مونی!! پس پش هیسکیر

  .نبودم از رفتنم به دنبال رادمان مانیپش من

  . آشکار شده بود میبرا قی حقا نکهیا  با



شوهرم با    یعشق باز   دمیبه چشم خود د  نکهیا  با

  .نامزد سابق اش را

  . نادم نبودم اما

  !! ندارد ییمعنا  ی مانیلغات من پش  رهیدر دا اصال

ام حسرت   یدر زندگ یکار  چیه  یچ گاه برا یه من

  .نخوردم و احساس ندامت نکردم

را که در آن زمان انجام   ی اعتقاد داشتم هر کار  چون

  ه آن موقعبود ک ی مین تصم  یداده ام، قطعا بهتر

  . بودم گرفته

  رهیهر چند تلخ و هر چند ت قیحقا  دنیو شن  دنید  من

  .و شفاف نی به مجهول بودن دروغ  دادمیم حیرا ترج 

 ین هم پا م یتکان دادم و همان طور ک با مت یسر

  : شدم گفتم

  .ستمینبودم و ن  مونیپش_

  .م ی فشرد و وارد خانه شد  شتریرا ب  دستم

دادم که بدون درنگ در آغوش مادرم  یلب سالم   ریز

  .فشرده شدم



و او فقط به زخم   زدمیصدا در آغوش مادرم زار م یب

  . زدیو ضجه م  کردینگاه م میصورت و دست ها 

ستبر  ی نهیمأمن امن و پر آرامش من بعد از س  َنیاول

  . رادمان، آغوش مادرم بود

اگر من  یحت شدینم  غیچ گاه از من در یکه ه  یآغوش

  . ن بودم یزم  یفرد رو   نیگناهکارتر 

ن شغل دن   یند کار در فالن جا سخت تر  ی گو یم  همه

 489. استی

 این حرف را زده  یکه ا یم کس  یگو   یمن م اما

  !!مادر نداشته ایمادر نبوده 

 است ین شغل دن یکه مادر بودن دشوار تر  یراست به

...  

که شا  یرا داشته باش یکس یاست مدام دلشوره  سخت

  ادیبار هم به  کی ید در طول شبانه روز اش حت ی

  . افتدین  تو

  ییآشنا ی 



  گرتیچشم ات به در و چشم د  کی شهیاست هم  سخت

 نوا  نیاز کوچکتر  غیبه تلفن باشد اما در

  . گوش ات را نوازش کند که

  ین باشد و تو به جا یاست که فرزندت در بال سخت

  ... یاش تب کن

  ... ی زیاش اشک بر یبخورد و تو به جا  نیزم  او

  ...یاش درد بکش ی شود و تو به جا یزخم  او

 شود نیاش نفس ات سنگ  یبغض کند و تو به جا  او

...  

  ین حرفه  یم مادر بود پر دردسر تر یگو یم  من

  !! است یدن

کرد آنچه را گفته ام... ا اما تا مادر  یدرک نخواه  عمرا

  ینشو

و  دیکش  یبه چانه و لب کبود شده ام دست   محزون

  : گرفته گفت

دلش   ین بال رو سرت آورده دردونه ام! ؟ ک  یا یک_

  صورت ماهت بلند کنه؟؟ یاومد دست رو



 انیحرف م  یآرامش دعوتش کردم و پس از آن ب به

  . شدم دهیکش بازوان پدرم 

 یم دنشیتم نفس کش  یزد اما از ر ینم  یحرف

  .را حس کنم شیتوانستم بغض در گلو 

و خدا را  دیام را بوس  یشانیبا اشک پ مادربزرگ

  . گفتیبخاطر سالم بودنم شکر م

  . نداشتم یخوب  حال

سر و صدا به اتاقم بروم که زن عمو   یکردم ب قصد

  محسن از داخل هال مرا صدا زد و سرم را به

  . چرخاندم سمتشان

  . بودند همه

عمو محسن و زن عمو، عمو حسام و   گانه،یو  یحام

 490زنش، لنا و آقاجون. 

  : لب باز کردم آهسته

  . ریرم باال . شب بخ ی م ستیسالم حالم خوش ن_

  : رو به من گفت یو شاک ستادیعمو محسن ا زن



من رو جواب   ی. اول سواال  دیحالت رو نپرس یکس_

  .برو  یبعد هر جا خواست  ی دیم

  : و دستش را پشت کمرم گذاشت ستادیکنارم ا مادرم

  . می زنیبعدا حرف م  ایست رو یحالش خوب ن زیدن_

  . _بزار بپرسن مامانزیدن

  ن دو سه روز !؟ یا ی عمو محسن_کجا بود  زن

  :ابرو باال پراندم متعجب

  ن من کجابودم! ؟ یدونیشما نم ی عنی_

  م؟؟یبدون  دیعمو _ما از کجا با زن

از  افتمین انداختم که سر باال انداخت و  یبه مت  ی نگاه

  . خبر اند  یماجرا ب 

  : تر گفت یعصب  دیعمو که سکوتم را د  زن

که   یبغلش بود  یهم و تو یرو ی خت یر   یرخر 

  !؟ چرا نهیوضع و حالت ا 

 هان! ؟ با کدوم ن   یکجا رفت _



غ  ی خوای!؟ چرا م  یکن یپسرم باز  یبا آبرو ی خوایم

  ای؟! مگه تو ح  یپات له کن ریو غرورش رو ز رتی

  شه دختر! ؟ ینم سرت

ن و عمو محسن اخطار وار زن عمو را صدا  یمت پدرم،

  . زدند

 491زدم و رو به مادر رادمان گفتم :  ی شخندین

  شیدو سه روز پ  نیباورت نشه زن عمو اما ا  دیشا_

  !!یت جنابعال  ریپسر با آبرو و غ شیبودم . پ المیع 

  .دمیشوکه شدنش را د   نهیع  به

  : آمد و پچ زد جلو

  رادمانم! ؟_

انه   یو مثل مور دندیچرخ یدر سرم م  شیها  حرف

  . خوردند یمغزم را م

ام  ی شانیهم قفل شدند و رگ پ یم رو یها  آرواره

 : نبض زد

  .کردم دایآره رادمان تون، پسر تون رو پ_



  عمو _حالش چطور بود !؟ زن

  : رحم شدن ام دست خودم نبود یب

 نجاینبود که مادرش داره ا الشمین خ  یتوپ !! ع _

  .کشهیم نیو آه و نفر کنهیبراش جلز و ولز م

  . محسن جلو آمد و دستم را گرفت عمو

  . مهربان تر از همسرش و دنا بود او

  نیبودم و هم  دهیاز او و لنا نشن یزبان شیو ن  طعنه

  . در ذهنم کدر نشود رشانیباعث شد تصو 

ون سر داد و رو به من با لحن تند  یعمو محسن ش زن

  : گفت ی

که ما  یکرد  کارشی! چ  ؟یپسرم رو کجا آواره کرد _

  ...رو ول کرد و رف

  : دیرو به او غر عمومحسن

 492!!  ایبس کن رو _

  : رو به من ادامه داد سپس

  ش دخترم !؟ ی دیکجا د _



  : بغض کلمات را ادا کردم با

  !! عمو دمشینگار د  شیپ_

  . دیو مادربزرگ پشت دستش کوب دی کش ین یه لنا

اشک ها   یسرسره باز ستی پ  میدادم و گونه ها  ادامه

  : شدند می

معشوقه  یر نگاره . زن عقد کرده اش رو رها کرد و پ 

  . ش رفت یقبل ی

 نشه رادمان کنا ایباورتون بشه _

  لیاش کرده و مشغول عشق و حاله و خ  غهیهم ص االن

  .خنده یهممون م شیراحت داره به ر ی

ه اش خانه را   یگر ین افتاد و صدا یزم  یرو مادرم

  . پر کرد

  !! مادرم چارهیب

 دنیو انگار از شن کردیعمو محسن هم تنها نگاه م زن

  . بود یسالم بودن پسرش راض

را   شیو کنار پدرم که موها دیمحسن عقب کش عمو

  . مبل نشست یچنگ زده بود، محزون رو 



 شانیسانسور برا  یرا با کم یرفتن به مهمان  یماجرا

  . گفتم

که تاکنون سکوت کرده بود، سرزنش گر    زین  آقاجون

  : مرا خطاب کرد 

  ر ات 

حق  ینم درست !! ول یا یشوهرته درست، نگرانش _

 ن کا ی. اریدهن ش  یتو  یبر یپاش یی تنها ینداشت

  !!محض بود دختر حماقت

 493ام به جوش آمد و کله ام داغ کرد :  خون

تون  یکیدوم آقاجون؟ ! هان! ؟ ک رفتمیم یپس با ک_

ن مدت که   یا  ی!؟ تو  گفتمین اگه م  ی ومدیباهام م 

  رادمان

 یرادمان بب یعمارت افتادن پ یاز مردا ک یکدوم  رفت

  نن کجاست !؟

نبودم اما کنترل زبانم از دستم  یلحن تند ام راض از

  : خارج شده بود



بابام و عمو محسن  ،یچ یو ه  دیشما که بزرگ مائ_

ن ام که   یو مع ی. حام نیو مع   یام که سپردن به حام

  هی

 یصبر کن، تحمل کن، م گنیدارن دم گوش من م  زیر

  .ن چرت و پرتا یو از ا گردهیاد، برم

  یسکوت کرده بودند که دستم را سمت تنها حام همه

  :ن، دراز کردم و گفتم یام، مت

مکم کرد و پشتم در ه مرد بود که ک یوسط فقط  نیا_

  داد و هوام رو یبود که بهم دلگرم نیاومد . فقط مت 

 ین آب یعمارت بود  یاز شما که مردا ی. وقت  داشت

  . برام گرم نشد خودم مجبور شدم برم دنبال رادمان

 یتم تو  یوفیم دوره ب  یتونست  ی_ما نم آقاجون 

  !! دنبالش . بچه نبود که گم شده باشه ابونایخ

_دم همتون گرم . انتظار کمک ازتون رو داشتم اما زیدن

پ  یین که خودم تنها  ی  دیو د  نیدستم رو نگرفت 

  داشی



کردم !!   داشی درسته، اما پ  دم،ید  تی. آزار و اذ کردم

ه  یکه رفتن رادمان رو توج یقت پنهان یحق دمیفهم

  کنه

رادمان از اولش هم دلش با اون  دمیهمنداره. ف وجود

  داشتم که یاسباب باز   هی زن بوده و من براش حکم 

  .نگار دورش کنه الیفکر و خ  از

  : شد زانیاز پلکم آو یدانه درشت اشک

چشمم به در خشک شه تا  دینبا  گهید  دمیفهم_

اون رو مال خودم  المیخ  یتو  دینبا  گهیبرگرده. د 

  بدونم چون

از اولش عاشقم نبوده و همش  دمی. فهم  ستیمن ن مال

شه اونجور  یآدما هم  دمیو تظاهر بود . فهم یاکار یر 

  ی

دن   نیا  یتو  گهید  دمیو فهم ستنین  دنینشون م  که

  . به چشمامم اعتماد نکنم یلجن حت یای

  . آن استخر نحس افتادم ادی



که قلبم با وجود آن همه اتفاق هنوز از عشق  یزمان

  تاب یب یباالتر از عضله  یرادمان مسرور بود و کم

از   دندیلرز یام م  ییایدر ی ها لهینه ام، ت یس  درون

استخر از وجود عشوه  یانه  یکه در م ی رادمان دنید 

  ها

  . نگار سرمست شده بود ی ها یلوند  و

هم   تیچ وقت به چشم ها یه دمیجا بود که فهم همان

  !!ید اعتماد کن  ینبا

 یاعتبار  زیچ چ  یکس و ه  چیماتم سرا به ه  نیا در

 494!!  ستین

خودت را   یها  لهیر ت  یروز تصو   کی که  یدگانی د

  هستند، به تو دایمعشوقه ات هو  یکه در مردمک ها

 ریتمام روز بعد تصو  یرحم  یدهند، با ب  یم نشان

  یرت تا ابد حکاک یاو با معشوقه اش را در ضم 

  . کنندیم

  !!به کنار  نهایا



از   شتریبه تو ب ییبگو یکه به فرد  یاز آن روز یوا

  ... اعتماد دارم میچشم ها 

را به   یروز است که با دست خودت تفنگ سر پر آن

  و همان گونه که انگشت او را یدست اش داده ا

سمت چپ   یلوله تفنگ را رو  ،یگذار یماشه م  یرو

  . ی فشاریات م  نهیس  یقفسه 

صادر کن   شی را برا ریتا حکم ت ستیک نگاه کاف ی تنها

  !!ی

  ... چکد ینگاه که خطا برود، ماشه م کی

تکه  دیکه با  یجان یب  یچه  یو ماه یمانیتو م و

  . یرا درونت به خاک بسپار شیها

  . دیرس یپر همهمه شد و صدا به صدا نم خانه

 یاز همه به اتاقم پناه بردم و دوش آب گرم خسته

  .گرفتم

از آن  ی شستم تا رد   زیرا تم میتن و لب ها  تمام

  . به جا نماند شانینجاست ها بر رو 



رادمان  یو سمت خانه  دمیساعت بعد لباس پوش  دو

  . رفتم

خانه در سکوت کامل فرو رفته بود و خبر   خداراشکر

  . نبود شیچند ساعت پ  یاز همهمه   ی

آن حرف ها و نگاه ها، سخنان مادر   یهمه  انیم در

  . فشرد یقلبم را م  یگریاز هر کس د   شتریرادمان ب

  ... ش یها تهمت

  ... شی ن ها  ینفر

  ...ش  یها قضاوت

  !! بحث انتظار است بحث،

 ی دانیو م یرا دار یزیانتظار هر چ  یاز کس  یگاه

 495که قطعا رفتارش چگونه است . 

و در خ  یرا ندار ی زیانتظار هر چ یاز کس یگاه  اما

  . یبت ساخته ا کیال خود از او  ی

تو و ارزش ها   ین بت چشم ببندد رو یکه ا  یروز و

  ، آن روز وقتپا بگذارد ری جا ز کی و همه را  تی

  . است شکستن



  !!آن بت نه شکستن

  ... تو شکستن

و پر و بال   یکه او را در فهم خود بزرگ کرده ا یی تو

  . یاش داده ا

چ   یکس انتظار ه چیکه از ه  دیفهم  یخواه   بالخره

  ... یرا نداشته باش ی زیچ

  ...یرا داشته باش  یز ی از هر کس انتظار هر چ  و

  . راست به طرف اتاق خواب خانه رفتم کی

بود و چشمم    ختهیاتاق هنوز همان طور به هم ر یفضا

  . افتاد یعروس یعکس ها  یبه بسته 

قدم برداشتم و آرام چسب ها را از دورش باز   مردد

  .کردم

ها را از نظر گذراندم و پا  پی تک عکس ها و کل  تک

  .ختمیاشک ر ییا یهر کدامشان در ی

  . آن شب داشتم یحس خوب چقدر

  !! جگرم را زدیرادمان آتش م  لبخند



بار هزارم زنده شدند و گر   یمشترک مان برا خاطرات

  . ام شدت گرفت هی

نفس گرفته بودم و احوال ام ناخوش   یقلب و تنگ تپش

  . بود

از   شهیهم  یخود عهد بستم از امشب رادمان را برا با

  . خاطرم پاک کنم

  :قلب نا آرامم گذاشتم و زمزمه وار گفتم ی رو را  دستم

 لیه دل یفقط  نهایحال و روزت رو!! ا  ین یب یم_

. هر یاون مرد شد  یکه دلبسته  نهیداره. اون هم ا 

  وقت

. با خنده یقرارش شد  یو ب   یختیر یهر شی دی د

و با غم و غصه هاش داغون   یگرفت ی هاش جون م
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 ی نیب  یزم؟؟ م یقلب عز ی نیب  ی!!می شدیم

چطور طردمون  ی نیب   یچطور رهامون کرد؟؟ م

  کرد؟؟ بازم



خود م  یاز خود ب شی ن ی! ؟ بازم تا ببی عاشقش

جولون بده و   یاشکال نداره!! امشب حساب ؟؟یشی

  از شتریب

دست از  یخوایکن . اصال اگه م  یتاب یقبل ب یها  شب

  منم خوشحال تر ین طور یکار بکش !! بخدا که ا

خاطراتت باهاش رو مرور   ریدل س  هی. امشب  شمیم

  . مثلیبهم بد  یقول هیخوام  یاالن ازت م یکردم ول 

زد، نه!! از ته دل قول  رشونیکه قول داد و ز رادمان

  گهیو د  یفراموشش کن   شهیهم یبده!! قول بده برا 

 یافتاد  ادشی. قول بده هر وقت  ینداشته باش دوستش

  قول نیا  یتونی. م  یخودت رو سرزنش و سرکوب کن

  ؟؟یرو بهم بد   ها

  : تر ادامه دادم یام را باال کشدم و جد  ین یب

  ای!! یانتخاب کن دی... باین قول ها رو بهم بد  یا دیبا_

  معشوقه ات رو !! اگه اون رو انتخاب ایمن رو 

و من رو  یوفت  یاز کار ب دیامشب با نیکه هم  ی کرد

  رادمان دیبا  ی . اگه هم من رو انتخاب کرد  یخالص کن



 تیاصل  یفه  یو فقط به وظ یرو تو وجودت بُُکش ی 

 که خون رسان 

  !! من از امشبی. خود دان یبپرداز

  کنم . تو هم بهتره یل اش م 

ن  یکنم و تو هم یفراموش م  شهیهم  یرو برا  رادمان

 اتاق با تمام خاطراتمون چا 

وجود   ی. بهتره رادمان رو تو ین کار رو بکن  یهم

  .یخودت دفن کن

  :دمیکش یرا باال گرفتم و آه  سرم

 رادمان اخوان یندار یُمرده فرق هیمن با   یبرا گهید _

!!  

 میتا راه گلو  دمیکش یو نفس بلند  دمستایا یسخت به

  . باز شود

  . رفت اما به عمارت برگشتم یم جیسرم گ  نکهیا  با

  . نداشتم ی خوب تیوضع

 یبودند و همه  دهینفس امان ام را بر یو تنگ  جهیسرگ

  بودم که مسبب یون تنش و اضطراب یرا مد  نهایا 



  . رادمان بود اش

  یزم یاز هوش رفتم و رو ده،ینرس  دهی پله ها رس به

  .ن افتادم

چشم باز کردم اما نور  میبه گونه ها  یحس ضربات  با

  . کرد تمیاذ  ادیز

پله  یسرم رو   یاز اشک باال  سیبا صورت خ  مامان

  . زد یم م  ینشسته بود و صدا

خوردم اما هنوز  یم گرفته شد و کم  یجلو یآب  وانیل

 497حالم آشفته بود . 

  مادر؟؟ هو یچت شد  ز؟؟ی_دن مامان

  .خوبم ستین   ی زی_چ زیدن

  . که ی_رنگ به رخ ندار بابا

  . مارستانیب  مشین پاشو ببر  ی_حسمامان

  . داشتم فقط جهیسرگ کمیمامان  خوادی_نم زیدن

 : به گونه اش چنگ زد مامان

  . مارستانیم ب  یبر دیحتما با خدا مرگم بده. پاشو _



همراهشان شدم که   مارستانینکردم و تا ب  یاعتراض

  . سرم آمد ی و نوار قلب دکتر باال  شیبعد از چند آزما

 یچه اتفاق یح بد  یتوض  شهیخانوم؟؟ م  ی_خوبدکتر

  برات افتاد؟؟

و اما باز عالئمم   ستیمشکلم چ زدمیحدس م نکهیا  با

  . کردم انیرا ب 

نفس داشتم بعدش هم غش  یجه با تنگ ی_سرگزیدن

  . کردم

  شده؟؟ شیزی _خانوم دکتر دخترم چمامان

  .شدن یعصب ی_متاسفانه دچار حمله  دکتر

  : دیگونه اش کوب  یرو  مامان

  .خدا مرگم بده_

 498رو به من گفت :  دکتر

  ی یاسترس و اضطراب داشته باش دیاصال نبا  زمیعز_

  یآلوده اش دور باش ی ه مدت هم از تهران و هوا 

  . بهتره



  . کردم دییرا آرام بستم و حرفش را تأ چشمانم

  . کرد و رفت زیداروها را تجو  پزشک

  : به بابا گفتم رو

مادربزرگ و   شیبرم کرج پ  خوامیمدت م هیمن _

  .پدربزرگ

حالت رو بهتر  یمسافرت طوالن هی.  هی_فکر خوب  بابا

  .رونیب ی ایم دهیند  ریو از فکر اون خ کنهیم

  ین کنم. بب یرادمان رو نفر ادیکه دلم نم فی_ح مامان

  .سر دختر من آورده!! برو مامان جان یین چه بال

و   شنیخوشحال م یبفهمن کل یمامان و بابام وقت اتفاقا

  .انیدر م  ییاز تنها

  .رمی_مزیدن

را بوس  میو پشت پلک ها  دیکش  یآه جان سوز بابا

  . دی

**** 



اط منتظر بودم که در با   یبه دست پشت در ح  چمدان

  .باز شد و وارد شدم یکیت  یصدا

آقاجون پر بود از درخت و   ینسبتا بزرگ خانه  اطیح

  .کوچک  یو مزرعه ها اهیگ 

  . را از نظر گذراندم و سمت خانه حرکت کردم گلخانه

وان منتظر من  یام در ا یو مادربزرگ مادر  پدربزرگ

  . بودند ستادهیا

 یچمدان بزرگم را رو دمیشان که رس یچند قدم در

  گذاشتم و سالم کردم که خوش رو جوابم را نیزم

 . دادند

لبم  یبراندازشان کردم و با لبخند تلخ رو  یرچشمیز

 499به چمدانم زد :  یا اشاره

شما   یخونه   یچترم رو تو  یه چند ماه یمن  شهیم_

 نجا موندگار شم ! ؟  یپهن کنم و ا

  . ردیجلو آمد تا در آغوشم بگ یو قدم دیخند   پدربزرگ

  : شانه اش گذاشتم که گفت یرو  سر



!! تا هر وقت دوست  یخودت خوش اومد   یبه خونه _

  . چشم منه  یقدمت رو  یداشت

  . و سمت مادربزرگ رفتم دمیرا بوس  دستش

  . انداخت یمادرم م ادیتن مادربزرگ مرا به  ی بو

ام کرد تا از عمارت غم  یکه با اشک راه یمادر

  . اخوان دور باشم یگرفته

گذاشت و سرگرم  ارمیاتاق مهمان را در اخت  پدربزرگ

  خانه شیآال یدر اتاق ساده و ب  لمیقرار دادن وسا

  

  . پر آرامش آقاجون شدم باغ

ظهر بود که به کمک مادربزرگ رفتم تا ناهار   کی نزد

  را پخته و شیم اما در کمال تعجب غذا یرا آماده کن

  . دمیاجاق د  یرو آماده

 قرمه سبز  دنیدر قابلمه را برداشتم و با د  ی 

افتاده و خوش رنگ و لعاب اش چشمانم را بستم و  جا

  : گفتم



  !!مادرجون یبه به !! چه کرد _

م االن محمد  یسفره رو بنداز اینکردم دخترم ب یکار_

  . گرسنشه ادی از گلخونه م

نقدر هواش رو  یخانومش ا  دونهیاوه!! حاج محمد م _

  داره و خاطرخواهشه! ؟

  : شد  دیسرخ و سف  مادرجون

کس  گهیرمرد جز همد  ین پ  یمادر مگه من و ا یا_

که تمام وقت کنارمون باشه؟؟ خدا حفظ   میرو دار ی

  کنه

  ی 

 یاونا سر خونه و زندگ یو خاله ات رو ول مادر

م اگه   یدست هم یخودشونن. من و آقا محمد عصا 

 هوا 

 500هوامون رو داره! ؟  یک  م،یرو نداشته باش  هم

  .د کردم ییکرده لبخند زدم و تا  بغض

بودم و در  یم م   یمن هم در دوران قد   خواستیم دلم

  .کردمیآن روزگاران عشق را تجربه م



که برخالف زمان حال، دوستت دارم  ییآن موقع ها  در

  و مثل نقل و نبات به معشوقه شان یدر پ یرا پ 

  . کردندیگفتند اما در عمل عشقشان را ثابت م  ینم

  شیچشم ها  یکاشتند اما هوا  ینم  اریبر چشم  بوسه

  . شوند یرا داشتند که مبادا باران

زن به مردش ا  یدر آن دوران اوج ابراز عالقه  دیشا

  ی ذیناهار آبگوشت دلچسب و لذ  ین بود که برا ی

  . ورود مرد به خانه هوش از سرش بپرد  نیکه ح  بپزد

ن نوع عشق و عالقه قطعا پر رنگ تر از  یا اما

  . بوده است یامروز  یاه یدلدادگ

همانندشان را در خانه  میتوان  یکه فقط م  ییها  عشق

  . م یابیب مانیپدربزرگ و مادربزرگ ها  ی

  سفره را در هال پر نور و 

را   لیوسا یکی  ی کیانداختم و  نیزم  یخانه، رو  آرام

  .گذاشتم  شیرو

و مادرجون عادت به نشستن و غذاخوردن رو  آقاجون

  من که به قول ین برا یداشتند و ا نیزم  ی



سخت اما لذت   یلوس و سوسول بودم کم  مادرجون

  . بخش بود

و با مکث رو به من  دیآب را سر کش وانیل  پدربزرگ

  : گفت

  . سراغ رادمان یمادرت گفت رفته بود _

  .بله_

 : ش گذاشت و نگاهم کردقاشق را در ظرف ا مادربزرگ

  مادر!؟ نگفت چرا رفت !؟ شدی خب چ_

ش،  یپ یلبم کج شد و با مرور خاطرا ت چند  ی گوشه

  : قلبم فشرده شد

 . داد ینگار شده بود و من رو باز  ی 

رفتنش رو .  لیدم دل ینگفت اما با چشم خودم د _

 501ی رادمان هوا

  : دی دستش کوب یرو  مادربزرگ

  !!بدهخدا مرگم _



دختر؟! درسته بد کرده اما بهش  ی_مطمئن پدربزرگ

  !!تهمت نزن

داد؟! با    میکه باز  گمی_تهمت !؟ مگه دروغ م زیدن

  کرده و غهیبابا محمد !! نگار رو ص  دمیچشم خودم د 

  ... استخر باهاش یچشم من تو  یجلو

 : رفت یچشم غره ا پدربزرگ

ازشون دختر   ی دینامه د  غهیاستغفرهلل !! تو مگه ص_

  . !! زود قضاوت نکن باباجان

 یبان  یم شدم و بدخلق از پشت یبا غذا یباز مشغول

  : آقاجون در مورد رادمان غر زدم

ال مهم  یخیمطمئنم !! ب  دمی. خودم د  ستیقضاوت ن_

  . سر خودتون رو درد دیکن لیناهارتون رو م  ستین

  . دی ارین

شد و من تمام مدت  یناهار در سکوت سپر یه  یبق

  . تفکرات پدربزرگ بود ریفکرم درگ

 انیش واضح گفته بودم که جر  ینکه من برا یا ریدرگ

  رفتنش چه بود اما او لیاز چه قرار است و رادمان دل



  .اصرار داشت که رادمان را قضاوت نکنم هنوز

  !! ستیقضاوت ن  اما

من  نکهیشفاف تر و محکم تر از ا  یل یچه دل اصال

  الیرادمان از فکر و خ  ییرها یبودم برا یله ا یوس

  ! ؟نگار

نکه تمام مدت  یواضح تر از ا یو برهان  لیدل چه

  ش به من پوچ و باطل بودند که اگر یابراز عالقه ها 

  . کرد یشب ازدواج مرا ترک نم  نبودند

ن شده من هم   یفرن یالیتا قبل از ورودم به آن و  دیشا

  . کردمیمثل پدربزرگ فکر م

نابود شد و   الیتمام تصوراتم با ورود به آن و  اما

  . م آشکار شد یبرا قتیحق
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قرمز خوش   یکرد ماه یم یها برد و سع یماه  تنگ

  . ردیرنگ را در چنگش بگ 

 ُ با ذوق دست درون ویگ



برادرش را در  یو موها  دیکش غیج  دهیترس  گالره

  . چنگ گرفت

و را از  یکردم و دس ت گ  ی: ُ نچ دمیکش  رونیب ت

 نگ 

 ! ؟ ینکن بچه مگه آزار دار_

 ی بب ارمیرو درب شونی کی_دخترخاله توروخدا بزار ویگ

  .شهیم ینم چ

  !!داداش رنی می_مگالره

  . شترهیدختر بچه از تو ب نی_عقل ا زیدن

  :دمیدستش کوب  یبرد که محکم رو  تنگ

 ُ دستش را سمت طنتیدوباره با ش ویگ

  نکن !؟  گمیمگه نم _

شده بودم سمت آشپزخانه   ی رو نرفت و من که کفر  از

  . رفتم تا به غذاها سر بزنم

نوروز بود و مادربزرگ سنگ تمام گذاشته  دیع روز

  . بود



سال  یبرا  شانیو همسرش به همراه بچه ها ایدر خاله

  . آمده بودند  نجایا  لیتحو 

و شوهرش در گلخانه کنار پدربزرگ و مادربزرگ   خاله

  .بودند و من و بچه ها داخل خانه

 به ماه یناخونک ی 

گالره شانه   غیج یاجاق زدم که ناگهان با صدا ی رو

  . دندیم عقب پر یها

زده از آشپزخانه خارج شدم و سمت بچه ها   شتاب

  . رفتم

من دست مشت شده  دنیو با د  یو گ کردی م هیگر گالره

 . کرد یاش را پشت سرش مخف  

 503رفتم و دستش را گرفتم .  جلو

 ویگالره در چنگ گ  ی هیترس و گر  لیدل دانستمیم

 . است

  . کردیو مشتش را باز نم  کردیم  تقال

  : زدم تشر

  !! باز کن مشتت رو_



که چنگش باز شد و موجود  دمیرا محکم کش مچش

  . فرش افتاد یام رو   یپا  یجلو    یکوچک

  . عقب رفت یو گام دیکش  غیدوباره ج  گالره

که کم جان مقابلم تقال م  یقرمز  یبرده به ماه  مات

  .حرکت شد نگاه کردم یبعد ب یو اندک کردی

از  یو اثر  کردی م و که در سکوت نگاهم یبه گ رو

  : دمیدر چهره اش نبود خروش یمان یپش 

الت راحت شد !؟ د  ی!؟ خیآخرش کار خودت رو کرد _

  ره؟؟ی میم یاز آب جداش کن یوقت ید  ی

  : دیاش را باال کش  ینیب  گالره

  !! کن ی معذرت خواه  زیدن یاز آج_

اما سرتق نگاهم کرد و بعد از گفتن "دلم خواست "   ویگ

  . از آنجا دور شد

و  دمی چیپ یرا درون دستمال کاغذ  یچندش ماه  با

  . م یخاکش کن  اطیتا در ح میرفت  رونی همراه گالره ب

و   کردینگاه م یبه جسد ماه  دهیهنوز ترس  گالره

  . پشت سرم پناه گرفته بود



 یوارد خانه شد  میست ها ن بار شستن د یاز چند  بعد

  : غر زدم یآرام یبا صدا ایم و رو به خاله در

  !؟ یکرد  تیبچه ست ترب  نیا_

  !؟ یگیرو م  یک_

 504و!!   یجنا ب گ _

  : اش را ماساژ داد یشانی پ ایدر خاله

  ولوله!؟ 

  ن یسوزونده ا  ی ش یباز چه آت_

چاره رو اونقدر تو مشتش   یقرمز ب ی!! ماهی چیه_

  . فشار داد تا جونش دراومد

  : دیکش یپوف کالفه ا  ایدر خاله

 نیهم ندار ییشره!! دا نقدیرفته که ا  یبه ک  دونمینم_

  .ره یم  شییبگم حالل زاده به دا

  نینقدر آروم و مودبه، نه به ا  یواال نه به گالره که ا_

  هوا یو تو  یچ خزنده ا یه  نیزم  یعجوبه که تو  

  .نداره شیاز دستش آسا  یچ پرنده ا یه



  : خنده زد و ادامه داد  ریز یپق خاله

  !! یجنبنده ا چیآب ه  ین تو   یو همچن _

  :گفتم ینگاهش کردم و به شوخ  چپ

از افتخارات شاه  کنهیم  فیچه با غرور هم تعر _

  !!پسرش

  . دیشانه ام کوب یاش شدت گرفت و آهسته رو  خنده

 نیهفت س  یدور سفره   یاز صرف ناهار همگ  بعد

  .م یجمع شد 

  . سال نمانده بود لیتا تحو   یزیچ

خواند و مادربزرگ  یقرآن م  ی رلبیز  پدربزرگ

  . کردیدستانش را رو به آسمان گرفته و دعا م 

و و گالره سر و کله م  یبا گ یو عمو عل ایدر خاله

  . کردندیو ساکت شان م  زدندی

  زیم یرو یکوچک کنار شمعدان ها  ینه  یبه آ چشمم

  . افتاد



در صورت  یاز شاد  یکه اثر  ینیدخترک غمگ  به

 505اش نبود .  یمهتاب 

و گرفته تر از هر روز   رهیشان ت  یکه آب  ییها لهیت به

  . بود ی

از ته دلشان م  یقهقهه  نیرکه مدت ها از آخ  ییلبها به

 . گذشت ی

  . هم فشردم یم را محکم رو  یها  پلک

  با من چه کرده بود !؟ عشق

  !؟ باستیگفتند عشق ز یهمه نم   مگر

  یو دلدادگ دیکه دل ببند   کردندینم هیعاشقان توص مگر

  !؟  دیرا تجربه کن

  : گفتند ینم مگر

به خطا هم برود،  رتیست که ت  ی دیعشق ص«_

  »... لذتش تا به ابد کنج دلت خواهد ماند

  از عشق! ؟ دیو تمج فیچه شد آن همه تعر پس

  !ت ه دل؟ یشد آن قنج رفتن ها  چه



  !دل؟ ی 

 در پ یپ یها  دنیشد آن لرز  چه

  !! دل شد بیفقط دردش نص  آخر

  !! یت تا به ابدش، رنج شد و دور لذ

  . است دهیچ یپ عشق

  .ی کشیدرد م  ینشو عاشق

  .ی کشیدرد م یهم بشو  عاشق

 . ن دو وجود دارد یا انیم  یفرق اما

و در عاقب ت  یسالم دار یقلب  یکه نداده باش دل

جان، در هم شکسته و زخم  یب یعضله ا  یدلدادگ

  . خورده

  !! عاشق نشو  ی شنویمن م از

همان قدر هم رنج و درد  باست،یهمان قدر که ز  عشق

  ... دارد

  !! ستیو فراق نداشته باشد که عشق ن  یدور اگر

 506است ... به قول معروف دنیل عشق در نرس  اص



  !! تعجب دارد  ی 

 جا  ، یبرس  یوقت

  ی گریاز هر وقت د  شتریروزها عشق را ب  نیا  من

  . کردمیو استخوانم حس م ی با پوست و پ

  ... بود رید  گرید  اما

  . طرفه بود کینبود و عشق من  یا  معشوقه

  . را ی گری و رادمان د  دمیپرست  یرادمان را م من

  . م نقش بسته بود یرادمان پشت پلک ها ری تصو

  . آمد ادمیآن که بخواهم دوباره به  یب

باز کردم و سرم را به چپ و راست تکان دادم تا  چشم

  . برود رونیاز سرم ب الشیخ

  . به خودم قول دادم که فراموشش کنم من

  . کنم رونشیقلب شکسته ام عهد بستم که از آن ب با

  !! ست یاست اما شدن سخت

آن   یآمد، بعد از آن سکانس ها  ادمیهر بار به  ستیکاف

  . ور کنماستخر نحس را در مغزم مر



 یاما درد ها کنمیرادمان را فراموش م  یروز  قطعا

  . شوند یچوقت فراموش نم یدلم ه یرو

از   گفتیم کیرا تبر دیآلود گالره که ع  غیج  یصدا با

  صورتم را  یآمدم و قطرات اشک رو  رونیال ب یخ

  .کردم پاک

 نکرده بودم یی چ آرزو یسال نشدم و ه ل یتحو  متوجه

.  

فقط از خدا خواستم که رادمان را خوشبخت کند   رلبیز

  . و اثرش را از قلب و ذهنم پاک کند

رو به بابا محمد   ویگ  د،یک ع یو تبر یاز روبوس  بعد

  : گفت

 507بده !!  ی  دیآقاجون ع_

  : تشر زد یعل  عمو

  !! زشته پسر_

فکر نکن   یبد   ی دیع دیبابا توام با ستی_زشت ن ویگ

  !! رمی  گیازت نم



 اش زدم ییبه پررو یو من هم لبخند  دیخند   ایدر خاله

.  

  . قرآن را باز کرد یو ال دیخند   آقاجون

را درآورد و به مادربزرگ    یاز همه تراول خشک  اول

 . داد

و   یمن، گ تی و خاله و در نها  یاز آن به عمو عل بعد

  .و گالره

 داد ی دیبه ما ع یمو علکردم و بعد از او هم ع تشکر

.  

را برداشتم تا با مامان تماس بگ   لمیبعد موبا یقیدقا

  . رمی

 : از سه بوق بالخره جواب داد بعد

  !! زدلمیسالم عز_

  . دیم دو ی به گلو بغض

بودم اما  ید کنار آنها م یدوست داشتم روز ع  چقدر

  .توانستمینم 



در آن عمارت َد َرندشت و پر از خاطرات مشترک  ماندن

  . سخت بود ی ادیز  می با رادمان برا

داشته  یمبارک سال خوب  دتیمامان؟؟ ع یخوب _

  . یباش

ن دخترم . بابا و مامانم   ی شکر . همچن  یخوبم اله_

  نا اونجان؟؟ یا ا یچطورن! ؟ در

  .هیم . جاتون خال  ینجا جمع ا یهمه خوبن آره هم_

  : گفت ی طوالن یبعد از مکث  مامان

ند   یماهه درست و حساب کیتهران! ؟  ی ا ینم زیدن_

 508دختر قشنگم .  دمتی

  .خانواده ام یلک زده بود برا  دلم

 یدانشگاه که به تهران م   یماه به جز برا کی نیا در

  رفت و زدم،یآمدم و مختصر به پدر و مادرم سر م

  . ن ها نداشتم یبا عمارت نش  یگرید  آمد

  : رغبت گفتم یدل و ب دو

  .امیاگه بشه م _



. خودم دلم م  کنمیباشه فدات شم بهت اصرار نم _

  . کم ناخوشه ی یاونجا ول  امیبا بابات ب  خواستی

بابا که از آن طرف اخطار وار مامان را صدا   یصدا

  . دیبه گوشم رس زدیم

  : دمیزده پرس  شوک

  ! مگه بابام چشه؟_

  : به تته پته افتاد مامان

. تو داروها  ست ین  یخاص زیدخترم چ  یچی...ه  یه_

  ! ؟ی کنیکه پزشکت داد رو سر وقت مصرف م  یی

  :توجه و نگران گفتم یب

  . رو بده بابام ی. گوش  خورمیآره م_

 نایاز طرف من خداحافظ به مادرم ا  زدلمیباشه عز _

  .سالم برسون

  .باشه حتما_

ناخن ام را  یرا سمت دهانم بردم و گوشه  انگشتم

  . کندم



 509:  دیچ یگرم بابا در گوشم پ یصدا

!! ع  یما افتاد  ادیبه به خانوم خانوما !! چه عجب به _

  . دتون مبارک بانو ی

شمام   دینم؟! ع باباجو ی. خوب  ادتونمیبه  شهیمن هم_

  .مبارک

  .زدلمیخوبم عز _

  :کردمیحس م یرا به خوب میصدا لرزش

چت شده!؟ مامان از دهنش در رفت گفت  ییبابا_

  . یناخوش

  .زیست دن   یم ن یزیچ_

  !! راستش رو بگو_

  .قلب درد ساده ست . مامانت گنده اش کرده هی_

  : در دستم مچاله شد راهنمیپ ی گوشه

  چرا آخه !؟_

  : شد ریسر باز کرد و قطره اشکم از گونه سراز  بغضم

  !!شما که حالت خوب بود بابا_



 ستیم ن   یزی! ؟ من چ  یکنیم هیقربونت برم گر _

  !! حالم خوبه خوبه زمیعز

  ؟؟ یدکتر رفت_

  .آره_

  :دمیام را باال کش ین یب

  گفتن؟؟ یخب چ_

  .ش سن یافزا ،یاسترس، چرب_

نا مال افراد مسن و   یبابا!! ا  یندار یتو که سن _

  . رهیپ

 510:  دیخند  بلند

ه زن غرغرو مثل  ی یحق بده به من!! واال هر ک_

  هزار جور  چ،یه  شهیکه م  ریمادرت داشته باشه پ 

  .به جونش وفتهیهم م  یضیمر

  . غ مامان از پشت خط آمد یج یلبخند زدم و صدا تلخ

  . دانستمیاسترس و تنش پدرم را خوب م لیدل

  .ام ندهیپدر بود و نگران من و آ  او



  : نگران گفتم دل

چرب نخور،  یباباجونم توروخدا مواظب باش . غذا_

  . هم نزن یداروهات رو بخور، حرص و جوش الک

  یام، حالم خوبه ا یاما من عال ینگران من  دونمیم

  . انج

پدرم دروغ که  ی هیروح  ی ایاح  ینبودم اما برا  یعال

  . زمی  ریرا به م ایسهل است، دن 

  : دیکش  یآه  بابا

 خوادیم  یخداروشکر که حالت خوبه. کور از خدا چ _

  . ی! من از خدامه تو خوب باشنا؟یجز دوتا چشم ب 

  !!یمرد  یلیدوستت دارم بابا خ _

بهمون سر بزن مراقب خودتم   ایقربونت برم زود ب_

  .باش

مختصر  ی فیشر دیکردم و بعد از ع یپدرم خداحافظ با

  خانواده، سمت پنجره رفتم و از پشت ی  هیبا بق  ی

  یها طنتیو برق انداخته اش به ش  زیتم یها  شهیش

  .شدم رهیو و گالره خ  یگ



  .را گرفتم ممیتصم

  .رومیچند روز به عمارت م یبرا

حال پدرم مرا  دنیخانواده ام به همراه شن  یدلتنگ

  .مصمم تر کرد که به حس درونم غلبه کنم

. دمیتخت دراز کش یم را قاطع بستم و رو یها  پلک
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دور از نظر   کیاده شدم و عمارت را  ین پ یماش از

  . دمز یرادمان لبخند تلخ یخانه  دنیگذراندم و با د 

 بودم که پس گردن  الیهنوز در عالم خ  ی 

  .خوردم یآرام

پر رنگ شد و به محض برگشتن سمت او،  لبخندم

  .محکم در آغوشش فشرده شدم

  !!ریبه خ  دنیرس_

توجه به   یحلقه کردم و ب  شیرا دور شانه ها دستانم

  :سخنش، بغض دار گفتم



 زدنات هم تنگ شده بود یپس گردن   نیا  یدلم برا _

.  

  : دیتلخ خند  یحام

  !؟ یاز ما نکن ی ادیموقع  هیبچه !؟  یچطور _

  : به شانه اش زدم مشت

  گانهیشه به خودت و  یاغراق نکن من هم گهید _

  . زدمیزنگ م

  :دمیآمدم و گونه اش را بوس  رونیبغل اش ب از

  .مبارک جناب اخوان دتونیع_

نه اش  یس   یک دست را رو  ی یحالت مسخره ا با

  . گذاشت و تا کمر رو به من خم شد

  : را به سمت عمارت دراز کرد گرش ید  دست

. منزل کوچک ما   دیکرد  یمتشکرم بانو!! بنده نواز_

  یدرون کلبه  دیی. قدم رنجه بفرما دیرا مشعشع فرمود 
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  یاند  یجمله ها در هم اش که معلوم نبود ادب دنیشن با

  .زدم یبلند  یقهقهه  انه،یا عام

از دست ادا و  دمی خندیخم شدم و م  می زانوها  یرو

  .شیاطوار ها 

  میتا خنده ها  دمیکش  ی قی ستادم و نفس عم  یا صاف

  . قطع شود

  . دیتاسف نگاهم کرد و دستم را سمت عمارت کش با

  : کرد و سرش را تکان داد ینچ  نچ

که االن ا   ی دینگاش کن تو رو قرآن!! چند وقته نخند _

  !؟یه اسب دهنت رو چاک داد  یشب نطوری

  :زدم و صادقانه گفتم یپر غم لبخند

و به قول شما دهنم  دمیکه از ته دل خند   یبار نیآخر_

  .م بود عمو یدادم، شب عروس رو چاک 

  .را از چشمانش خواندم ی ناراحت

را   ی زیاطرافش نبود و هر چ یمثل آدم ها  دیشا  او

  هیگرفت اما قطعا درد و رنج بق  ینم  یجد  یاد  یز

  . داشت تی اهم شیبرا



 یلیخصوص من و رادمان که هر دو با او خ  علل

  .م ی کردیم یاحساس راحت 

تر  کیدور شانه ام گذاشت و مرا به خودش نزد  دست

 . کرد

  : ام بوسه زد و گرفته گفت ی شانیپ  یرو

  . نداشتم یخوام منظور یعذر م_

  .قت رو گفتم یکه !! من حق ستیتو ن  رینه نه تقص_

را از من گرفت و قبل از باز کردن در خانه   نگاهش

 513گفت : 

 یاهال یه  ی!! هم من رو هم بق زیببخش من رو دن_

  دی. با  میکرد  یکوتاه ی لی عمارت رو. ما در حق تو خ

  . می شد یرادمان م  ر ی گی پ شتریب

 : داد ادامه

بره. شده بود قلم   زاشتمی اون شب م  دی ن احمق نبا  

  اجازه یول کردمیکار رو م  نیا  دیپاش رو خرد کنم، با

 م_



بالخره  زایچ  یسر  هیبره. اما واقعا نشد !!  دادمینم

  یاگه ما تمام زورمون رو هم بزن یوفتن. حت یاتفاق م

  م

  . شهینم  اما

  منه و ی 

چون شما مسئول   ستمیتون ناراحت ن چکدومیمن از ه _

 من فقط زندگ  ین . زندگ یستیمن ن یزندگ

.  یا گهید  چکس یجمع و جورش کنم نه ه  دیبا  خودم

  ه سلول ی یاگه تو  یحت  رهیدر هر صورت م یرفتن

  رفتن ی 

 دایبالخره راه فرار رو پ  یش کن یهم زندون  کیکوچ

 کنه. رادمان د ل موندن نداشت عمو، پا یم

 !! داشت

صبحانه   زیاکثر افراد دور م میعمارت که شد  وارد

  . نشسته بودند

  :گفتم یبلند  یم و با صدا  یشان رفت  سمت

  !! مبارک دتونیسالم ع_



  . دیبه طرفم آمد و محکم در آغوشم کش  مادرم

  . م فرستادم یها هیبه ر قیتنش را عم  ی بو

 نیاز او با پدرم، پدربزرگ، مادربزرگ و همچن  بعد

  . خوش و بش کردم  گانهی

مسافرت به خارج از   یحسام و خانواده اش برا عمو

  هم ایو رو کشور رفته بودند و عمو محسن و زن عم 

  . خواب بودند ظاهرا

  . برادرانم تنگ شده بود یبرا  دلم

  :به مامان گفتم رو

 514و لنا؟؟  نین کجاست؟ ! مع  یمت_

خونه خودشونن اگه  نمیاتاقشه . مع ین تو ی_متمامان

  . انیحتما م  یبفهمن اومد 

  : نگاهم کرد یبا مهربان پدربزرگ

  !! یدختر!؟ سر زده اومد  ی ایکه م یچرا خبر نداد _

  . زتون کنم ی _خب خواستم سورپرا زیدن

  .فدات شم ی_خوب کرد مادربزرگ



  : کنارش اشاره زد یبه صندل بابا

  .صبحانه بخور ایب_

  .کنم دارین رو ب  یمت رمینوش جان من خوردم م _

 سرش را تکان داد و من هم به سمت راه پله رفتم بابا

.  

و چشمم به در  دمیکش یقیراهرو که شدم نفس عم وارد

  . خودم و رادمان خورد  یاتاق ها 

شدند و داغ دلم را   یخوب و بد دوباره تداع  خاطرات

  . تازه کردند

  . زدمیحتما به آن اتاق ها سر م بعدا

  .و وارد شدم دمیشن ن یرا زدم که جواب نی اتاق مت  در

  . انتظارم خواب بود طبق

خواب   یچهره  ی رهیخ ی ا هیرا بستم و چند ثان  در

  . ن اش شدم ی آلود اما دلنش

از  شتریب  یل ینبود اما خ ادی ن سن اش آنچنان ز یمت

  . مرد بود شناختم،یکه م ییمردها



  . بکشد دکیمرد را  ینبود که فقط واژه ییآنها  از

 واقع   یبه معنا  ی 

.   شدینم  ده یدر ذات اش د  یمرد بود و نامرد  کلمه
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  .تخت نشستم یرفتم و رو کتری نزد

اش را به  یتنش بود که اندام ورزشکار   یجذب شرتیت

  . دیکش یرخ م

ش فرو بردم و به رقص    یرا درون موها انگشتانم

  .درآوردم

ش   یلبم بود آهسته صدا ی که رو یلبخند کوچک  با

  . زدم

اش   قهیخم شدم و شق دمیباز و خمارش را که د  چشمان

  :دمیرا بوس 

  !!داریاخوان . مشتاق د  یآقا ریصبح بخ_

  کردیم ینگاهم کرد و انگار داشت در مغزش حالج جیگ

  . که چه شده است

  : شد زیم خ  یبه شدت ن هیاز چند ثان  بعد



  !؟ ی! ؟ اومد زیدن_

  !! مبارک دتیومدم. عا_

  . و مرا در بغل اش چفت کرد دیرا کش دستم

به   شتریرا دور گردن اش حلقه زدم و او مرا ب دستانم

  . خود فشرد

  . اش را جبران کند یدلتنگ  خواستیاو هم م انگار

  : کرده زمزمه کردم بغض

کرج  یومد  ین. چرا ن یذره شده بود مت هیدلم برات _

  ن مدت !؟ یا

قشنگم . شرمندتم بخدا که  یبزغاله  نطوریمنم هم _

 نیا  یکارام بدجور به هم گره خوردن تو  امینشد ب

  کی

  .ماه

  . ت نکن یسرت خودت رو اذ  یفدا_

اش  ی شانیپ  یرو  ینه اش جدا شدم و موها یس از

 516را باال زدم . 



  : دو رگه اش گفت یزد و با صدا ی لبخند

  ! ؟یاومد  یک_

  . دمیتازه رس_

  .ما شیپ   یمونیم  نجای!! هم  یبر زارمینم گهید _

  :ن انداختم ییرا پا  سرم

  نیا  ونیم   نجایتونم ا  ی. نم شهیاما نم  خوادیدلم م_

  .همه خاطره و حرف بمونم

  : را دو طرف صورتم قاب کرد و پچ زد شیها دست

!! بمون و شکست بده مشکالتت  یش  یبمون تا قو _

  . زیرو !! ازشون فرار نکن دن 

  فیام که ضع یمن نه فرار کردم از مشکالتم نه آدم_

  مشکالت رو نیباشم . من اونجا هم که هستم هم 

رو   یلعنت  یاز رادمان رو دارم. دلتنگ ی. دور دارم

قو  گهیلب شکسته رو دارم . همه رو دارم و د دارم. ق

  ی



فرق   نجای. با مشکالتم کنار اومدم اما اونجا با اشدم

  .داره

  : گرفتم و ادامه دادم  یبلند  دم

ن تفاوت که  ی نجاست با ا  ی مثل هم طمیاونجا هم شرا_

 تونمیکه اونجا دارم رو ابدا نم  یش یو آسا  یراحت

  نجایا

  . کنم دایپ

  : کرد دیی شد و تا قانع

  !! یهر طور راحت_

  . دمیپاش شیبه رو یمندانه ا   تیرضا لبخند

ن رفت من هم به  ییصرف صبحانه پا  ین که برا یمت

  . اتاقم رفتم

که از آن خارج شده بودم، دست  یمثل همان روز اتاق

 517نخورده بود . 

وارد اتاق   یجلب توجه نکنم از در مخف  نکهیا  یبرا

  مطبوع اتاق و یم را از هوا یها هیشدم و ررادمان 

  . عطر رادمان پر کردم ی بو



  . تخت نشستم یزدم و رو  ی اتاق چرخ در

  .نداشتم  ختنیر ی برا یاشک   یحت  گری د

خته   یکل عمرم اشک ر یسه ماه به اندازه  نیا در

  . بودم

  .و به اتاق خودم برگشتم دمیکش  یآه

 دمیتخت دراز کش  یرا عوض کردم و رو میها  لباس

  . استراحت کنم یتا کم

  . شدم  داریبابا ب  یساعت بعد با صدا زدن ها دو

  یپاها  یبه بدنم دادم و سرم را رو  یو قوس  کش

  .پدرم گذاشتم

  . را نوازش کرد میو موها  دیخند   آهسته

 پدرم دور بودم یعمر از محبت ها   کی یبه اندازه من

.  

  . نبود یکم زیسال چ   ستیب

توانستم در آغوش پدرم  یکه م ییدر روزها  درست

  ی م را نوازش کند و جواب لوس باز  یباشم، او موها 



  . دور بودم لومتریم را بدهد، از او صدها ک یها

حس من به پدرم منتقل شد که خودش لب باز    انگار

 : کرد

ن عمارت  ی ا یرو تو اتیدوست داشتم بچگ  یلیخ_

  یآرزو شده برام ول ییجورا  هی.  زیدن یگذروند  یم

نه عمر و نه زمان به عقب  گهیکه د  فیو صد ح  فیح

  . گردنیبرنم

  . بود یتنها نفس بلند  جوابم

 518:  دیم را گرفت و بوس یاز موها یا  تره

که به برادر دو قلوم حسادت کردم  ییتنها جا ی دونیم_

  !کجا بود؟

  ! کجا؟_

 شیآب دهانش را فرو داد و انگار سخت بود برا بابا

  . زهاین چ یگفتن ا

م  یباز  اط یح  یبود که دختراش تو یی اون روزا _

  م سمت محسن یگشتیاز شرکت برم یو وقت  کردنی



. اون روزا حسرت تمام  کردنیو بغلش م  دنیدوین م 

 وجودم رو گرفته بود دخترم . حسر ت 

  ییتو !! تو نبود

 یخستگ ،ی کردیخودت رو برام لوس م  یاگر بود  که

 ی دیبوس یمن رو م  ،ی کردیم رونیام رو از تنم ب 

  و

تو نبود  ی. ول ی دیبخش  یبهم م یبابا گفتنت زندگ با

  !! ی

  . دیلرز دلم دمیپر اشکش را که د  یها  چشم

  : اما ادامه داد او

  یاونا به جا  ین بودن ول یو مت نی درسته مع _

تر ان و  ییخودت . دخترا بابا  یخودشون تو هم به جا

  هی

که دختر  کنه یواقعا پدر بودن رو تجربه م  یوقت مرد

  اون یتو چوقتی. من پدر شده بودم اما ه  شهیدار م

و تنها ازش   دمیسال طعم دختر داشتن رو نچش  ستیب

  از یخبر  یقلبم . درد ب یموند رو یقیعم  یدردها



. تو خ  دنتی درد بغل نکردنت، نبوس  دنت،یدرد ند  تو،

  گذشته گهیکه ازم گرفتنت بابا. اما د  یبچه بود  ی لی

. مهم االنه. اآلن رو   میم عوضش کن  یتون یو نم رفته

  .م یکنار هم باش دیبا 

  :دمیو گونه اش را بوس نشستم

بچه ها   ی ه یو منم مثل بق  شدینم  ینطور یکاش ا_

  اما به قول شدمین عمارت و کنار شما بزرگ م یا یتو

  . عوضش کرد شهیگذشته رفته و نم شما

را نوازش کرد و من که هنوز نگران او بودم   کمرم

  :دمیپرس

  ! ؟یگه دکتر نرفت  ی بابا حالت خوبه االن؟ ! د _

  یو هر روز بب یگوشه ام تو کنارم باش  گریخوبم ج _

  . نمت، خوبم

همه امروز دست در دست هم دادند تا مرا در  انگار

 519عمارت ماندگار کنند . 

  : ادامه داد بابا

  کرج !؟  یبرگرد  یخوایبازم م ایتهران  یمونیم_



  . ن دوختم یرا به کف زم نگاهم

از او دور  خواستینداشت و دلم نم یحال خوب  پدرم

  .باشم

 نکهیاز ا  دمیترس یدهند و م  یخبر نم  ندهیو آ  عمر

  . شده باشد رید  یلی خ گریو د  افتدیب  یزبانم الل اتفاق 

  . کشمیعذاب م نجایا  دانستمیم

ست با رنج و درد خودم اما  یماندنم مساو  دانستمیم

  . مانمیقاطع گفتم م 

  . به خاطر پدرم فقط

  .مونمیم ،ییبابا  مونمیم_

 نییو با هم پا دیام را بوس  ی شانیتمند پ یرضا بابا

  . میرفت 

  نیهنوز مع  یناهار جمع شده بودند ول  زیدور م  همه

  . بودند امدهیو لنا ن

جا مانده بود، از جمع  تلفن همراهم که باال  ی ادآوری با

  را لمیکردم و به اتاقم رفتم تا موبا یعذرخواه 

  . اورمیب



 تیرا هم بافتم تا اذ  میموها می ایب  نییپا  نکهیاز ا  قبل

  . ام نکنند

از سکوت   یوارد راه پله شدم خبر  یبعد وقت یقیدقا

  نبود و انگار بمب در خانه منفجر کرده ش یلحظات پ 

  . بودند

  دنیمانده بود تا به هال برسم که با شن  یپله باق چند

  .شدم خکوبیدر جا م   ییآشنا یصدا

 520ال است .  یابتدا فکر کردم خواب و خ در

  . نبود اما

او  یصدا یبود، من به خوب ادیسر و صدا ز  نکهیا  با

  .دادم ص ی ان همهمه تشخ یرا از م

ه با  یاز ثان ین بروم اما در کسر  ییتند کردم که پا پا

  ن روزها سوهان روحم شده بود یکه ا یزنانه ا   ینوا

  .شدم متوقف

  . بود امدهیتنها ن  رادمان

  !! همراه اش بود نگار



تا  دمیخودم را کنار کش  یدهانم را قورت دادم و کم آب

  . نم یدرون هال را بب

 لعنت  یاما چشم ها  دمیمن همه را د  ی 

  . ک مرد ثابت مانده بود ی یرو

که در  یم سخت شد و همچون همان شب یکندن برا دل

  . از کف دادم اریبودم اش، اخت  دهیآن اتاقک د 

  . من نشده بود یمتوجه   یکس  هنوز

  یو آشفتگ  کردین با غضب به رادمان نگاه م یمت

  . دادیشان م یریاو و رادمان خبر از درگ یلباس ها

گذاشت و رادمان را محکم در   شیعمو محسن پا پ  زن

 ن سر داد یون و نفر یو طبق معمول ش دیآغوش کش

.  

عمو محسن را گرفته بود تا به سمت رادمان  ،یحام

  . هجوم نبرد

 حیو پدربزرگ با اخم تسب  ختی ریاشک م مادربزرگ

  . انداخت یم 

  ... و پدرم دادیمادرم را ماساژ م  یشانه ها  گانهی



س  یقفسه  یوا رفته و دستش رو یصندل یرو پدرم

  . اش بود نهی

ام  ی اریم  یروانه شدند و قدم ها میهوا اشک ها  یب

  . به پدرم دنیرس  ینکردند برا

 یمحسن به سمت رادمان حمله ور شد و حام عمو

 521.  رد یاش را بگ ی  شرویپ  ینتوانست جلو  

  : رادمان را گرفت یقه یو  دیعمو را کنار کش زن

 ین دختره اومد  یآبرو !؟ چرا با ا یب  ی چرا برگشت_

  !؟  کنهیم یکه زن خودت زندگ  یعمارت یتو

  . بود یجد  رادمان

  !! و سخت  ی جد

  ... دی دیرا نم زهاین چ یشده بود که ا سنگ

  . دی دیمادرم را نم  ختنی و اشک ر  دنیکش عذاب

  . دی دیو ولز کردن پدرش را نم  جلز

از رادمان برخواست و عمو  تیعمو محسن به حما  زن

  : محسن را عقب ُهل داد



  .خودشه، خوش اومده یاومده که اومده!! خونه _

رفت و  یمحسن_گ *و *ه خورد برگشت !! وقت عمو

  . ما حق برگشتن نداشت یپشت پا زد به همه 

بار دوم گوشم را نوازش کرد اما  یرادمان برا  یصدا

  همچون شالق بر شیش، حرف ها  ی برخالف صدا

  . شدند دهیام کوب کرهیپ

 دیصحبت کن زی_اومدم ازتون خواهش کنم با دنرادمان

  با خوامیچون من م  میاز هم جدا ش یاد توافق  یکه ب

  . ازدواج کنم نگار

بر باد  زین دمیام ک درصد یشده بودم و همان  شوکه

 . رفت

  یبود و رو ریاما د  افتمیانداختم به نرده ها که ن  چنگ

  .پله ها وا رفتم 

  . من نشد  یمتوجه  یبود که کس ادیهمهمه ز  آنقدر

  . دیتپ  یباز هم نامنظم م قلبم

شان شوکه  دنیو لنا که تازه وارد شده بودند با د  نیمع

 522شدند .



ن سمت رادمان هجوم آورد و  یانتظارم مع برخالف

  . دیکوب  واریرا گرفت و محکم به د  قهاشی

 دین خروش  یو مع  دندیغ کش  یعمو و نگار ج زن

:  

  نوا رو عذاب یز ب 

دوباره   ییآشغال!؟ با چه رو یکنیم  کارینجا چ  یتو ا_

 یعمارت !؟ کم ما و دن یبرگشت

  !؟ی داد

  : پروا در چشمانش زل زد یب  رادمان

  . رهیکنم طالق بگ یرو راض زیاومدم دن_

  ... شکستم باز

  . رادمان فرود آورد یگونه  یمشتش را رو  نیمع

دهانم فشردم و زن عمو و نگار سمت   ی را رو  دستم

 یرادمان و مع  یریشده بود و درگ ریشان رفتند اما د 

  ن

  . گرفت باال



که   کردندی هم روانه م  به سمت ییها  یلیو س مشت

  . کردند شانیجدا ین به سخت  یو مت یحام

 اد بلندش همه را به سکوت دعوت کرد یبا فر  آقاجون

.  

متوجه ام نشده باال بروم و از در  یکردم تا کس  قصد

  . شده بود  ریعمارت خارج شوم اما د  یپشت

من  یزده مرا صدا زد و همه نگاه ها سو رتیح  لنا

  . کرد دایسوق پ 

لب نگار که در  ینگاه رادمان و پوزخند رو  ین یسنگ

  . فشرد یبود قلبم را م ستادهیکنارش ا 

  . باشم یقول دادم قو من

  .آوردم یکم م  دی نبا

  . بودم یم   فیضع دیامروز نبا االقل

و بنا  دادیم یاگر امروز دستور  کردیغلط اضافه م  قلبم
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  . عقل و منطق من است یفقط روز حکمران  امروز



 ن رفتم ییدم و استوار پا  ی کش سمیبه صورت خ یدست

.  

ام  یرسا  یبا صدا بیعج  یام تضاد  یی ایدر چشمان

  . داشتند

  : رادمان گفتم یدر چشم ها رهیخ

  . پسرعمو !! سال نو مبارک ریبه خ  دنیرس_

توجه به چ  یصورتم را از نظر گذراند و ب یاجزا تمام

  : که گفتم، در ابتدا رو به جمع گفت یزی

  !! من اشتباه کردم قبول دارم_

 : شدم و او ادامه داد شوکه

اشتباه کردم نگار رو ترک کردم . اشتباه کردم با دن  _

خوام به اشتباهاتم  ینم  گهیز ازدواج کردم. و د  ی

  ادامه

مدت که   نیبا نگار ازدواج کنم و ا  خوامی. من م بدم

. من قصدم باز   یچ ی عنی یزندگ دمیکنارش بودم فهم

  ی



نبود !! ابداا!! فقط خواستم کمبود نگار رو با   زیدن دادن

  این دن ی ا یتو یهر کس دونستمیپر کنم اما نم زیدن

  نشی گزیجا تونهیچکس نم  یخودش رو داره و ه  یاج

  بود که نگار رو اون جور نیبشه. اشتباه بزرگترم ا 

بعدش   یبدم ول رشییکردم تغ  یبود نخواستم و سع  که

  شده بود . االن رید  یلیخ گهیکه چه کردم و د  دمیفهم

دوباره از  خوامیاومده نم شین فرصت پ  یا که

  .دستش بدم

  : داغان شدم شتریگفت و من ب رادمان

آبرو شد . بابت اش  یب زیم رفتم و دن   ی شب عروس_

  . اما اون خوام یهم از همه تون معذرت م زیهم از دن

چشمم   یبار اشتباهم جلو   نیاول  یبود که برا شب

از اون به اشتباهم   شتریبولد و بزرگ شد . رفتم تا ب

  ادامه

زود   یلیو حسم بهش خ خواستمیرو نم  زی. من دن ندم

  ه یفروکش کرد . عشق نبود که موندگار باشه. 

 وابستگ  ی 



  . بود یعاد  

شدن قلب و احساسم   زیز ر  یر گفتیمدت که او م تمام

  .کردم یرا حس م 

و من در ذهنم   گفتیم یعاد  یوابستگ  کیاز  او

 524شد .  یعشق پر رنگ م یواژه 

ام   دیمنقطع شده بود و پرده اشک مقابل د  میها  نفس

  . را گرفته بود

  . افتم یرفتم و دستم را به مبل گرفتم تا ن عقب

 : ن بار رو به من ادامه داد یا رادمان

. ببخش که با احساساتت باز  خوامیمن ازت معذرت م_

ن رو شب عروس  یکردم . ازدواج ما اشتباه بود ا ی

  ی

  . بهت گفتم هم

  : نگار را در دستش گرفت و گفت انگشتان

هر   خوامیم چون من م  یجدا ش  یا توافق  یلطفا ب_

  راحت با یچه زودتر با نگار ازدواج کنم و توام بتون 

  . یازدواج کن یخوا یم  یهرک



 یزیفروخت و من چ  یبا تمام وجود به من فخر م نگار

  . شدنم نمانده بود رانیتا و

و پدربزرگ   ختندیر یو لنا آرام اشک م  مادربزرگ

  : بالخره به حرف آمد

ه دختر  ی  نکهیپسر!! ا   ستین  یرسم مردونگ نیا_

  یگی. تو که م  یو بعد ولش کن یرو عاشق خودت کن

تون به  ینامزد  یپس چرا اصرار کرد  شی  خواستینم

  هم خورده نشه! ؟

  ._اشتباه کردم آقاجونرادمان

که در آن   یمبل یو رو  دیهوا چک  یاشکم ب یقطره

  .بود نشستم یحوال

  : رادمان را خطاب کرد  یو زار هیگر  انیم  مادرم

رادمان !! من تو رو مثل پسر خودم  کنمیحاللت نم_

  مثل ی کیگفتم اگه  ز یبه دن یدوست داشتم و حت

باهاش  کنمیبا کله قبول م  تی خاستگار ادیب  مانراد

 یکه تو چقدر نامرد  نمی بی. اما االن م یازدواج کن 

  و



  چوقتیمادر ه هیدخترم . به عنوان  یام جلو  شرمنده

  .اینه اون دن  ایدن  نیا  ی!! نه تو  بخشمتینم 

  : ن انداخت ییسر پا  رادمان

 525شرمنده ام زن عمو . _

خوره !؟  یبه چه درد زن و دخترم م تی _شرمندگ بابا

. اسم روش یاه کرد  یدخترم رو س یشناسنامه 

  یگذاشت

  کار نیبا هم خون خودشون ا  ایدن  ی 

  تیاز انسان ییشرمنده ام؟ ! تو بو یگی حاال فقط م و

  مگه !؟ کجا ینبرد 

  ! کنن؟یم  رو

 نیزم  یبه دست عمو محسن که رو  یآب  وانیل  یحام

  : نشسته بود داد و رو به رادمان گفت

برنگرد . ما نه  گهید  چوقتمی خونه !! ه نیبرو از ا _

م  ین اسم دار یبه ا یو نه نوه ا می شناسیم یرادمان

  . برو



و شرافتت رو بهش  ین زن که مردونگ یدل هم ور

  .ی فروخت 

  . کردینگاه م یبه حام یبا سرشکستگ رادمان

  ن_حق با عمو حام یمت ی 

  یو آبرو رتیخواهرم، که با غ یتو نه تنها با آبرو  .

  گهی . د  یکرد  یما باز  یهمه 

  . نجا یبرنگرد ا چوقتیه

. خونه اش  رهیچ جا نم  ی_رادمان ها یعمو رو زن

ن عمارت  یا یتو  هیاد و مثل بق  ی. م نجاستیا

  یزندگ

  . کنهیم

به اسم  یساکت شو!! من نه پسر ایمحسن_رو  عمو

  .بمونه  نجایا  دمیرادمان دارم نه اجازه م

الخطاست محسن !! پسرم  زیعمو _انسان جا زن

. دن  زیاشتباه بوده ازدواجش با دن  گهیخودش داره م

  هم زی



ازدواج کنه و  گهینفر د  هیبا  تونهیم  گهیمدت د  هی

  . بخت اش یبره پ 

  : ستادیزن عمو ا یبلند شد و جلو مامان

! ؟ دختر من مثل پسر ایرو  یزنیچقدر راحت حرف م_

  !!گهید  یکین نشد  یکه اگه ا ستیتو بوالهوس ن 

  .شه یتعهد حال شه، یحال عشق

  کن یزن عمو _آقاجون به پسرات و عروست حال 

  .با ما رفت و آمد داشته باشن دیمن و نگار با  پسر

  !! شماست ینوه  رادمان

نفس  یهم بودند و تنگ یم در حال افتادن رو یها  پلک

  . دوباره به جانم رخنه کرد

  . عمو حق داشت از پسرش دفاع کند زن

 526پسرش بود !!  شاه

 ییو او هنوز از موضع اش پا  دیبه زن عمو توپ عمو

  . امدین ن

  .راه پله رفتم یکیزد شدم و تا ن بلند



ن نگران نگاهم کردند و لنا دستم را  یو مت  نیمع

  . گرفت

  :از باال رفتن از پله ها رو به رادمان کردم قبل

. هر چه زودتر،  یطالق توافق یدرخواست بده برا_

  !!بهتر

  : نگار متوقف ام کرد یاول را باال رفتم که صدا  پله

  . باشه مونین تو دنبال زندگ 

  یآه و نفر   خوامیلطفا رادمان رو ببخش!! نم زمیعز_

  . ام از اشک و بغض در هم رفت چهره

  . و برگشتم دمیکش  یبلند  نفس

  : به نگار نه، بلکه رو به رادمان گفتم رو

  چوقتیاما ه  دمتیپسرعمو !! بخش  یخوشبخت بش _

بمونه نت   ادم یتا  کنمی. فراموش نم  کنمیفراموش نم

  ی جهی

بمونه ثمره   ادمیه. تا  ینفر چ هیو بها دادن به  اعتماد

  و کنمی. من هرگز فراموش نم هیچ  یعشق و عاشق ی



که   نطوریهم فراموش نکن !! فراموش نکن که هم  تو

!! هم  یشیم  یدست  ی  چهیباز  ،یکرد  یبا من باز

  نطور ی

 کنمی آرزو م هی . برات ی شیترک م  ،یترکم کرد  که

  .رادمان

  . دند یباال پر شی متعجب شد و ابروها رادمان

 دیاشک از چشمم چک  یپدرم اشاره کردم و قطره ا به

:  

 یتا درک نکن  یدختردار نش چوقتیه کنمیآرزو م _

 ای. تا خدا و دن یتنهام گذاشت یوقت دیکش  یپدر من چ

  و

رو سر دخترت ن   یکه تو سر من آورد  ییبالها  کائنات

  ارن. من که گذشتم اما شک نکن خدا ازت ی

که   ی. نه به خاطر من ها!! نه!! به خاطر قلبگذرهینم

که   یعشق ی. برا دیتپ  یتو م   ینقدر خالصانه برا یا

  تو

 527.  یخدا رو براش داشت حکم



  .ن لباسم گرفتم یم را با آست  یچشم ها  یسیخ

و اجازه  شدندیقطع و وصل م   انیدر م  کی میها  نفس

  . دادندیصحبت به من نم 

  .حرف داشتم یلیمن خ  اما

  . تا آرام شوم گفتمیم  دیبا

کردم جزء به جزء چهره   یشدم و سع قیصورتش دق در

  : را به خاطر بسپارم زشانیخطوط ر یاش حت

که  کشمی. آه هم نم ستمین ن یمن آدم ناله و نفر _

در   یه. اما هر وقت خواستبش رتیدامن گ  یبترس 

  گوش

چکس   یباشه ه ادتین رو  یا یابراز عالقه کن نگار

من، تو رو  یبه اندازه  یخاک  ین کره  یا یرو 

  دوست

چکس مثل من حاضر نبود از  یباشه ه ادتی.  نداشت

  یلیخ دونمیخودش بگذره تا تو خار به پات نره. م 



ن حرفا اما من تا امروز صبح هم هنوز  یواسه ا رهی د

ن  یهم یکه تو  ی دیداشتم به برگشتنت . ام دیام 

  ساعت

ت  گهینکنه . چون د  یشرو ین پ یشتر از ا یتا ب  

با دست . برو !! خدا پشت و ُک یخالص رو زد  ری

 خودم شتمش 

دلت خوش   یهر جا که هست دوارمیباشه . ام  پناهت

  . یپر از خوشبخت  تی باشه و زندگ

 یدر پ یم پ  یبشنوم چون اشک ها یتا جواب  نماندم

  . دم و بازدم به هم خورده بود تمیو ر  ختندیر یم

  . را برداشتم لمیاتاقم شدم و اندک وسا  وارد

  . رادمان را ی حرف ها  کردمی م ی ادآوریو  زدمیم  هق

  دم؟؟یکشیدرد م نقدریا  دیمن با چرا

  !مرا؟ دی  دیکجا رفته بود که نم  خدا

نگار و رادمان به  یچون از امروز پا رفتمیم دیبا  من

  . عمارت اخوان باز شده بود



 دمی دیم گرید کنار همد  ی با شهیقطعا هم ماندمیم اگر

  !! مهلک یعذاب  یعنی نیشان و ا 

 . د یقطعا مرا خواهد بخش پدرم

  یبرا یادداشت یرا برداشتم و بعد از گذاشتن  لمیوسا

  . خانواده ام از اتاق خارج شدم

 528که تازه وارد راهرو شده بود سمتم آمد :  لنا

  !ز؟ی دن یکجا بر_

  .نا خبر بده یکرج . به مامانم ا رمیم_

  : ن نگاهم کرد یغمگ

  . بد تا کرد باهات ی لیمتاسفم!! برادرم خ_

اشکم   یکه چشمه  دمشیرفتم و در آغوش کش جلو

  : دیدوباره جوش  

بچسب به   یمن خراب شد لنا اما تو دو دست یزندگ_

  ن ی!! هر بار بخاطر من و رادمان، تو و مع  تیزندگ

ما، شما رو  یو َتر کش رابطه  نیدردسر افتاد  ی تو

  . هم گرفت



  : زدم و ادامه دادم هق

دفعه ترکش ما به شما  نین نزار ا  یاما جون مع _

که شد بگو  ی!! هر چ ییتو  یزندگ نیبخوره . زن ا 

  بحث

جداست . قطعا بعد از طالق ما   نایما از رادمان ا  یزندگ

  از هم  تیاما تو نزار زندگ ادیم شی پ  یریدرگ

  . ن باش یخودت و مع. مراقب  بپاشه

  : را پاک کرد شیجدا شد و اشک ها  لنا

. وفتهیما ب  یرابطه  یبرا یاتفاق زارمیمراقبم!! نم _

. خدا باعث و بان نی شدینم   ینطوریکاش شما دوتا ا 

  شی

  ... لعنت رو

  :گذاشتم شیلب ها یرو دست

  .ن نکن ی!! نفر شیه_

  .عمارت خارج شدم ی 

  از در پشت ،یاز خداحافظ کرد و من بعد سکوت



که   ین را روشن کردم و آهنگ یماش ی صوت ستمیس

  . خوردیچقدر به حال من م شدیپخش م

ا نباشم ...  یدن نیتو ا   یچند وقت  هی  خوادیم دلم«

529 

  »کجاشم دونمینم  یکه من حت ییا یدن تو

ختم و سمت کرج حرکت    یهر کلمه اش اشک ر یپا

  .کردم

  ... همه پل ها شکسته  یرد بشم وقت ی چجور«

  »رو من خدا چشماشو بسته  کنمیحس م دارم

قلبم  یو مشتم را رو  دمیم کش  یبه چشم ها یدست

  .فشردم

  ... زده سرده خیدرد و همش درده، همه جا  همش«

  »که نامرده یی ایکردم، تو دن یمردونگ  چقدر

درآوردم و  یقرص  فمیدراز کردم و از درون ک  دست

  . خوردم

  . بود دهیقلب امانم را بر  تپش



  .فرمان گذاشتم یو سرم را رو  ستادم یا یکنار

  ... همه کس ام شد ییشب هم نفسم شد، تنها یوقت«

  »نفس ام شد ایدن  یرفت، وقت  دنمیپر  هوس

رادمان افتادم که در ذهن ام حک  رین تصو  یآخر ادی

  . شده بود

  ... رنیعمره گوشه گ هیکه  ییو ستاره ها  منم«

  »رنیندارم که بخوان ازم بگ ییایدن  گهی د

 530ن روز نحس...   یبه ا لعنت

  ...ن روزگار نحس یبه ا لعنت

شدم اما هنوز اب   ادهین پ  یگرفتم و از ماش یبلند  دم

  . دی چیپ  یخواننده در ذهنم م اتی

  ... زده سرده خیدرد و همش درده، همه جا  همش«

  »که نامرده یی ایکردم، تو دن یمردونگ  چقدر

**** 

کاشت،  می موها  یکه مادربزرگ بر رو یبوسه ا  با

  . برگشتم و نگاهش کردم



  : گفت آهسته

  ؟؟ یتنها بر  یخوایم  یمطمئن _

  . رمیآره مادر جون خودم م_

خدا بخواد   یباشه مادر اصال نگران نباش هر چ _

  !!وفته یهمون اتفاق م 

  . دمیچروک خورده اش را بوس دست

و برداشتن  میلباس ها  دنیشدم و بعد از پوش  بلند

  . رفتم رونیمدارک الزم ب 

 یبهار   یو عطر گل ها  دمی کش  یقینفس عم  اطیح در

  . دادم هیهد  میه ها  یرا به ر

  یکوچک س  یباغ آقاجون پر بود از مزرعه ها  خانه

  ی دهیجات و درختان سر به فلک کش یجات، سبز  یف

  . وهیم

  . کردم ین شدم و نام خدا را بر لبم جار ی ماش  سوار

و چند روز   گذشتیجلسه از دادگاه من و رادمان م چند

  در عمارت اخوان، درخواست داریبعد از آن د 
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بود پروسه اش کوتاه تر از  یطالق مان توافق چون

به   کیبود اما باز هم نزد  یطالق عاد   یپرونده ها 

  دو

  . دیطول کش  ماه

 قبل  یدر جلسه   ی 

 میخواه  یکه م میمن و رادمان هر دو گفت  دادگاهمان

  . م ی ریطالق بگ 

م،  یکه ما با هم زن و شوهر نبود  دیچون شن یقاض

  فرستاد و قرار یقانون یبه پزشک نهیمعا  یمن را برا

  . صادر شود ییامروز حکم نها  شد

دروغ  افتادمیادش ن  یمدت به  نیم در ا  یبگو  اگر

  . گفتم

بار که از ذهنم گذشت او را پس زدم و نخواستم که   هر

  . شود ریدر دلم جاگ

نحس و تلخ که با نگار از او در ذهنم  یروزها  همان

  بود تا قلبم را سرزنش کند از مرور یمانده بود، کاف 



  . خاطراتش

ک راست به سمت شعبه  یبه تهران  دنیاز رس  بعد

  .مورد نظر رفتم ی

 ی شد از لرزش دست و پاها یم  را شیو تشو اضطراب

  . دیم فهم

  یصندل ی که گذشت، رادمان آمد و کنارم رو یمدت

 . نشست

  . پ و مقتدر بود یهم همان طور خوشت   هنوز

و   لکسیاو ر  مردم،یمن که از استرس م برخالف

را   دهاشیبلند و کش  ی باصالبت نشسته بود و پاها

  یرو

  . انداخت هم

  .آرام جواب دادم یصدا تن

لب سالم کرد و من هم متقاباال مانند خودش با  ریز

 ُ همان



و مرا  دی چیام پ ینیر ب  ی اش ز یعطر لعنت ی حهیرا

 شدمین عطر م یبرد که در آغوشش غرق ا یبه اوقات

  و

 .از داشتن اش سرخوش

  . که پوچ و باطل بودند ییها لذت

 532خواست .  یاعتراف کرد که مرا نم  او

  یسرگرم  ی لهیک وس  ی کرد که تنها حکم  اعتراف

  . ش داشتم تا از فکر نگار دور شود یبرا

تا بر  دم یکش ینفس میکه نشست  یمقابل قاض در

  . استرسم غلبه کنم

  یپزشک یبعد از چک کردن پرونده   یقاض  یآقا

 : رو به ما گفت زهای چ گریو د  یقانون 

  ن؟؟ ینبود  یپس زن و شوهر شرع_

  گهیهمد  یشناسنامه  یما فقط دو تا اسم تو ری_خ زیدن

  . میبود 

  : دیرو به رادمان پرس  یقاض  یآقا



 ه ینظرتون چ  د؟؟ یکن  یبا هم زندگ  دیخواینم ی عنی_

  م! ؟ یبهتون بد   گهیفرصت د  هی

  .م یست ی_ما مدت هاست در کنار هم ن رادمان

  ؟؟یخانومت رو طالق بد  یهست ی_راضیقاض

. هر دو   میداد  ی_ما درخواست طالق توافقرادمان

  . می هست  یراض

  : د یو پرس دیسرش به سمت من چرخ یقاض

  ؟؟یمتارکه کن  یخوایخانوم شما م _

  .یقاض یبله آقا _

تون رو  هینکه مهر  ی_خب خانوم اخوان مثل ایقاض

  . درسته؟؟ نی اجرا نذاشت 

  .خوامیه نم  یچون مهر_درسته  زیدن

  ی هیپرداخت مهر ییمن توانا یقاض  ی_آقارادمان

شون تمام و کمال آماده ست .  هیرو دارم . مهر شونیا

  به

  به خودشون؟؟ ایبدم  لیتحو  دادگاه



  . دمیام رو بخش هی_اما من مهرزیدن

 دی لیاگه ما یندارن ول ییادعا  ایکه گو  شون ی_ایقاض

  . دیحقشون رو بهشون بد 

بند داره اون هم قلب بنده  هی ه  ی_چشم فقط مهررادمان

  شه؟؟ یم   یبند چ  نیا   فیاست . تکل

  شنیذکر م  هیکه تو مهر ییبندها  نین چن  ی_ایقاض

 533.  ستنیدر دادگاه قابل قبول ن 

  . سرش را تکان داد دهیباال پر یبا ابرو  رادمان

 یحکم گر،یچند قانون د  فیتکلن  ییبعد از تع یقاض

  تا دیبه دست ما داد و گفت به محضر مراجعه کن 

  . کنند یطالق را جار   خطبه

به  تیکار در دادگاه، بدون اهم یسر  کی از انجام  بعد

  . گرفتم شیرادمان راه محضر را در پ 

ن هم تماس گرفتم که به عنوان شاهد  یو مع  یحام با

  . ندی  ایبه محضر ب

ن اش  یبه پشت سرم انداختم و ماش  ی نگاه نهیآ در

  .دمیاز خودم د  یکم ی را با فاصله 



  . فرستادم رونیرا آه مانند ب  نفسم

  دادیحس خاص اجازه نم  کیدلتنگش بودم اما  یلیخ

  . سمتش بروم

رش با نگار در استخر   یتصو  هیلحظه و هر ثان  هر

چشمانم   یجلو   یپردها ی و در عمارت آقاجون، رو 

  در

  . اکران بود  حال

شلوغ بود و  یکم میکه به آن مراجعه کرد  یمحضر

  . م تا نوبت مان شود یماند  ی ناچار در اتاق

  . نگاه مان در هم گره خورد یآن

م مظهر آرامش بودند اما  یبرا شهیچشم ها هم  نیا

  ...اکنون

ام دادم و استوار به سمت پنجره  ی شانی به پ  ی نیچ

  .اتاق رفتم ی

  .به خود زدم یدل پوزخند  در

 چیخودش بود و ه  شهیکه در حضور رادمان هم یزیدن

  اثبات ی روزها برا  نیکرد، ا ینم یگاه نقش باز 



  . شده است ی قهار  گریبودنش باز  یقو

  . را پر درد بستم چشمانم

ها خبر   کیسرام  یکفش اش بر رو  یپاشنه ها  یآوا

 . دادیاز قدم زدن او م 

قلبم را به تالطم   ستاده،ینکه پشت سرم ا یا حس
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حضورش را حس کنم  توانستمیهنوز هم خوب م  من

  !! با چشم بسته یحت 

که قطب مخالف خودش را بدون  ییمانند آهنربا  درست

  !! دیربا یبخواهد م نکهی ا

  . دادمیم یدوباره به قلبم اجازه سرکش دینبا من

  .کردم یخفه اش م  دیبا

  . بعد آزاد اش کرد یگرفت و اندک یبلند  دم

ن  یمردانه و خش دار اش در گوش ام طن  یصدا

 : ش شد یانداخت و نامم مهمان لب ها 

  ز؟؟یدن_



  !! زیدن جان

 نگونهیبودند، ا  امدهیش ن  یمشکالت پ نیاگر ا  دیشا

  !! یگرفت یجواب از من م 

  . ن پاسخ ات دهم یچن  نیا  توانمیاکنون نم  یول

  : گفتم ض یو پر غ دندیلرز میها لب

  !بله پسرعمو؟_

  .ن کلمه را گفتم یقصد ا از

  .رحم باشم یب  یمن هم همچون خودش کم بگذار

ک مرا دختر مردم خطاب کرد   یتار یدر آن سوله  او

  دارد من هم او را پسرعمو صدا یپس چه اشکال 

  کنم؟؟

انگشتان اش کرد و مرا رو به خود   ریرا اس  می بازو

  . چرخاند

ام دوباره به تپش افتاد و عاجز ماندم از  یلعنت قلب

 535که داشتم.  یدرک حس



 یم  دیبه رنگ قهوه اش در نور خورش یها  لهیت

  . بودند ی زیاز هر چ یو عار دندیدرخش 

  !!ی خنث  ی 

  خنث

بو برده بود ا   ایرا باال انداخت و گو  شیابرو  یتا  کی

  . کندیاش را هزاران برابر م  تین حرکت جذاب ی

  : لب زد میمال

  !! فعال شوهرته ،یکه با غضب گفت  ییپسرعمو  نیا_

  : لبم را باال دادم و گفتم کنج

چه   یارزش نداره و باز یهم که گفت  یاون دختر مردم_

  !! دست تو شد، زنت بود ی

 . شدند کیاش به هم نزد  اَبروان

وار دست ام را از چنگ اش درآوردم و با  اطیاحت

  : تمسخر گفتم

ه موقع به  ی!!  ری زحمت دست دخترعموت رو نگ یب_

  ی. هرچ شنیناراحت م رسه،یگوش نگار جان م 



  !! عشق تون هستن شونیا باشه

کرد و من که ناخوش شده بودم، دست در ک  سکوت

  .بردم و قرص ام را درآوردم فمی

  : نگاهم کرد و گفت متعجب

  ؟؟ یخوریه م  یچ نایا_

  .نداره  یبه تو ربط_

محکم به  خشونت دست دور کمرم انداخت و مرا   با

 536خودش چسباند . 

که کرد  یهزار رفت و شوک زده از کار   یرو  ضربانم

  .کتش را گرفتم

  : را مماس صورتم آورد صورتش

  !؟ زیدن یخوریهست م  ییچه دارو  نیا_

همچون کوره اش  ینه  یدو دستم را به س کف

چسباندم تا عقب برانم اش اما او تنگ تر مرا در 

  آغوش

 . گرفت



  !! مال من نبود او

  !! من نبود حق

  !! کردین کار را م  یبا من ا دی نبا

  !! کردیوانه م یمرا دوباره د  دی نبا

  !!باختم یقلبم را م دی نبا

  ... باختم یخودم را م دی نبا

  !! وا بده رادمان_

اش هم پشت گردنم  گریدست د  چ،یم که نکرد ه  یهار

 : براق شد دگانمینشست و در د 

  !! یچشم آب  کنمیولت نم  یکه تا نگ ی دونیم_

  ." یبه "چشم آب  دمی " رس  انوسی"خانوم اق از

بغض نهفته   خورد،یکه به صورتم م شینفس ها یگرما

 : کرد یم  شتریم را ب یدر گلو

م، از قلبم، از ذهنم عوارض   یزندگپاک کردن تو از _

  با ای سوختم،ی و عشق تو م یاز دلتنگ دیا با یداشت . 
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  . دهینفهم یزیرا کج کرد و معلوم بود چ  گردناش

 :دادم ادامه

نبود، بلکه ککت هم   التیخ  نیتو هم که نه تنها ع _

  یلیو خ یسر من آورد  یین که چه بال   یاز ا دینگز 

 یو دلت با من نبود . وقت  یاشتباه کرد   یگفت  راحت

  تونستم یبا نگار، چطور م  یو رفت یتو رهام کرد  

عاشقت باشم  تونستمیمنتظرت بمونم؟ !چطور م  ی 

  دل لعنت یوقت 

  حی! ؟ پس ترج  دیتپ یم گهید  ی کیتو واسه  

  . امد هاش رو به جون بخرم یپ دادم

  ؟؟ییامدایچه پ_

حرف   ،یاز تو، دلتنگ یدور ،یاسترس و فشار روح_

  که باعث شدن آروم و گهید  یزایچ یل یو خ  هیبق 

  . رو از دست بدم قرارم

  : را آرام چنگ زد کمرم

  !! گنگ حرف نزن دختر_



ن   یبهم دست داد . ا یحمله عصب  شیچند وقت پ  _

  . تم کنه یکمتر اذ  شنیاعث م داروها هم ب

 : سر تکان داد ناراحت

  .واقعا متاسفم _

  : و بغض ام سر باز کرد دیلرز دلم

ه دختر رو عاشق   یمتاسف چرا؟؟ خوشحال باش!! _

  از شتریکه ب  یکرد   ی. باهاش کاریخودت کرد 

و  یتورو دوست داشته باشه. عروسش کرد  خودش،

  دلت باهاش نبوده و ی. گفت یراحت ترکش کرد  یلیخ 

فراموش کردن معشوقه ات بوده. بعد از اونم   ی لهیوس

کرد  انتیبهش خ  ،ید  ینه ات رس یریکه به عشق د  

  .ی

 ن شده بود ی نگفت اما چهره اش در هم و غمگ یزیچ

.  

  . پاک کردمگونه ام را  یرو  یها  اشک

 یسالن نشستم و آه پر درد  یتو  یها یصندل یرو

 538دم.  یکش



راست به طرف  کیآمد و  رونیاز اتاق ب  رادمان

  . رفت یخروج

  .چشم دوختم رشیو متعجب به مس ستادمیا

ن  یدم که از درون ماش یپنجره نگاهش کردم و د   از

  . درآورد و به محضر بازگشت یا هیاش باکس هد 

سرد با رادمان  یلیآمدند و خ ین و حام  یبعد مع یکم

  . سالم کردند

 یو خالصه  میرا به محضردار ارائه داد  مدارک

  . میگفت  شیرا برا  اتیجزئ

 . بسته را به طرفم گرفت رادمان

  : دمی پرس  آهسته

  ه؟؟ یچ نیا_

  : زده در چشمانم لب زد زل

  . حقته_

  .را گرفتم و بازش کردم باکس

  . طال بودند یگل رز و سکه  ی تعداد



 لین ها را به دادگاه تحو یا  دیدارم، با  اد یکه  ییجا تا

  . دادگاه، به من داده شوند دییداد تا بعد از تا یم

  یتداع  میزدم و خاطرات روز عقدمان برا  یتلخ لبخند

 . شدند

  یو دو سالگ  ستیموقع چند روز بعد از تولد ب  آن

و دو شاخه گل و   ستین خاطر ب  یام بود و به هم

  سکه

  . انتخاب کردم را

  : بسته را گذاشتم و به دستش دادم در

  . ممنون ستیالزم ن _

.  رمیپس بگ  دمیرو که م  ی زیمن عادت ندارم چ_
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  !گم؟یاستثنائه . درست م  هیبه جز قلبت که _

از دهانش خارج نشد و با نفس  یباز کرد اما حرف لب

  . نشست یصندل  یرو  یبلند 

 ی گذاشت و محضردار خطبه را جار  زیم   یرا رو بسته

  . کرد



و  یم و حام  یدو در سکوت به فکر فرو رفته بود  هر

  . سکوت گرفته بودند یهم انگار روزه  نیمع

رس  انیها که به پا  یخواندن خطبه و امضا باز پس

  توجه یکردم و ب  یبدون نگاه به رادمان خداحافظ د،ی

  . عمارت رفتم ین خودم تنها به سو  یو مع  یحام به

چشمم به مهر طالق که مقابل نام رادمان  ابانیخ در

  میبار چند هزارم اشک ها  یحک شده بود افتاد و برا

  . ختند یر فرو

  .عمارت دادم یو خبر را به اهال دمی خانه رس  به

و عمو  ختندیصدا اشک ر  یلنا و مادربزرگ ب مادرم،

  . کردیم یمحسن تنها ابراز شرمندگ

 کشیآه م نی به زم  رهینشسته بود و خ یگوشه ا پدرم

  . دی

ن روزها اخالقشان صد و   یعمو محسن و دنا که ا زن

  کرده بود، سکوت کردند و رییهشتاد درجه تغ

  . نگفتند یزیچ



  یاز کارها ین بود و پدربزرگ عصب  ین غمگ یمت

  .رادمان

  ان آن آشفته یدر م اما

  

  یمن و رادمان، خبر خوشحال کننده ا یمتارکه   بازار

  . زد یاز حد در ذوق م شیب

  !!یو پدر شدن حام  گانهی  یباردار  خبر

بر چهره ام  یوجود اندوه در دلم، نقاب خوشحال با

  . نشست

من   یکه قرار است جا یشده بودم از آمدن نوه ا شاد

  . ردیبودم را بگ لیفام  یکه ته تغار

را ناچارا در عمارت ماندم تا فردا صبح دوباره به  شب
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 یهمان گوشه  به

  

  .پر از سکوت و آرامش ام دنج



و حضور   ادیو عدم   یمملوء از حس خوب زندگ یمکان

  .رادمان

**** 

کردم   یکردم و سع کیداغ را به لبانم نزد  یچا  وانیل

  .نمی را بب  یش گو یاز پشت آن، صفحه 

  . بدجور زبانم را سوزاند ی دنی نوش  حرارت

 دیرا از دستم قاپ  یلنگان سمتم آمد و گوش مادربزرگ

:  

رو  تییچا   این ماس ماسک رو .  یدختر ول کن ا_

  .وامونده ور برو نیبا ا  ایبخور 

  : گونه گفتم اعتراض

  .گهیرو بده د  ین من گوش   

 ا مامان!! جو _

  : در صورت پر چروکش نشست ی  فیظر  اخم

از صبح تا شب  یخودت رو خفه کرد  زیدن گهیبسه د _

  . هیسرت تو گوش 



  . تازه دستم گرفتم یوا ننه !! حضرت عباس _

  . دختر . پاشو برو سراغ درس و کتابت یشیکور م _

 گهیترم که کال دانشگاه رو هوا بود . چند وقت د  نیا_

  . سین  میحال ی چیو منم ه شنیامتحانام شروع م

  . ش آقاجونت یپ  اطیخب پاشو برو تو ح _

  گه؟؟ید  یمن رو َدک کن یخوا یکال م_

گونه  یرو  یچال ها یو دلم ضعف رفت برا دی خند

  :اش

رفت !!  یافسرده شد  دهیپاشو تو خونه نمون ورپر  _

 541!! یتو چشم گربه ا یکرد   چارمیب 

  . دمیاش خند  نینمک  یخوردن ها  حرص به

  . مزارع اش بود ی اریمشغول آب  آقاجون

  : دیسالم دادم که سرش به طرفم چرخ یانرژ  پر

  پدر سوخته؟؟ یچطور _

  !! توپم آقاجون خدا قوت_

  . خدا حافظت باشه_



  ؟؟ یخوایکمک نم _

  . نه دخترم_

  :گفتم یخاص  طنتیبه هوا و با ش  سر

وه  یم یدرخت ها نیسر به ا  هیخوب پس من برم _

  .ان ی در چه وضع  نمیبزنم بب 

موقع  هی یوفت  یدرخت !! م یشاخه   یرو  ینر_

  !!ها شکنهیدست و پات م 

همون   یکه رو نهیوه خوردن به ا یآقاجون اصل م_

  .یدرخت نشسته باش 

مزاحمتون نم    دیین . بفرما  یتون مت شاتیبعله فرما _

  . شمی

  یزدم و از درخت زردآلو باال رفتم و به سخت یچرخ

  . اش نشستم ین ییقسمت پا  یاز شاخه ها   یکی یرو

کردن و چشمک   یمشغول دلبر دهیرس  یها  زردآلو

  . زدن بودند

  .پاک کردم شرتمیت یو با گوشه  دمیدانه چ  کی



  ریو دلچسب اش ز نیر یزدم که طعم ش  ی زیر گاز

  . زبانم مزه داد

  :تکان دادم یلذت چشمانم را بستم و سر با
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که خوردم سرم به جلو پرت شد و  یا یپس گردن با

  . دیپر  میزردآلو در گلو 

کوتاهم به گوشم  یسرفه ها انین در م  یمت  یصدا

  : دیرس 

  بزغاله !؟ یتا حاال تک خور شد  یاز ک_

  . ن آمدم و محکم بغلش کردم یی پا  شاخه از

نه اش  یس یو سر رو  دمیخند  دنشیاز د  خوشحال

  :گذاشتم

  !!یاز ما کرد  ی اد یچه عجب _

  .م یخواهر خلمون هست ادیبه  شهیما هم _

  ؟؟ ی نا رو هم آورد  ی! مامان ا  ؟یاومد  یک_



را از شاخه جدا کرد و همان طور که   یین زردآلو  یمت

  . سرش را تکان داد برد،یسمت دهانش م 

  اط،یاو جدا شدم و سمت پدر و مادرم که کنار در ح از

  .بودند رفتم ستادهیآقاجون ا شیپ

  . تنگ شده بود یلیشان خ  یبرا دلم

شان مربوط به همان زمان متارکه  دمیبار که د  نیآخر

  . بود شیمن و رادمان در چند روز پ  ی

م مادربزرگ خوشحال تر از هر   یخانه که شد  وارد

  . بود یگر یوق ت د 

و من و   زدندین در هال گپ م یپدربزرگ و مت بابا،

  . میناهار شد  دنیمامان و مادربزرگ مشغول تدارک د 

  : دستش را گرفتم نشستم و یصندل یمامان رو  کنار
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  : و سرش را تکان داد دیکش  یآه مامان

 دنیدخترم؟! انگار خاکستر مرده پاش  یچه خوب _

  .اون کاخ واریدر و د  یرو



  : ن انداختم و مردد گفتم ییپا  سر

  ! برنگشت عمارت !؟ ؟یرادمان چ _

آقاجون  یبار بعد از طالقتون با نگار اومد ول هیچرا _

  دعوا یداخل . زن عموت هم کل  انیراهشون نداد ب 

  . آقاجونت راه انداخت با

  شد؟؟ ی  نطوریا  هویزن عمو چرا _

 یکه آدما تو دونمینو خوب م یا یمامان ول  دونمینم_

  . کننیرو، رو م شونیسخت، ذات واقع طیشرا

  . تولد رادمان بود شیاوهوم . دو روز پ_

ن تولدش راه  یه دعوا هم سر هم ی زمیعز  دونمیم_

  . افتاد

 : شدند کیم به هم نزد  یابروها 

  چرا !؟ گهید _

نگار  یخونه  یداد تو یواسه تولدش زنگ زد دعوت_

  دیکه فقط زن عموت و دنا رفتن . بعدشم عموت شن



ن!! عموت خ  یو بب ایبه پا کرد که ب  ی قشقرق کی و

  .از دست رادمان شکاره یلی

  !؟ الیاون و ینا رفتن تو یزن عمو ا ی عنی_

  : تعجب کرد مامان

  !؟ الی!؟ کدوم و الیو_

 یرا بخاطر ب الیکردم آدرس آن و  یکردم و سع ینچ

  : اورم اما نشد

  .گهیشهر د  رونیب  ی الیهمون و _
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 ینگار. همون خونه ا  یپدر  ینه گفت رفتن خونه _

  رادمان و نگار یزمان نامزد  یه بار تو یکه با هم 

  . شهر بود یو باال   میرفت

  . کردم و تنها سر جنباندم سکوت

ها   یکثافت کار یبرا  یدر واقع پوشش  الیآن و پس

  . بود شانی



  ی الیشدن من در و یمادرم از زندان  زدمیم حدس

  .ندارد پس ادامه ندادم ینگار خبر 

  : کنار من نشست و رو به مادرم گفت مادربزرگ

سر دخترم  دهیند  ریبود که اون خ ییچه بال  نیا_

 آورد؟؟

هم فشرد و مادربزرگ  یش را رو  ی لب ها مادرم

 : ادامه داد

  .خدا لعنتش کنه مادر_

  : را گرفتم دستش

  .ن نکن مامان بزرگ ینفر_

نم چشمانش را گرفت و رو به  یبا روسر  مادربزرگ

  : مادرم که بغض کرده بود گفت

گوشه کز کرده و بغض  هی زینم دن یب ی هر موقع م_

  سرم رو یداره موها  یک ی یگلوش رو گرفته انگار 

ن کار رو کنه !؟  ی. چطور دلش اومد با زنش اکشهیم

  ه یکور بود، کچل بود، َشل بود،  ین طفل یاگه ا

  .خودشه یهوس باز   ی 



آفتاب زنش شده و اون از   ی!! دختر مثل پنجه  یزیچ

  خبر پ  یخدا ب

  .م را قورت دادم ینشسته در گلو بغض

گونه اش را پاک کرد و دست  یاشک رو  مامان

  : مادرش را گرفت

داره .   یقسمت  هی یم. هر کحرص نخور دورت بگرد_

  چون  نجاینه . اگه فرستادمش ا  یقسمت دختر منم ا

.  نیشما حالش خوبه و هواش رو دار شی راحته پ المیخ

  نجا هم دل زده یاز ا زمیدن  نینکن  یتوروخدا کار  

. باشه  نی  اری. جلوش اسم رادمان و نگار رو ن بشه
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  : با اشک سرش را تکان داد مادربزرگ

دل  یآب تو زارمیحواسم بهش هست مادر !! نم _

  .قندعسلم تکون بخوره

  . شدم تا از آشپزخانه خارج شوم بلند

  .با حرف مامان موافق نبودم من

  !! گردن قسمت انداخت شدیرا که نم  زیچ همه



که با اعمال و  مین خود ما آدم ها هست  ی اوقات ا اکثر

  . م یزنیسرنوشت مان را رقم م انمیکارها

م   ییگو یم و م  یکن یخوب شد، به به و چه چه م اگر

  . دست رنج تالش و کوشش خودمان است

 یم و م یانداز ینوشت م یشان یپ  ریاگر بد شد تقص و

  !!ن گونه بوده یا ریکه قطعا تقد  مییگو 

گونه رقم  نیخودش سرنوشت ما دو نفر را ا  رادمان

  . زد

  .و بلندش کردم دمین را کش  یمت ی بازو

  من رو !؟ ی بر یکجا م  یآ_

  .کارت دارم ایب_

  . ن را به اتاقم بردم و در را بستم یمت

  . ند یتخت نشستم و اشاره زدم کنارم بنش  یرو

  :شدم قیچشمانش دق در

نگار   یالیو  یکه من تو یی ن شما از اون روزا یمت_

  !ن؟ینگفت   ی زینا چ یبودم به مامان ا
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م!! مگه عقل مون رو از دست داد   یمعلومه که نگفت_

  دختر !؟ میم که بگ  ی

  خب چرا؟؟_

م دردونه تون   یم به مامان و بابا بگ یاگه بر وونهید _

  کردن و کتکش زدن که یرو رادمان و نگار زندون

که  دونهینم  چکسی!! از اون گذشته ه کننیم دق

از  کننی باند قاچاق . همه فکر م یرادمان رفته تو

  شرکت

شرکت پدر  یخارج شده و رفته تو یبا حام مشترکش

  . کنهی نگار کار م 

ن که بفهمن  یگی؟! چرا به همه نم  یچ  یعنیخب _

  شده!؟ یرادمان چه آدم

عمو محسن هم   ،یمنم قصدم بود بگم اما به قول حام _

  هم به خون رادمان تشنه ست، اگه بفهمه شینجور ی



بعد  کشهیشده اول رادمان رو م  یقاچاقچ  پسرش

که ندونن به نفع خودشونم  ی  نطوریخودش رو . ا 

  هست

  . شن یدوست و آشنا سرافکنده نم یجلو  چون

ن  یگفت یش نگار بودم چ ین من پ یپس اگه نگفت _

و  ین من تو ی دیبهشون !؟ اصال شما از کجا فهم

  یالی

  !؟ نگارم

  یتو نگار و رادمان رو تو یم وقت یبهشون گفت _

 یاز اون مهمون ،ی دیخارج از شهر د  یمهمون 

  خارج

نت رو به  یماش  یون راه جلو  یم یو چند نفر ی شد

  تا از دنتیگرفتن. بعدشم کتکت زدن و دزد  یقصد دزد 

عمارت و   یتو  یهم که تو اومد  یکنن . شب یاخاذ  ما

  رادمان  شین دو سه روز پ یا یبه زن عمو گفت

بردن اما ما جمع و   ییبوها  هی نایمامان ا  ،ی بود

حرص دادن زن عمو   یتو برا میو گفت  م یجورش کرد 

  ایرو



  . یرو گفت زایچ اون

 : را فوت کرد و ادامه داد نفسش

  بعدشم_ 

 ینداد  سیو و  شنیباهوش مگه تو خودت لوک خانوم

  م یدنبال رادمان! ؟ خب ما اومد  رمیکه دارم م

 می دینکه د  یتا ا میک داد  یو مدام اونجا کش دنبالت

  شدم چون تا اونخارج شد . من شوکه  الیرادمان از و

.  یگفتیخزعبالت م یتو داشت  کردمی فکر م  لحظه

 ادیرو بگو ب  زیدن  میهم به رادمان گفت  یوقت 

  انکار رونیب

  . ست ین نجایکه ا کردیم

  : زده نگاهش کردم رتینشد و ح باورم

  !کرد؟ی انکار م _

  : کرد دیین تا  یمت

ات رو هم  سی ها و و  امینکه پ  یبعد از ا یآره. حت_

  یو تو  دهیم باز انکار کرد که تورو ند  یبراش گذاشت



دعوا  هیشد و   یعصب نیمع  نکهیتا ا  ی  ستین  الیو

مفصل با رادمان راه انداخت . بعدشم    یو کتک کار
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آدم بره و تو رو از اون خراب شده  یکه مثل بچه  گفت

  . رادمان ادیو با مامور م  رهیوگرنه م رونیبکشه ب 

و کوتاه   دیبدجور گرخ دیس رو شن یاسم مامور و پل که

  . اومد

 نی ایب نی بگ  ینکه به کس یآخر شب بدون ا گفت

 یسراغت و من تو میز. بعدشم که ما اومد  یدنبال دن

  ن یماش

نم   یرادمان خالفکاره و مع دمیفهم یزبون تو و عل از

  . کنن رشونیکه گفت سرنخ ازشون ندارن که دستگ

. پس رادمان دلش به حال من نسوخت که    شدیگرفتم چ_

  !! سیدخترا بفرستنم واسه اسکورت سرو  یقاط

س و لو رفتنشون من رو آزاد  یاصل از ترس پل در

 . کرد



حالت چطوره بزغاله   ین طوره . راست   یظاهرا هم_

  ؟؟ یایبا خودت کنار ب  یمن؟؟ تونست  ی

  :و با لبخند گفتم دمیکش  ی قیعم  نفس

آره. هم عکساشو پاره کردم، هم نامه هاشو پاره  _

  !! ه چاره کردم یکردم، هم فکر 

 ن 

  . گفت و قهقهه زد یکشدار جو

 . را گرفت و آرام فشار داد گردنم

ن که با من  یرو به مت وارد اتاق شد و مادربزرگ

  : گفت کردیم یشوخ 

با  یمسخره باز  یدختر رو !! االن به جا   نیول کن ا _

  . یکرد  یم یبا بچه هات باز دیخواهرت با 

  : دین بلند خند  یمت

خواستم از خودت مشورت   یم ریاتفاقا واسه امر خ_

  . ننه رمیبگ



تو  یصندل ی و مادربزرگ رو  مینگاهش کرد  مشکوک

  : اتاق نشست و سرخوش گفت ی

  هست حاال! ؟ یمادر!! ک رهیخ_

  : ن سرش را بامزه خاراند یمت

  !! دونمینم_

 548!  ؟ی خوایرو م یک یدونی_وا !! نم زیدن

س مورد نظرم رو مامان بزرگ  ین_نه خب من ک یمت

  . انتخاب کنه دیبا 

زن زندگ   دی مادرجون تو با  کارمی_من چ مادربزرگ

  .یرو بپسند   تی

چون اگه شما نپسند  یبپسند  دین_از قضا شما با یمت

  .ن ازدواجمون کنسله ی

  !! هیپسر خب بگو ک  ی_ور بپرمادربزرگ

  : باز گفت شی ن با ن  یمت



  ژهیمن  تون یبغل  هیهمسا یقراره برم خاستگار  _

خانوم که همسن و سال خودتونه و از قضا شوهرشم  

  !!مرده

  انیجر  دمیمتعجب نگاهش کردم و فهم  

سر   . است یکار  ََ

  ییو مادربزرگ لنگه دمپا میخنده زد  رین ز یو مت من

  . پرت کرد که به سرش خورد نیاش را سمت مت 

خانم اصال   ژهی بودم مادربزرگ با من دهیمدت فهم نیا در

  شیها  یندارد و پدربزرگ در جوان یوبارتباط خ

خانم رفته بود و اکنون که  ژهیمن  ی خاستگار  به

  دیم بیرق کیشوهرش مرده بود، مادربزرگ او را مثل 

  دی

  خواست حاج محمدش هوا یو دلش نم ی 

 شود وارشانیوار به د  ید  ی هیخانم همسا ژهیمن  ی

.  

ن را نگاه  یغر زد و چپ چپ مت  یلب ری ز  مادربزرگ

 . کرد



  : دی خندین سرش را گرفته بود و م یمت

ب   یننه !! مگه بد گفتم !؟ طفل یکنین م   یچرا همچ _

باال سرش   ی ا هیسا هیکه   رمشیبگ  خوامیست م وهی

  . باشه

  .ر س ن تو عمر کرده 

 سه براب  کهی!! زن یغلط کرد _

  : برنداشت ین هنوز هم دست از مسخره باز یمت

  . عدده!! اصل عشقه مامان بزرگ هیسن _

ن قصد سرکار  یبدجور مت دید  یکه م مادربزرگ

 نیبرود اما مت  رونیگذاشتنش را دارد، بلند شد تا ب 

  بلند

 549ادامه داد :  بلند

نجا، از   یکه اومدم ا یوقت  یدونیمامان بزرگ نم_

در خونه اش رو باز کرد .  هویشدم  دهاین که پ یماش 

  برق

  ری. سر به ز دیعقل از سرم پر  دمیرو که د  چشماش

  عشق اول و دمیدلم قنج رفت و فهم دمیرو که د  شی



 ی من آخرم

  

  !!ژ

  : گرفتم و با خنده گفتم شیاز پهلو  ی شگونین

! ؟ واسه عمت ی گیم یواسه ک ی. دار رونیرفت ب_

  !؟

  !!بهش برخوردا ییخدا_

رو مثل هووش   ژهیمامان بزرگ، من  یدونیتو نم _

  ! ؟دونهیم

بابا . حرص خوردنش باحال بود دلم خواست   دونمیم_

  .کم سر به سرش بزارم ی

  . نکرد و با سالحش جوابت رو داد ی اونم نامرد _

 : را گرفت و ماساژ داد سرش

  یها !! حواست باشه ا نهیدستش سنگ  ییخدا یول_

  یایبزنه آش و الش ات کنه ب  ین مدت رو مخش نر

  م



  .م یریبگ  لیتحو جنازه

  : و او تاسف وار ادامه داد دمی خند

ناز َشست  ی لیپدربزرگ !! فکر کنم خ چارهیب_

  !!دهیمادربزرگ رو چش 

**** 

 گالره، 

و مرا محکم به خود  دیا سمتم دو  یخاله در دختر

  : فشرد

  !!زیدن  یآج_

  . ذره شده بود هیدلم برات  زمیعز_

  . ستادیآمد و کنار مادرش ا  رونی آغوشم ب  از

ن  ینداشت و در ا میمهربانم کم از مادر برا ی خاله

 550کرد .  یام م یکنارم بود و هوادار یمدت حساب

خودش و بچه ها   یلباس ها ضیبعد از تعو  ایدر خاله

  . گرفت یجا   اطیح یتخ ت تو  یش، کنارم رو  ی



شدن از   زانیهم مشغول آتش سوزاندن و آو  فرزندانش

  . درختان بودند

  . تابستان بود و هوا فوق العاده گرم اواسط

  : دیرا گرفت و با عطوفت پرس دستم

  خاله؟؟  یخوب _

  . ماه اش زدم یبه رو  ی لبخند

سال بود، اما او همچون   1۲مان  یاختالف سن نکهیا  با

  من یق برا ین رف یمادر، همچون خواهر و بهتر 

  . بود

  . خوبم_

  ؟؟ یسراغ از حال و احوال خانواده ات دار_

 ه یرفتم عمارت  شیازشون . چند وقت پ ستمیخبر ن یب_

  .سر زدم. خوب بودن خداروشکر

  رادمان و نگار بازم اومدن عمارت ! ؟_

نطور که مامان گفت، زن عمو و دنا باهاش   ینه اما ا_

  بهشون گفته تا آخر مرداد با یدر ارتباطن . انگار 



  .کنهیعقد م  نگار

  .بگم خاله جون یعجب !! چ_

  : دیکه گالره سمتم دو دمیکش ین آه یغمگ

  مه؟؟یسالگ 5فردا تولد  ی دونستیم  زیدن  یآج_

  :دمیام نشاندم اش و گونه اش را بوس  یپا  یرو

  .آره قربونت برم . تولدت مبارک باشه_

 551 ؟؟ی خریبرام م  ی. چیمرس_

  !!نوبره واال یین پررو یوا بچه به ا _

او از رو نرفت و  یبا اخم به گالره تشر زد ول خاله

 : گفت

م  یخب من از آج مهیآج  زیدن  یمامان مگه نگفت_

  .خوامیکادو م 

  : دمیتپل اش را کش  لپ

  . برات پدر سوخته خرمیچشم م_

  : گشاد شدند شی ها  مردمک

  دم؟؟یکجاش سوخته که من ند  یبابا عل_



  : تخت برداشت و به دستم داد یرا از رو  لمیموبا گالره

رو   تیحداقل گوش  یجواب سوالم رو که نداد  یآج_

  . باز کن

  !! دختر خوب هیشخص  یگوش_

کنم فقط  ینم ینستاگرامت فوضول یا  یوبه خدا ت_

  .کنم ینگاه م  پهیعکسات رو با اون آقا خوشت 

و عجوبه بودنش چشمانم گشاد   یهمه زبان دراز نیا از

  . شدند

با رادمان بود که من هنوز  میعکس ها  منظورش

آنها  امدیزده بودم، دلم ن  نیکه به مت  ی برخالف حرف

  را

  .کنم پاک

ام را به دستش   لیموبا  ع،یزد و من مط  یقهقهه ا  خاله

  .دادم

 . گذراند یعکس ها را از نظر م ی گریپس از د  یکی

  . مکث کرد  یریتصو   یرو بر



به  مانیها یشان یکه در آغوش رادمان بودم و پ یعکس

 552بود را زوم کرد :  دهیهم چسب 

  آقا همون عمو رادمانه؟؟ نیا_

  .آره_

  کجاست؟؟االن _

  . زد شیبه او رفت و صدا یچشم غره ا  ایدر خاله

  : خاله را گرفتم و خطاب به گالره لب باز کردم دست

  . مسافرته_

  : دی هوا پرس  یب

  ه؟؟ یطالق خوردن _

نگاه کردم که   شیزده به چشم ها رتی و ح  مشکوک

 : به مادرش معصومانه گفت رهیخ

گفت تو و عمو رادمان  یبار به بابا عل هی آخه مامان _

  !؟ هین. طالق خوشمزه ست؟! چه طعم  یطالق گرفت

  .دهیمن طالق نخر  یتا حاال برا بابام

  .کردم یپر درد  تبسم



  ست؟؟یطالق چ دانستیبچه چه م   نیا

 ینوع خوراک کیطالق  کردیال م   یخود خ شیپ

  . شودیم  دایاست که در فروشگاه ها پ دیخوشمزه و لذ  

م طالق طعم    یبه او بگو توانستم یاما کاش م  شدینم

  . ندارد یخوب

  یابتدا مزه  در

  

 یدارد و پس از آن، گس بودن  یشکست و ناکام  تلخ

  یاز افسردگ یکه ناش یو طوالن  قیعم 

  . شودیاش م یچاشن ست،یدل مردگ و

و هر   شهی ندارد و هم یتمام   چگاهیکه ه  یبودن گس

  . کند یلحظه کام ات را زهر م 

و رو به گالره که در آغوشم  دمیکش  یپر درد  آه

 553نشسته بود گفتم : 

. طالق  زدلمینه خوشمزه ست عز ه،یطالق نه خوردن _

  خودش ی. اون براگهیجدا شدن از هم د  یعنی

  .خودم یکنه منم برا یم یزندگ



  :کرد به همان عکس نگاه

 کنه؟؟ یبغلت نم  گهید  ی عنی_

  .نه_

را قفل کرد و   ین شده بود گوش یغمگ ایکه گو  گالره

  . به دستم داد

ش   یبر رو یو گونه ام که اشک  دیرا باال کش خودش

  . و رفت دیکرد را بوس  یم ییخودنما

  : شرمنده گفت خاله

. باور کن  گهیاز دست گالره دلخور نشو بچه ست د _

  ی لیتون، دخترم و پسرم خ یم عروس یاومد  یوقت

م  یرفت یزده شده بودن . تا مدت ها هر جا م ذوق

 ی عروس و دوماد خوشگل تو  هیگفت فقط  یگالره م 

  ایدن

  .و شوهرشه زیدن  یاونم آج  هست

به   ختنیمجال ر نیش از ا  یهم فشردم تا ب یرو  پلک

  . م ندهم یاشک ها 

  . رادمان آخ



  : دیکش  یآه   ایدر خاله

  ؟؟یهنوزم دوسش دار_

  :جواب دادم صادق

  . دونمینم_

حافظه ات جا   یکه رادمان تو  گهیم دتی شک و ترد _

 .داره

 554کردم که ادامه داد :  دییتأ

قلبت ام  یمغزت هست، تو   یکه تو  یپس مادام_

 . هست

  ی!! همون روز رونیمن از قلبم انداختمش ب  یول_

  عمارت یکه تو ی. همون روزدمشیاستخر د  یکه تو

 . همه غرورم رو له کرد  یجلو

حرفا، قلبت   نیبا ا  یمن و خودت رو هم که گول بزن_

  .خوره ینم بیفر

 دگانمید  آلبیشد و س  میگلو  نیام همنش  یابد  قیرف

  . دوباره سر باز کردند



 : مرا در آغوش گرفت ایدر خاله

 دم،یتونم درکت کنم چون درد تو رو نکش  یدرسته نم_

  شونه هیا  ی هم صحبت  ه یاما هر موقع دلت گرفت و 

من حساب باز کن دورت  ی رو  ،یخواست هیگر  واسه

  .بگردم

بد کرد . اما    یلیکنم خاله؟ ! بد کرد با من . خ  کاریچ_

!   شه؟یش م  ین وامونده دل، حرف حساب حال  یمگه ا

  تا

اون حرفا و کاراش  یکنم؟ ! تا ک قلبم رو سرکوب یک

  کنم بلکه عشقش از سرم بپره یادآوریرو به خودم 

  شی! ؟ دلتنگکنهیاز قبل عود م  شتریهر روز ب  اما

  . کنهیداره من رو ذره ذره آب م 

  . زیفراموشش کن دن_

  !!رمیمیتونم . اگه فراموشش کنم م  ینم_

  : صورتم را در قاب دستانش گرفت خاله

عز  یرینه که هر روز بم   یبهتر از ا یر یبار بم  هی_

  .زدلمی



قلب   یاش حق بود و درک آن آسان اما نه برا حرف

  .زبان نفهم من

نه با دستان  رم یافسارش را در دست بگ   توانستمیم  نه

  . خودم خفه اش کنم

را زدم که خود  یو استوار حرف دمیام را باال کش ین یب

  !! م اما دل سرکش ام نه یو عقلم قبولش داشت

 555... کنمیفراموشش م _

رفتن  یمادرش برا  یشب گالره برخالف اصرار ها  آن

  شیماندن پ  یبرا کردی م یبه منزل شان، پافشار

  .من

شد   نیم خواسته اش شد و قرار بر ا  یتسل  ایدر خاله

  یجشن تولد  شیپدربزرگ برا یکه فردا در خانه 

  . م یر یبگ

از رفتن خاله، پسر و همسرش، آخر شب دو رخت  پس

  خودم و گالره انداختم تا کنار هم یخواب برا 

  . مین بخواب  یزم یرو



 دیکوچک و سف یبه من نگاه کرد و دندان ها  خندان

  . ندشد انیاش نما

گرفتند و با  ی جا  میمژه ها  یاش رو فی ظر  انگشتان

  : لحن کودکانه اش پچ زد

جون چقدر چشمات خوشگلن . کاش منم مثل تو  زیدن_

  . بودم  یچشم آب

  :الک زده اش کاشتم یناخن ها  یرو یم بوسه ا  ین

  . تو که خوشگل ترن فدات شم ی 

  مشک یچشم ها _

  !؟ ی گیراست م_

  !!آره_

گونه اش گذاشت و با ذوق چشمانش را   ریرا ز  دستش

  : بست

  . جونم یآج  ریشب بخ _

  .ریشب توأم بخ _

  . و طاق باز شدم دمیچرخ 



ه خواب   یاز ثان یهم گذاشتم و در کسر یرو  پلک

  . چشمانم را ربود

خودم   یو ناله  غیج  یبودم که با صدا قی خواب عم در

  .شدم داریب 

تمام تن و صورتم رطوبت اشک و عرق نشسته   یرو

 556بود . 

  . ن حالم بود یو وحشتناک مسبب ا یکابوس لعنت  آن

  . هراسان داخل اتاق آمد و کنارم نشست مادربزرگ

نه اش پنهان و سکسکه ام را خفه  یرا در س سرم

  . کردم

فلک زده هم خواب زده شده بود و با ترس مرا   یگالره

  . کرد ینگاه م

 : کمرم را ماساژ داد مادربزرگ

  . تموم شد زم یآروم عز _

  :تته پته گفتم با

  . دمید  ی ما...مادر جون خواب بد _



  !!مادر رهیخ_

  : هق زدم یشد و با زار زانی از پلکم آو  یدرشت اشک

  . زنهی. دلم شور م  ستین_

  مگه؟؟ ی دید  یچ_

. پشتش به من  دمیچهره اش رو ند  یمرد بود ول هی_

  نفر به زور هیبود و تنش غرق زخم و خون . 

و  زدیکنه و اون دست و پا م  زشیحلقه آو  خواستیم

  یچ کار یاما من انگار فلج بودم و ه خواستیکمک م

  . تونستم انجام بدم ینم

  : توسط انگشتان مادربزرگ لمس شدند می موها

. بد به دلت راه نده . خون خواب  رهیانشاهلل که خ _

  . کنهیرو باطل م 

را  میو شانه ها  ختیم ر یآب به زور در گلو یقلوپ

  . گرفت و درازم کرد

 557.  کردیم  ی قراریبرد و قلبم بدجور ب ینم خوابم



  یلحظه اغ از  یصبح در رخت خواب غلت زدم و در تا

  . خواب راحت

  .تولد گالره بودم یکارها ریاز آن هم تا ظهر درگ بعد

 یرفتم و برا  رونیشود ب  داریاز خواب ب نکهیاز ا  قبل

  . دمیخرس بزرگ که دو برابر خودش بود خر  کیش 

 یقه  یخانوم به سل یمشغول بستن موها زین اکنون

  . دلخواهش بودم

  . عروس ناز و ادا داشت کی یاندازه ماشاهلل

م  یبرا یرمق  یلعنت  یو دل شوره دنینخواب

  . نگذاشته بود

در جمع حضور   یا بهیبود و غر یخانوادگ یمهمان

 . نداشت

 یآشپزخانه که شدم، مچ خاله و مادربزرگ را ح وارد

  .ن پچ پچ شان گرفتم

به دو دو   شانیمن سکوت کردند و مردمک ها دنید  با

  . زدن افتاد

  !!خودت رحم کن ایخدا



  . را ندارم یگر یتاب و توان اتفاق ب د د  من

  :دمیشدم و مضطرب پرس کی نزد

  شده؟؟ یزیچ_

  ... ین یخاص زی_نه ...چ   ایدر خاله

  . _آره مادرمادربزرگ

 یب شبمیزدم که خواب د  یوانه شد و حدس م ید  قلبم

  . نبود لیدل

  خانواده ام افتاده؟؟ یبرا یشده؟؟ اتفاق ی_چزیدن

 رهیاش ور رفت و خ  یروسر یبا گوشه  مادربزرگ

 558به خاله گفت : 

  . ناخوشه کمی بابات _

  . ام نکردند یار ی میمنقطع شدند و پاها میها  نفس

  : وفتمیها گرفتم تا ن  نتیبه کاب  دست

  با...باباجونم چ...چش شده؟؟_

  . آروم باش حالش خوبه زی_دنخاله 

  :دمیخروش



  سرش اومده؟؟ ییچه بال  گمیم_

  . سمتم آمد  خاله

  : را گرفت و متاسف گفت م یبازو  آهسته

  .کرده یسکته قلب_

  . رفتم و افتادم وا

  !!نم ینازن پدر

 . دلت یبرا رمیبم

  . درد و رنج پدرم شدم ی هیبه من که ما  لعنت

  . اوردیقلبش طاقت ن آخر

  !!خدا آخ

گفتند که   یو م   دادندیام م  یو مادربزرگ دلدار خاله

  یمن تاب م یحالش خوب است اما مگر دل وامانده 

 559! آورد؟

  .زدم رونیو از خانه ب  دمیپوش  یمانتو و شال عایسر

داشت که مانع شدم اما او به اصرار  یقصد همراه خاله

  . نم شد یسوار ماش



چشمان خون بار به سمت تهران رفتم و خدا خدا  اب

  . باشد افتادهیقو ت قلبم ن  یبرا یکردم اتفاق

  یرا از مادرم گرفت اما اجازه  مارستانی آدرس ب خاله

 . مکالمه با او را به من نداد

متوقف کردم و پشت  ین را گوشه ا  یماش  عجوالنه

  . پا تند کردم  ایسر خاله در

  . بود دهیدرد امانم را بر  سر

  . دمینان را د  یو از دور عمارت نش می دی رس یسالن به

  .یو برادرانم، عمو محسن، زن عمو و عمو حام  مادر

زده و  رتی ح  ینفر بعد  یبودند اما با مشاهده همه

  .مبهوت شدم

  ! شد؟یم مگر

انداخته  نیینگاه کردم که متاسف سر پا  ایخاله در  به

 . بود

دا کرد و به پدرم رس  یجهت پ  ریینگاهم تغ  دوباره

 ستاده بود یکه سر پا و تندرست کنار عمو محسن ا دی

.  



  !! که سالم و سالمت است  پدرم

  .رفتم و آهسته سالم دادم جلو

را دنبال کنم و به  گرانیکردم که رد نگاه د  ینم رغبت

  . آن اتاقک برسم  یجره آن پن

  یو سر شکسته  ستیچ یباز نیدر پس ا  دانستمینم

  . ستیآن ک

به وجود آمده  دیجد  ییقطعا ماجرا دانستمیخوب م اما

 560است .

  دیکردند و من در دل ام ین به من نگاه م یغمگ همه

  . است افتادهی ن  یاو اتفاق یداشتم که برا

پنجره قدم برداشتم و مات و  یبه سو  ریتاخ  یاندک با

  انبوه دستگاه ریشدم که ز  یمبهوت، نظاره گر مرد 

جان افتاده  ی و ب  هوشیمختلف، ب   یم ها  یو س ها

  . بود

اثر کرد که کرخت  زیچشم دوختن به او در من ن   انگار

  . دیشدم و روح از بدنم پر کش 



کردم و   یحس م  یشدن قلبم از درد را به خوب مچاله

  . نامنظم اش دوباره به جانم رخنه کردند یها تپش 

م و سرم  یس   ریرمق و پر جراحت، ز یب  رادمان،

  . تخت همانیتنومند اش م یها محبوس بود و جثه 

  !! بر سرش آمده بود، لال و اعلم چه

از آنچه بر او گذشت، غم و اندوه   یاطالع  یوجود ب  با

  ام ییا یدر یها  لهیدر قلبم نفوذ کرد و اشک به ت 

  . زد شین

از او نداشتم اما عشق اول و  یچند که د ل خوش هر

  !! ام بود، همسرم بود یتمام زندگ یآخرم بود، زمان

نتوانسته بودم او را فراموش   شیها  یبا تمام بد  هنوز

  شه در قلب و یرادمان هم ا،یرکنم و به قول خاله د

ن مدت خودم را گول م  یمن بوده و هست، منتها ا ذهن

  .زدم ی

 دهین باور رس  یاست و من به ا ریانکار ناپذ  عشق

  ... بودم



را  وارید  ی. لبه  ختمیاشک ر دهامیداغ د  شهیل هم  د

 یگاهم کردم و برا  هیتک

  . شد یمن باز هم متحمل درد بزرگ  ی  چارهیب قلب

 تین وضع  یرادمان در ا دنیاز د  یکه ناش ی درد

  . کردیبود و کباب اش م

  .گرفتم و سرم را به چپ و راست تکان دادم یبلند  دم

قلبم را در نطفه خفه کردم و در جلد سختم فرو   یندا

  . رفتم

 صورتم محو کردم یلجوج اشک را از رو  یها  قطره
.  

 یال یخیخالف باطن محزون و پر تالطم ام، نقاب ب  بر

 561به چهره گذاشتم و به سمت خانواده برگشتم . 

  : گفتم ایبه خاله در  رو

  ن بهم؟؟ یچرا دروغ گفت_

ن نگفتم  یواسه هم یخواستم شوکه نش ی_من مخاله 

  . مارستانهیرادمان ب



 هیحتما از بابام ما  دی_واسه شوکه نشدنم با زیدن

  ن؟؟ ی ذاشتیم

  . نطور خواستن ی_آخه خودشون اخاله 

  : مداخله کرد بابا

  . من خودم ازش خواستم استیحق با در  زی_دن بابا

  ! نجا؟یا  دمیبه سرم اومد تا رس  یچ نی  دونی_مزیدن

  .دخترم خوامی_معذرت م بابا

تند  یخروج  یبه تأسف تکان دادم و پا به سو یسر

  .کردم

ن شدم و سمت  یه سوار ماش  یتوجه به بق  یب

  .عمارت رفتم

بود هرچه بخاطر عشق و قلبم از جانب رادمان  بس

  .لطمه خوردم

و اجازه  رمی گیافسار دلم را محکم در دستم م امروز

  .دهمینم  یشرویپ ی

شربت سالنه   ین یبا س  گانهیرفتم و  ی منزل حام به

  . سالنه آمد و کنارم نشست



  : به دستم داد و گفت ی وانیل

  .زمیعز  یخوش اومد  _

  : گذاشتم زیم یوان را رو یو ل دمینوش  یا ذره

  . ممنونم_

 562برآمده بود کردم :  یبه شکم اش که کم یا اشاره

  ما در چه حاله؟؟ ی 

 فسقل_

  : دیکش شیرو  ی لبخند دست با

  . کنه یتم نم  یاذ  ادیخوبه ز _

  ن؟؟ یهنوز واسه گل دخترمون اسم انتخاب نکرد _

  . زوده گهیم یحام_

  ! ذوق داره؟ یلیحتما خ  یاوهوم . عمو حام_

از ذوق، استرس داره. باورت نم   شتری ب  یآره ول_

  . چند ماه نیام کرده تو ا  چارهیب زیدن شهی

  چرا؟؟_



بزنم. همش من رو م  دیو سف اهیدست به س  زارهینم_

  که حق ُجم خوردن دهیه جا، دستور هم م  ینشونه  ی

  .ندارم

  .و سرم را تکان دادم دمیخند   آهسته

  . را یعمو حام  شناختمیم

  !! انتظار داشت شدین نم یش از ا یاو ب از

  : با من و من لب گشود گانهی

  مالقات رادمان؟؟ یرفت_

  .آره_

  حالش چطور بود؟؟_

  :باال انداختم شانه

  . دونمینم_

  .خدا شفا بده_
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  براش افتاده؟؟ یچه اتفاق   یدونیتو م  گانهی_



ن زنگ زد به حام   یشب مع یها مهی. ن دونمینم  قیدق_

  رفت و مهیهم سراس ی. حاممارستانیا فالن ب یکه ب ی

خورده و   ریکه بهش زنگ زدم فقط گفت رادمان ت صبح

  .نگار هم ُمرده مارستانه،یب

  . دیم پر یزده نگاهش کردم و شربت در گلو  شوک

ضربه به کمرم  گانهیکردم و  یدر پ  یپ  یسرفه  چند

  . زد تا راه تنفسم باز شد

  : پچ زدم یسخت به

  !خورده و نگار ُمرده؟ ریرادمان ت_

  .آره_

  !آخه؟ یچطور _

  . دونمینم_

  . و در فکر فرو رفتم دمیدندان کش  ر یرا به ز  لبم

  . شدیتر م  دهی چیو پ دهیچ  یماجرا هر لحظه پ نیا

 یچون کس یبرود ول مارستانیخواست به ب  یم گانهی

  عمارت نبود که او را ببرد از من خواست تا



  . اش کنم یهمراه

بروم و دوباره  مارستانیخواست به ب  ینم  دلم

ن طفره رفتم اما کوتاه ن   یهم  یبرا  نمیرادمان را بب 

  و امدی

  .برسانم مارستان یم شدم تا او را به ب یتسل باالخره

  : دمیرا متوقف کردم و سمتش چرخ نیماش

کرج زودتر  رمی بگو من دارم م  ایباال به خاله در یرفت_

  .تا ببرمش نییپا ادیب 

  ؟؟ی نیرادمان رو بب  ی ایب  یخواینم ی عنی_

 564نگاهش کردم:  زیت

شما فراموش   دی! شا نمش؟یب  امیب  یانتظار دار_

  که چطور باهام رفتار کرد اما من هرگز نیکرده باش

  . کنمینم فراموش

  : را گرفت دستم

به سرش اومده و  یم چ ی دونینم  چکدومیما ه زیدن_

.  نیهم هست  شیاز اختالفتون، شما قوم و خو  یجدا

  آدم



پس بهتره  دهیسخت خودش رو نشون م  طیشرا  ی تو

  .یکوچولو باهاش داشته باش  یاحوالپرس هیحداقل 

  :آزادم را در هوا تکان دادم دست

 یی شایقوم و خو  نیهمچ  نکهیاز ا  مونمیمن پش_

  . دارم

  هیتوص  هیکنم اما  حتتینص  وامخیمن نم  زیدن_

داشته  یا  ی روح بزرگ و قو  دیزن با ه یخواهرانه!! 

  . باشه

ف نشون نده . باهات بد    یکارا ضع نیرو با ا   خودت

  یکرده درست !! تو باهاش خوب باش. اگه قطعا حق

  . ع کرده خدا هست یضا ازت

  : زدم پوزخند

باهام بد کرده اونوقت من باهاش خوب باشم؟؟ خب چه  _

  .کنمین خودش رفتار م  ی! ؟ منم عهیدرد 

  : کرد ینچ گانهی



 یبد  ی تونیو نم  یست ین ی!! تو آدم بد گهینشد د  _

پس  ،ی. اصال به قول شاعر، گر تو با بد، بد کن یکن

  فرق

رادمان ب د چون خوب نم  گمی! من نم ست؟یچ

اون   دی!! شا  شناسمیاما تورو که خوب م  شناسمشی

  روز که

پات   یرو  ختمیقهوه رو از عمد ر  یدفتر حام ین تو  

 بود دهن یا  گهیهرکس د 

  کردیرو صاف م یمنش م

من رو  یحت  ،ینکرد  یو تالف  ینگفت ی چ یتو ه اما

رادمان رو ببخش نه چون ا  گمی. االن نم ید  یبخش 

  حق نی

دلت رو   گمینه . اما م  ای ش یکه ببخش   حق توئه فقط

و به  ای. ب یهست یو اثبات کن قو ایکن. ب  یی ایدر

  همه

 یبا وجود مشکالتتون بازم اومد   یکن حت ثابت

 هیپسرعموت . اصال فرض کن رادمان  یاحوالپرس

  به یغر



ه از   یو بق  مارستانهیتخت ب یانسان که رو هی.  ست

تت رو به  یمالقاتش. انسان رنیم  تشونی انسان  یرو 

  رخ

نه  یاگه از رادمان ک یه بکش دختر خوب !! حت  یبق

  خودش فکر شیبفهمه و پ ی اما امروز نزار کس  یدار

که سر شوهر   ییاز بال  یتو االن چقدر خوشحال کنه

  . سابقت و معشوقه اش اومده

نکه رادمان  یحرفات درست اما من نه خوشحالم از ا _

  مالقات  یشدن نه دل و حوصله  نطوریو نگار ا 

ن  ییپا  ادیا بگو زود ب یباال به خاله در ی. رفت دارم

 565. رمیوگرنه م

 : باال انداخت یشانه ا   الی خیب گانهی

 یبه خاله ات بگو به من ربط ایپس خودت هم ب یاوک_

  .نداره

  :دمیکش یپوف

  !!گهینکن د  تیاذ  ییخدا_

  . شد و دور شد ادهیپ



 کیدر نزد  شیتماس گرفتم که صدا ایخاله در  لیموبا با

  . خودم بلند شد ی

  . اش را در خودرو جا گذاشته بود لی موبا

تماس گرفتم  ین و حام یحوصله با مع  یو ب  کالفه

  قصد جواب دادن نداشتند تا با آنها چکدامیاما ه

  . ندیبگو  ای کنم که به خاله در  هماهنگ

 یبابا هم به گفته  لیمامان خاموش بود و موبا  تلفن

  . مادربزرگ در عمارت جا مانده بود

  مارستانین تماس گرفتم و او جواب داد اما در ب یمت با

  . نبود

به   یمشت محکم ین همه بدشانس  یاز ا ی عصب

  .دمیفرمان کوب 

  . کردیکف دستم سرخ شد و گز گز م  ی کناره

  . فرمان گذاشتم تا افکارم را نظم دهم یرو  سر

  . دوباره با رادمان چشم در چشم شوم خواستینم  دلم

  .از او ضربه نخورده بودم کم



  . بدانند فی ه مرا ضع یبق  خواستیدلم نم  یطرف از

  . بود گانهی با  حق

.  شدمیبد م دین نبا هرچقدر که با من بد تا کرد م رادمان
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کوتاه به  یلیگرفتم خ میفکر کردن تصم ی قیاز دقا پس

  . او سر بزنم

  . بودن خودم را اثبات کنم  یتا قو رومیم

  .یکه تو بد بود  ستیمهم ن می برا میبگو  تا

مثل خودش با خودش   یبخاطر بد بودن کس چگاهیه من

  . کنمی رفتار نم

  . شدم مارستانیو لرزان وارد ب  دمیخر  یگل دسته

 قو  یدر پوسته  توانمیم  دانستمیاسترس داشتم و نم  ی 

  . نه ایفرو بروم  خودم

شده بود   رید  یشدم از آمدنم ول مانیراه پش ی انهیم

  . دین مرا د  یچون مع



که   یتیامن  یرویرفتم و او را کنار چند ن  کتری نزد

  . دمیلباس فرم به تن داشتند د 

  . شناختم یرا نم گریبود و دو نفر د  یاز آنها عل یکی

  . دیرسین فاصله به گوشم م  یصحبت شان از ا یصدا

  یریدستگ  یگفت برا  یو حس ششمم م  دمیترس

  . آمدند  مارستانیرادمان به ب 

  . باشد او خالفکار شده بود هرچه

مصلح از  ینب من و آقان از جا ی_آقا مع  یعل

  کن اگه ناراحت شدن، ما مجبور یخانوادتون عذرخواه

  .م ی بود

و پا  شدینطور نم  یکاش ا یمصلح_درسته ول  یآقا

ن اتفاق  یکه ا شدین کارا باز نم یرادمان به ا ی

  براش

راه   نیا  یوفته . گرچه خودش خواسته بود که تو  یب

 .قدم برداره

که ما  دی_ حق با شماست قربان اما فراموش نکن نیمع

  ...و میخودمون هم مقصر 



درک نکردم و اکنون که   شانی از حرف ها یزیچ چ  یه

  آهسته سالم کردم که دمیشان رس یقدم کیبه 

  . تمام ماند مهین ن  یمع حرف

ن از من خواست به اتاق مالقات   یرا دادند و مع جوابم
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ن نماندم تا معذب نشوند گرچه حس    یاز ا شتریب

  . شده بود شتریام ب  یکنجکاو

  . شودیداشتم بدانم عاقبت رادمان چه م  دوست

آمد و نشان از شلوغ  یصحبت از داخل اتاق م یصدا

  . داد یبودن آن م

به در  یا لرزانم را در هم جمع کردم و تقه انگشتان

  .اتاق زدم

وارد شدم و تالش کردم از پشت انبوه افراد  مضطرب

  . نبود ینم اما شدن یکنار تخت، رادمان را بب

  . رساندم و سالم کردم فمیعرق کرده ام را به ک  دست

حاکم شد و   یمن در فضا سکوت یپخش شدن صدا با

  . دندیسرها به سمتم چرخ



  یها لهیهمان ت آن همه چشم، نگاهم بند انیم در

اطرافشان به رنگ سرخ   ی دیشد که سف  ییآشنا

  لیمتما

  . بود شده

  . کنار دستش گذاشتم زیم  یبرداشتم و گل را رو قدم

  . ن لحظه منتظر واکنش من هستند یهمه در ا  مطمئنا

  . حس بود  یو ب  یام قطعا خنث چهره

صورتش را   یو مو به مو اجزا دمیسمتش چرخ آرام

  .کردم تیرؤ

اش مشهود  ی شانیگونه و پ  یچند زخم رو   یجا

  . بود

از   زانیخورده اش در حصار باند بود و آو  ریت ی بازو

  .گردنش

  . اش خسته و چشمانش مضطرب و نا آرام بودند چهره

  .یبود  ختهی را در آنها ر   ایتمام َهم و غم دن  ای گوئ

ترک خورده اش را از هم فاصله داد که من   یها لب

  م یکه در صدا یزودتر دست جنباندم و با لرزش



  :بود گفتم مشهود

هرچه زودتر   دوارمیبال به دور باشه پسر عمو . ام _

  !! یخوب ش
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فوت نگار جان رو . غم آخرت  گمیم  تی ضمنا تسل _

  .باشه

صورتم را  ی و اجزا زدندیو مدو د شیچشم ها مردمک

  . کردیبا دقت نگاه م 

 هم فشرد  یو خش دار تشکر کرد و پلک رو یلب  ریز

.  

گر اتاق رفتم و به د   ید  یو استوار به سو  آهسته

  . زدم  هیتک واری

  .حاضر را از نظر گذراندم افراد

دوست رادمان، کس د   ریخانواده و ام  یجز اعضا  به

  . نبود یگری



ن همه  یو مادرم با وجود ا  کردیم  هیعمو گر  زن

 کردیبه خرج داد و او را آرام م یدعوا، دوباره مهربان

.  

 یهمه مص نیبرات رادمان که ا  رمیبم یعمو _اله  زن

  . ی دیبت کش

  .به گردنم زدم و نفسم را فوت کردم یچنگ

  !؟ بتیمص

  !؟ یبتیمص  چه

  . زن عمو بخاطر فوت تازه عروسش ناراحت بود حتما

  . نداشتم و سرم در حال انفجار بود یخوب  حال

خودم   یرادمان را رو  یرهی خ  ینگاه ها  یاز گاه  هر

  یچشم م کردم،یاما تا سر بلند م کردمیحس م

 . دی دزد

م   یاتاق برا یماندن نداشتم و هوا شتری ب ی حوصله

  . ن بود یسنگ

 ه،یبا بق  یاز جمع و خداحافظ   یعذرخواه  از بعد

  . رفتم رونیب  ایهمراه خاله در 



  . در راهرو بود پدرم

کلمه درک از  کیغ از  یذهنم بل بشو بود و در در

 569و همکارانش زدند .  نیکه مع  ییحرفها

  : سمتم آمد و خطاب به من گفت بابا

  کرج؟؟ یریم_

  .آره_

  !عمارت؟ یبمون یخواینم ی عنی_

بشه بابا. تازه چند وقته آرامش گرفتم  ی بمونم که چ_

  .بشه ریدوباره ذهنم درگ خوامینم

  : ن آمد ییو از موضع اش پا  دیکش  یآه  بابا

  !!یباشه دخترم هر طور راحت _

 یعمو حام ی شدم که صدا نیافتادم و سوار ماش  راه

  : باعث توقفم شد

  ! ز؟ی_کجا دن یحام

 ک یخم شد و سرش را در نزد  نیماش  یش رو ی 

  . ن بود آورد ییشه که پا  ی



  .کرج عمو رمیدارم م_

  به سر رادمان اومده؟؟ یچ  یبدون یخوا ینم_

  خواستم؟؟ یگفت نم  یم یکس چه

م مهم  یفکر کنند برا  خواست یاما دلم نم خواستمیم

  . است

  !داشت؟ یبه من چه ارتباط  اصال

ساده بود  یدختر عمو و پسر عمو کیو او اکنون  من

  !!م ی

 570.  ستینه برام مهم ن_

  : متعجب شد یحام

ست؟؟ قبال شوهرت بوده  یمهم ن یچ  ی عنی_

  !!دختر

  : مهمان لبم شد پوزخند

  . ستین گهیاالن د  یبوده ول ی گیم  یخودتم دار_

. خواهش م  یخبر  یاتفاق ها افتاده که تو ب یلیخ زیدن_

  !!کنم ازت زود قضاوت نکن ی



  ! عمو؟ یچه اتفاق_

همه  یمن، جلو  یرو ین که تو  یبزرگتر از ا اتفاق

  !خواستمت؟ یگفت نم

  : ن ام گفت ی شیتوجه به سخن پ یب

  .س اومدن  یپل ی روهای ن یتو نبود _

  : پررنگ شد پوزخندم

کنن؟ !   یخوان رادمان رو زندان ی. مدمشونیاتفاقا د _

  داره!؟ به قول یبکنن !! به من چه ارتباط یخب زندان

خربزه م  یکه خودش کرده. هرک هیکار  نیمع  همکار

!! اون موقع که به نهی شی لرزش هم م   یخوره پا  ی

  من

ام از شغلم، حاال هم با   یآره من خالفکارم و راض گفت

  ف ببره آب خنک  یتشر تیدر کمال رضا  دی

  . بخوره

  هین عمارت تا بق ی_تند نرو بچه!! با خاله ات بریحام

  .انیهم ب 

  : را در هوا تکان دادم و لجباز گفتم دستم



عمارت تازه چندوقته آرامش گرفتم. رادمان  رمیمن نم_

  .یاعل   یرو هم خدا شفا بده. 

را باال دادم و  شهیش زدیکه غر م  یتوجه به حام  یب

  . ت کرج راه افتادمسم

  . نگاهم کرد یرچشمی ز  ایدر خاله

 571اما دو دل بود .  دیبگو  ی زیچ خواستیم  انگار

  : به جاده و مردد گفت رهیخ

 یدرباره  یی  زایچ هی مارستانیب  یمن تو زمیعز_

  ...که دمیرادمان شن 

  . بسه خاله لطفا ادامه نده_

  .تو هم یبدون  دی با  یول زیدن_

 : م در هم گره خوردند یابروها 

. نه درباره  ایبدونم خاله در یزیخوام چ  یمن نم_

 ی دیشن مارستانیب یکه تو یرادمان نه نگار . هرچ

  رو



به من  گهیرادمان د  یمن بازگو نکن. زندگ  یبرا

  . نداره یربط 

به خانه باغ  دنیسکوت کرد و من بعد از رس خاله

  م را یحرف به اتاقم رفتم تا لباس ها  یآقاجون، ب

  . استراحت کنم یکنم و کم ضی تعو

  . گالره کنسل شده بود و خانه در سکوت بود تولد

  .دمیتخت نشستم و زانوانم را در آغوش کش  یرو

از  یکه به سرش آمده بود لحظه ا  ییرادمان و بال فکر

  . شدیالم دور نم  یخ

  ای ایغرورم را خفه کنم و از خاله در توانستمیم  کاش

  .بپرسم که چه بر سرش آمده یگر یهر کس د 

  . عقلم بود ین بار نوبت سرکش  یظاهرا ا اما

  : قلبم فشردم و زمزمه وار با او سخن گفتم یرو دست

نه که  یبه خاطر توئه!! واسه ا کنمیم  ی من هرکار _

  . اگه یو له نش ی. دوباره نشکنیدوباره درد نکش 

حفظ   لشیکردم فقط و فقط دل یمحل یبهت ب  امروز

  از امروز تا دونمیم دیآرامش خودت بود . گرچه بع



 نیهر دومون دوباره رنگ آرامش رو بب   یثانو اطالع

  .بگذرونه ری. خدا خودش به خ  می

 رهیخ  یو از پشت قاب پنجره به ماه نوران دمیکش دراز

  .شدم

 572بعد خواب چشمانم را ربود .  یقیدقا

  . شدم داریام ب ینیدر ب  ی زیبا فرو رفتن چ صبح

م را از هم فاصله دادم   یکردم و اخم آلود پلک ها ینچ

  یکه رو یرا با لبخند پت و پهن یکه عمو حام

  .دمیسرم د  یبود، باال  صورتش

  : دار گفتم خش

  ؟؟یکن  یم کاری چ نجایعمو؟! تو ا_

  . سالم کیعل_

  افتاده؟؟  ی!! اتفاقیسوالم رو جواب نداد _

 هیخل ام  ی! ؟ اومدم به برادر زادهینه چه اتفاق  _

  . بزنم یسر



نبود  ادتین شش ماه که کرج ام  یا یعجب !! تو_

  !؟یافتاد برادر زاده دار ادتین امروز  یبعد هم

خفه بابا پاشو دست و صورتت رو بشور باهات حرف _

  .دارم

 یبه رادمان برم زیهمه چ دمیته ماجرا را رفتم و فهم  تا

 . گردد

  : دمیسرم کش  یو پتو را رو  دمیچرخ 

ممنون ازت برگرد  یندارم. شما هم سر زد  یمن حرف_

  . تهران

  : زد میبه پهلو  یآرام مشت

  !! زر نزن بابا  نمیپاشو بب _

گفتم و سرم را چرخاندم که در اتاق باز شد و مع  یآخ

  . وارد اتاق شد نی

  : گشاد شدند چشمانم

 573داداش؟!  یکنیم  کارینجا چ  یتو ا_

  : باال انداخت یجلو آمد و شانه ا نیمع



  .اومدم به خواهرم سر بزنم_

  :دمیخند   ناباور

  !!دارم من ی ش مهربون   یخو لال اکبر!! چه قوم و_

  : نگاهم کرد چپ

  .چقدر سرم شلوغه یدونیننداز خودت م کهیت_

  . دونمیبله م _

تخت بلندم  یم برداشت و از رو   یپتو را از رو یحام

  :کردم

سرش   ریخرس گنده خ کشهیخجالتم نم  گهیپاشو د _

  .مثال مهمون اومده براش

رفتم و در لحظه آخر   رونیو خمار از اتاق ب  جیگ

  : ن گفتم یو مع  یبرگشتم و رو به حام

ن  یا یاگه برا یچشم ول یکرج قدمتون رو  دیاومد _

  ن یبهتره هم  دیکه درباره رادمان حرف بزن دیاومد 

  ی زیچ خوام یتهران . من اصال نم   دیبرگرد  حاال

  .درباره رادمان بشنوم



نفر قول  هیچون به  می!! ما اومد زی_ بس کن دن نیمع

؟!   یم. بعدشم، آخرش که چ یون یم، بهش مد  یداد 

  تو یعنی

  شوهر سابقت چش شده !؟ یبدون  یخوا ینم

  . ک نفر، رادمان است یکردم منظورش از  حس

ست . به من چه که چطور   ی_نه اصال برام مهم نزیدن

جز   ینسبت چی گه ه  یر خورده؟ ! من و رادمان د  یت 

  هی

م. خدا هم اون  یساده ندار یعمو و پسر عمو  دختر

  .نفر رو شفا بده هی

ن به قلبم وصل م  یسنگ یگفتم وزنه ا یکلمه که م هر

 574. شدی

  . س شدم  یرفتم و وارد سرو رونیب

  یماجراها یی بازگو  یبرا انیهمه اصرار اطراف  نیا

  . کردمیمربوط به رادمان را اصال درک نم 

  ! گفتند؟ یبه من م دیبا  چرا

  داشت !؟ یمن چه ارتباط به



جز هم خون بودن با هم  یچ نسبت  یه  گریکه د  ما

  . مینداشت 

م آماده کرده   یکه مادربزرگ برا یصبحانه ا مختصر

  . بود را خوردم

خانه رفتند و حرف به گل ی و پدربزرگ ب  مادربزرگ

  . در هال، منتظر من نشسته بودند ی و حام  نیمع

 یدست شیخچال گذاشتم و پ  یکره و مربا را در  ظرف

  . ها را شستم

  : م زد یصدا یسمت اتاقم پا تند کردم که حام  به

  .ن یا بش یب زیدن_

  ... _من حرف هام رو بهتونزیدن

  :ساکت شدم نی مع  ادیفر  با

ما رو بشنو تا به   ین و حرفا یبش ایب  زادیمثل آدم_

  . زور متوسل نشدم

  .هم فشردم و ناچار نشستم یم را رو  یها  پلک

  ! که چه؟ آخر



  .دمیفهم یم دیروز با  کی  بالخره

 575.  شنومیم_

زانوان اش گذاشت و  یرا رو شیآرنج ها  یحام  عمو

  : به جلو خم شد 

  ریها ت سیباند نگار با پل ی  ریدرگ ی_رادمان تویحام

  . نگار کشته شد یخورده. خداروشکر زنده موند ول

بود که  یکه معلوم بود از اولش . کار نی_خب ا زیدن

  . باند قاچاق یتو  رفتیم  دیرادمان خودش کرد . نبا 

باند قاچاق نگار و خانوادش   یرادمان تو   ی_ول یحام

  !! نبود

  :هش کردمج نگا یجا به جا شدم و گ  یکم

  ! ؟یچ  ی عنی_

  . بود ی_رادمان در واقع نفوذ یحام

  !؟  ی_نفوذ زیدن

  _آره . مأمور مخفنیمع ی 

  .بوده ما



  . کردم لیبهت سرم را به چپ متما   با

  ؟؟ ی چ یعنی_زیدن

نگار بود، همه  شینکه تمام مدت که پ یا یعنی_یحام

 نیو همکاراش بود و اون به مع  نیمع  یاش نقشه 

  نا یا

 . داد یم  اطالعات

 یاجبار رفت تو  ی_در واقع رادمان اولش از رونیمع

  خالفکارن، به دیفهم  ینگار اما بعدش وقت ی الیو

وانمود کرد  یاصول ینقشه هیاطالع داد و طبق  من

  دم و دستگاه شون یدوباره عاشق نگار شده تا تو 

  .بدن و از اونجا بتونه به ما خبر بده راهش

  . تر هم شدم جیچ، گ  یه دمیچ که نفهم یه

 هیواسه  ی عنیفهمم آخه اجبار چرا؟؟  ی_من نمزیدن

 یمن رو ول کرد؟ ! بعدشم مگه رادمان پل تیمأمور

  سه

  شده؟؟ یمأمور مخف  که



خالفکارن وارد  دیرفت و فهم نکهی_ نه . بعد از ا نیمع

  اما اون ستین  سیشد . درسته پل تیمامور 

دم و دستگاه نگار   یفرد به ما بود که تو نی کتری نزد

 576و پدرش نفوذ داشت . 

  : دیلرز یم  میگرفته بود و صدا بغضم

 هی! چطور دلت اومد بخاطر  ؟یکن یخواهرت باز  ی 

  چیه ه ک تیمامور

 تو چطور دلت اومد با زندگ نیمع_

  یبه من و رادمان نداشت، ما رو خونه خراب کن یربط

  یت کوفت  یرادمان رو به اون مامور ی؟! چرا پا

  !؟ یکرد  باز

 نینداشتم و اگه ا  یقصد  نی همچ  چوقتی_من ه نیمع

  اتفاقات افتاد شرمندتم اما مجبور بودم رادمان رو

به نفع خودش هم  ینطور  یکنم چون ا ین باز یا وارد

 . بود

  !چرا به نفعش بود؟_



ه که فکرش رو   یتر از اون دهیچ یپ ی لیماجرا خ _

رو از زبون  اناین جر ی. به نظرم بهتره ا یبکن

  خودش

  . یبشنو

  !!عمرا_

  !! نکن رادمان همون رادمانه ی لجباز  زیدن_

  .مرده شناختمیکه من م ی!! اون رادمان ستین قبل ن 

 !! رادمان اون رادما ستین_

 را فشردم میقه ها  یشق یو من عصب  دیکش یپوف نیمع

.  

  .را مرور کردم زیبار همه چ  کیو منگ با خودم  جیگ

  شان در استخر چه؟؟ یعشق باز  پس

  !ه؟در عمارت چ  شان یها  حرف

  !اعتراف کرد نگار را دوست دارد؟ چرا

  !همه دروغ بودند؟ یعنی

  . بود دهیلرز شیهم واقعا دوباره دلش برا دیشا



رفتارش   توانستمیکردم نم  ی طور با خودم حساب م  هر

  . را درک کنم

  شیبرا یبه کنار، شکستن غرور من چه سود  نهایا

  !داشت؟

ن و پوچ   یبه فرض که رفتارش با نگار دروغ اصال

 577بود، با من چه؟ ! 

  ی زی است، پس چرا چ تیدر مأمور  دانستیاو نم  مگر

  به من نگفت؟؟

  .زنش بودم، محرم اش بودم من

  . بروز نداد ی زیاعتماد نداشت که چ  حتما

  :دادم رونیرا پرفشار ب بازدمم

ن  یه از اهمون بهتر ک کنم،یحاال که فکرش رو م _

  به من اعتماد یکه اول زندگ یآدم طالق گرفتم. کس

به درد من  رهیره و چرا م  یو بهم نگفت کجا م   نداشت

  . خورهینم

 کیست !!   یماجرا ن یهمه  نیا  یول  زی_دن یحام

  نیداره پا به ا  دونستیرادمان نم گم،یبار گفتم بازم م 



  !! زارهی م تیمامور

  : لبم به سمت باال کج شد ی گوشه

 یم  دیماجراست . اون چه با ین همه  یاتفاقا ا_

اون موقع که  دی. رادمان حداقل با  دمی رو شن دمیشن

  نگار من

  . گفتیرو بهم م زیکرد همه چ  یزندان رو

بود !! به جز من و  یسر    تی مأمور گمی_دختر م  نیمع

  !! شد یمطلع م  یکس  د یهمکارام نبا 

  : دمیکش  ادیخو فر تند

من چه زجر   نی دونی. شما مدونستمیم  دیمن با  یول_

استخر در   ینگار و رادمان رو تو یوقت  دمیکش ی

  حال

شما که خودتون خرد شدن   دم؟؟ یزدن با هم د  الس

  هم جزء  نای!! ا دنیعمارت د  یغرور من رو تو 

  !تش بودن؟؟ آره داداش؟ یمأمور

  . ه اش رو بگم ی_داد نزن تا بقنیمع



بود رو فهم  یضرور ینداره . من هرچ  یا هی_بقزیدن

  .تون رو هم خدا شفا بده ی. نفوذ دمی

  : دستم را گرفت یحام

 یسهل انگار  هیرادمان به خاطر تند نرو لطفا!!  زیدن_

  ونین مخمصه افتاد . من مد  یا یمن تو  کیکوچ 

  !!رادمانم

و عشق پل  ی ری عمو رادمان بخاطر جوگ  ری_نخ زیدن

ن  یکین مخمصه افتاد . آخه  یا یتو شیباز  سی

  ستی

بودن !؟   یتو رو چه به نفوذ  یبگه مرد حساب بهش

578 

 ی! م ؟یکنیم  یرو قر و قاط ی_دختر چرا همه چ نیمع

  عمر هین که  ینجات جون خودش و ا یگم ما برا 

نفوذ   میبهش دستور داد  افتهیزندان ن یها  لهیم پشت

  !!شه مونی

  :دمیکش   ادین فر   یمع همچون



. رادمان   نی گین !! همتون دروغ م یگیدروغ م _

که   نیعمارت گفت من رو نخواسته !! ا   یخودش تو 

  جزء

ن  یبگ دی تونین رو که نم  یتش نبود !! ا یمامور

رو به من  ناین . اصال چرا ا یدروغ بود و انکارش کن

  ن! ؟ یگیم 

  ! داره؟ یمن چه ربط  به

نه که اوال به اون بنده خدا قول  ی_ربطش به انیمع

  . کنم هیدادم تو رو توج

  : ت و ادامه دادگرف یبلند  دم

تهران و دوباره با رادمان  یبرگرد  دیدوماا، تو با _

  !! یازدواج کن

  :دمیوانه وار خند  یبلند و د  ناخودآگاه،

  !من با رادمان ازدواج کنم؟_

  : دمیک خند   یستریو دوباره ه دوباره

و اسباب   خوامتیصورتم گفت نم  یکه تو یبا رادمان_

  ! ؟یبود   میسرگرم



را در هم گره  شیم ابروها  یکالفه از خنده ها  نیمع

  . نثارم کرد یکرد و چشم غره ا 

نتوانستم لرزش تن و بدنم را   یول دمیکش  یبلند  نفس

  :کنم یکه نشات گرفته از حرص بود، خنث

ن مرد   ین که من دوباره زن ا ی نیخواب بب  یتو _

  .بشم

 یو حام نیمع  یتوجه به صدا زدن ها  یشدم و ب بلند

  .به اتاقم برگشتم

 یداغان بودند و دلم دوباره گر یو روانم حساب اعصاب
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م و اگر  یشدن چشم ها یعادت کردم بودم به باران ایگو

  . شدیروزم شب نم  ختم،ی ر یاشک نم 

  .در اتاق نشستم و زار زدم پشت

او ُمردم و زنده   یو از دور مدیدرد و رنج کش چقدر

  .شدم

 . بد تا کرد یلیبا من خ رادمان



و م  کردیمن را رها م  یطیچ شرا  ی تحت ه دی نبا

  . رفتی

دروغ گفته   ی وجود نداشت و حام یبودم اجبار  مطمئن

  که رادمان بخاطر اشتباه او مجبور به ترک من

  . است شده

  ! چ کدام بروز اش ندادند؟ یکه ه یچه اشتباه  اصال

  . مقصر بود زین برادرم

 یمامور  کیتنها خواهرش را به خاطر  یزندگ دینبا  او

  . دیپاش  یت از هم م 

 کی زیت است و همه چ  ی مأمور  دانستیکه م رادمان

  است چرا غرورم را له کرد !؟ یباز

  طالقم داد !؟ چرا

بوده باشد و او   یاز نظر رادمان باز دانمیم  دیبع گرچه

  . اد هندوستان کرده بود ی لشیهمان زمان دوباره ف

  !!یاش با نگار لعنت  یام نامزد  یا ادی

  . بدجور در حال عذاب دادن من بود یزندگ



بازگشت   یکردن من برا یکه در راض  ی و حام  نیمع

  توجه به یبه تهران شکست خورده بودند، ب 

دربزرگ و مادربزرگ، به سمت عمارت  پ یاصرارها

  . اخوان به راه افتادند

**** 

  : و چشم در کاسه چرخاندم دمیپوف کش  کالفه

خواد دوباره برگردم عمارت !!   یمن دلم نم ییبابا یول_
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به من حق  مارستان یکه در ب  شیبرخالف بار پ  بابا

  : ن بار مصمم گفت یانتخاب داده بود، ا

  . دخترم ور دل خودم باشه خوادیمن دلم م  یول_

  .ن ینکن  تیستم اونجا توروخدا اذ  یراحت ن_

  احوال ضین مر  

ن که چون رادمان  یا الی خیبرگرد بابا !! ب  زمیدن_

 . بزار میبرگرد  یخوا ینجاست تو نم یا

  . نم یهمه بچه هام رو دور خودم بب یآخر عمر  نیا



  :دمیحرفش پر   انیکرده م  بغض

  .خدا عمرت بده_

سال  ستیاز تو دور بودم . ب یدخترم من به اندازه کاف_

  ازم جدا اریاخت  ی!! اگه اون بار ب ستین  یکم زیچ

نباش!! برگرد  مونیین بار خودت باعث جدا یا ،ی شد

  یتو یوقت  رمیو دل منم خوش کن. بزار جون بگ 

  . نمتی  بیم  عمارت

  ... اما بابا_

و اما و اگر نداره فدات شم . رادمان بد کرده   یول_

  . منم حقدونمیم کرد،یترکت م  دی. نبا  دونم یباهات، م

خودته و  ینبخش. زندگ  ای ندارم که بگم ببخش  دخالت

  برگرد گمیام دست خودت . من فقط م  یچ یو ق  شیر

  !! نیجمع خونوادت . برگرد هم به

  .کنمی فکرام رو بکنم خبرتون م _

  باشه !؟ زمیعز  ی گردی. برم  میفکر کردن ندار_

  . بود ضیمر  پدرم



  ریبرگردم که د  یموقع ای دلش را بشکنم  خواستمینم

  . نباشد یشده باشد و پدر

  :پچ زدم لمیهم فشردم و برخالف م  یپلک رو  درمانده

  . گردمیباشه ...برم _

  .خدانگهدارت بابامنتظرتم . _

 581را قطع کردم که پدربزرگ گفت :  تلفن

  !گفت؟ی م یپدرت چ_

  . برگرد عمارت گفتیم_

 : ح اش را برداشت یمحمد تسب  بابا

قدمت   یکه بخوا ینجا خونه خودته بابا و تا روز یا _

  چشم منه. اما االن که پدرت ازت خواسته یرو

  شتریب  خوادی برو تهران. حتما دلتنگته و نم ،ی برگرد

  شوهرت دنی. درسته با د ین ازشون دور باش  یاز ا

ن  یتر از ا یقو   یلیباشه تو خ ادتیاما  یکشیم عذاب

  ن روزها رو پشت یسخت تر از ا ییو روزا  ییحرفا



باشه دخترم !! هر   ادتین رو  ی. ضمنا ا یگذاشت سر

بار خطا رفته و  کیو  تهیزندگ  یکه تو یآدم 

   مونه،یپش

بار بهش فرصت  کیهمون  یو فقط به اندازه فقط

  . چون اگه فرصتشتری دوباره بده!! نه کمتر و نه ب

 شیو اگه فرصت ب ادیبه بار ب  یمونیممکنه پش  ی ند

  یبهش اجازه  یدر واقع دار ،یبار هم بد  کیاز 

  .ی دیم سوءاستفاده

صورت آقاجون به   دنیرا تکان دادم و بعد از بوس سرم

  . را جمع کنم لمیاتاق رفتم تا وسا

بود و آهسته گر   ستادهیدر ا یبا قرآن جلو  مادربزرگ

  . کردیم هی

  :کردم و با غم گفتم بغلش

تو  شمی و دوباره پالس م رمینم یکن  ینطوریا_

  !! خونتون ها

ش من و آقات   یپ نجاینرو مادر بخدا که از خدامه تو ا_

  .یباش 



کننده و  ریدلگ  ینقدر حرفا یبابا ا یقربونت برم ول_

  ازشون دور نیاز ا شتریاد ب   یزد که دلم نم نیغمگ

 . مراقب خودت و حاج محمدت باش مامان بزرگ باشم

.  

قرآن با  ریو پس از رد شدن ز دیام را بوس  یشانیپ

  .کردم و سمت تهران راه افتادم یآقاجون هم خداحافظ

  . استرس ام دوبرابر شد دمیعمارت که رس  به

نشان دهم و چه  یدر برابر رادمان چه واکنش دانستمینم

  .م یبگو

  !داشت؟ یبه او چه ارتباط  اصال

 582فقط بخاطر پدرم برگشته بودم .  من

شدم و چمدان   ادهیپ  کلنجار رفتن با خودم یاز کل بعد

  . کردم یاط عمارت را ط  یبه دست ح

و  ستادمیدرست پشت سرم، ا  ییپا یصدا دنیشن با

  یمرد  ینه  یبه عقب برگشتم که سرم به س دهیترس

  . کرد برخورد



  ی حهیبودنش با من، را بهیکه با وجود غر  ی مرد

آشنا   میبرا بیتنش مخلوط شده با آن عطر ناب، عج 

  . بود

  !! آشنا یبه ا  یغر

 یناگهان  یلیرا از دست داده بودم که رادمان خ تعادلم

  .افتم یبا دست آزادش کمرم را گرفت تا ن 

  . م سخت شد و تنم به لرزه افتاد یبرا دنیکش نفس

  .دهانم را قورت دادم و سرم را بلند کردم آب

گردنم را کج   یو مجبور بودم کم  دی رسیام به او نم قد

  . نم یکنم تا چهره اش را بب

صورتم را  یرنگ اش اجزا   یقهوه ا یمردمک ها   با

  را به هم دنمینفس کش تمیگذراند و ر  یاز نظر م

  . ختیریم

از زخم   یشده بود و رد کمرنگ یچیاش باندپ  ی بازو

  . صورتش به جا مانده بود یها 

  . کرده بود رییاما تغ  نگاهش



  دمشیکه در عمارت همراه نگار د  یبار نیآخر  مثل

  . نبود

خو   یبه آن روزها  هیم اما شب یبگو توانستمینم  قیدق

  . ب گذشته بود

  کردیکه مرا از عشق خود سرمست م ییروزها  همان

  . از داشتن او بردمیو من لذت م 

ن انداخت و قلب   یاش در گوشم طن ی رایبم و گ یصدا

  . کرد یجنبه ام باز شروع به سرکش یب

.  یخودت خوش اومد  ی!! به خونه ریبه خ  دنیرس_
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ک گام عقب کش   یبر خود مسلط شدم و  یدم بلند  با

  .و دستش را از دور کمرم باز کردم دمی

  : لبم پچ زدم یعقب رفتم و با پوزخند رو عقب

  ... ممنونم_

ن ام را  یشیپ   یدر چشمانش زل زدم و جمله  بدجنس

  :ادامه دادم

  !! پسرعمو_



  ! ز؟یدن_

  : ستادمیا

  بله؟؟_

  .م یباهم حرف بزن دیبا_

م با هم عموزاده!! من و شما حرف   یندار یما حرف_

  ن یسقف هم  ری. زمیزد  شیوقت پ یلی هامون رو خ 

  !! عمارت

ماجرا رو   شتریبهت گفتن ب  نیو مع  ی حام دونمیم_

  و الزمه سادمیوا  زیهمه چ یاما من مرد و مردونه پا

  ...زمیافتاد عز ییدور خودمم بهت بگم چه اتفاقا کی

  :دمیحرفش پر  انیرا باال آوردم و م  دستم

ستم پسرعمو!! من فقط   یشما ن زینه نه نه من عز _

  !! شما و خواهر دامادتونم. تمام  یدختر عمو

  . کردم یدور را استفاده م  ین نسبت ها  یقصد ا از

ن  یو خدا عاقبت ا یدور لجباز   یبودم رو  افتاده

  . کند ریم را به خ  یکارها



 584اش قفل شد و جلو آمد .  فک رادمان

  : م را گرفت یو بازو دیام رس  یقدم کی به

  !؟ ی دیچرا عذابم م_

  .نگاهش کردم یو خنث سرد

  . ه داده بود یبه من درد را هد  او

خودش به   یمن هم بتوانم به اندازه  دانستمیم دیبع  اما

  .او درد بدهم

ها   یی زای! تو خودت مسبب تموم چدم؟یمن عذابت م  _

  !! عالوه بر خودتیکن ی تحمل م یکه دار یهست یی

  .یعذابت کرد  کیرو هم شر  من

  : لبم کج شد ی گوشه

  !! حاال من مقصر شدم؟! بابا دست خوش_

حق با توئه !! من هرچه کردم خودم کردم. خودم کردم  _

  ا و یکن!! ب یکه لعنت بر خودم باد !! اما تو خانوم

رو بشنو . بزار ماجرا رو از روز اولش برات   حرفام

  !! بگم. بگم و بگذر از من



شدن   دهیاز د  المیخ  یعمارت نگاه کردم و وقت  به

م را از چنگش   یراحت شد، بازو یمان توسط اهال 

  رونیب

  : گفتم نهیو دست به س  دمیکش

!   ؟ی!! بعدش چ  دمیحرفات رو شن می کنی فرض م_

  ! مهر متارکه از شناسنامه شه؟یمثل قبل م مونیزندگ

  ! شه؟یپاک م  هامون

  :دمیقلبم کوب یام را رو  مشت

! چسبن؟یهاش به هم م  کهیوامونده دوباره ت نیا_

  !شه؟یمن مثل روز اولش م یغرور له شده 

  . و من دوباره بغض ام گرفت کردیسکوت نگاهم م  در

 585خوش نشست :  میهم قلوه سنگ نامرد در گلو  باز

مثل روز اولش   یچ ی. ه شهیرادمان !! نم شهینم_

مون، نه شناسنامه هامون. قلب من  ی. نه زندگشهینم

  هم

هاش  کهیو از نو ت یکه بندزن بش ستیشکسته ن   ی 

  با من رادمان !! نه ی. بد کرد  یرو بهم بچسبون 



  نیچ

ن کاخ  یا یاگر اومدم تو بخشم.  یو نه م گذرمیم

ضه و نم   ینحس فقط بخاطر پدرم بود که قلبش مر

  از خوامی

 یاون گذشته  یادآوریبدم. لطفا با حرفات و  دستش

  و رادمان دو زیهمون دن میعذابم نده. بزار بش  یلعنت

  .باهم نداشتن یچ صنم   یکه ه شیپ  سال

  : ن انداخت ییرا چنگ زد و شرمنده سر پا  شی موها

خدا   ی. اما به خداوند دونمیببخش من رو!! بد کردم م  _

  !! قسم مجبور بودم

  . گرفتم شینگفتم و راه عمارت را در پ  یزیچ

ن کلکل ها و بحث  یها بود خسته شده بودم از ا مدت

  .هودهیب یها 

 اقم شدمات یکردم و راه  یخوش و بش کوتاه  یاهال با

.  

عمو محسن خوشحال بود اما هنوز هم با من  زن

  . کردین رفتار م  یسرسنگ



  . تخت پرت کردم و چشمانم را بستم  یرا رو خودم

  . خوردیک اسم چرخ م یذهنم فقط  در

  !!رادمان

  . را به چپ و راست تکان دادم سرم

کنم اما  ین به بعد کنار رادمان زندگ یقرار بود از ا من

  زن و شوهر کیفقط به عنوان دو عمو زاده، نه 

  .شده جدا

خودم و از همه مهمتر دل وا مانده ام را سرکوب   دیبا

  .کردمیم

**** 

  چکسیگذشته بود و من حاضر نبودم با ه یروز  چند

 586خود رادمان در مورد آن اتفاقات حرف بزنم.  یحت

ام خوشحال بودند از آمدن من به عمارت اما  خانواده

  صحبت کردن درباره اتفاقات یبرا ی آنها هم رغبت

  . نداشتند گذشته



رادمان بارها از من خواست به حرفش توجه   نکهیا  با

  کنم و ماجرا را از زبان خودش بشنوم اما من

  .نشدم یراض

نم دارم بودم که   ینه سرگرم شانه زدن موها یآ  یجلو

  . به در خورد یتقه ا 

  . محض باز شدن در، چشم در چشم رادمان شدم به

  . نگاهش همچون سابق شده بود رنگ

  .قدر سوزان، همان قدر عاشقانه همان

نه ام سر  یس یقفسه  یاز چشمانم به رو  شیها  لهیت

 . خوردند

  : گفتم یو جد  دمیم را باال کش لباس ی قهی

  ؟؟ یداشت یبله پسر عمو کار_

  : ه گاه در کرد ی را تک دستش

  .باهات حرف بزنم یاومدم دو کالم جد _

  در چه مورد؟؟_



ازش فرار   یکه چند روزه دار ی زیدر مورد همون چ_

  .یکن یم

حرف ها  دنی به شن یلیاوال من فرار نکردم دوما تما _

  .شما ندارم ی

  : وند داد یرا به هم پ ابروانش

  .!! چون به تو هم ربط دارهیحقته بدون  نیا  یول_

نداشت، االن  یکه حقم نبود و به من دخل ی شب عروس_

  ! حقمه؟

 587!!  زیگذشته رو نبش قبر نکن دن_

وانه ام کند   یخوب بلد بود چگونه مرا بنامد که د  او

 را محکم در دست گرفته بودمافسار قلبم  گریاما من د 

:  

  یموافقم پسر عمو . بهتره گذشته رو نبش قبر نکن_

  !!م

  .را بستم و قفل کردم در

شست و اشاره ام را دو طرف چشمانم گذاشتم و  انگشت

  . فشردم



 صدا برگشتم ی به سو  ی زیشدن چ  دهیکوب  یصدا با

.  

آمد و ناگاه  یم یوار یاز کمد د  یناهنجار  یآوا

 . سکوت شد

 ،یدر مخف   یقفل شکسته  دنیرا باز کردم و با د  کمد

  . آه از وجودم برخواست

کرد  یدر حال عبور بود و مراقبت م یبه سخت رادمان

  . خورده اش ر ی ت یاز بازو 

  : دمیغر

  ! اتاق من؟ یتو  یاومد  یبه چه حق_

  : آمد رونینه ام زد و از اتاقک کمد ب  یتخت س آرام

بار ازش  هیحداقل  دیبا  یزیبالخره مخترع هر چ _

  !!استفاده کنه

  !!حاال نیهم  رون یبرو ب _

  . کرد و سر باال انداخت ینچ

  :قد علم کردم ش یاش شدم و جلو کی نزد



چرا دست از سرم برنم  ؟؟ی خوایاز جونم م  یچ_

ن من و تو تموم شده.  یب   زی؟؟ رادمان همه چ یداری

  ن یا

 588بفهم لطفا!!  رو

ان   یو در م  دیتوجه به سخنانم دستم را کش یب

  . بازوانش حبس ام کرد

  یرو یاش، انگار سطل آب  یحرکت ناگهان نیا  با

  . شد ختهیسرم ر

بردم و سپس تقال  ادیرا از   دنینفس کش ه یچند ثان  یبرا

  . کردم تا از خودم دور اش کنم

  !! قول داده بودم که خودم را نبازم من

اما  می ستیبه هم محرم ن  میباز کردم که بگو  لب

  . برد میموها  انیمحکم مرا چفت خودش کرد و سر م

  : گرفت یبلند  دم

  .م یاز نو بساز می تونیم_

  . اش روح و روانم را مدهوش کرد ریدلپذ   ی حهیرا

  : دمیو درمانده نال  ناتوان



  .م یتون ینم_

  : دار کنار گوشم لب زد خش

  !! کار نشد نداره عشق من_

  دم؟؟یشن درست

 مرا عشقش خطاب کرد؟؟  او

  . شد  بیتخر کبارهی جانم به  تمام

  : افتمیشرت اش کردم تا ن یرا بند ت انگشتانم

خروار   ری!! عش ق تو االن زستمیمن عش ق تو ن _

  . دهی ها خاک خواب

گوشم رساند و پر حرارت پچ زد :   یرا به هللا   لبش
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  یجوجه  یاز اولش هم فقط تو عشق من بود _

که تو   ییزهای چ یقسم که همه یقشنگم!! به اون باالسر

  ی

دروغ بزرگ بود . از   هی ی دیو شن  ی  دیمدت د  نیا

  !! عمارت نی تا ا  ریپدر نگار بگ  یالیو   یاتفاقات تو 



  : زدم یصدادار پوزخند

اخوان.  ی نداره آقا یمن رنگ یحنات برا  گهید  _

  یذهنم کدر و لکه دار شده . ه یتو  رتیبدجور تصو

  چ

من نسبت  دیکه د  شهیباعث نم  یاتفاق چین و ه   یتضم

  . به تو عوض بشه

  .و باعث شد به خود بلرزم دیبوئ  قیرا عم  گردنم

 لعنت  ی 

 ق کار بلد، 

  . من به دستش افتاده بود قل

  !! شهیم_

  . رادمان !! برو عقب  شهینم_

  . یتو بخوا  هیفقط کاف شهیم_

  . خوامیاما من نم_

  چرا ُعمرم؟؟_

  . علت کی به هزار و _



  . او جدا شوم اما مانع شد اش زدم تا از پس

بخ  یهوا به جا  یان جدل مان مشت ام ب  یدر م ناگاه

  . خورد شیها هی

  . گفت و خم شد یآخ

 ین بلند  یدهانم گذاشتم و ه یشده دستم را جلو  هول

  .گفتم

در هم  یکرد و با چهره   شیرا بند بازو  انگشتانش

  : دیرفته اش نال

  .دختر یکارم رو ساخت_

 590 ؟؟یحواسم نبود . درد دار دیببخش _

ام باز  هی. فکر کنم بخ کنمیخون رو حس م  یگرم_

  .شده

  .تخت نشاندم اش یو رو دمیدستش را کش دهیترس

را برداشتم و کنارش جا   هیاول  یکمک ها ی جعبه

  . گرفتم



بودند،  شیبازو   ییها در قسمت باال هیبخ  یجا  چون

  . اش را درآورد شرتی مجبور شد ت

و خوش   یقو یباالتنه  یکرد رو دایسوق پ  نگاهم

  .تراش اش

دهانم را قورت دادم و رو گرفتم که مبادا وسوسه  آب

  . شوم

 خودم را ببازم دیکه من نبا  کردمیبا خود زمزمه م مدام

.  

  .زخم اش را باز کردم یدقت چسب رو  با

اش باز نشده  هیبخ یول  شدیم هدیخون د  یا  لخته

  . بود

  : دیهوا از دهانم پر یب

  ؟؟یخورد   ریچطور ت _

پش  دمیکه پرس  یمهر نگاهم کرد و من از سوال پر

  .شدم مانی

  : به بستن زخم اش کردم که گفت شروع



 یاتاق مشغول سرگرم کردن نگار بودم تا پل هی یتو _

 ام،   یس ها برسن . ارسالن که بو برده بود من نفوذ 

ک کرد . نگار ُمرد اما من    یو به من و نگار شل اومد

  .فرار کردن نیسالم موندم. بعدشم با نگ 

ارسالن خواهرش رو  دونهین م یچرا آخه؟؟ نگ_

 کشته؟؟

 زیعز  گمیرو برات م  زینه فکر نکنم بدونه . همه چ_

  .ه فرصت بده یدلم. فقط بهم 

 591که زد گفتم :  یبه حرف تیاهم یب

  ؟؟یچرا بهم اعتماد نداشت _

  .داشتم_

  ؟؟ی ریم یدار یچ  یبرا  یچرا بهم نگفت _

  . مجبور بودم_

طالقم  یشد   یچرا راض ی  دونستیتو که ماجرا رو م_

  ؟؟یبد 

  . مجبور بودم_



  :دمیداد کش  ی عصب

ورت کرده باشن به که مجب  ید بس کن !! مگه بچه ا _

  ؟؟ یانجام کار 

  یارزشمندم در م یزایچ  ی لیخ  یاما پا  ستمیبچه ن _

حفظ شون به اجبار هم که شده   یبرا  د یون بود . با 

  بود تن

  .دادمیم  هیبق  یخواسته ها   به

به درخواست ورودت به اون  ینه بگ یتونستیم_

  !! یکوفت  تیمأمور

 الیو اون و  ت یمن به خواست خودم وارد اون مأمور _

  . زینشدم دن

به  ،یبه خواست خودت من رو اونجا عذاب داد  یول_

  به ،یکرد  کمیهمه کوچ  یخواست خودت جلو 

 یبا نگار تو  تیخودت با لبخند و رضا  خواست

  ...استخر

 ی مجال ادامه دادن نداد و اشک از چشمانم سراز بغضم

  . ر شد



 ی نهیپشت گردنم نشست و سرم را به س  دستش

  : اش چسباند یعضالن 

من فقط تو رو دوست دارم . فقط  یحضرت عباس زیدن_

  کردن غهیص ی. اون ماجرا خوامتیکه م  ییتو

اون چ  یو ازدواج من باهاش دروغ بود . حت  نگار

هم همهشون صحنه ساز   ی  دیاستخر د   یکه تو ییزای

  ی

  . بودن

باور کنم؟؟ قسم   قایرو دق ی!! من چ  یگیدروغ م _

  دم خروس رو؟؟ ایحضرت عباست رو 

اجبار  ین مدت از رو  یا  یکردم تو  ی من هرکار _

و  یاون لحظات مشترکم با نگار که تو یبوده حت 

  الشی

  .ی دی د

 592ن گفتم:  یف نیف  با



ن   یبشنوم. حالم از ا یزیچ  خوامیبس کن رادمان نم _

خوره. پاشو برو ب  یبه هم م  یتکرار یحرف ها 

  رونی

  . خوادیم  ییتنها دلم

  . تا آخر حرفام رو بزنم یکه بزار رمی م یبه شرط_

  . خوامینم_

  .رمیپس منم نم_

  . رمیباشه من م _

 یشدم اما مچ دست ام را با قدرت گرفت و مرا رو  بلند

  : نشاند شیپاها 

  .رو زیبمون و تا آخر بشنو همه چ_

ندارم . تو فقط با  دنیشن  یبرا یلیچون تما  مونمینم_

  .رادمان یمن رو گول بزن  یخوا یقشنگت م یحرفا

  . قت رو بگم یکه حق خورمیقسم م _

  : گفتم یشمرده و عصبان شمرده

  . خوام...گوش...بدم یمن...اصال... نم_



شدم که دستانش دور شکم تخت ام حلقه شدند و از   بلند

  .پشت در آغوشش فشرده شدم

و التهاب تن اش باعث گر گرفتن کمرم شد و نفس  گرما

  . ام بند کرد نهیدر س 

  :دمیغضب خروش  پر

که من  ی ستیول کن من رو رادمان انگار ملتفت ن _

  . م یستی م و به هم محرم ن یبه ا یغرو تو دوتا 

  . ن که به د ل تو محرمه 

غه و عقده؟ ! اصل د ل   یفقط به ص   تی مگه محرم _

 م

  . بفرما !! زبون چرب و نرمت باز به کار افتاد_

  . شد یو هرم بازدمش بر شانه ام خال دیخند  مردانه

 یسرم را به د  خواستیشده بودم و دلم م   ی عصب

 593م بکوبم .  یوار رو به رو  

بند  ریکتف ام نشست و سر انگشتانش ز یرو دستش

  . ن افتادند ییو از شانه ام پا  دندیام لغز راهنیپ یها



گرفت و تب دار کتف برهنه   یاش بر شانه ام جا چانه

  . دیام را بوس

لبش بر گردنم حال خرابم را خرابتر   یو گرما  رطوبت

  . کرد

  . بدنم باال بود حرارت

  :ام را از داخل دهان به دندان گرفتم لپ

  . نکن رادمان_

  : مماس گردنم تکان خوردند لبانش

  . دلتنگتم جوجه_

  . م نشستند ینوازش وار بر بازو انگشتانش

  ن 

ا و خشک اش که ت یزود از آن جلد جد  یلیخ  رادمان

 آمد و همان رادما رونیبودم ب دهید  نیقبل از ا 

  . شد سابق

کارها و حرف  نیقبولش نداشتم و ا  گریمن د  اما

 . کردند یتنها داغ دل مرا تازه تر م  شیها



 یقابل هضم نبود و با ا میهم رفتارش با نگار برا  هنوز

  در درونم ی  زیانگار چ یول  کردیم  یتاب  ینکه دلم ب

  . شدیام با او م یهمراه مانع

کاشت  ینرمک بر گردن و کتف برهنه ام بوسه م  نرم

 . کرد ینه چندان دور غرق م  یو مرا در گذشته ها 

 یشانیو بر پ دیاز آسمان چشمم چک  یباران قطره

  . رادمان افتاد

مان ن   نیب  یاما فاصله ا دیاز کار کش  دست

  . انداختی

اش نوازش وار بر گونه ام نشست و رد اشک را  شست

 594پاک کرد . 

  : گوشم را با لبان پر حرارتش نوازش کرد ی هللا

  !!نکن هیگر_

  . ابدیکردنم شدت  هیبود تا گر ین دو کالم کاف  یهم

  . دانم چه مرگم شده بود ینم

بازگشت رادمان را داشتم حال  یآرزو  ی که روز یمن

  بودم قرار گرفته و از دهی و د  دهیآنچه شن ریتحت تأث 



  .گرفتم یفاصله م رادمان

 : به سمت خود چرخاند و چانه ام را در دست گرفت مرا

  !ز؟ ینکن دن  هیگر   گمیمگه نم _

  .برو رادمان تنهام بزار_

  رادمان؟؟ ی 

 کجا برم زندگ_

 یرفتارات من رو  نیکلماتت، ا نیتو رو خدا برو . ا _

  .ندازن یم یلعنت یاد اون گذشته  

  ...من زیاما دن_

  :لبش گذاشتم یرو دست

  . برو_

سکوت از   یشد و بعد از اندک  قیدر صورتم دق غمناک

 . به اتاقش بازگشت یهمان در مخف 

**** 

سالن تنها نشسته بودم و مشغول کتاب  ی گوشه

  . خواندن بودم



با هم خوب    ادیشان ز انهیو زن عمو که هنوز م  مامان

  ینشده بود، به همراه مادربزرگ ظرف ها را م 

عقب افتاده   یکارها  یو بابا و عمو درباره  شستند

 595کردند .  یشرکت صحبت م

خلوت و کسل  یلیبعد از مزدوج شدن بچه ها خ  خانه

  . کننده شده بود 

ما به خارج از   ییحسام و خانواده اش قبل از جدا عمو

 . رت کرده بودندکشور مهاج 

 یو دو قلو ها هم که سر خانه و زندگ ی و حام  نیمع

  . شان بودند

 نیتنها جوانان خانه فقط من و رادمان و مت  انیم نیا

  .میبود 

در  ادیاوقات با دوستانش بود و ز شترین هم که ب  یمت

  . شدینم یعمارت آفتاب  

اما باز هم  زدندیبچه ها به ما سر م  یگه گدار نکهیا  با

  . سکوت غالب بود



  یکه رادمان به اتاقم آمده بود م  یروز از همان شب چند

  به دیمتوجه شد با نکهی گذشت و خدا را شکر مثل ا

و هضم کنم آنچه اتفاق   میا ی زمان دهد تا به خودم ب من

  . افتاده بود را

 را باال گرفتمتنم، سرم  یبر رو  یا هیپهن شدن سا  با

.  

  !!حالل زاده چه

  . بود ستادهیمقابلم ا نهیدست به س  رادمان

  : ام زد و با تمسخر گفت یکنار  یبه صندل یا اشاره

  اجازه هست؟؟_

  . نگاهش کردم که پوزخندش جان گرفت و نشست چپ

  : گرفت یق  یشانه ام آمد و دم عم یکی تا نزد  سرش

کنه  یت من رو مست م  یعطر لعنت  یبو  نیهوم!! ا _

  !!ز یدن

 596سمتم خم شد :  شترینگاهش کردم که ب چپ

  ن مار از لونه درارش رو راه انداخت . آره؟؟ 



 رادمان، زبو نیباز ا  ی  گیتو ذهنت م یاالن دار_

کردم بروزش   یام گرفت اما قورتش دادم و سع خنده

  .ندهم

  : دیباال پر شیابرو  یتا  کی

چشمات رو م   ،یکن  یم م یلبات رو قا  ی د رو لبخن_

  ! دلبر؟ یکن کار ی چ  یخوای

نگاهش کردم  یرو شده بود حرص شیدستم برا نکهیا از

  : گفت یو سپس جد  دیکه مرموزانه خند 

  ؟؟یبه حرفم فکر کرد _

  ! کدوم حرف؟_

 یانگشتانش را در هم قالب کرد و به پشت  رادمان

  : زد هیتک  یصندل 

تا حرفام رو بهت بزنم و   یه فرصت بهم بد  ی نکهیا_

  . ح بدم یرو توض یهمه چ

چرا دلم هوس  دانمیبشنوم اتفاقات را اما نم  خواستمیم

  . با رادمان کرده بود یلجباز 



  : گفتم یا انهیبه کتاب و با لبخند موذ  رهیخ

  : ند که یفرما یشاعر م_

دل  گهید   یی...جا  رهی د  ی لیخ ،یاومد  ریش د  

  یقشنگت اصال... تو  ی!! حرف ها رهیاس

  !!رهیدل نم  گو

ش باز چشم از کتاب گرفتم و به رادمان نگاه  ین با

  .کردم

اش نقش بست نشان از اخم و  یشانیکه در پ  یچروک

  . دیو خنده بر لبم ماس  دادیاش م  تیعصبان

  ر 

رو اعصابم پات  یدار یلیخ  گهید  یل یخداوک زیدن_

که   رمی گیخودم رو م یدارم جلو یلی. خ  یریم  ناژی

 از د

 597وارد نشم.  زور

  !!م یهم بدهکار شد  ی زیچ  هی دیببخش _

  : پلک زد ی عصب



من گوش بده . حضرت  یخانوم به حرفا   هیو مثل  ایب_

  ادیب دیوونه بشم اونوقت فقط خدا با   ید  یعباس

  !! بده ها نجاتت

  : گفتم یترس ساختگ با

  !!دمیگرخ یوا_

  : زد یچشمک

  . زمی عز  دمیرو هم نشونت م  یواقع دنیگرخ_

  . دیرا گرفت و کش  دستم

  .دمیم ترس  یاز عواقب حرفها  یلحظه ا   یبرا

و من در   ستادیرو به عمو محسن و پدرم ا  رادمان

  .رها کردن دستم بودم یتالش برا 

فم رو  یامشب تکل خوامی_عمو با اجازه تون م رادمان

  االن تمام ماجرا رو نیهم  دیبا زیمشخص کنم. دن 

  .بشنوه

  . بشنوم خوامی_ولم کن رادمان نم زیدن

  . گفتم یدستم را فشرد و ناخودآگاه آخ مچ



  : نگاه مان کرد و رو به رادمان گفت بابا

  ؟؟یکنیتش م یخواد بشنوه چرا اذ  یدخترم نم یوقت_

بدونه که من   خوامی!! فقط م کنمیتش نم ی_ اذ رادمان

  یدل رحم یاجبار بود، از رو  یکردم از رو  یهر کار

  م

 دونیرو م یه چخودت هم گهی. عمو شما که د  بود

 598!! ی

  : شانه پدرم گذاشت یمحسن دست رو عمو

با هم خلوت کنن. شا  زین اجازه بده رادمان و دن یحس_

  شد دوباره با یراض د،یرو که شن  تیواقع زید دن ی

  !! ازدواج کنه رادمان

 زده به عمو محسن نگاه کردم و با تته پته گفتم رتیح
:  

ن عمو!! من دوباره ب ...با رادمان   یگی م  یچ...چ _

  !!ازدواج کنم؟! عمرا

م  شتریانگشتان رادمان دور مچ ام هر لحظه ب فشار

  . رفتیو چهره ام در هم م  شدی



 گهیهمد  نقدریشما دوتا ا   یمحسن_دخترم وقت  عمو

  . دیازدواج کن دیلومه که با ن مع یرو دوست دار 

 : لبم به سمت باال کج شد گوشه

نه عمو، نه پسرت من رو دوست داره نه من اون رو _

  ن مکان اعتراف یهم یهمتون تو   ی!! خودش جلو 

  !! کرد

  حیبرات توض  یزارینم ی!! وقت گهید  نی_د هم عمو

  ن سوءتفاهم ها یاون روزش دروغ بود، ا یبده حرفا

دخترم . من ضمانت م  دیصحبت کن  دیاد . بر یم شیپ

  .نکنه  تتیکه رادمان اذ  کنمی

  . کردیبا فک قفل شده به بابا نگاه م رادمان

  : تکان داد یسر  بابا

که با رادمان ازدواج کنه که  نیا  یباشه اما نه برا _

  نکه یا ی. فقط برارهیبگ میاون فقط حق خودشه تصم 

 ادتینکن!!  تیرو بشنوه. ضمنا دخترم رو اذ  قیحقا

  .نره پدرت ضامنت شده



رفت که  یگفت و به سمت در خروج یباشه ا رادمان

  : باتعجب گفتم

  . ستیتنم ن رونیوونه من لباس مناسب ب ید  یآ_

سر به کاخ  هیم خوشگلم قراره  یر یم ن رونیب_

 599م.  یآرزوهامون بزن

 از واکنش اش دمیترس یاما م رفتمیدنبالش راه م عیمط
.  

 یخانه شد و بدون توقف راه اتاق خواب را در پ  وارد

  . ش گرفت و پس از ورود، در آن را قفل کرد

که نسبتا مرتب   یدهانم را قورت دادم و به اتاق  آب

  . شده بود نگاه کردم

جمع شده بودند اما هنوز هم کم   بایخرده ها تقر  شهیش

  . و پاش بود ختیر ی

  .شدن دستم حواسم را معطوف رادمان کردم دهیکش  با

با انتظارش را  یکه تقر یتخت رفت و با خشم   یسو

 . آن پرت کرد یداشتم، مرا رو



تخت کردم که بلند شوم اما  یدستم را بند لبه  هراسان

  . و پشتم را به تشک چسباند دینه ام کوب  یبه تخت س

 افکند مهیرا دو طرف بدنم گذاشت و بر تنم خ شی پاها

.  

اندام  یجثه اش بر رو  ینیقلبم باال رفت و سنگ  ضربان

  . قابل حس بود یمن به راحت  فینح 

گذاشتم و به عقب هل اش  شیشانه ها   یبر رو دست

  .دادم

به  کیصورتم را  یو با خشم اعضا  زدینفس م  نفس

  . گذراندیک از نظر م  ی

  : را با زبان تر کردم لبم

  . شمیرادمان بلند شو دارم خفه م_

  . شم یبلند م ی دیماجرا رو که شن ازیتا پ  ریس_

  :گفتم دهیکرده و ترس بغ

  . بشنوم خوامینم_

 600را کج کرد :  لبش



  !!یبشنو  یمجبور  _

دست  کیسرم برد و با  یرا باال  میدست ها  مچ

  : کرد رشانیاس

بگم   ستمیگم اما مثل پدرم ن یرو برات م ز یمن همه چ_

  و دوستت یباهام ازدواج کن چون دوستم دار

  دمیو قول م  گمیرو برات م اتی!! تمام جزئ دارم

اونقدر کامل بگم که قانع کننده باشه. اما اگه قانعت 

  نکرد

به بودن با من و ازدواج مجدد با من  ی لیتما و

!! هر طور دلت خواست    یاون وقت مختار ،ینداشت

  م یتصم

که  یا  یبا وجود تمام سخت  دمیو من هم قول م  ریبگ

  . نشم تیمزاحم زندگ یقراره بکشم، ذره ا 

  : سرم را تکان دادم ناچار

  . فقط برو کنار دمیگوش م_

  .خوبه_

 . تخت نشست یو رو دیکش  عقب



  .جمع و جور کردم یهم خودم را کم من

که شروع به حرف زدن کرد، با دقت گوش کردم   یوقت

  .رمیبگ یم عاقالنه ا یتا بتوانم تصم 

  . ستیام چ  یینها میتصم دانستمیخودم هم م  گرچه

من و رادمان،   یبرا گریهم که افتاده باشه د  یاتفاق هر

  . وجود نداشت یما شدن

رفع   یرا بشنوم اول برا قیقبول کردم حقا  اگر

راحت شوم از   نکهیا یخودم بود و دوم برا یکنجکاو

  ریگ 

  .هیرادمان و بق  یها  دادن

  !! من اول و آخر جوابم به رادمان نه بود و بس وگرنه

  . دوستش داشتم گرچه

  . دیتپ  یم شی ام برا چارهیهنوز دل ب گرچه

بب   بیخواستم از جانب او صدمه و آس  ی نم گرید  اما

 601. نمی

لبش را با زبان تر کرد و شرح داد آنچه را نم   رادمان

  : دانستم ی



اما از همون اولش  دونمیاز کجاش رو بگم نم   قایدق_

  کرد به دمیکه نگار تهد  یی. از روزاگم ی رو برات م

دوران  یکه تو یش نگرفتم اما تصادف یو جد  مرگ

  .کار خودش بوده دمیکردم فهم مونینامزد 

سخن اش  یو منتظر ادامه   دمیاخم در هم کش  متعجب

  .شدم

کرد تا تو  یکشتن من ناکام موند، هرکار   یتو  یوقت_

  یرو بدزده و ازم جدا کنه. بعدشم بفرستت برا 

زن ها و دخترا انجام  هیکه عل یشرمانه ا  یب یکارها

  تا عروسک ریبگ  س ی . از اسکورت سرودنیم

هم ناکام موند  نجایا  یشدن . وقت  تای و لول  یجنس

ه نفر رو فرستاد دم تاالر. اون  یمون  یشب عروس

  شب با

دستش برق   یتو  یحام یامضا  دیچک سف  دنی د

  . سه فاز بهم وصل شد

نظر   رینگار تمام مدت من و رادمان را ز  شدینم  باورم

  : داشته باشد



  کرد؟؟یکار م  یدست نگار چ یچک حام_

  یروز حام  هیم با نگار،  یدوران نامزد  یتو _

چک واسه شرکت، دوتا چک رو   هی یا اشتباهاا به ج

  امضا

اد خونه دسته چک رو تو شرکت جا   یم  یو وقت زنهیم

  بدون زشه،یم  یدسته چک رو   دمی. منم که د زارهیم 

تا ب  بمیج   یاطالع بدم گذاشتمش تو یبه حام  نکهیا

  دادمیدرصد هم احتمال نم  کی یبراش اما حت  ارمی

  که

امضا هست  دیبرگه چک سف  هیاون دسته چک،  ی تو

  ش نگار . اون شب یم اول رفتم پ  ی. طبق قرار قبل 

حال خودم   یبدجور مست کرده بودم و اصال تو ی 

  نبودم . نگار هم از مست

  سوء استفاده کرد و چک من

خبر   ی. من هم آخرشب ب دیکتم دزد  بیرو از ج  یحام

  هم یدادم. حام  یاز همه جا دسته چک رو به حام



 کرد ی م الیکرده بود که چک رو امضا زده و خ فراموش

  . نشد رشیگیاون برگه از قبل کنده شده و پ 

  : و ادامه داد دیکش  یآه

 یامشب م  ایکه به نگار زنگ زدم گفت  ی شب عروس_

  فردا ایمن  ی  الیو یتو  ی  ایو م  زیهمه چ ریز  یزن

بانک پاسش   برم یچک و م  ی تو زنمیمبلغ هنگفت م  هی

  . کنم

 ؟؟ یس اطالع نداد  یخب چرا به پل_

امضا مثل چک حامل هست .  دیچک سف  زدلمیعز_

اگه  ،یا گهید  زیا هر چ یبود  یدزد   نکهیفارغ از ا

  به

  یپاس بشه. اگه حساب خال دیبرده بشه، اول با بانک

  چک دنیبود و پاس نشد، صاحب امضا به جرم کش

نها تازه صاحب  ی. و بعد از اشهیمحل مجازات م یب

که چک رو خواسته پاس   یاز کس تونهی دسته چک م 
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کنه . اما  تیدر امانت شکا انت یخ ای یبه جرم دزد  کنه،

  سومش رو همون دیماجرا نبود . تهد  ین همه  یا

  . گفت شب

  : ردم که لب باز کردنگاهش ک یسوال

بار هم دوباره سوء قصد داشت به جون تو. چند   نیا_

  نفر رو گماشته بود که شب و روز تو رو هیمدت 

فرصت بدزدنت و دور از  هینظر داشته باشه تا سر   ریز

  . ارنیکه گفتم رو سرت ب  یی جونت بالها 

رو انجام بده حتما   یکار هیبخواد   ینگار وقت دونستمیم

  . کنه یم شیعمل

  !! عجب

  . کرد نگار یم  یبد بود و بد  چقدر

کنارت باشم اما   نکهیا ی!! به جازیمن ناچار بودم دن _

  هر لحظه ترس از دست دادنت رو داشته باشم و

ح  یترج نم،یرو بب  یحام  یزندگ ینابود  نی همچن

 شیزندگ  یو هم حام یدادم برم که هم تو سالم باش 

  به



من از هم نپاشه . درسته اشتباه اول از جانب   خاطر

  امضا کرد اما اشتباه دوم  یبود که چک رو الک یحام

هماهنگ کنم،   یبا حام نکهیطرف من بود که بدون ا   از

  . دسته چک اش رو با خودم جا به جا کردم

و   شیها  یفداکار دنیبا شن زد شیبه چشمم ن  اشک

  گفته بود که به رادمان یتازه درک کردم چرا حام

  . است ونی مد

  : گرفته شده بود شیصدا رادمان

اون طور  مونیشب عروس یسختم بود وقت یلیخ_

  چقدر یدونیباهات برخورد کردم . تو خودت خوب م 

شدن باهات بودم اما چه   ی کیتاب لمس تنت و  یب

  الشیو  یکنم؟؟ مجبور بودم برم!! بعدش که رفتم تو 

شدم.  بشونیمشکوک و عج  یرفت و آمدها  ی متوجه

  با نیکنن . واسه هم  یم ییه کارا یبو بردم که دارن 

و بعد از چقدر تالش ارتباط گرفتم . من  یبه سخت  نیمع

  ییه جورا ینکردم براشون اما  یکار  چی نکه ه  یبا ا



 یاک ین که تو ی. همشدمیاون ها حساب م  همدست

ن و  یبود . مع   یپشون بودم خودش جرم بزرگ

  همکاراش

دادن اطالعات بهشون از همون جرم   یدادن در ازا  قول

  زندان یروونه من هم بگذرن که  زیکم و ناچ 

چند   ی. من هم از خدا خواسته قبول کردم و اونا تو نشم

  .کنم کاری بهم گفتن چ  یک و سر   یکوچ  یجلسه 

و  دمیپرس  یحال و احوالت رو م نیاز مع  دورادور

  .شدم یداغون م   روزیاز د  شتریهر روز ب 

 603که در ذهنم بود را بر زبان روان کردم :  یسوال

. چرا  یبهم بگ  یتونست یبود نم یسر   تیمأمور_

  نگار؟؟ شیپ  ی ریم  یدار ینگفت

از اشتباهم باخبر   یخواست کس یاما دلم نم دونمینم_

  اون پول رو دنیفهم یبشه و مسلما اگه خانواده م

نبودم که  یبرم. منم راض زاشتنیو نم  کردنیم  جور

 یبودجه و سرما  ،یمست  یمن تو یه آتو  یبخاطر 

  یه 



خاندان اخوان رو به باد بدم و جون تو رو به خطر   کل

  .بندازم

  شد؟؟یبعدش چ _

 نیرو از نگار گرفتم و به دست مع  یچک حام_

 یمهمون  یتو تو  یرسوندم. بعدش هم که سر و کله 

  دایپ

 زیدن یعمرت رو اونجا داد  یسوت نیبدتر  دی!! شا شد

  انداختن تو!! و ریگ یبرا زدیکه نگار له له م  یی!! جا

 یتو  یآورد  فیخودت تشر یراحت با پا ی لیخ تو

  هم یکه خدا خواست عل ییاز جا یدهان اژدها . ول

 یو زن من نیخواهر مع  دیفهم یجا بود و وقت همون

  ره اما نشد . در آخر هم یافتاد دنبالت که جلوت رو بگ 

 هی زیدام نگار و آدمهاش . دن  ین تو یافتاد  که

  ! سوال؟

  بله؟؟_

  ؟؟یوعده داد   شرفیواقعا به ارسال ن ب _

  : نگاهش کردم دلخور



به تو بود . وعده دادم اما    دنیمن فقط مقصودم رس _

  نیدروغ. سر کارش گذاشتم و بعدش هم مت  یوعده

اون همه   لیکرد . تو بگو دل تیبه دانشگاه شکا  ازش

  بود؟؟ ی بودنات چ یو جد  یسرد 

  : زد یتلخ لبخند

  هیتو به اون خونه باز شد دلم  یکه پا یه ا یاز ثان_

لم زار م بغ ی تو  یقه آروم و قرار نداشت . وقت  یدق

  ی زدی

خواست    یدلم م ،ی دی بوس یسر و صورتم رو م و

 ین بازوهام حبس ات کنم که تو یاونقدر محکم ب 

  وجودم

  نایدورب  قیشد چون نگار از طر  یاما نم  یش حل

  ریما رو . نگار هر دم من و تو رو ز  کردیچک م 

  نظر

بدنت  ین بود که بکشتت و اعضا  یو قصدش ا داشت

  .رو بفروشه

  ن منظور رو داشت؟؟ یا یعن یواقعا؟؟ _



 یکردم از خ  شیراض کیکوچ  یمعامله   هیآره اما با _

  ر تو بگذره. در عوض نجات تو از مرگ، خودم رو

کردم . اون به من گفت   شیاون استخر و بدن لعنت  حبس

  خارج از کشور فرستتیاما م  کشهیکه تورو نم 

که   نیمن هم  یکه داشت . برا  یمقاصد شوم  یبرا

  هی تونستمیبود چون بعدش م  یهم کاف ی موندیزنده م

  ی!! من حضور تو رو حس م زیحساب شده بود دن ی 

  یکردم. با هر قطره اشک 

  باز هی زیکنم . همه چ  یکار

ن رو  یقلبم و غرورم له شد . نگار هم هم یخت یر که

 604خواست . خرد شدن من و تو!!  یم

  : ن و گرفته بود یغمگ رادمان

 ن یاومدن دنبالت، مع  نیو مع نیاون موقع هم که مت _

  با من دعوا راه انداخت و مونینقشه قبل  یاز رو 

از نقشه نبره . در  ییوب نیوانمود کرد که مت  یطور

  ن گول بخوره  یکرد که مت ی صحنه ساز   یواقع جور



م در   یتورو رها کرد  س یما بخاطر ترس از پل  که

که تمام تالش من و برادرت فقط نجات جون  یصورت

  تو

 یتو  شرفی نکه ارسالن ب  ی. اون روز بعد از ا بود

ها رو از کار انداختم .  نیکرد، دورب  تیاتاق زندان

  اول

. پس از اون   یدادم و بعد عل یرو آزاد کردم و فرار تو

  وانمود کردم که انگار من از ماجرا یهم طور 

رو گردن ارسالن انداختم و چون بعد  زیو همه چ خبرمیب

 ن،   یشما دوتا فرار کرد  الیاز ورود ارسالن به و

شد ن باعث  یبهش مشکوک شد و هم شتری ب نگار

  . شه شتریاعتمادش به من ب

 دگانمید  یزان شد و هوا یاشک از مژه ام آو  بالخره

  .یباران

ن   یکوچکتر یدلم. حت زیام نبود عز  غهینگار ص_

  به طالق دادن یهم باهاش نداشتم. من راض یرابطه ا



نجا هم باز مجبور شدم. نگار داشت به  ینبودم . ا تو

و منم طبق نقشه ا  کردیو اعتماد م شدیمن وابسته م 

  ی

که  کردمیم، وانمود م یو همکاراش داشت نیبا مع  که

  .براش دهیعاشقش شدم و دلم لرز

  : اش انداخت گرید  یپا  یاش را رو  یپا

  یگذاشت . ا ب یشرط عج هی ط نگار  یاون شرا یتو _

  نکه باهاش ازدواج کنم و تورو طالق بدم. من اصال و

کنار   لینبودم به طالق دادن تو اما به دو دل یراض ابدا

دنبال من  یوفت  ین گهین بود که د  یا شیاومدم . اول

  و

تا آب ها از آس   یکن  دی طور کامل از من قطع ام به

 شیپ  نطورین داشتم اگر ا یق یچون   وفتنیب  ابی

  رفتم ینم

  یگفتم که دوستت ندارم، تا چند وقت آ یبه دروغ نم  و

  چکسین بار ه  یو ا شدیم  داینده دوباره سر کله ات پ

ن با  یهم یتونست از چنگال نگار نجاتت بده. برا   ینم

  عمارت و وانمود کردم عاشقشم و ینگار اومدم تو 



م .   یو جدا ش یدوست ندارم تا تو ازم دل زده بش تورو

  نطوریازم خواستن که ا  نی مع  ینکه همکارا یدوم ا

  ی

  یتو  شتریو توجه نگار رو جلب کنم تا بتونم ب   نظر

  .م یدستگاه شون نفوذ کنم و زودتر کلک شون رو بکن

کتک  یطالق مون بود . حت یمخالف صد در صد  نیمع

  بود و من یرت کامال واقععما یبا من تو شیکار

!! زیانتظارش رو نداشتم. اما بازم ناچار بودم دن  اصال

  یا ین گهین بود که تو د   یهم ا لشین دل یتر یاصل

  .ی وفتیدام نگار ب  یو مبادا تو  دنبالم

  .دمیدردناکم کش ی شانیبه پ  یدست

شوکه کننده  ین حجم از خبرها  یا دنیتحمل شن قتایحق

 605را نداشتم و سرم در حال انفجار بود : 

بگم !! اصال شوکه شدم رادمان .   یچ  دونمیواقعا نم_

  یربط  چیکه ه  تیه مامور یمون بخاطر   یچرا زندگ

ارسالن   نا،یاز ا  یمن و تو نداشت خراب شد؟! جدا هی

 چطور وارد باند نگار شد؟؟



رابطه بود و  ی با نگار تو شین سال پ یارسالن چند  _

  نه به دل یازم ک زنه،ینگار بخاطر من پسش م  یوقت

اد به قول خودش مخ تو رو  یکه م ین یو ح  رهیگیم

از دستم  شتر یمن نامزدتم، ب  شهیبزنه و متوجه م 

  یحرص

 زنی ریو نقشه م شنی. بعدش با نگار دوباره َمچ مشهیم

  هیهم که سرمون اومده  یین بالها یواسه من و تو. ا

. دو شب قبل از  گردهیناموس برم یبه اون ب  سرش

  زنش بشه خوادی اون باند خالف، از نگار م یریدستگ

سرمون،   ختنی ر  سایپل یو وقت کنهیاون مخالفت م  اما

  . زارهینم بی نص  یو من رو هم ب کشهینگار رو م

نگار رو هم مأمورا کشتن و در حال حاضر ارسالن   پدر

  . ان ین متوار یو نگ

از نگار ندارم اما از  ینکه دل خوش  یعجب !! با ا_

  دستت دلخورم رادمان . نگار هرچقدر ام که بد بود تو

 دادیم شیو باز یکرد  یم  یبا احساساتش باز دی نبا

  . ی



  : دستش را باال گرفت و اخم آلود گفت رادمان

کارم  دونمی!! م  زین آدم نسوزون دن یدل واسه ا_

خارج از مرام و معرفت بود، اما به خدا قسم مجبور  

  . بودم

ن  یمن و تو، ا ییرو فراموش نکن که عامل جدا نیا

  !! مون فقط و فقط نگاره یو دلتنگ یهمه درد دور

تو و   یمون با آبرو  یباعث شد من شب عروس اون

  کنم. اون باعث شد من یخودم و کل عمارت باز 

 زندگ ی 

  یش یکنم. اون باعث شد تو دچار حمله عصب یحام ی 

  و

 ن زندگ 

 نشد دهیاز هم پاش ی رو فدا خودم

ون   یدر م ک یدخترش، قلبش  یبه خاطر آبرو  بابات

  نیا  یم، تو  ی اوج جوون یبزنه. اون باعث شد من تو

  .که شب ها با قرص خواب بخوابم ادیسرم ب ییبال سن،

  : دهانم فشردم یزده دستم را رو  شوک



  !دم؟ی! درست شن  ؟یچ_

  : را تکان داد و با غم و گرفته گفت سرش

!! رادمان اخوان که س  ی دیدرست شن  زمیآره عز _

  از یسال سن داره، به خاطر دور  یو خورده ا  ی

سرش اومد که شب و  ییش، بال یعشقش، زندگ زنش،

  آرامش یاومد و برا یروز خواب به چشمش نم

چهار، پنج ساعته در طول شبانه   دنی و خواب گرفتن

فکرش  یخواب شد !! ک یروز، محتاج قرص لعنت  

  رو

نقدر خواب آلود بودم و عمرا از   یکه ا یمن  کردین م 

 ی ک ساعت خواب یبرسه که  یگذشتم، روز یخوابم نم

  د

  . دغدغه و فکر و کابوس آرزوم بشه یب

 606.  شدیاز قبل فشرده م شتریم هر لحظه ب یگلو

  . بود دهیهم درد کش او



را حس کنم اما قطعا  دیکه کش یتوانستم عمق درد  ینم

بود، کمتر هم نکش   دهیاز من درد نکش شتریاگر ب 

  .دهی

گرفت و  ی  قین ام را گاز گرفتم که دم عم  یریز لب

  : و گفت دی به چشمانش کش  یدست 

نقدر  یا دنش یشن یبود که برا یتموم داستان نیا_

  !! زمیدن  یکرد  یمقاومت م

ن انداختم و مرور کردم تمام شب ها و   ییپا  سر

  و عزادار قلبم ستمیرا که در نبود رادمان گر ییروزها 

  . بودم

  . ن گونه بود یاو هم هم  یبرا  قطعا

  یت یو مأمور یانتقام عشق کیشان فقط بخاطر  همه

 . به من و او نداشت یدخل چیبود که ه 

داغ اش را به  یانگشتانم را گرفت و لب ها  رادمان

  . پشت دستم چسباند

  : بوسه زد و گفت نرم



از ته دلت نبوده . من   یکه بهم زد  ییحرف ها دونمیم_

  تونم بفهمم یشناسم و از چشمات م یخوب متو رو 

  .نه ای  یگیم راست

 : را با زبانش تر کرد و ادامه داد لبش

  ز؟؟یدن  یهنوز هم به من حس دار _

  .م ی چه بگو  دانستمینگاهش کردم و نم  مردد

  . کردند یدل بودم و دوباره مغز و قلبم باهم جدل م  دو

  : مهربان و آرام گفت د،یرا که د  دمی ترد

فرصت بهم بده تا خودم رو دوباره بهت ثابت کنم .  هی_

  االن هم دلت باهامه یبه جون خودت قسم اگه بگ 

 607. زمیریرو به پات م  ایدن

بگم . اصال حال و   یچ  دونمیرادمان من واقعا نم_

  از اون یندارم. جدا ی ریگ میتصم  یبرا  یاحوال خوب

 میعمدا اشتباه رفت  ایرو سهوا  ریسبار م کیو تو  من

  .دوباره اشتباه برم خوامی. من نم



دلت رو  یمن !! آوا  زینداره عز  ی ریم گ یتصم_

  . نه ایگه آره  یم  ای.  گهی نم شتریکلمه ب هیبشنو . 

اما  یبود که تو دوباره پادشاه اش باش ش یاز خدا قلبم

  . کرد یم  یفعال عقل بود که حکمران

قلبم گذاشت و دست من را رو  یدستش را رو رادمان

  : قلب خودش قرار داد ی

 ینکه م ی . با ایفقط تو ملکهش گهیقلب من که م _

اما دوست دارم از زبون  گهیم یفهمم قلب تو هم چ

  خودت

  . بشنوم

  . کردمیو خموش فقط به او نگاه م الل

که اگر خودم هم  رفتمیو پذ   دادمیحق را به رادمان م من

  گرفتم اما یرا م   مین تصم  یبودم هم  ط یشرا نیدر ا 

در درونم مانع از بروز احساساتم به او  یدوگانه ا  حس

  . شدیم

 . د ی همچون خوف و ترد  یحس

  . ضربه بخورمبه او اعتماد کنم و دوباره  دمی ترسیم



در من شکل گرفته بود   ایک فوب یانگار  م یبگو  چگونه

 . کرد یم وانهیکه فقط خودم را د 

بزنم   رونیرا پس زدم و بلند شدم تا از اتاق ب  دستش

  . را سوزاند میکف پا  یو سرد  زیکه ناگاه جسم ت 

  . افتادم نیاز زبانم خارج شد و همان جا بر زم   یآخ

  . و مقابلم زانو زد دیسمتم دو رادمان

صدا سرگرم  یهم گذاشتم و او ب یدرد پلک رو از

  . م بود یچکاپ کف پا

  : و گفت دیکش رونی خورده را ب  شهی ش آهسته

 608نترس!!  ستین یعمق ادیز_

  . سوزهیم_

حرف بوسه ا    یو ب دی نگرانش را از زخم باال کش نگاه

  . ام نشاند یشانی بر پ قیعم ی

  . بود یکرد وصف ناشدن  قیکه به جانم تزر  یآرامش

خوب   یگم شدم در حس و حال آن روزها   دوباره

  . سابق



  . تکرار شوند خواستمینم  اما

  . شان  خواستمینم  گر یتمام خوب بودنشان د  با

  : تخت نشاند یو رو  دیدر آغوش کش مرا

  .پانسمانش کنم امیتکون نخور تا ب _

اول  یکمک ها یکردن جعبه  دایکه او دنبال پ  یمادام

  تاب تر از یو قلبم ب   کردیبود، چشم من دنبالش م  هی

  . بود شهیهم

  .فشردم انمیگر  یرا مشت کردم و بر چشم ها  دستانم

  چه کنم؟؟ خداوندا

ام  وانهیخواست و عقل د   یقرارم رادمان را م یب دل

  . زدیپس اش م 

  .را محکم به سمت باال چنگ زدم می موها

بکوبم تا مغزم ب  واریسرم را به د  توانستمیم  کاش

  . بپاشد رونی

م را از بند انگشتانم   یموها یدست مردانه و قو  دو

  . آزاد کردند



  : نشاند شانیبر رو یا بوسه

 609ن کارا رو عشق من !!  یخودت انکن با _

  :دمیو زار نال درمانده

  !! شمیم  وونهیکنم رادمان؟؟ دارم د  کاریچ_

  . ام را در دست گرفت تا پانسمان کند یپا  کف

  : ذهنم را خواند ظاهرا

  آره؟؟ یبهم اعتماد کن   یتون ینم_

  . کردم دییسر تأ با

تمام اون اتفاقا  یکن  یترسه و فکر م   یچشمت م_

  شن؟؟یدوباره تکرار م

  : دیکش  ی قیعم  نفس

ن با خودت خوب فکر   ی!! چند روز بش  یحق دار_

. اگه من  زیکن . به حرفام، به گذشته مون، به همه چ 

  رو

  ...که تا آخر عمرم نوکرتم ی خواست

  : گرفته شد و غم در آن خانه کرد شیصدا



 تیاز زندگ شهیهم  یهم بهم بگو تا برا ی اگه نخواست_

  .رونیبرم ب 

با  خوامینم گهیاما من د  گمین رو م یرادمان ببخش ا_

  . میندار یتو بودن رو تجربه کنم. من و تو، ما شدن

خوب فکر کن !! به من فکر کن که در نبود تو  زیدن_

  تا تو کنمیاد . من تمام تالشم رو م یسرم م ییچه بال 

  رییک درصد هم نظرت تغ ی یاما اگه حت می ببخش

  . رمینکرد، اون وقت م

و کمکم کرد  ستادیام که تمام شد ا  یپا پانسمان

  :ستمیبا

که ناخواسته در   ییببخش من رو بخاطر تمام بدها _

اجبار بد بودم.   یباشه من از رو  ادتیحقت کردم و 
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 یبغلم را گرفت و به کمکش لنگان لنگان به سو  ریز

  . عمارت بازگشتم

**** 



آب گرم  ی سهیو ک دمیچ یبه خودم پ یود  یدرد پر از

  . شکمم برداشتم یرا از رو

  . خوردیبه هم م زمی رخوت انگ تی از وضع حالم

 دیاز خوردن قرص به رخت خوابم برگشتم تا شا بعد

  . خوابم ببرد

بر گونه ام وحشت   یگرما و نوازش شب با احساس آخر

  . دمیزده از خواب پر 

سرم را به عقب چرخاندم و رادمان را پشت   آهسته

  : دمیسرم، نشسته بر تخت د 

  .رادمان دمیترس ؟؟ی کنیم  کار ی چ  نجایا_

گوشم را به آتش  یپچ زدن اش هللا  یشد و گرما  خم

  : دیکش

  . کردم. دلم تنگ شد برات دارتیب خوامیمعذرت م_

  : و با عطوفت لب زد دیام را بوس گونه

  کنه؟؟ یکمرت درد م_

کردم و ناگاه تعجب کردم که او چگونه م  دییتأ  مظلوم

  !داند؟ ی



  : دمیپرس

  !؟ یدون یتو از کجا م  _

 611گرفت :  یشست اش گونه ام را به باز  انگشت

خانومم رو  ی ودیخ پر یکه تار ی انتظار ندار_

  فراموش کنم! ؟

  : دم دستم را از نظر گذراند لیادامه سخنش وسا در

  . من رو یکنن ادعا یم دییشواهد هم که تأ_

 شیرا به نما  فشیرد  یزدم که دندان ها  یکوتاه لبخند

 . گذاشت

دن کنار من بلند کرد و  یپتو را به قص د خواب  آهسته

 : گفت

  !! لال با اجازه ای_

  : ش را گرفتم  یگشاد شدند و جلو مچشمان

  کجا؟؟_

  . رو مساعد کنم تیحال روح  خوامیم_

  .یمن مساعده. مرس  یحال روح _



  : گفت طنتیش را باال پراند و با ش یابرو

  یدختر !! تو  شناسمی!؟ من تو رو م  یزنیبچه گول م_

  رادمان اخوان رو به شصت و خوادیدلت م اتی ودیپر

  . یقرار بد   تیمورد عنا ییروش سامورا نه

  : کش آوردند اما از رو نرفتم میها لب

  . ستین طور ن  یا رینخ_

  !! ن طوره یهم_

  :دمیم غر  یپشت دندان ها از

 612نه.  گمیم_

ش شل سرش را تکان داد که سمتش حمله ور   ین با

  . شدم

کرد و انگشتان   ریدستش اس کیم را با  یها دست

  . را پشت کمرم به حرکت درآورد گرش یدست د 

  : گوشم پچ زد کنار

  !بفرما !! نگفته بودم؟_

  .حواله اش کردم یو مشت  دمی خند



  : لبم را با سر انگشت لمس کرد ی گوشه

  .من یخنده   دورت بگردم خوش_

  . قرار شد و نفسم به شماره افتاد یب قلبم

  :آمدم رونیستبرش ب  ی نهیبازوان و س  انیم از

رو رعا  یفاصله و شئونات اسالم  کمی شهیرادمان م _

  !!م یست ی؟؟ ما به هم محرم ن  یت کن ی

  : آلود گفت اخم

اگه حاج خانوم ناراحت ان   یندارم ول یمن که مشکل _

  . الت راحت بشه یبخونم که خ غهیص هی

  . ستیالزم ن _

  . تخت خواباند یلب گفت و مرا رو ر ی ز  یا خوبه

 و تنم را در آغوش گرفت دیهم پشتم دراز کش  خودش

.  

اعتراض لب باز کردم اما کالمم را در نطفه خفه کرد  به
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  ... راد_



  . ماساژت بدم ُعمرم خوامی!! م  سیه_

  ریاش جاگ  یو عضالن یقو  یبازو  یرا رو  سرم

  . کرد

کردم و خواستم بلند شوم که محکم مرا گرفت و  مخالفت

  . به تنش چسباند

به  یم را به هم فشردم و نفسم را حرص یها  پلک

  . فوت کردم رونیب

و بدون کالم شکم و کمرم را آهسته نوازش م  خاموش

  بر سر و ییآن، بوسه ها یال  کرد و ال به ی

  . کاشت یم صورتم

 دیگوشم را بوس یرا پشت گوشم انداخت و هللا  می موها

.  

  !! نکن رادمان_

بم و گ  یمکث صدا یو با اندک دیکش  ی قیعم  نفس

  . ش روحم را نوازش کرد یرای

 صدا نیا ی 

  . آالمم بود ین دهنده  یتسک یو گوش نواز، زمان گرم



دوم   تا تو همه فاصله ها را  ََ

  

 ب گفتم《_

  م گله ها را یزودتر از واقعه گو تا

  ین یش تو نشستم که بب 

 ینه پ  یآ چون

 من در

  》ن زلزله ها را یسخت تر  اثر

و آنها   دندیلغز میموها  انیاش م  دهیبلند و کش انگشتان

  . گرفتند یرا به باز

  : ادامه داد رادمان

 614 ستین ینقش تر از فر ش دلم بافته ا پُر《_

  بس که گره زد به گره حوصله ها را از

  ما تلخ ی 

  می دینه گفتن مان را که چش 



 》ن پس بله ها را  یم از ا یاست بنوش وقت

ان   یم یمشاعره  نیبود اما من از آخر  ییبا یز شعر

م به جا نمانده  یبرا یخوب  یخودم و رادمان خاطره 

  . بود

نداد و  تیشب که من زار زدم و خواندم و او اهم همان

  . رفت

  : را به سرم چسباند و کنار گوشم نجوا کرد سرش

  شی اندی عش ق من از عقل م  یبار هم ا کی《_

 》... که دل حل بکند مسئله ها را بگذار

  . شد ریبه دلم سراز  یانکار  رقابلیو غ بیعج  آرامش

  ای ردیگیم  میم تصم  ین بار عقل برا  یا انستمدینم

  !!دل

من  ییرادمان االل ینفس ها یحاکم شد و صدا  سکوت

  . شد

پر مهر و   یبعد با ناز و نوازش ها و بوسه ها   یقیدقا

  .سوزان اش غرق خواب شدم



  . از رادمان نبود یکه چشم باز کردم خبر  صبح

خوردن صبحانه به آشپزخانه رفتم و مامان را  یبرا

  .دمید  ختنیر   ییمشغول چا

 دیو سمتم چرخ دیکش ین یپشت بغل اش کردم که ه از

.  

  :دمیخند  آرام

  . مامان جونم ری صبحت بخ _

  .فدات شدم دمی. ترس  ریصبح توام بخ_

 615چه خبر؟؟ _

  . تو چه خبر؟؟ی چیه_

  : گرفتم یو لقمه ا نشستم

  . ستین  یخبر_

 یبا رادمان صحبت کن  یاون شب که بابات گفت رفت _

  شی پ تشیخواستم باهات حرف بزنم اما موقع 

  . ومد ین

  !مامان؟ یدرباره چ _



  . درباره خودت، رادمان، رابطه تون_

  :دمییو لقمه ام را جو  دمیچرخ سمتش

  . خب االن بگو مامان_

  : را گرفت و مهربان نگاهم کرد دستم

نتونه درد تو رو  ی!! اگر هر کسزیمن مادر توام دن _

  بفهمم تونمیرو م  دنتیدرک کنه، من درد و رنج کش

نکن چون  کاریچ ایکن  کاری چ گمیحس کنم . نم و

  که به رادمان یخودته و فقط خودت حق دار یزندگ 

 شهیهم  یبرا ای یو انتخابش کن یفرصت بد  دوباره

. اما یکن  رونشیب تی و از زندگ یپس اش بزن 

  دخترم

 ی. کار اره یبرات به بار ب یمونینکن که پش  یکار

به گذشته ات  ی گردیبرم  ینکن که چندسال بعد وقت

  نگاه

 کردمیکاش فالن کار رو م یا  یبا خودت بگ  ،یکنیم

  ن بخش از یا  ی. نه تنها توکردمیفالن کار رو نم  ای



 نیهم ا  تیزندگ ی گهید  ی بخش ها   یکه تو ت،یزندگ

  . زدلمیعز ریمن رو به کار بگ  یمادرانه  حتینص

غلطه چون فقط تو   یدرست و چ  یتونم بگم چ ینم من

  رو انتخاب ی زی!! پس لطفا چ  یبد  صی تشخ یتونیم 

 مونیپش ی دیبه سن من رس یکه درست باشه و وقت کن

  .ینباش 

  :م را بستم یزدم و با آرامش چشم ها ی لبخند

 ی دیم تیام اهم ندهیو به آ  یممنونم که به فکر من_

  کنم. شک و کار ید چ یبا دونمیمامان. من هنوز هم نم 

به  دیبا دونمی. نم کنهیونه ام م  یداره د   یدل دو

  !!نه ایرادمان فرصت دوباره بدم 

پشت دستم را با سر انگشت اش نوازش کرد :  مامان
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وقت  یوقتا فرص ت دوباره دادن خوبه . گاه  یگاه_

  و ذات اون آدم خوب یها هم بد !! اگه فرصت داد  

 کنهیو جبران م  شمارهیم  متیفرصت رو غن  باشه،

  یفرصت بد  یاتفاقات بد گذشته رو . اما ممکنه به کس



ست که دوباره ضربه م  بد ذات باشه . اون موقع که

 گهید  ،ی  شیقطعا محکم تر از قبل م یول یخور ی

  راحت

طرف مقابل از خوب   ی دی و اجازه نم یکن ینم  اعتماد

  بودنت سوء استفاده کنه. در هر صورت به نظر من

ت بد  ی. چون در نها ست ین یبد  زیدادن چ فرصت

  ورژن هیبودن طرف هم، باز به نفع توست و تو رو به 

  . کنه یم  لیتر خودت تبد  یقو

  یزد . م یکه کرج بودم حرف خوب   یآقاجون موقع _

  بار خطا کیو  تهیزندگ یکه تو  یگفت که هر آدم

بار   کیهمون  یفقط و فقط به اندازه  مونه،یو پش رفته

  . شتر یبهش فرصت دوباره بده!! نه کمتر و نه ب

 ادیبه بار ب  یمونیممکنه پش  یاگه فرصت ند  چون

در واقع  ،یبار هم بد  ک یاز  شیو اگه فرصت ب 

  یدار

.  گفتی. راست هم می دیسواستفاده م ی اجازه  بهش

به قول شما   م،یبار فرصت بد  کیاز  شتریاگه ب 

  طرف



و بهمون   کنهیخوب بودنمون دوباره سوء استفاده م  از

  . زنهیم بیآس

  : تکان داد یسر مامان

!! پس خوب فکر کن و خوب یهست   یدختر عاقل_

  .ر یبگ  میتصم

رفتم و رادمان را کنار  اطیاز خوردن صبحانه به ح  بعد

  .دمیاسب اش د 

  . دیشد و مرا د  ریراهم را کج کنم که د  خواستم

و کنار اسب حرکت کرد تا به نزد  دیسب را کش ا افسار

  . دیمن رس یکی

نگاهش کردم و سالم گفتم که خوش رو   یرچشمیز

  . جوابم را داد

اسب چسباندم و نوازشش کردم که   یشانیرا به پ دستم

  : پچ زد یرادمان با لحن اغوا کننده ا  

  !! خانوم یچقدر دلبر شد _

  : نگاه کردم یتعجب به سر و وضع ام با لباس راحت پر



  ! افه؟ یو ق پین ت یجان؟! دلبر؟ ! با ا_

 617زد :   یچشمک

  .یاز نظر ما دلبر  یبزن یپ  یشما هر ت_

بودم که خودش را  یماجرا ها عاشق اوقات نیاز ا  قبل

  . کرد ی«ما» خطاب م 

ن چند وقت با  یچه مرگم شده بود که ا دانمینم

از جانب رادمان، در  یحرف   این حرکت  یکترکوچ

  گذشته

  .آن روزها ی  ادآوریبردم از  یو لذت م شدمیم  غرق

  :گفتم یحرص

 از نظر من همون  ی  زیمزه بر یشما هم هر چ_ 

  !! یزبون باز گوالخ

 . ام را فشرد ین یزد و ب یا قهقهه

چ   یخانواده ه  یاز اعضا  کی چیبود که ه  جالب

  یکم ما نم یو فاصله  یکین همه نزد  یبه ا یاعتراض

 . کردند



م   یلب ها یصورتم را از نظر گذراند و رو ی اعضا

  . مکث کرد

  : ن شد و گفت ییباال و پا  شی گلو  بکیس

  !؟یکن  یاسب سوار  ی خوایم_

  .نه_

  : گفت میدر مردمک ها   رهیلبش کج شد و خ گوشه

  . ستیبه بوسه و تشکر ن  یاز ین شیپ  ی 

  . مثل سر زمیعز  هیمجان _

حد گشاد شدند و گردنم به شدت  نیتا آخر  میها  چشم

  . د یسمتش چرخ

اش باز شد و من حس کردم گوش ها و گردنم داغ   شین

  . شده اند

  ید من داد از جلو  ای  یکه اسب سوار یبار نیاول

 618چشمم گذشت . 

ما  یو امروز مستق دمیهوا صورتش را بوس یروز ب آن

  . به آن بوسه اشاره زد



را سمت ساختمان کج کردم که دستم را گرفت و  راهم

  : خندان گفت

!!   ستین  یمشکل  یر خوب !! حاال اگه ناراحت شد  

  . یم و ازم تشکر کن یبازم ببوس یتونیم 

 کردم دخت  یشوخ_

لند قهقهه که ب دمیاز حرص و خشم کش  یخفه ا   غیج

  . زد

  :فشردم شیم را در بازو  یها  ناخن

  !!یبدجنس  یلیخ_

 آغوشش کرد همانیدور کمرم نشست و تنم را م دستش

:  

و دلم ب   یشیبامزه م  یل یخ  یخور یحرص م یوقت_

  .دورت بگردم رهیبرات ضعف م شتری

کمرم را   یبه شماره افتادند و گر گرفتگ میها  نفس

  . کردمیآشکارا حس م 

ک شدن به او را  یاز حد نزد  شیب  یجنبه  من

  .نداشتم



از   یبار اثر نیکه مچ ام را گرفت و ا   دمیکش  عقب

  : لبش نبود یلبخند رو 

  .دور بزن بعد برو ه یسوار شو _

حرف سمت اسب رفتم و کمک کردم رو  یو ب   عیمط

  . شوم ری ن جاگ یز ی

افسار را در دست گرفت و شروع به قدم زدن   خودش

 . کرد

که اغلب عاشق سکوت بود، حال خود به حرف   رادمان

  : آمد

  ؟؟ یهنوز دل درد دار_

 619. کمیآره _

  ؟؟یقرص ات رو خورد _

  . ستینه الزم ن_

  : حواله ام کرد یم نگاه  ین

  !! اتفاقا الزمه_

  چرا؟؟_



  !! یچیآخر شب از درد به خودت نپ  نکهیا یبرا_

  :گفتم متمسخر

  !د؟ین خودم نرس  

 عجب بابا!! چرا به ذه_

  : گفت دمیکه من نشنوم اما شن  یلب به گونه ا ریز

  ! جوجه؟ یآخه تو مغز دار_

  !!ها یگفت  یچ دمیرادمان شن یآ_

  . یگفتم که بشنو_

  .که ی ری از رو هم نم_

  : گفت یرآورد با شوخ لج ام را د نکهیا  یبرا

  . ن نبود یکه وضعمون ا یواال !! اگه مغز داشت _

را چنگ زدم که ا  راهنشیو پ  دمیرا جلو کش  خودم

 . و اسب را از حرکت نگه داشت ستادی

  وضعمون چشه رادمان؟؟_



!! مثل دوتا خواهر برادر تا   یهم عال یل یخ  ی چیه_

ن بهتر؟؟ اصال  یاز ا یم. چ  یآخر عمر در کنار هم

  به

 620محاله !!  ین همه خوشبخت یشاعر من و ا قول

اما من هنوز  دیفهم شیاز حرف ها شدی را م یدلخور

  : خوب فکر نکرده بودم

فکر کنم. گرچه من تصم   یرادمان قرار شد وقت بد _

  هیحاش  ی. پس الک دونمیم ی م رو تا حدود یقطع می

  . نرو

  : زد ی پوزخند

رو برات   زی چند روز گذشته از اون شب که همه چ_

  ! ؟ی  دیجه نرس   یکردم . هنوز به نت فیتعر

ده نگاه کردم و قاطع   یدرختان سر به فلک کش به

  :جواب دادم

  .دمینه نرس _

  : دیش دو  یابرو ها انیو اخم م  دیچرخ  سمتم



 ستم ین یآدم صبور شهی!! من هم زیم نده دن یلطفا باز _

  . رو مشخص کن فمیپس زودتر تکل 

  :گفتم ی عصب

 زی چ هی نکهیکجا بود؟ ! مثل ا  یرادمان!! باز  هیکاف_

  خوب فکر کنم تا بتونم د یهم بدهکار شدم!! من با ی

بتونم دوباره بهت اعتماد  دی. با  رمیم بگ  یتصم خوب

  . کنم

 . نگاهم کرد و متاسف سرش را تکان داد دلخور

ش را فرا گرفته بود و   یو غصه مردمک ها غم

  . آمد یاش به چشم م  یناراحت 

 عمارت رفت ی جلو  اطیو سمت ح دیاسب را کش  افسار
: 

  . ن االن بخور یبرو عمارت و قرص ات رو هم_

جنبه   یبار هزارم دل ب  یاش برا  یهمه مهربان نیا از

 621.  دیام لرز

  : دمی هوا پرس  یب



  ؟؟یقهر_

 ج اخم آلود و به د 

  : گفت

  ! مگه بچه ام قهر کنم؟_

  کنن؟؟ یمگه فقط بچه ها قهر م_

تر   لهیپ  دانستیم شناختینداد اما اگر من را م  جواب

  :ن حرف ها هستم یاز ا

  !؟ ی پس دلخور _

  . جواب نداد رهدوبا

  . اده شوم یآمد تا کمک کند از اسب پ سمتم

  :نکه به عمارت برگردم گفتم یشدم و قبل از ا ادهیپ

جا   یرادمان!! لطفا خودت رو  دمیزجر کش یلیمن خ_

  رو حس دم یکه کش یعمق درد  یمن بزار تا بتون ی

و اجازه   یبهم حق بد   یتونست   دی. اون وقت شایکن

  جواب قاطع هیکه با حوصله و فکر کردن، بهت  یبد 

  .بدم



**** 

 یاز دو ماه از آن اتفاقات و آمدنم به عمارت م  شیب

  گذشت و من هنوز در حال کلنجار رفتن با خودم

  . بودم

با من صحبت   یجد  یلیک بار خ یهر چند روز  رادمان

  و من تنها جوابم دیپرس یکرد و نظرم را م یم

  . خواهمیم   یشتریبود که زمان ب نیا

فقط  یگاه  شد،یو تند مزاج م  یعصب یهم گاه  رادمان

  آنقدر بابت یو گاه کردی نگاهم م مانیدلخور و پش

که من شرمنده  کردیم یها و رفتارش عذرخواه حرف

 622.  شدمیم

  چرا !؟ دروغ

  . شده بودم یهم از دست خودم عصب خودم

  . بود که دنا و مادر شوهرش به عمارت آمدند عصر

رفتم اما ذهنم  رونیاز آشپزخانه ب  یچا ی نیس  با

  . بود ریطبق معمول درگ



ام را نگاه م  یسر تا پا تی با لبخند و رضا اریکام مادر

  . گفت یکرد و ماشاهلل م ی

  .تعارف کردم و کنار مادرم نشستم یچا

و مقدمه ن   ه ی_خانوم اخوان من اهل حاش اریکام مادر

  . سر اصل مطلب رمیراست م هی.  ستمی

  . دیی _بفرمامادرم

جان و آقا رادمان از  زیکه دن دونمی_من م اریکام مادر

  رو واسه پسرم زین اومدم دن یهم یهم جدا شدن برا 

  .کنم یخاستگار ابیکام

اب نگاه  یزده چشمانم گرد شدند و به مادر کام رتیح

  .کردم

  ؟؟ی خاستگار

  اب؟؟یو کام من

  ه؟؟ ی_دخترم نظرت چ اریکام مادر

  . زدم و نگاه از او گرفتم یدل پوزخند  در

  .ز شوم  یه الغوزیمن زن آن  عمرا



  چشم پاک بود، دو اری هرچقدر کام  

  . بود زیهو  دهیچشم در ابیآن، برادرش کام برابر

بار عشق را با تمام خوب و بد اش تجربه کرده  کی من

 623بودم. 

  !! ستیکه کاروانسرا ن  دل

 . است دل

  !!ی  کی، عشق  یکیقول بابا محمد : خدا  به

عشق  یکه ثمره  ینیتمام لحظات شاد و غمگ ناگاه

  یرو ینی ری رادمان بود در ذهنم نقش بستند و لبخند ش

  . جا گرفت لبم

عشق را با تمام بد و خوب اش، هنوز هم م   نیا  من

  . بود رممکنیغ  میو فراموش کردنش برا خواستمی

دست زدن به خود آمدم و نگاهم را به مادر  یصدا با

  .سوق دادم اریکام

رضاست، لبخندم که  ی_سکوت که نشانه  اریکام مادر

  !!لبته پس مبارکه یرو



همه  ایاتاق را از نظر گذراندم که گو  یاعضا  متعجب

  . به جز دنا و زن عمو محسن دلخور بودند

است و مخالفم،  یم نظرم منف  یباز کردم تا بگو لب

مردانه بر شانه ام، نطقم کور  یاما با نشستن دست 

  . شد

من و مادر کام   انیو غضب نگاهش م  ضیبا غ رادمان

  . در نوسان بود ابی

قفل شده   یزد و از پشت دندان ها یزورک  ی لبخند

  : دیاش غر

  رم؟؟یتونم وقتت رو بگ یدختر عمو چند لحظه م_

 س در 

  . آن شانه ام نامحسوس فشرده شد پ

  !!ییا یت ببهتر اس یعنی نیا

او  یو به زور آب دهانم را قورت دادم و هم پا  ستادمیا

  .به سمت پله ها رفتم

و پر قدرت مچم را   یم عصب یاول که گذشت یطبقه  از

 624.  دیدر بند انگشتانش گرفت و کش



زده به صورت قهر آلودش نگاه کردم و بو بردم  وحشت

  .دهیماجرا را شن ازیتا پ  ریکه س 

  . اتاقش را باز کرد و من را داخل فرستاد  در

  : زبان چرخاندم یسخت به

  ...رادمان من_

  : دیخروش

  !!ـزینگو دن  ی چیه_

  . و عقب رفتم  دیبلندش پلکم پر یصدا از

  . آمد یم او جلو مرفت ی که من عقب م  یهر قدم با

  .نگاهش کردم و قدرت تکلمم را از دست دادم هراسان

اش باال  نهیقرمز شده بود و از خشم قفسه س  رادمان

  : رفتیم  نییو پا

من رو روشن نکرد  فیدو ماهه تکل یوقت  یبه چه حق_

  ؟؟یجواب بله داد  شرفیبه اون ب  ،ی

  ...من بله ندا_

  !! ببند دهنت رو_



  . بودم  دهیند  ینقدر عصب یکنون رادمان را ا تا

  ؟؟ آره؟؟ یاب ش یزن کام ی خوایم_

آخر را چنان بلند ادا کرد که نگران حنجره اش  یکلمه

  .شدم

گر نتوانستم عقب بروم  یوار شد و د  یمماس د  کمرم

 .625 

  . ه انداخت  یو لرزانم سا زیشد و بر اندام ر  کمی نزد

پر حرص و غضب اش در صورتم پخش م   یها  نفس

  . شدند ی

  : اش گذاشتم و عقب راندم اش نهیس  یرا رو   دستانم

  ...من زمیرادمان، عز _

  ید  یمشت محکم اش بر رو  

  .چشم بستم دهیکنار سرم فرود آمد و من ترس وار

اد   یه فر یتوسط بق شیشدن صدا دهیتوجه به شن  یب

  !! زد

  :پروا  یو ب بلند



  ؟؟ی؟؟ هان؟؟ تو چ  یتو چ_

بر گونه ام راه  یرا چنگ زدم و قطره اشک راهنشیپ

 . گرفت

  : دیانگشتش را بر رد اشک کش برافروخته

سالح زنونه ات رو خفه  نیبه ولال قسم ا  زیدن_

  !!کشتمت  ُینکن

فهمد  یاشک که نم یتکان دادم ول یسر هم سر  پشت

  . را زهاین چ  یا

دوم بدون خواست خودم افتاد و دست بردم که  یقطره

  سوزان او زودتر از دست یمحوش کنم اما لب ها 

  . بر اشک نشستند من

  : پچ زد یهمان فاصله با آرامش ساختگ در

خودم دست  ایوامونده رو  یفلکه   ریش  نیا  ی بندیم_

  !به کار شم عسلم؟

 626لب زدم:  خفه

  !!باشه فقط تو آروم باش_



  : دیخند  کی ستریه

  . شمین آروم تر نم یآرومم !! اصال از ا_

  . ازت ترسمی. م  یستین_

  : و کنار گوشم لب زد دیکش ینفس

 هیرادمان   نین!! ا  ی؟! من رو بب یترس یاز من م_

!! چرا واسه عذاب دادن و در  یکه خودت ساخت 

  آوردن

  ؟؟یکن  ین کارها رو م  یمن ا حرص

  ... خوا یمن نم_

 ؟؟  یکن یخودت رو به خاطر من بدبخت م یچرا دار_

  . گوشم را لرزاند یپرده  ادشیفر

  . کردم به خودم مسلط شوم یگرفتم و سع یبلند  دم

حرص دادن رادمان   یو نظرم برا  دهی عق  برخالف

  : گفتم

حاال که   یول  یندادم به اون عوض  یمن جواب مثبت_

  . خرابش کنم خوادیخودمه دلم م  یزندگ کنمیفکر م



آمد جلو   ینفر م کیافتادم و کاش  یدور لجباز  یرو

  . گرفتیدهانم را م  ی

  . نکنم یرت ین رادمان را غ  یش از ا یب تا

  . اش نکنم ین عصب یش از ا یب تا

 : اش برجسته شد  یشانیپ  رگ

رو آت   تیزندگ یدست یدست یخوا  یکه م یغلط کرد _

  !! یش بزن ی

رادمان اخوان به تو چه   یبه تو چه؟ ! هوم؟ ! آقا _

 627من !؟   یداره زندگ یارتباط

  : دیغر یم را فشرد و عصب  یگلو

تو به من مربوطه!! اشتباه کردم گفتم بهت  زیهمه چ_

  زی. دن یا پس ام بزن ی یکه انتخابم کن  دمیفرصت م

جز  یچ مقصد  یگوش ات فرو کن!! تو ه یرو تو نیا

  !!ذارمیداشت، چون من نم  یمن نخواه

آخرش   یپا بزار یهر راه ی! باشه!! توه؟ی خودخواه

  !! . مطمئن باش یرسیبه من م 



  : شدم و سرد گفتم رهیخ شیمردمک ها  در

دلم  ی. من زن هر کیبکن  ی تونینم  یچ کار یه_

. تو  یگی ه درست ماال تو!! حق با توئ شمیبخواد م

  واقعا

و رهام   ی  دیکه من رو ند  ی!! خودخواهی خودخواه

. یداد   هیکه درد بهم هد  ی. خودخواهیکرد 

  یخودخواه

و اول تا   یطالقم داد  یکوفت تیمامور ه یبه خاطر  که

  . یآخر به فکر خودت و منافع خودت بود 

  : تر شد  یبود، عصب ی عصب

المصب؟ ! نجات جون تو و چک   ید کدوم منفعت _

من مهم بود . کدوم   یفقط برا یحام یامضا دیسف 

  کی

 ایبود  ونیبه من مربوطه !؟ جون خودم در م  نایا از

  ن همه خودم رو به یچک خودم دست نگار بود که ا

ن اتفاقات  ی!! ا زیزدم؟! جواب بده دن شیو آت آب

ن  یاز ا ری من داشتن! ؟ غ یبرا یچه منفعت  یلعنت

  بود که از



  !دورم کردن؟ تو

  .نداشتم که بدهم یو من جواب گفتی م حق

زدم  تیدر عصبان  ییهم تند رفته بودم و حرف ها  باز

 . به بار آوردند یمانیپش  میکه برا 

 : نفس نفس زنان گفت رادمان

کنم که دوباره باهام ازدواج   ی نتونم تو رو راض   دیشا_

  از سر یک ی ی کیتونم خاستگارات رو  یا مام یکن

  . بردارم راهم

  : نگاهش کردم هراسان

  !!اریدر ن  یوونه باز  یرادمان د _

ش را مماس گردنم تکان   یرا کج کرد و لب ها سرش

 628داد :

ادت نره عروسک!! ضمنا فکر ا   یحرف هام رو _

  جز من تنت رو لمس کنه از سرت یا  گهیمرد د  نکهی

رو که بخواد  یدست کنمیکن . قلع و قمع م  رونیب

  .چه  یبپ  فین تن ظر  یوار دور ا  چکیپ



به گردنم کاشت و سمت در  یداغ  یآخر بوسه   در

 . رفت

تمام  اورد،یاب ب  یسر کام  ییبال نکهیم و هراس ا  یب

  . جانم را گرفته بود

 یکه از در پشت دمیرفتم و د  رونیسرش ب  پشت

  . رفت نشیعمارت خارج شد و سمت ماش 

 ینکه حرکت کند، خودم را داخل کاب یو قبل از ا دمیدو

  . ن خودرو جا کردم

  : کور شدند شی ابروها  گره

  . زیدن نییکجا؟ ! برو پا_

  : باال انداختم و گفتم یسر

  !؟ یبر ی  خوایکجا م _

  : لبش به سمت باال کج شد ی گوشه

باهاش   یمیحساب و کتاب قد  هیز دامادمون بزنم .  

  هرچه دیدارم که با

 یر عز  



 سر به براد هی رمیدارم م_

صاف شه. شما هم لطف کن برو به جلسه   زودتر

  .برس تی خاستگار

  !! یبر  یتو هم حق ندار رمیچ جا نم  یمن ه_

دستش را گرفتم و  یخم شد تا در را باز کند ول  سمتم

  : عقب راندم اش

ام . توروخدا  یوونه نشو!! منم باهات م یرادمان د _

  . یش مونینکن که پش  یکار هی

  . و حرکت کرد دیبه فرمان کوب  یآلود مشت  خشم

  . دیکش یم قیعم  یکرده بود و تنها نفس ها  سکوت

  شیو گره اخم ها دیچرخ  یها م  ابانیجهت در خ  یب

 629شدند .  یلحظه به لحظه کورتر م

  : شدم و سکوت را شکستم  رهیخ  رونیب به

رادمان. من جواب مثبت به   یاشتباه برداشت کرد _

شه که دوباره بخوام   ینم  لین دل یندادم اما ا ابیکام

  با تو



  . باشم

را باز کرد و با زجر و غم  راهنشیپ  ییباال  یدکمه

 : گفت

نم نکن دختر !!  یبسه!! داغون تر از ا زیبسه دن_

 د یچقدر با  گهی. د مونمیاشتباه رفتم، قبول دارم اما پش 

  ازت

  !بخوام و طلب بخشش کنم؟ عذر

م به هم  یرادمان در من هم اثر کرد و گلو یصدا بغض

  . فشرده شد

به  ی زییخنک پا یو هوا دیکش نییرا پا شهیش  رادمان

  . صورتم برخورد کرد

  : و گرفته ادامه داد دیش کش  ی به گلو یدست

مگه گناه کردم بهت دل بستم !؟ بابا به ولال قسم نم _

 یدل بکنم چون سخته برام . سخت تر از اون ا تونمی

  نه

 گهینفر د  هیبفهمم قراره زنم، عمرم، جونم، با  که

  .ازدواج کنه



  . نگه داشت  یرا کنار  نیماش

 ابیکام  یتش برا ینکه عصبان یبودم از ا خوشحال

  . فروکش کرده است

  : و گفت دیکش  ی قیعم  نفس

 یخوا یم یلجباز   یاز دستم و از رو یناراحت دونمیم_

  یباز  رتمیبا غ  یحضرت عباس ی. ولیکن  یتالف

نم   ی!! با نقطه ضعف ام زمز ین نکن !! من َمردم دن  ز

  یعشقم واسه عذاب دادن من م نمیبب  تونمینزن . نم

  خواد

  .بشه یعوض هی

به چشمان رادمان افتاد که لبالب از اشک پر شده  نگاهم

 630بودند . 

گرفت اما انگار نتوانست   یدر پ یدم بلند و پ  چند

بغض اش را قورت دهد که دو قطره اشک از مژه ها 

  ی

  . راه گرفتند شیشدند و بر گونه ها زان یآو بلندش



ن  ییاول اشکم پا  یرادمان، قطره  یاشک ها دنید  با

  . دیچک

اش کرد و قطرات اشک   یشانیه گاه پ ی را تک دستش

  اش راه نیدلنش  یبر چهره  یگریپس از د  ی کی

  . گرفتند

از پ  شیان قلب من بود که هر لحظه ب  یم نیا در

  . ختیر  یفرو م  شی

  کند؟؟ ینم هیکه مرد گر دیگو یم یکس چه

نه اش از سنگ   یخون رسان در س ی عضله  مگر

 است؟؟

  ی عنی ند،ینش  یش م  یکه بغض در گلو ی هنگام

  . کند یم  ی نیدل اش سنگ  یاز درد رو یکوه 

  ...وار یبغض اش بار اول مشت شود بر د  دیشا

  ...شود بر سر روزگار ادیدوم فر بار

  ...ر بر دلدارشود د یبار سوم اشک م  اما

سرخ بودند را باز کرد  یکه همچون دو گو شیها  دهی د

  . شد ادهین پ یو از ماش 



  دمیکش  سمیبه صورت خ   یداد که دست ه یکاپوت تک  به

  .شدم ادهیو پ

و دستانم را دو طرف صورت خ  ستادمیا  ش یبه رو  رو

  . ش را پاک کردم ی اش گذاشتم و اشک ها سی

  . بر پشت دستم زد یو طوالن قی عم یا بوسه

را با سر انگشتانش نوازش کرد و قدم زنان   انگشتانم

  . بود رفت یکه در آن حوال یبه سمت پارک 

  ریو دلگ رهی و به آسمان ت  دیاش را باال کش  ین یب

  : شد  رهیغروب خ

از قبل . اما اگه  شتریب  یحت    خوامتیمن هنوزم م _

کنم تا دوباره بهم  کاریحست به من برگشته، بگو چ 

  دل

من  یکنم تا دوباره قلبت فقط برا کاری! ؟ بگو چ ی ببند

  !! بگو تا ماه و ستاره هاش رو اززیبتپه! ؟ بگو دن 

رو  ایارم. بگو تا دن  یب  نیزم  یبرات رو  آسمون

ونمم بخوا  اگه ج ی. به خدا قسم حت زمی پاهات بر ریز

 631 ی



م ات کنم .   یتقد   یَطبق بزارم و دو دست َ یتو حاضرم

مرد عاشق  نیکنه ا  کاری تو بگو عشق من !! بگو چ

  !؟

  !؟ شیکنه تا ببخش  کاریچ

  . نداشتم بدهم یجواب

 تا او را ببخشم کردیچه م  دیرادمان با  دانستمینم واقعا

!!  

توانست اعتماد از دست رفته  یم یزیچه چ  دانستمینم

  !! من نسبت به او را دوباره پررنگ کند ی

 : زمزمه کرد دیرا که د  سکوتم

گله کن . اگه درد   یهست یخودت !! اگه شاک  یتو زینر_

  گله کن . اما با یهست یگله کن . اگه عصب  ی دیکش

  !! سکوتت جفتمون رو عذاب نده قل ب رادمان نیا

بودند و   یابانی خ ینوازنده ها  پیگام جلوتر اک چند

  ربط به حال و یکه ب کردندیرا اجرا م  ییبا  یآهنگ ز

  . من و رادمان نبود احوال



ستاد و دستش را دور  یرو به نوازنده ها ا  رادمان

  . کمرم قفل کرد

  ... گله كن با،یزن ز با،یر شك 

 ایگله كن  《

  یگله كن ... گله كن ا بای ل تا هللا فر گ

 گله كن ه  

  ران نهیشكو ى جا مانده از آن س 

  

  ... ب

  گله كن آن 》با گله كن ... تهي

  ُده،یل رنج د

  قیموس نیا  دنیبا شن ی 

 . دو چندان شد میبغ ض در گلو  بای ز

  ... گذرد یم یو شب  روز《

  ...د ل تو، در د ل من در



  ... مانده و بس یا  خاطره

 632ن َگه ات، از َت ب من...   از

 ق تن... َعط ش از عاش

 》 ... مانده و بس یا  خاطره

خم شد و همزمان با خواننده، کنار گوشم شاه  رادمان

  : کردند را پچ زد یکه اجرا م یت ناب یب

  !! .... گله کن بای...ز ن ز بایر شک  

 ایگله کن  _

م را پر درد بستم و قطرات اشک بر گونه ام  یها  پلک

  . راه گرفتند

را نوازش  سمیخ  یبا سر انگشتانش گونه ها  رادمان

 ینوازنده ها در گوشم طن ی بایز  یکرد و آوا و صدا

  ن

 . انداخت

  ... ر نبض ام، شبى سحر كن 

 كنا 《



 دو

  

  ق در غم و بهانه، َتر كن ... َچشم غر

  از اشتبا ه مر د عاشق ات ذر ُ》كن ... گ

رادمان را کنار نبض شاهرگ ام حس م  ی نفس ها هرم

  .کردمی

  : و غم دار لب زد گرفته

 از اشتبا ه مر د عاشق ات گذر کن،  _ 

  ن تمام هست ی 

م ََ !!  

  ... ر نبض ام، شبى سحر كن 

 كنا 《

 دو

  

  ق در غم و بهانه، َتر كن ... َچشم غر



  》... گذشته را بسوز و بى اثر كن غم

  .ماندن نداشتم تاب

از   ی کی یقسمت خلوت پارک پا تند کردم و رو سمت

 633ها جا گرفتم.  مکتین

  . کردم یبار از ته دل زار زدم و خود را خال نیا

ام زانو زده بود و   ین مقابل پا  یزم یرو  رادمان

 ان دستان قدرت مند اش گرفته بود یم را م یدست ها

.  

  !! و گله کردم ختمی ر اشک

  . گونه که او خواسته بود همان

  .گفتم دمیکه در نبود اش کش ییدرد ها از

  .گفتم دمیکه شن یی حرف ها از

رادمان تب کردم  یکه تا صبح از دور ییشب ها از

  . گفتم

  .خودش هم گله کردم یها یها و بد  یاز نامرد   یحت



دم او را و ذره ذره له   ی د یکه با نگار م یام یا همان

  . کردمیام را حس م یشدن غرور و زنانگ

  . کردینگفت و فقط دستانم را نوازش م  چیاما ه  او

  . چند ساعت گذشته بود یحت   ایو  قهیچند دق دانمینم

  . دیکش یم ریخشک شده بود و سرم ت کمرم

 ستادیکه رادمان هم متقابال ا ستادمیگرفتم و ا یبلند  دم

.  

  : به جلو برداشتم که هم قدمم شد یگام

  ی نیدلت سنگ  یرو یو درد   یاالن که آروم شد _

  کن دایعالج هم واسه دل من پ  هی ایچاره   هی کنه،ینم

  . زدلمیعز

 634:  دیرا گرفت و نرم بوس دستم

  !!زین االن دردم رو دوا کن دن  یهم_

  .گذرا به چشمانش انداختم و سرم را چرخاندم ی نگاه

که  شدمینم  نیو منکر ا  دمیپرست یرادمان را م من

  را تنها در لحظا ت کنار او بودن حس یعشق واقع



  .کردمیم

  .شده بودم الیخیو منطق را ب  لیدل

  دمیشاه قلبم را د  یکه اشک ها  یلحظه ا همان درست

  .و منطق را کنار گذاشتم لیدل

  !! فرصت دوباره بود کی قیرادمان ال  قطعا

 شدند دهیچیبابا محمد و مامان در گوشم پ  یها  حرف

.  

که پشت سر  یها و مشکالت ینابسامان یهمه  با

  . بودم دهیم، من هنوز هم مرد تر از او ند  یگذاشت

اش  یاز خودش و زندگ یبه خاطر من و حام  او

 . گذشت

من، خاندان اخوان و  یکه رادمان برا   ییکارها  اگر

  ن مملکت کرده بود یاز دختران ا یارین بس  یهمچن

  ! نبود، پس چه بود؟ یفداکار

  !نبود، پس چه بود؟ یاز خود گذشتگ نهایا اگر

ام را با  یم قطع ینه بستم و تصم یرا با طمان چشمانم

  . خودم مرور کردم



مان،  یکیدر نزد  یموتور پر سرعت  یصدا دنیشن با

  .را باز کردم میشتاب زده پلک ها 

ک   یمرا در آغوشش بلند کرد و  یناگهان یلیخ  رادمان

  یاحتمال ریتا خودش را مقابل مس  دیدور چرخ 

  . قرار دهد موتور

بود و   چاندهیچک وار دور تنم پ  یرا پ شیها دست

  . اش کرد نهیسرم را چفت س 

اش بود  نهیو چون سرم در س  دمیکش ین یه دهیترس

 635.  دمی دیموتور سوار را نم 

 یو زمان  شد یم کتریگاز موتور هر لحظه نزد  یصدا

ش از پ  ینداشت، رادمان مرا ب یکه با ما فاصله ا

  شی

  خود فشرد و به

  

  . پر درد اش گوشم را نوازش کرد آخ

سر بلند  دهیبه سرعت از ما دور شد و من هراس موتور

  . او شدم ی  رهیکردم و خ 



باز اش که با  مهین   یبه من ُش گرفت، پلک ها  

اش  یشانیکه از پ یو عرق دیکاو یصورتم را م  ینگران

 ره

  . دادیرا م  یاز خبر بد  نشان

زدم که دستانش از دور تنم شل شدند و  شیصدا آرام

  . کنارش افتادند

 ی و با اضطراب دستم را سمت صورت رنگ پر نگران

  ریجان اش دراز کردم که صورت اش ز یده و ب

  . زانوان اش افتاد یُسر خورد و رادمان رو دستم

  . مو کنارش زانو زد دمیکش  غیج  هراسان

را در   چکسیبه اطراف انداختم و از بخت بد ه  ی نگاه

  . دمیند  ین حوال یا

  . رادمان زدم که سرش را بلند کرد یچانه  ریز دست

  . افتاده بود شیبرا یچه اتفاق دانستمینم

 یاگر موتور با او برخورد کرده بود هر دو رو  قطعا

  . میشد  ی پرت م نیزم

  : گفتم لرزان



  !رادمان چت شده دورت بگردم؟_

  : گفت یزد و به سخت  یکم جان   لبخند

روز هم از عمرم مونده باشه...تا  کیاگه  ی...حت یحت_

  بهت یزارم احد الناس   یکه زنده ام...نم  یلحظه ا 

  .برسونه  بیآس

 636از سخنانش نداشتم .  یچ درک یه

 : دم گرفت و ادامه داد یسخت به

 ی...که جونم در برابرت ب  که خوامتیم نقدریا_

  . نهیارزش تر 

ر  یمهابا م ی ب میرا تکان دادم و اشک ها  شیها  شانه

  . ختند ی

را پشت شانه اش گذاشتم تا سرش را بلند کنم که  دستم

  : با خس خس گفت

و تو رو  شمی !! مثل صدف م  زیدن یمن   دیتو مروار _

 یب یکه مبادا گزند و آس کنمیآغوشم پنهان م یتو 

  بهت



  .برسه

  ! ده؟یرادمان چت شده!؟ چرا رنگت پر _

  . شانه ام افتاد یآنقدر خم شد تا رو  سرش

  .دمیلرز یم دیبودم و مثل ب دهیترس

که پشت کمرش بود را باال آوردم و ناگهان نفس  دستم

  . فراموشم شد دنیکش

  

  تمام کف دستم با سرخ ی 

  . خون رادمان رنگ گرفته بود 

و رادمان را تکان دادم  دمیکش  یبلند  غیشده ج   شوکه

  جانش به گوشم یب   یزمزمه ها یاما فقط صدا

  . دیرسیم

 راهنیپ دنیدم و با د  یخودم را جلو کش  یسخت به

پاره و پوس ت شکاف خورده اش که همچون رود از  

  آن

  . ده بود قلبم از تپش افتادش یجار   خون



  :کردم یشده به اطرافم نگاه م  هول

کمک   یکی! توروخدا  ست؟ی نجا ن یا یکمک!! کس _

  !! کنه بهم

کردم   ین و زمان التماس م یو به زم دمیکش یم غیج

  . که کمکم کنند

  یم شیو صدا دادمیرادمان را تکان م انیتاب و گر یب

  :زدم

توروخدا بگو حالت خوبه . رادمان... عمرم ... _

 637!!  ز یرادمان حرف بزن جون دن

  کلیبغلش را گرفتم که بلندش کنم اما ه ر یز  یسخت به

 یدرش ت او کجا و اندام ر

  

  ! من کجا؟ ز

  ارینشدم و تنها آخ پر دردش مرا به هوش  فیحر

  . کرد دواریبودنش ام

  دهیپر دردم را شن  یزجه ها یکه انگار صدا ینفر چند

  . بودند سمتمان آمدند



شانه ام  یخم شد و سر رادمان را از رو  یجوان  مرد

  : برداشت و گفت

  !افتاده؟ یخانوم چه اتفاق شدهیچ_

  : لب زدم شانی و پر  دستپاچه

موتور اومد سمتمون و رادمان من  هی دونمینم دونمینم_

  . وردندسرش آ ییچه بال دونمیاما نم  دی رو کنار کش 

االن م   ستین  قیعم  ادیانگار زخمش ز دی نگران نباش _

  . مارستانیب   مشیبر  ی

چند ضربه به صورت رادمان زد که چشمانش را   مرد

  . باز کرد

رادمان را بلند کردند  گریجوان به کمک چند نفر د  مرد

  .رفتم نیو من زودتر سمت ماش 

خبر کردن آمبوالنس نبود، رادمان را  یفرصت برا چون

  و به پهلو خواباندند و من هم نیعقب ماش 

  . ام گذاشتم یپا  ینشستم و سرش را رو کنارش

که به ما کمک کرده بود، پشت ُرل نشست   یجوان  مرد

  . کردیو با سرعت حرکت م 



  چشمان دنید  با

  

رادمان به جلو خم شدم و سرم را به سرش  باز

  :و از ته دل هق زدم چسباندم

نا ک  ی! ازم؟یعز  یشد  یبرات رادمان !! چ   رمیبم_

  و خودت رو ی بودن! ؟ چرا جون من رو نجات داد  ی

  !؟ یبال انداخت ی تو

  : گفتیار بود و پرت و پال م  یهوش مهین  رادمان

... تو رو...  خواستنیتو رو ...م _

بُُکشن. َقمه...َقمه...داشتن. مگه من ُمرده....باشم ...  

  که....که بزارم

 638.  ادی... به سر ... تو ب  ییبال

  . ام شدت گرفت و دلم به حال مرد فداکارم سوخت هیگر

  . ن زمان هم به فکر من بود یا یحت او

  . به من نرسد ین خود گذشت تا گزند  یر یجان ش  از

  ! توانستم او را نبخشم؟ یم  ورچط



  .همه تعلل کردم نیبه من که ا  لعنت

  یزخم اش که به صورت مورب پشت شانه ها دنید  با

  . شد شیش بود، دلم ر

  . دمیام را پوش یرا از سرم درآوردم و کاله هود  شالم

  زیزخمش فشردم که حداقل خون ر یرا محکم رو  شال

  . کند یافاقه نم دانستمیاما م دی ایاش بند ب  ی

 بخشم یخودم را نم دی ایسر او ب ییخدا قسم اگر بال به

.  

 من هم بعد از او خواهم ُمرد اوردیزبانم الل تاب ن  اگر

.  

 هق زدم دهیدم و نفس بر  ی بوس یاش را طوالن یشانیپ

:  

بگم بهت .  خواستمیرادمان... عشق من ...من بخدا م_

بگم   خواستمی!! م خوامتیقدر مخواستم بگم چ یم 

  هنوزم



زودتر از  قهی اما نشد . کاش دو دق خواستمی. م  یامیدن

...که قلبم  دمتیبهت که بخش گفتمین اتفاقات م یا

  دوباره

نشه. قول  تیزیتوئه !! رادمان فقط قول بده چ  یبرا

  کنمیاونوقت تا آخر عمرم جبران م ی  اریبده تاب ب

که در  ییتموم کارها کنمی هات رو. جبران م ی خوب

  .یون خودت کرد  یو من رو مد  یحقم کرد 

  . ترساند یمرا م نی سکوت کرده بود و ا رادمان

اش به گوشم  نیسنگ یخس خس نفس ها  فقط

  . خوردیم

تاب  یم را به باال چنگ زدم و بلند و ب یموها  درمانده

  :زار زدم

تا با هم بساز   شمیرادمان بجنگ و بمون !! بمون پ _

  کاخ مون یم خرابه ها  یمون رو. تا آباد کن یزندگ می

 من رو. ترکم نکن زندگ ی 

فرصت بده تا خودم رو ثابت کنم   هی یتو مگه نگفت  !!

 639و تا ابد کنارت باشم؟ ! خب 



حرفت بمون رادمان!!   یفرصت !! مرد باش و رو نمیا

  تا ابد کنارم باش. اون دفعه ناخواستهمرد باش و 

خواس ت خودت ترکم   ین بار از رو ی...ایکرد  ترکم

  !! مرد من رمی میتو م ینکن!! من ب

پارک   مارستانیمحوطه ب  یجوان خودرو را تو  مرد

  بعد با برانکارد برگشت و به کمک یکرد و لحظه ا  

  . دتخت برانکارد خواباندن یپرستار، رادمان را رو  دو

وارد اورژانس شدند و پزشک بالفاصله بعد از د   عیسر

  . رادمان دستور داد او را به اتاق عمل ببرند دنی

خ کرده اش را گرفته  یآخر دست   یتا لحظه  قراریب

  . اوردیدوام ب  کردمیبودم و التماسش م

اتاق عمل که شدند به من اجازه ورود ندادند و   وارد

  .ها ُسر خوردم یکنار صندل

وگرنه  دیایبه سرش ن  ییرادمان بال  کردمیخدا م خدا

  و عذاب وجدان مرا دمیبخش یهرگز خودم را نم

  . ُکشتیم



درباره آنچه اتفاق افتاد فرستادم  یج یمس نیمت  یبرا

  .را هم ارسال کردم مارستانیو آدرس ب 

ن  ینگران مت یام زنگ خورد و صدا لی موبا بالفاصله

  : دی چیدر گوشم پ

  دختر !؟ شدهی؟! چ یفرستاد  هیچ  نیا  زیدن_

ن...رادمان...رو ....رادمان رو با ...با قمه زدن .  یمت_

  !!ا یزودتر ب

و از  دمیبود که شن ی زین چ  ین آخر  یگفتن مت اخدای

  . هوش رفتم

  . سوختند یو چشمانم م کردیم ین  یسنگ سرم

  . بودند ادیاطرافم ز  یو صداها  سر

را  میچشمانم را باز کنم اما انگار مژه ها   خاستیم دلم

 . با چسب به هم چسبانده بودند

  .دمیترس  یافتاده باشد م یمبادا اتفاق بد  نکهیا از

به   دم،ید   یخود م  الیمبادا آنچه در خ  دمیترس یم

 640شده باشد .   لیت تبد  یواقع



را تکان دادم و زبانم را گاز گرفتم که افکار   سرم

  . ن در سرم جوالن ندهند یاز ا شی خورنده ب 

سرم  ریتنها و ز یم را که باز کردم در اتاق یها  پلک

  .بودم

  . مواجه شوم  یبروم و با خبر بد  رونیب  دمیترس یم

  دیعا چگونه بابه سرش آمده باشد، من واق ییاو بال اگر

  !کنم؟ یزندگ

  .تخت نشستم یو رو دمیبه چشمانم کش یدست

  . که به دستم متصل بود، تمام شده بود یس ُرم 

و لرزان از اتاق خارج  دمیکش رونیرا از دستم ب سوزن

  . شدم

که رادمان آنجا   یرمق ام را سمت اتاق عمل یب ی پاها

  . بود، کشاندم

  و  فیضع یآوا

  

 دمیتابانه زن عمو محسن را که شن یب  ی هیگر دور

  . شدند یم جار  یاشک ها 



و سمتم هجوم   ستادیمن ا دنیعمو محسن با د  زن

  . آورد

او  فیرا گرفتند اما حر  شیو لنا جلو  یحام  عمو

  . نشدند

  : قه ام را گرفت یکنان  نیرادمان نفر  مادر

  ! ؟ی خوایچاره م  ین ب  

 ن رادما 

 از جو ی! چ  ؟ی سر پسرم آورد  ییچه بال_

 زدم هیوار تک ین نشستم و به د  یزم ی رو  یزار  با

.  

از   یبود و خبر  ینفر به فکر دل من هم م کی کاش

 . دادیاو به من م  یسالمت

  . م نشستند یرو به رو  یصندل  یعمو و مادرم رو زن

و  دیکش  یم  ش یپاها  یقرار دست رو یمحسن ب عمو

 641.  کردیه م یگر 

  : کنار عمو نشست و رو به من گفت بابا



  !؟ زیافتاد دن یچه اتفاق_

گاه سرم  هیو دستم را تک  دمیام را باال کش ین یب

  :کردم

 یم گفتیاومد سمتمون ...رادمان م  یموتور  هی_

خواستن من رو بکشن . اون خودش رو سپر من کرد 

  تا

  . دید  بیاما خودش آس ارنیسر من ن  ییبال

  : دیکش  ادیعمو محسن فر زن

ن فلک  یا گهیته !! چقدر د  یخدا لعنتت کنه عفر_

د به خاطر تو درد بکشه !؟ هان !؟ کم عذاب   یزده با

  ! ؟ دیکش

! ؟ بعد شازده خانوم واسش طاقچه  دیکش یچارگیب کم

  !!زارنیباال هم م

  : رو به زن عمو اخطار وار گفت بابا

ن به   یدرست !! اما حق توه  ینگران پسرت ایرو_

 دیدونی!! خودتون هم خوب م  یدختر من رو ندار

  یاتفاقات



به دخترم نداشتن. من قبول دارم  یچ ربط یافتادن ه که

  ر اشتباهات گذشته اشرادمان هم ناخواسته و بخاط 

دخترم  دمیاجازه نم گهین ماجرا ها شد اما د  یا وارد

  ن یا یتو دیمنم کم درد نکش ی. بچه  دیکن ری رو تحق 

  !!ها ماجرا

  .ن انداختم و جواب زن عمو را ندادم ییسر پا  دلخور

عمو هم مادر بود و نگران تک پسر اش اما به قول  زن

  . را با من نداشت ین برخورد  یچن  نیبابا حق ا 

و مادرم با دلخور   کردیمحسن زن عمو را آرام م  عمو

  . از کنارش بلند شد ی

 : دستم را گرفت و گفت مامان

به سر و صورتت بزنم مامان  یآب هیم   یپاشو بر_

  . جان

  نجایا نفهمم رادمان حالش چطوره از ا . تخوامین...نم _

  . خورمیجم نم 



  یام را رو  یال شد و من کاله هود   یخیب  مامان

سمت مان آمد و اخطار داد   یکه پرستار  دمیسرم کش 

  سر و

  اطیح  یو چند نفرمان در محوطه  مینکن  جادیا صدا

 642.  میمنتظر بمان  مارستانیب 

تکان   مین نشسته بودم و از جا  یاما ُمصر بر زم من

  .نخوردم

ساعد ام که   یخون خشک شده رو کهی به بار چشمم

 . س ُرم بود افتاد دنیاز کش یناش

بعد در اتاق  ی قیدادم و دقا رونیرا آه مانند ب  نفسم

 . آمد رونیعمل باز شد و پزشک ب 

ن مرا  یو ا  دیباریم  یو آشفتگ یچهره اش خستگ از

  . ترساند یم

  :دم یو عجول پرس  دمیدو سمتش

  حال رادمان خوبه !؟_

و مادرم به همراه عمو و زن عمو، دور پزشک   پدر

  . حلقه زدند



ام   یبر لب نشاند و من کم  یبالخره لبخند  پزشک

  .شدم دواری

. خداروشکر حالشون خوبه!!  دی_نگران نباشپزشک 

  خون مشکل  قیاز دست دادن اما با تزر ی اد  یخون ز

نبود اما  قیشد . جراحت کمرشون هم آنچنان عم رفع

از زخم شون  یلیخ  دیخورده و با  هیاد بخ  یز

  مراقبت

  . کنن

  . عمو _خدا رو صد هزار مرتبه شکر زن

 . و بابا هم خدا را شکر و از پزشک تشکر کردند مامان

  اد؟؟یبه هوش م  یدکتر پسرم ک  یمحسن_آقا عمو

 کاوریاتاق ر  ی. فعال تو گهی_تا چند ساعت د پزشک 

  .ان ی

که در  یبار در دل خدا را سپاس گفتم اما ترس هزاران

  . وجودم بود را نتوانستم پنهان کنم

  : به جراح رادمان لرزان گفتم رو

 643سوال داشتم .   هی دیببخش _



  ! جانم دخترم؟_

وارد  یب ینکرده به عصب هاشون که آس ییخدا_

  ! نشده؟

  : ام زد یبه نگران   یلبخند   پزشک

نگران  چینه خدا رو شکر عصب هاشون سالم ان و ه _

  نداشته ینخاع  بیو آس  یکرخت ،یبابت فلج ی

  . دیباش

  .و تشکر کردم دمیکش  ی قیعم  نفس

  . حالم بهتر بود اکنون

 یبرا دیکش  ین که رادمان سالم بود و نفس م  یهم

  . بود یمن کاف

 ماندن رادمان لطف و موهبت خدا در حق من بود زنده

!!  

  . بود دهیرادمان را دوباره به ما بخش  خدا

به سرم  ییبرده بود تا هوا اطی ن مرا به زور به ح یمت

  . بخورد



که رادمان به هوش آمده بود و او را  شدی م یساعت کی

  به بخش منتقل کرده بودند اما من هنوز نتوانسته

  . نم اش و با او حرف بزنم یبب بودم

ن باالجبار مرا نگه داشته بود که به اتاق رادمان  یمت

  . نروم

ن بود که مبادا زن  یخودش ا یاش هم به گفته  لیدل

  ن یش دوباره به من توهعمو به خاطر ناراحت بودن 

  . کند

من و   انیبه وجود آمده م  یرادمان از بحث ها  چون

  تیخواست که ذهن  ین نم یمادرش خبر نداشت و مت

  . نسبت به مادرش خراب شود رادمان

بعد از غفلت اش که با تلفن مشغول صحبت بود،  یقیدقا

  . شدم  مارستانیسوء استفاده کردم و وارد ب 

 644که رادمان را منتقل کرده بودند رفتم .  یاتاق سمت

خوف داشتم و   مارستانین اتاق ها و نام ب  یاز ا من

  .گرفتم یاسترس م گذاشتمی نجا پا م  یهر بار که ا



  دیتخت ها م  نیاز ا  یکی یبار که رادمان را رو  هر

  . دیتپ  یو قلبم نامنظم م شدمیآشفته م  دمی

  .مکث در زدم و وارد شدم با

  .دمیو مادر خودم و رادمان را کنار تخت د  پدر

  . و لنا قصد داشتند به عمارت برگردند یحام

رادمان نگاه  دهیرا بستم و نگران به صورت رنگ پر در

  . مکرد

باز   مهین   شیبود و پلک ها  دهیپهلو خواب  یرو

  . بودند

شده بودند   ختهیاش ر  یشانیپ  یآشفته رو شی موها

 . زد یمن لبخند کمرنگ   دنیو او با د 

  .ستادمیرفتم و کنار تخت ا  جلو

  ،یبار بدون خجالت، بدون ترس و پر از نگران  نیا

دستش را گرفتم و با  ه،ین بق   ی زبیر نگاه ت   یز

  که یبغض

  :گفتم ند،یم بنش  یفرصت کرد در گلو یک دانمینم



  یا خواستمی! ؟ بال به دور باشه. من...من نم یخوب _

  . نطور شه!! واقعا متاسفم رادمان

ترک خورده اش را از هم  یرا گرفت و لب ها  دستم

  : فاصله داد

  . تو نبود ریتقص _

 یکه رو یسمت رادمان آمد و من قطره اشک بابا

  . بود را محو کردم ی صورتم جار 

_بال به دور باشه عموجان. ممنونم که جون دخترم   بابا

  .یون خودت کرد  ی. ما رو مد  یرو نجات داد 

 رادمان با فروتن ی 
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هم مال من نشه اما  چوقتیگه ه   یاگه د  ین منه!! حت 

  یتو جاش بازم 

 ر شما جو  

 نکردم عمو . دخت یکار_

  .فه ام محافظت از اونه  یو وظ قلبمه



  : رادمان گذاشت ی شانه  یدستش را رو  بابا

 یآخر باردار  یروزا  یم عمارت . حام یریم  میما دار_

 ین سپردم پ یتونه بمونه اما به مت  یزنشه و نم

  شت

  . باشه

  : محسن مداخله کرد عمو

  . مونمیداداش من خودم کنار پسرم م ستیالزم ن _

  : دهانم را قورت دادم و رو به جمع گفتم  آب

  !! رادمان بمونم شیمن امشب پ دیاگه اجازه بد _

در اتاق حاکم شد و پوزخند زن عمو از چشمم   سکوت

  . دور نماند

 :دادم ادامه

از  یهم که بکنم محاله بتونم ذره ا  یهر کار دونمیم_

  رو جبران کنم اما ...حداقل وجدانم شیفداکار نیا

حرف ها هست که با   ی لی . ضمنا خ  شهیآروم م یکم

  .به رادمان بگم دی



 تکان داد یکرد و بابا سر  ینگاهم م تیبا رضا رادمان

.  

آخر    یرفتن شدند و لحظه  یعمارت همه آماده  یاهال

  : عمو محسن گفت

که جبران  یکن  یکار هیبشه  دی!! دخترم شا زیدن_

نکه نه تنها امشب،   یرادمان باشه !! اونم ا یفداکار

  بلکه

!! د  گمیتعارف م  ی. بیه عمرت رو کنارش باش  یبق

ما   یعشق رادمان نه تنها به تو، بلکه به همه  گهی

  ثابت

  !! شد

 646به پدر و مادرم انداختم .  ی نگاه

دند و آنها هم با حرف عمو محسن موافق بو انگار

  ش را بست و  یچشم ها نهیمادرم لحظه آخر با طمان 

 . رفت

 یبعد جز من و او ه یق ی ن انداختم و دقا ییپا یسر

  . چکس در اتاق نبود



  . و سمت رادمان رفتم ختمیر  وانیدر ل  وهیآب م  یکم

و بالش را پشت  ندیتخت بنش  یکردم تا رو  کمکش

  . نشود تیکمرش گذاشتم تا اذ 

  . کرد شیو ناله دردناک اش دلم را ر آخ

ضربه به من وارد شده بود،   نیاگر او نبود و ا  دیشا

  .بودم دهیقبرستان خواب ینه  یاکنون س

  : را به دستش دادم و زمزمه کردم وانیل

واردشون  یکه هر بار وقت ییها  مارستانی متنفرم از ب_

  . نفر قصد جون تو رو کرده بود هیشدم 

  :کردم و ادامه دادم کیرا به لبش نزد  وانیل

  !؟ شونی شناختیم_

  .باشه یک زنمینه!! اما حدسش رو م _

  . نگاهش کردم یتخت نشستم و سوال ی لبه

  : خودم هم دور از ذهن نبود یاش برا  حدس

  ن !؟ یارسالن و نگ _



 یبا ما دشمن  چکسیاما جز اونا ه ستمیمطمئن ن_

ن  رانیا یازشون تو  یرد  گهین م  ینداره. گرچه مع

  ستی

موتور سوار، از  نیخارج از کشور ان اما ممکنه ا  و

  . اونا باشه یآدم ها 

  . انداختم یوار یبه ساعت د  یم نگاه  ین

ش از شش ساعت از  یگذشته بود و ب مهیاز ن  شب

 647گذشت .   یآن اتفاق نحس م 

  : لب زدم شرمنده

  . ن اتفاقات یمتاسفم...به خاطر تموم ا _

  . را گرفت و مرا جلوتر کشاند دستم

  . کم شده بود  ی لیمان خ انیفاصله م  اکنون

  !! زیتو نبود دن ریتقص _

  رادمان!؟_

  جان دلم؟؟_

  ...خواستم بگم که ی من...من م_



  . لبم نشست و ساکتم کرد یرو  انگشتش

  : طرف لبش باال رفتند و خش دار گفت دو

م  ین بود  یماش   یکه تو ی!! همون موقع یتو گفت_

.  دادمیرو کم کم داشتم از دست م می  اریو من هوش

  درست

بغض دار و اشک آلودت هنوز  یاما صدا ستین  ادمی

  فیخوره. تموم کلماتت ضع یگوشم زنگ م یداره تو

ذهنم هستن. انگار داشتم  یکمرنگ اون ته ته ها و

برزخ بودم   یاما خواب نبود . انگار تو دمی دیخواب م

  ای

حس  ،یوزن  ی. حس ب  یحس مشابه نیهمچ  هی

  اون موقع واقعا داشتم جون دی. شا ییحس رها ،یسبک

  یتا مرگ فاصله نداشتم اما حرف ها یو گام   دادمیم

  . ه دادن یبه من هد  یجون دوباره ا نتیدلنش

 : شدم که ادامه داد قیچشمانش دق در

  یاز رو ای یاون حرف ها رو واقعا از ته دلت زد _

  !به خاطر من بود؟ یدلسوز



  : را به چپ و راست تکان دادم سرم

ازم دلم بودن . ب ین حرفا حرفا ینه نه اصال. ا_ 

  یدوباره عقلم تسل

  ه یقلبم شد . اون حرفا رو بعد از گال م

بگم که  خواستمیپارک م  یشدنم تو  یها و خال  کردن

 648ن اتفاقات افتادن .  یتموم ا

  : ام را نوازش کرد گونه

!! تا آخر عمر فراموش  یممنونم که بهم اعتماد کرد _

  کردم اما تو یمن بد  دونمیلطفت رو . م  نیا  کنمینم

  !!یخانوم ی لی. تو خی دیکه من رو بخش  یخوب یلیخ

  : ن گفت یبه زم رهیو خ  دیکش  یآه

که  ی!! شبزیبهم سخت گذشت اون روزها دن  یلیخ_

  نگار و  شیرفتم پ  نکهیمجبور به ترکت شدم، بعد از ا

 دمیچرخ ابونایخ  یتا خود صبح تو  دم،ی رو فهم ماجرا

  و خودم رو لعنت کردم. بارها اون شب خواستم

 یو دل هیعمارت اما نشد . من هرچقدر هم توج  برگردم

  و حق ادیربط ب  یبازم از نظر تو ممکنه ب ارمیل ب 



نداشتم ترکت کنم اما به خدا قسم که من خودخواه  ی 

  نبودم !! پ

  یخودم نرفتم و فقط بخاطر تو و حام   خواسته

  ی. امروز اگه سپر بال زیزدم به همه چ که پشت پا  بود

  ن نبود که دلت به حالم بسوزه و یا یتو شدم برا

ن بود که عشقم بهت ثابت   ی . فقط به خاطر ا می ببخش

  . پرستم ات یهنوزم دوستت دارم و م یشه!! که بفهم

بودم و  یکه من اگر آدم کلک باز  یدونیبهتر م   خودت

  دوران عقدمون یعاشقتم، تو  گفتمیبه دروغ م

به  تایهزاران بار ازت سوء استفاده کنم و نها  تونستمیم

  ه بگم زنم بود دلم خواست !! اما من فقط دنبال یبق

 ش 

که سرت رو   ییبردم از وقتا  یبا تو بودم. لذت م آرام

موها   یو انگشتام ال به ال یزاشتیام م  نهیس  یرو 

  ی

اوقا ت با   ی. من تو ومدنی ات به رقص در م یشمیابر

  !! تو برام زیدن دیرس یتو بودن، روحم به آرامش م 



د  هی تیکه از دور  ی. مهم ی!! هنوزم مهم یبود  مهم

  . دیخواب یشدم که شب ها با قرص خواب م  وونهی

ه مرد، عاشق  یعمرم !! هنوزم مثل قبل،  یمهم

  !!توئه

جا   میرا جلو کشاندم که رادمان کنار خودش برا  خودم

  . باز کرد

و منگ بود اما انگار   جی گ یخاطر اثر دارو ها کم  به

  بخوابد و فقط قصد گپ زدن خواستیامشب نم 

 . داشت

  .شانه اش گذاشتم یاط نشستم و سرم را رو یاحت با

لب ها  انیاز م  یو آخ آرام دیچ یدور شانه ام پ دستش

  . ج شدش خار ی

داد   نانیاطم  شینگاهش کردم که با چشم ها  نگران

  . حالش خوب است

 یگوشم حس م ریقرار قلبش را ز ین و کوبش ب یطن
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کردم و گرفته پچ  ریگ  یاش جا  نهیس   یرا رو  سرم

  :زدم

 ین اتفاقات نم  یخسته ام رادمان!! کاش ا یلیخ_

  من و تو رو از هم جدا یافتادن . کاش روزگار لعنت 

  . زاشتی دلمون نم یرو رو گهیو داغ همد  کردینم

  یام زد و از رو  یکاله هود  ریدستش را ز  رادمان

  . سرم افتاد

  : م زد یموها یرو  یشد و بوسه ا خم

اتفاقات باعث خشک شدن ر  نیگذشت !! درسته ا _

ن درخ ت   یدرخت عشق من و تو شدند اما ا ی شهی

  خشک

ن َجوونه  ی . ا زینوا بازم َجوونه زده دن یب  یشده

و دوباره  کنهیرشد م  شی از پ  شیهر روز داره ب 

  شاخه و

ن   ی. ا رهی  گیاش تمام قلب من و تو رو فرا م برگ

  رو گهیو رادمان قدر هم د  زیمشکالت باعث شدن دن 



بدونن ، قدر عشق شون رو بدونن، و از همه  شتریب

  ن روزها یتر از قبل کنن. تمام ا یمهمتر ما رو قو 

  یکردن که هرچقدر هم مشکالت بزرگ باشن، خدا ثابت

  ن یکدوم از ا  چیمن و تو از اونا بزرگتره و ه 

 یبود  یتر از اون ی. من و تو قو ستنین  یدائم بالها

  دی. شا می جا بزن  ین راحت یکه به ا میم و هست 

 م،  یخسته شد 

  ریم . غ یجا نزد  چوقتیاما ه  م،ی دیکنار کش  موقتا

 م، ی دینه؟! ا بر یاز ا

ا ناخواسته   ی !! خواسته  یرو گفت قتیحق نینه!! ع _

  رفتارامون ی. با بعض  میرو رنج داد  گهیمن و تو همد 

ن تا اما م دونمی. تو رو نم  میرو شکست  گهیهمد  دل

ن بود که تو  یا ممیم تصم  یبه پارک بر نکهیقبل از ا

  رو

م پاک کنم و بهت جواب رد   یشه از زندگ یهم یبرا

ببندم و تو  زی همه چ  یبدم . چون سختم بود چشم رو 

  رو



  ممیتصم یو رو دیدلم لرز دمی. اشکات رو که د ببخشم

  چند ماه یگفتم تو که تونست  یمردد شدم. به خودم م 

. پس بعد از  یار یو دووم ب   یکن  یرادمان زندگ بدون

  !! یتون ین هم م یا

  :ساکت بود و من ادامه دادم رادمان

و ازم  یآغوشت فشرد  یمن رو محکم تو   یاما وقت_

  پر پر یدم جلوم دار یکه د  یوقت ،یمحافظت کرد 

جونت رو د   ی باز و ب  مهین  یچشما  یوقت  ،یشیم

بغلم   یحال تو یُمردم رادمان !! اون موقع که ب دم،ی

  یبود 

بدون   دمیُمردم!! فهم ،ی  رفتیاز هوش م  یداشت  و

و زبونم  ادی به سر تو ب ییاگه بال دمیشه. فهم  یتو نم 

  الل

 رمی میم  کنم،یبسته بشن، دق م  شهیهم ی برا  چشمات

  . ازش قول گرفتم فقط. همون لحظه با خدا عهد بستم 

نندازه و تو رو بهم   نیبار روم رو زم هین  یهم واسه

  ییزایهمه چ یبرگردونه . در عوضش چشمم رو رو



بندم و دل به  یم دمیکه کش ییو همه دردها  دمید  که

  . دمیدلت م

  : گرفتم یبلند  دم

قربون خدا برم که بازم هوام رو داشت و تورو بهم  _

 650برگردوند . 

  . چانه ام گذاشت و سرم را بلند کرد ریدست ز رادمان

  .نم اش یتا بهتر بب دمیخودم را باال کش یکم

  : انگش ت شست، چانه ام را نوازش کرد  با

  یدوباره ملکه  نکهیخوشحالم !! خوشحالم از ا یلیخ_

  !! یقلبم شد 

باال رفتند و در دل اعتراف کردم که من   می لب ها  گوشه

  آن اتفاقات دوست ین مرد را با وجود همه   یا

  .داشتم

  : م گفت  یدر چشم ها رهیخ  رادمان

  من رو !؟ ی دیبخش_

  :نان بستم یرا با اطم میها  چشم



  . !! همون لحظه که از خدا قول تو رو گرفتمدمیبخش_

چانه ام   ینگاهم کرد و انگشتان اش از رو تیرضا با

  . و پشت گردنم نشستند دندیلغز

 یحس م یگردنم به خوب یو حرارت دستش را رو گرما

  . کردم

آورد فشار انگشتانش  یکه سرش را جلو م   همزمان

  مانیکه صورت ها ییتا جا  شدیشتر م یگردنم ب یرو 

  . هم بودند مماس

  یم بلند و طوالن یکج شد و ناخودآگاه نفس ها سرش

 . شدند

 ینگار از جلو   ی الیلحظه خاطرات استخر و کی یبرا

  . چشمانم گذشتند

نقشه،  یو مردانه هر چند از رو  کیبار  یلب ها  نیا

  را به یگریزن د  یاجبار، لب ها  یهر چند از رو 

 651گرفته بودند .  یباز

باعث شد رادمان چشمانش  نامنظم ام  ینفس ها   تمیر

  . را باز کند



که به تنش بود را چنگ زدم و  یمارستانیب  راهنیپ

  .اش فشردم نهیس  ی مشتم را رو 

  . گونه ام راه گرفت یرو یاشک لجباز  قطره

  دیبودم و هر طور شده بود با دهیرادمان را بخش  من

  .کردم یآن لحظات را فراموش م

  : ن فاصله از لبم پچ زد یدر کمتر رادمان

  !! بوسمت ینم یآروم باش!! تا تو نخوا _

  . آزادم را باال آوردم دست

  یلب ها یو محکم کف دستم را رو یبار متوال  چند

  .دمیرادمان کش 

مهر شده نگار بر لبان  یرد لب ها  خواستمیم  انگار

  . رادمان را پاک کنم

  . ختند یر یم یدر پ یاشک ام پ  قطرات

 یهم فشرد و من ا یلرزان اش را رو یپلک ها رادمان

  . ن بار صورت اش را در قاب دستانم گرفتم

را باز کرد و نگاه نافذ اش قلبم را به باز  شیها  چشم

  . گرفت ی



و دروغ  یلعنت یآن عشق باز یهمه  کنمیم  فراموش

  !!ن را ی

  :و استوار پچ زدم محکم

جز من رو    یزن یا لب ه  دیلبات نبا  چوقتیه گهید _

  !! رنیبگ  یبه باز 

  . قرار از لبان اش کام گرفتم یو ب دمیجلو کش بالفاصله

  یداد و ب رونیشوکه شده نفسش را محکم ب  رادمان

 652.  دیصبرانه مرا در آغوشش کش 

فرو بردم و مراقب بودم ضربه  شیرا درون موها  دستم

  . اش وارد نشوند دهید  بی به کمر آس یا

م را درون دهانش جا   یتاب و قرار لب ها یب  رادمان

 . به من نداد یداد و مجال همراه

شدند   ین اش را صورتم پخش م  یسنگ ی نفس ها هرم

  . دیکوب یام م نهیبه س  جانیو قلبم از شدت ه 

بازدمم را  ینه اش فشردم و به سخت یس ی را رو  دستم

  . دادم رونیب 



  زیر  یاز حرص اش کم شد و با بوسه ها  یکم رادمان

 . مان انداخت انیم  یکم یفاصله 

لب   یتاب اش، به رو  یاز چشمان خمار و ب   نگاهم

  . باز اش ُسر خورد مهیمرطوب و ن یها 

  : ام چسباند و نفس زنان گفت یشانیاش را به پ یشانیپ

طعم   ین لبا  ینکه ُمرده باشم که بخوام از ا یمگر ا_

ه   گهیرو ببوسم . د  یا گهیعسلت بگذرم و زن د 

  چوقتی

که  یی. چون تو  رمیگ یجز تو کام نم   یچ زن یه از

که آرامش بخش روح و  یی!! تویدرد من  یدوا 

  روان

  که ی!! تویمن

  

  مرحم

  

!! قول  زیدن  دمی!! بهت قول میتنم  یزخم ها   تموم

  ین مرد از امروز فقط برا یا دمیم



نا   یا یباشه!! لباش، تنش، روحش، قلبش. همه  تو

  !! یفقط تو همراه من باش  هیمتعلق به توئه.کاف

سر تا سر  تیلبم کش آورد و حس رضا  ی گوشه

  : وجودم را فرا گرفت

  . هستم... تا ابد_

  . به جلو خم شد و سرش را در گردنم فرو برد آهسته

که  دیاش را به گردنم مال ش یگرفت و ته ر  یبلند  دم

  . قلقلک ام آمد

کردم  کیخود جمع شدم و شانه ام را به گردنم نزد  در

  . دیصورتش را به شانه ام کش  شتریکه او از قصد ب 

  : را نوازش کردم شیو موها  دمیخند  زیر

  !! نکن_

 653و گفت :  دیخند  مردانه

  ! ؟یشام خورد  یجوجه؟! راست  اد یخوابت نم _

  . به زور بهم داد چیه ساندو  ی نیآره مت _



 لیم چون من برخالف م  یخوبه پس بهتره بخواب_

ن داروها  ی. فکر کنم اثر ا شمیم هوشیم دارم ب یباطن

  ی

  .مسکنه

  . یخب بزار کمکت کنم دراز بکش_

  : که مانع ام شد می  ایب  نییاز تخت پا خواستم

  ! ؟یخواب  یتو کجا م_

  :باال انداختم یا شانه

  .کنمیم دایپ  ییجا  یبالخره نمازخونه ا دونمینم_

  . هیاتاق خصوص نینمازخونه چرا؟ ! بابام گفت ا_

  .خوابم یتخت تاشوئه م نیهم  یح. خب پس رو  یصح_

  : گفت یک شدند و جد  یبه هم نزد  شیابروها 

کنار خودم   ای. ب یش یم  تیالزم نکرده اونجا اذ _

  !! بخواب

  : گشاد شدند میها  چشم



 نیا  یخودتم به زور رو  ،یشد  یرادمان تو زخم_

  موقع تو خواب دست و هی. بعدشم ی شی تخت ها جا م

  !!بتا یوا مص گهیخوره به کمرت اون وقت د  یم پام

  :بزند گفتم ینگاهم کرد و تا خواست حرف چپ

  !! آقا رادمان می ستی ضمنا ما به هم محرم ن _

  : زد ی شخندین  رادمان

حلق من  ی که خوب تو   شیپ  قهیعجبا!! تا دو دق_

 654، االن نامحرم شدم !؟  یبود 

که لبخندش پر  دم یکش  ینگاهش کردم و پوف  یحرص

  . رنگ تر شد

تخت دراز بکشد و چون کمرش  یکردم رو  کمکش

  . دیپهلو خواب یه خورده بود، رو یبخ

  :دمیاش را بوس یشانیپ

  !!یممنونم که جونم رو نجات داد _

  . ام را نوازش کرد و گوشه لبش باال رفت گونه



تخ ت کنار تخت اش دراز کش  یکه رو یآن لحظه ا  تا

 . دنبالم کرد شیا چشم ها دم، ب ی

و  یراض قایو عم  دمیپاش  شیبه رو  یپر مهر   لبخند

  . خوشحال بودم

  !!کنم یگذشته را رها م  من

رم و سپس به  یگ  یرا از او م  شیها  درس

  .کنمیاش م   یگورستان ذهنم راه 

  . ماست یرو  شیکه پ  یی امروز است و روزها مهم

ست که به قول رادمان دوباره در دل ما   یعشق  مهم

  در قلب مان یجوانه زده و شاخه و برگ اش به زود 

  . شودیم  پُر

**** 

  یباال یاخم  مچهیچرخاندم و به رادمان که با ن چشم

  .ستاده بود زل زدم یسرم ا

اش زدم و درخواست   نهیبار چندم دست رد به س یبرا

  یکیشرکت در مراسم ازدواج  یاش برا  یهمراه

  . رفتمیدوستانش را نپذ  از



  : نشست و با صالبت گفت کنارم

  ؟؟ یکه دار ی 

 655فقط امتحان  ومدنین   یبرا لتیدل_

  .سر جنباندم آهسته

 : داد ادامه

 یبعده و امروز پنجشنبه ا  یهفته   ی کشنبهیامتحانت _

  !!یوقت دار گهیم . پس دو روز د 

  !! ستین   میحال  یچیرادمان آخه ه _

. من به اون بنده خدا گهیدورت بگردم مخالفت نکن د _

  یجشنش شرکت م یقول دادم حتما دوتامون تو 

  .م یکن

  :دمیکش یپوف

  شخ ص شاخص؟؟ نیهست ا  یحاال ک_

  !! ا یبهت . تو فقط راه ب گمیم_

  : گفتم درمانده

  . امیخوب م  یلیخ_



 دیم خر  یدختر خوب !! پاشو آماده شو تا بر  نیآفر_

 دنبالت امیتا خودم ب  ییبا یه سالن ز ی یریبعدشم م 

.  

کنم لباس  یم  شیکم آرا یبابا خودم  خوادیسالن نم _

  .هم دارم

 نی شیو اشاره وار به سخنان پ  دیش باال پر یابرو

 : اش گفت

  !! با من ی ایقرار شد راه ب_

  : در کاسه چرخاندم چشم

  . یتو بگ یباشه هر چ_

 656رفت . رونیگفت و ب  یا خوبه

 لیآماده شدم و بعد از برداشتن وسا  عایهم سر من

  . همراه رادمان از خانه خارج شدم  یضرور

 شیگذشت و من چند روز پ  یهفته از آن اتفاق م  چند

  ام آمد ی که دوباره به خاستگار  ابیبه مادر کام

  .رد دادم جواب



آمده من و رادمان   شیپ  تیخانه از وضع  یاهال همه

  . و خوشحال بودند یراض

  میدانستم و هنوز برا یزن عمو محسن را نم  حس

  . مجهول بود

 ادهیپ  یی بایسالن ز  یرادمان مرا جلو  د،یاز خر پس

  . کرد و رفت

صورتم پ  یرو  یساده ا کاپیدرخواست خودم م به

ساده و باز  ی لیم را هم خ  یکردند و موها  ادهی

  دورم

  . ختندیر

 ین پ 

بودم  دهیکه خر  یرنگ یآسمان یو آب  ریبلن د حر راه

  میها  لهیبا ت  یخاص یبود و هارمون بایفوق العاده ز 

 . داشت

و از سالن  دمیتک زنگ رادمان، شال ام را پوش با

  . خارج شدم



در حال وز   ی زیی بود و باد نسبتا خنک پا  کی تار  هوا

  . بود دنی

ابرها دلبر   انیبود و قرص ماه در م یابر مهین آسمان

  . کردیم  ی

  .ن نشستم و سالم دادم یماش درون

  . و چشمان اش برق زد دیسمتم چرخ  رادمان

بر لبش جا خوش کرد و با عشق پچ  ی بی دل فر  لبخند

 : زد

 یکه تو یها!! اون  ییتو  گنیماه شب چهارده که م _

  . ارهیآسمونه داره ادات رو درم

جذاب و تر و  یبه چهره   رهیشوق شدم و خ  سراسر

  : گفتم یز اش با طناز  یتم 

 657ن زبونت رادمان!!  یاَمان از ا_

ام را بوس  گونه قیگرفت و عم  یجان تازه ا  لبخندش

  . دی

قامت   یچشم  ریز یبه راه افتاد و من هر از گاه رادمان

  لب قربان ریگذراندم و ز یرا از نظر م شیرعنا



  .رفتمی اش م  صدقه

را   شیها هیرا شکر حالش خوب شده بود و بخ  خدا

  . ده بود یکش 

  :زدم شیمکث صدا یکم  با

  !رادمان؟_

  ن د ل رادمان؟؟ 

 جا _

  . میبگو  خواستمیرفت چه م  ادمیقند الزم شدم و  آب

  : برگشت شیفکر دوباره سوالم به جا  یکم  با

  !م؟یبر  می خوایم یک یعروس  ینگفت _

  . خانومم یفهمیخودت م می دیرس یوقت_

  شناسمشون؟؟یم_

  .آره_

  !؟  ریو ام میمر_

  : دی خند



ان. حاال نه بابا اون دوتا خل و چل هنوز تو فاز رل _

  !! کو تا ازدواج کنن

  ؟؟ یخب پس ک_

 658.  دیانگشتانم را بوس  یرا گرفت و رو دستم

  : ستاد  یعمارت پدربزرگ ا  یجلو

  !!زه یحوصله کن سورپرا _

  نجا؟؟یم ا   یچرا اومد _

  : ستاد یا یعمارت شد و گوشه ا  وارد

از باال ب   رمیرفت . م ادمیعروس و داماد  یکادو_

  .ارمشی

شد و من چشمم به   ادهیتکان دادم که او پ یسر

  . ک افتاد ی ساختمان تار

 یهمه  ، یآمدن دختر حام ایبه خاطر به دن  امشب

  دعوت بودند و من و رادمان گانهیپدر  یخانواده خانه 

  . میو نرفت  میآورد  یعروس عذر

  . حواسم معطوف پشت عمارت شد ناگاه



  یاط را برا  یو ح شدندیوشن و خاموش مر ییها  نور

  . کردند یم ینوران یلحظه ا 

  .عمارت برداشتم  یشدم و قدم به سو  ادهیپ

وحشت زده بر   ،ی زیخنده و پچ پچ ر یصدا دنیشن با

  ک را از یتار  اطیک دور کل ح یم خشکم زد و  یجا

  . گذراندم نظر

پچ پچ و   دنی دهانم را قورت دادم و دوباره با شن  آب

  .لب بسم لال گفتم رینور قطع و وصل شده ز 

ن حرف ها   یاما پوست کلفت تر از ا دم یترس  یلیخ

  . بودم و دوباره به آن سو قدم برداشتم

  . گوشم را لرزاند یخوفناک یقهقه  یصدا

ه از خانه   یباکس هد   کیرادمان که با  ی ترس سو  با

ش را محکم در چنگ    یو بازو دمیآمد دو  رونیب

  . گرفتم

 659پته وار و لرزان سخن گفتم :  تته

از ما بهترون   یاط پشت یرا...رادمان ...فکر کنم ح_

  !! داره



  : گشاد شدند رتی از فرط ح چشمانش

  جن کجا بود؟؟ ز؟؟یدن یگیم  یچ_

  : لب گفتم ریز  یبسم لال ا  دوباره

 یینورا هی. تازه دمیقهقهه و پچ پچ شن یخودم صدا_

  عمارت یتو   یشکی. جز من و تو هم که ه دمیهم د 

  !! ستین

  . زده ام را گرفت خی دست

 خوف داشتم زها یچ  نجوریاز حد از ارواح و ا شیب من

.  

  : ام دهد، لب زد ی دلدار نکهیا  یبرا  رادمان

  !! یشد  یاالتیمن؟! خ زیجن کجا بود عز _

  : نه اش زدم یبه س یحرص مشت  پر

سر  ادی هو م ی اریاسم وامونده اش رو ن نقدریا_

 یاالتیوونه ام که خ  یوقتمون !! در ضمن مگه د  

  بشم؟؟



 التیم که خ  یم با هم نگاه کن یریخوب پس م  یلیخ_

 . ستین  یچیراحت شه اون پشت ه 

 ی ح یسخن انگشتانم را فشرد و پا به سو  نیادامه ا در

  . تند کرد یاط پشت

تا مانع رفتن شوم اما زورم به او نچرب   دمیرا کش دستم

 . د ی

و پر استرس   دیکوب  ینه م  یگومب گومب به س قلبم

  . کردمیاطراف را کنکاش م 

به عقب برگشتم تا مطمئن شوم جن پشت سرم  یا  لحظه

  دنیه رو به رو و د نباشد اما با برگشتن سرم ب

 660مقابلم شوک زده شدم.  ی صحنه

  غیو ج  کیموز  یشد و صدا یهمه جا نوران  ناگاه

  . دی چیدر فضا پ

ا و  یعمارت به عالوه خاله در  یاهال   ی همه

در  گریم و چند نفر د  یو مر  ریمادرم، ام یخانواده

  یپشت  اطیح

  . داشتند  حضور



  .و چشم نواز یرنگ یپُر بود از نورها   اطیح

بزرگ گل را از نظر   یو گلدان ها یو صندل زیم ی 

  بایکه به ز  ی گاهیگذراندم و نگاه دوختم به جا 

  هرچه ی

 یکه در حوال  یعقد  ین شده بود و سفره  یمز تمام

  . کرد یرا مجذوب خود م  یا  نندهیآن نگاه هر ب 

  :رادمان را نگاه کردم یشوک در آمدم و سوال از

  نجا؟؟یچه خبره ا _

که در  یا  هیرا از باکس هد  ی دیگل رز سف دسته

 . دستش بود، درآورد و سمتم گرفت

  : گفت یانه ا یزد و با لبخند موذ   یچشمک

  !! مونه یعروس _

شد  مینکرده بودم آنچه را که گفت و باورش برا  هضم

  . سخت بود دای

  :وار گفتم یبار پلک زدم و طوط نی چند

  !مونه؟ یعروس _



  .آره خانومم_

از چه قرار   انیجر دمیام افتاد و فهم ی دوهزار تازه

 . است

  یض ساختگ  یو با غ دمیگل را به شانه اش کوب دسته

  : گفتم

 661بفهمم؟؟  دیمونه بعد من االن با  یعروس _

  : دیصاحبم لرز  یو باز هم دل ب  دیخند  مردانه

  .کنم زتیسورپرا خواستمیم_

  بهم؟؟ یچرا نگفت_

  !!دنیرو که لو نم  زی من سورپرا زیا عز  _

  . دارم برات آقا رادمان_

  . زد و دستم را گرفت قهقهه

م و بعد از در آوردن شال ام  یرفت گاهی سمت جا  به

  .م را مرتب کردم یموها

و   یما آمدند و ابراز خوشحال یسو  مانیها  خانواده

  . کردند یخوشبخت  یآرزو



 ییبه تنها  ین خوشحال بودند و حام ین و مع  یمت

  . در مراسم شرکت کرده بود

ن بود و باالجبار   یعمو هنوز هم با من سرسنگ زن

  . گفت کی بخاطر رادمان با لبخند تبر 

 متوجه رفتار یاتفاق ی لی خ شیچند روز پ  رادمان

  . دیما را فهم  یبحث ها  یمادرش شد و ماجرا

حرف زده بودم   یکه با مادرش جد  یهم چند بار  من

  . در او نداشت ی ریتاث

  .م یمثل سابق شو میتوانست  یچ گاه نم یه دیشا

 یندارم که به مادر رادمان ب  ادیچ وقت  یمن ه گرچه

  . کرده باشم یاحترام

  .را نگاه کردم اطیرا تکان دادم با ذوق ح سرم

زده و  رتیمرا ح  شیها  زی با سورپرا  شهیهم  رادمان

  . کردیشاد م

و شوق خاص   دمیگنج یدر پوست خود نم یخوش  از

  .داشتم ی



بعد از کسب اجازه از پدران مان مقابلم زانو زد   رادمان

 662را سمتم گرفت .  یو جعبه ا 

وقت کرده بود آن   یک دانمیمان که نم ینامزد   ی حلقه

  . جواهراتم بردارد، در جعبه بود انیرا از م

در   ی زیکه جز عشق چ  ییشدم در مردمک ها رهیخ

  . شدینم دهیآنها د 

  : انداخت  نیمردانه اش در گوشم طن  یصدا

  ؟؟یکن  ی!! با من ازدواج م زدلمیعز_

  . و بله گفتمم را قورت دادم  ینهفته در گلو بغض

  . داد یو حلقه را در دست راستم جا  ستادیا

خانواده  یغ بلند شد و من به اعضا  یکل و ج یصدا

  . به ما چشم دوخته بودند تیام نگاه کردم که با رضا 

 یم رفت  یآمدن عاقد، سمت پدربزرگ و مادربزرگ ها تا

  . م

رادمان اکثرشان خارج از کشور  یمادر  یخانواده

  اش هم مسافرت بودند و ییدا یبودند و خانواده

  . در جشن شرکت کنند نتوانستند



 ی و مادرجون خوشحال بودند و مادربزرگ مادر آقاجون

  . ام چشمان اش نم دار بودند

  : د و گفت یام را بوس ی شانی محمد پ  بابا

ب فکر کرد خوشحالم برات باباجان!! خوشحالم که خو _

  . اصالیفرصت دوباره داد  هیو به رادمان  ی

  هی اقتین مرد ل یبه دلت راه نده!! مطمئن باش ا شک

  . فرصت دوباره رو داشت

لبش بود از  یکه رو  یمند  تیبا لبخند رضا  رادمان

  . پدربزرگم تشکر کرد

  . کند یبعد عاقد آمد تا خطبه را جار  یاندک

 یبله دادن هر دو نفرمان بغض کرده بود  نیبار ح  نیا

بودند .   مانی نت بخش چهره ها  یم و قطرات اشک ز
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  آن دور ی 

ساله و تمام اتفاقات بد و بدترش به ما  کی بایتقر  

  قدر ی  زیاز هر چ شیب  دیثابت کرد که با 

  . میرا بدان  گری همد



م و با  یو رادمان دوباره محرم و همسر هم شد  من

  گری کدیمهر  ی رایم که پذ  یبست مانیپ ییایقد آرع

  م و یباش

  آخر عمر تا

  

  .م یهم باش  وفادار

و داد   غیاز رقص و ج  یخبر   گریشب بود و د  آخر

  . بچه ها نبود یها

 ا،یک گفتن و دادن هدا یبعد از تبر مانیها  خانواده

به   یکردند و همگ  ی خوشبخت یمان آرزو یبرا

  عمارت

  . برگشتند

 کرد،  یم  ییازدواجمان که در دست چپ اش خودنما ی 

 میقد  یرادمان بود و با حلقه  یشانه  یرو سرم

  . شدم سرگرم

م سکوت   ینفس ها یو آوا  میدو خموش بود  هر

  . شکست یرا م اط یح نیسنگ 



و کشدار اش، نشان از آسوده بودن   قیعم  یها  نفس

  !! همچون من داد،یخاطرش م 

  ریکه در دلم سراز ین همه آرامش یبستم و از ا پلک

  . شده بود، لذت بردم

  . دمیبه خودم لرز یو کم دیوز   یخنک باد

  : کمرم جا خوش کرد یرادمان نوازش گونه رو دست

  م خونه مون؟؟ یبر_

نه ام حبس شد و آگاه بودم که پس از آن  یدر س نفس

 یو اتفاق بد، امشب شب وصال است و ه یهمه دور 

  چ

  . ستی ن یزیگر راه

  .در جانم نشست و سر تکان دادم ین یر یش  استرس

 چیفم پ  یاش دور مچ ظر دهیمردانه و کش  انگشتان

 664.  ستمیشدند و کمک کرد با  دهی

از   یدر سکوت کامل فرو رفته بود و خبر  عمارت

  . نبود شیچند ساعت پ یغوغا



انداخت و   میپاها  ریمقابل در خانه دست ز رادمان

  . کرد مین جدا یاز زم یهمچون پر کاه 

 : کنار گوشم پچ زد طنتیش  با

  گنیم_ 

شب ازدواج، داماد عروس رو بغل کنه و داخل  رسم

  . خونه ببره

  .کردم دییدور گردنش انداختم و متبسم تأ  دست

دور تمام خانه را از نظر   کیخانه شد و من  وارد

  .گذراندم

  . مثل سابق بود زیچ همه

ن   ییاتاق خواب شد و من را از آغوشش پا  وارد

  . گذاشت

چک وار   یدستش پ مرا سمت خود چرخاند و رادمان

  . دیچ یدور کمرم پ

م  یبرا دنیمماس هم بودند و نفس کش مانیها بدن

 . سخت شد

  : دیش باال پر یابرو



  !!دلبر یکم حرف شد _

و پر شرارتش لرزان  یقهوه ا  یها لهیدر ت  رهیخ

  :گفتم

  !بگم؟ یچ...چ _

  : م، لب گشود یلب ها یسانت   کیجلو آمد و  سرش

خانومم . اصال امشب که شب حرف زدن   ی چیه_

  ... !! امشب فقط شب ستین

 665:  دمیکالمش پر  انیم

  رم؟؟یدوش بگ هی...من برم زهیچ_

  . را شکار کرد میو لب ها  دیخند  زیر

  . رفتیو ته دلم قنج م  دیبوس  ی نرمک م نرم

 . م به حرکت درآمد یموها یال دستش

  : کرد یو نوچ دیکش  عقب

غل   شتیدارن نه آرا یا  ده ی چیون پ یموهات شننه _

  . یبا حمام رفتن رفع و رجوع شون کن یکه بخوا   ظهی

  :و خجل گفتم ریبه ز سر



  . رمیباشه نم _

  : ام را گرفت و سرم را بلند کرد چانه

  ؟؟ یکشیاز من خجالت م_

کش  یخجالت م  ین بار کم  یبرخالف بار قبل، ا قتایحق

  .یی اروین رو یدم از اول ی

 : کرد و بامزه ادامه داد زیچشم ر  د،یرا که د  سکوتم

  ل بدن کامال برهنه اش 

ن اتاق جلو    یهم یکه تو یستین  یتو همون دختر _

 ای خیمن حوله از تنش افتاد و ب  ی

 کرد؟؟  یم ادیو فر داد

نه اش پنهان کردم و با  یزده سرم را در س خجالت

  . ا فشردمر شی حرص بازو

  !! ادش بود یرا  زیهمه چ  یلعنت

 666م برد و دم گرفت : یموها  انیم سر

  من_ 



!! پس خجالت رو  زیتو رو مو به مو از َب َرم دن  تمام

  .بزار کنار

 یع کراوات و دکمه ها  یتکان دادم و مط یسر

  .را باز کردم و در آوردم شان راهنشیپ

 یو با حس جا   دمیکمرش کش یرا از پشت رو  دستانم

  دستم، با عذاب وجدان و درد پلک ریز  شی ها  هیبخ

  . م را بستم  یها

 نهیبر س  ی  زیر یبه شانه اش چسباندم و بوسه  سر

  . ستبر و پهن اش کاشتم ی

  !! مر د من بود او

 ن مرد فداکار و 

  . من مهربا

کش  نییرا پا رمی حر راهنی پ  پیز  متیبا مال  رادمان

  . شد نیزم  همانیاز تنم سر خورد و م  راهنیکه پ  دی

دستان قدرتمند  ریم رنگ گرفتند و تنم اس  یها گونه

  . رادمان شد



و داغ اش خون  انیعر  یبرخورد بدنم با باال تنه   از

  . دیر پوست صورتم دو یز

  : و پر لذت کنار گوشم پچ زد خمارگونه

  . ُعمرم خوامتی م یلیخ_

گونه پوست   صی به گردنم فشرد و حر شتریرا ب سرش

  . ش فشرد  یدندان ها  انیشانه ام را م

درنگ خود را به دستان با مهر و قدرتمند اش  بدون

  .سپردم

  .م یدو نفرمان شوق وصال داشت هر

بودم و او عاشقانه  ریبازوان پر توان او اس انیم  من

  . دیچرخ  یدور سرم م یهمچون پروانه ا 

مهَرورز و با عطوفت بود و در هر  شهیمثل هم  رادمان

 667لحظه پا به پا و همراه من. 

د و با هر قطره اشکم   یدرد کش  دنم،یهر درد کش  با

  . دی غصه دار شد و نازم را خر

ن  یرزمدخترانه ام وداع کردم و او را به س ی ایدن  با

  . خاطراتم فرستادم



چ فاصله و  یمشتر ک ما آغاز شده بود و دگر ه یزندگ

  . مان نبود انیم  یمرز

روح در  کی و همچون  گریمن و او مکمل همد  حال،

  . میدو بدن بود 

بار هزارم در دل خدا را سپاس گفتم و آرزو کردم   یبرا

  ... عشق مان جاودان و ماندگار باشد

**** 

شب که از عمارت پدربزرگ به منزل خودمان  آخر

  م را با لباس خواب یلباس ها  یم، با خستگ یبرگشت

  .تخت انداختم یکردم و خودم را رو  ضی تعو یر یحر

چ   یتم و هنوز هکه پس فردا داش یآزمون  ی ادآوری با

  . بر خودم فرستادم ینخوانده بودم لعنت

و مرا در  دیبرهنه کنارم دراز کش یتنه  یرادمان با باال  

 آغوشش فت 

  . کرد چ

اش به سر و صورتم و گردش  زیآرام و ر  یها بوسه

  . بدنم، سر حالم آوردند  یدستانش رو



و سرم  دمیداغ و پر آرامشش را بوس  یلب ها  متقابال

  . اش گذاشتم یبازو  یرا رو

 نهیبه س  شتریرا از صورتم کنار زد و مرا ب  می موها

  : اش فشرد

  ز؟؟یدن  یهنوزم درد دار_

  . نه بهترم_

  : لب زد  ناراحت

کردم آره؟؟   تتیاذ  یل یخ شبی. د خوامیمعذرت م_
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ان   ین دردها عاد  ی!! ا یخوب یلینه رادمان تو خ _

  .زم یعز 

آن  یشدند و ثمره  یچشمم تداع  یجلو شبید  خاطرات

 . بود که بر لبم نشست یلبخند 

مرطوب   یرا نوازش کرد و بوسه  میحرف موها  بدون

  گردنم که جا مانده از خاطرات یکبود  یاش رو 

  . مان بود، نشست شبی د



شدم  داریخوابم برده بود اما صبح که ب  یک  دانمینم

  . رادمان کنارم نبود

که گفته بود به شرکت رفته است   دمیاش را د  ادداشتی

  . دیآ یناهار هم نم یو برا

بالخره طلسم را شکستم و شروع به درس  زین من

  . خواندن کردم

ناهار   یدرس ام بود و برا یحواس و تمرکزم رو تمام

  آماده کردم که وقتم یدم دستو  یحاضر  یهم غذا

  . نشود تلف

م  یدرس خواندم و وقفه ا  زیر  کیخود عصر  تا

  . انداختمین  انشی

 ین شام زندگ یپختن اول یبهتر است برا اکنون

  . مشترکمان آماده شوم

رادمان  لیباب م  یم داشتم زرشک پلو که غذا یتصم

  . بود را بپزم

در آشپزخانه به  ختنیو عرق ر یخستگ یاز کل بعد

  . حمام رفتم



گرفتم و بعد از  یو گربه شور مانند   عیسر  دوش

که  ییبایرنگ و ز  دیم، لباس سف یخشک کردن موها

  از

بود را به تن  مانیرادمان در دوران نامزد  یایهدا

  .کردم

 یکرد که در همه  یم قی او مرا تشو  یعال ی قهیسل

  . د ها رادمان را همراه خودم ببرم یخر

ن رفتم همزمان در خانه باز شد و  ییپله ها که پا  از

  . رادمان وارد شد

  :رو سمت او رفتم و کت اش را از دستش گرفتم خنده

 669خداقوت !! _

 قیو تنم را عم دیتاب مرا در آغوش کش  یو ب دلتنگ

  . دییبو

را شل  گردنش را نوازش کردم و کراواتش آهسته

  .کردم

م   یبار لبانش را قفل لب ها نیکرد و ا  ین ینش عقب

  . کرد



و به من  دیمک  یرا م مین لب ها  یو آتش  صی حر

  . دادینم یفرصت همراه 

  . زد یم که بسته بودند بوسه ا یپلک ها یرو بر

  : گرفت و آرام لب زد یدم بلند  رادمان

  !! اد یم   یخوب  ی 

  به به عجب بو_

  : گفتم طنتیش  با

  !غذا؟ ایمن  یبو _

  : و خمار پچ زد دیاش را به گردنم کش  ین یب

  .چهیکه عط ر تو توش بپ  یخونه ا  یغذا تو  یبو _

  .دادم ه یشد و سرم را به سرش تک  قیعم لبخندم

 : داد ادامه

  ! غذا رو؟ ایحاال کدوم رو اول بخورم؟؟ تو رو _

  . نثارش کردم یادب یبه شانه اش زدم و ب  یمشت

فشرده شد و آهسته   شیان دندان ها  یگردنم م  پوست

 670مک زد . 



را به دندان گرفتم که در همان حالت و با حرص  لبم

  : دیغر

  !!خوشمزه  ی 

 لعنت _

  .و از او جدا شدم دمیخند  دلبرانه

  :دمیگازش کش یجا ی را رو  دستم

  . نم یچ یشام رو م زیمن م ینتا لباسات رو عوض ک_

  . تکان داد و باال رفت یسر

 زیم یوسواس دمانیآشپزخانه رفتم و سرگرم چ به

  .شدم

ن همه اتفاق، با  یبعد ا نکه یخوشحال بودم از ا یلیخ

  . کنم یم یسقف زندگ کی ریمعشوقه ام ز 

و خوش   خوردیطبق معمول با لذت غذا م  رادمان

  . مرا هم باز کرد یخوراک بودن او، اشتها 

 یاز صرف شام و شستن اندک ظرف ها، سو بعد

  .مبل لم داده بود رفتم یرادمان که بر رو



 یز گذاشتم و کنارش جا  یم یرا رو ییچا  یها ماگ

  . کرد کتریگرفتم که مرا به خود نزد 

  یمردانه اش نگاه کردم و اگر بگو یشوق به چهره  با

  .م ته دلم قنج رفت، دروغ نگفته ام

موفق نشدم بر خودم غلبه کنم و طبق عادت  ناگاه

  .شروع کردم به چالندن صورت اش

کردم و  یم  کیدستم دو طرف لبانش را به هم نزد  با

  .فشردم یچانه اش را م 

ه بلند بلند قربان صدق انیاست که در همان م ی گفتن

  .رفتمیم  زیاش ن 

  . دیخند  یرا آهسته چنگ زد و خفه م  کمرم

لب   یمحکم و طوالن د،یحرص ام خواب  نکهیاز ا  بعد

  شیو رها دمیدستم بودند بوس انیش را که م  یها

  : کردم

 671!! شیآخ_

ش را همان طور غنچه گرفته   یهنوز لب ها رادمان

  . بود



  :گفتم متعجب

 ین شکل یچلونمت پس چرا هنوز ا ینم گهیمن که د _

  ؟؟یا 

  : خنده گفت با

  !!حالت گرفتن  ،یکرد  شونی نطور یالمصب از بس ا_

اش  یو او دست از مسخره باز دمیخند  زیر  زیر

 . برداشت

با زور و اجبار از او جدا شدم تا  میکه خورد  ییچا

  .مرور کنم یمطالب فردا را کم

به رادمان اما به  زدیدرس خواندن ذهنم پرش م هنگام

  .کردم یو دوباره تمرکز م زدمی خودم تلنگر م

شب، رادمان اصرار  مهین  کیساعت دوازده تا  از

  باشم اما استرس یفردا پر انرژ یداشت بخوابم تا برا

  . شدیجزوه و کتاب م یبلند شدنم از پا  مانع

گذشته بود که رادمان به زور  کیآخر ساعت از  در

  . متوسل شد

  : و کتاب قطور مقابلم را بست ستادی سرم ا  پشت



  !!خودت رو یکشت ُزیدن گهیبسه د _

  .مونده کمشیرادمان هنوز _

  . دیستم کش د ریکتاب را بست و آن را از ز دوباره

  : آلود گفت اخم

 672آزمون؟؟   نیا ا  یمهم تره  تیسالمت_

در حال تلف شدن  یبا او بود و من از فرط خستگ   حق

  .بودم

بلند کرد و قدم به   یصندل یندادم که مرا از رو  یجواب

 . تخت همراه ام شد یقدم تا پا 

  . داشتم و تنها مسکن ام نزد او بود اضطراب

  .ن به آغوش امن و پر آرامشش پناه بردم یبنابرا

داد و من در  ی نه اش جا یدر حصار بازوان و س  مرا

  . سکوت، از مکان دنج ام لذت بردم

 یمند از دانشکده خارج شدم و خود را به ماش تیرضا

  . نم رساندم



 است رید  ین کمناهار پخت یبرا دانستمی بود و م  ظهر

.  

  .دمیخر تزایناهار پ  ین برا  یبنابرا

 یکردم که صدا یام را پاک م شینه آرا  یآ  یجلو

  . اط آمد یبه ح ی نیورود ماش

که رادمان و  دمیپشت پنجره اتاق خواب سرک کش از

  .دم یشدن د  ادهی را سرخوش در حال پ یحام

  . ن حرکت کردم ییراهرو به طرف پا  یپله ها  از

  ستادهیو بزرگ هال ا یسراسر یمقابل پنجره  رادمان

  . بود

به   یمحکم یاش شدم و با کف دست ضربه  کی نزد

  . کرد جادیا یب یمه  یپشت اش زدم که آوا

زده به سمتم برگشت و من در پس آن غش غش   رتیح

  .دمیخند 

کنار گوش اش اشاره کرد و با چشمان اش  لیموبا به

  . دیخط و نشان کش  میبرا



 زیکه او ن دمیدهانم گذاشتم و خفه خند  یجلو دست

  . دوباره سرگرم صحبت شد

  . تزاها را گرم کنم یآشپزخانه رفتم تا پ به

بعد دست پرحرارت رادمان دور شکمم حلقه شد و  یکم

 673از پشت به او فشرده شدم .  

  :کردم و خنده رو گفتم لیرا به سمتش متما  سرم

  !! ی خسته نباش_

  ! ؟یشده سر خوش  ی. چیسالمت باش  _

 شدند و ادامه داد دهیکمرم کش  یگود  یرو  انگشتانش

:  

  !!یکن یم یخرک  یشوخ_

  :رفتم سه یخنده ر  از

 زنیبا تلفن حرف م  یدار دونستمینم خوامیمعذرت م_

  . ی

محکم گاز   بایگوشم را به دندان گرفت و تقر  ی هللا

 : گرفت



  .یکن یاشکال نداره جبران م_

  : دمیپرس  جیگ

  !جبران؟_

  . اوهوم_

  :و گفتم برگشتم

هست که اتفاق افتاده باشه.  یکار بد  ی جبران برا _

  . نکردم یمن که کار بد  

  یم خصوص  ی!! به حریکرد  ید نه د. کار بد  _

  .یشوهرت تجاوز کرد 

  : گشاد شدند میها  لهیت

 میضربه به ماتحتت زدم. تجاوز به حر  هیرادمان _

 674کجا بود ! ؟  یخصوص

  : و خنده اش را قورت داد دیدور لبانش کش یدست

  !! کنم یخب منم گفتم جبران کن. اگر نه که خودم تالف_

  : زد یچشمک

  !! ان یک ی نداره. هر دوشون  یفرق_



د و من که حدس م  یام را بوس  ین ی نوک ب سپس

  :دمیمرموز پرس ستیقصد اش چ  زدمی

  اونوقت؟؟ یچ_

 دیخند  انهیباال انداخت و موز  طنتیرا با ش شیابروها 

:  

  . یزن و شوهر باز  کمی_

  : خنده ام را گرفتم  یجلو

  .گرسنه ام ی  لیر. منم خ 

 االن وقت ناها_

 س شما رو کرده و 

 خورهیبر نم یی غذا خوردن به جا رتریم ساعت د  ین_ 

 ُعمرم . االن آقاتون دلش هو 

  خانوم

  . کنه نینه که تمک یفه اش ا یوظ خونه

  : باال انداختم ابرو

  !؟ یکن یام که م یبه به چشمم روشن!! امر و نه_



  : باال انداخت یا شانه

  . دمید دوستانه و دو سر بُرد م شنهای. پ ریخ_

 چاشن  یلجباز  یکم ی 

  .کردم کارم

دستش در  ری را به دندان گرفتم و قصد کردم از ز  لبم

 675بروم که مچ ام را گرفت . 

  : بر لبش نشاند یلبخند  روزمندانهیپ

  من؟؟ یکجا ملکه _

دوشش   ین که خواستم جواب بدهم مرا رو  یهم

 . گرفت شیانداخت و راه مبل ها را در پ 

کارساز نبود و بر او  یزدم ول یبه شانه اش م مشت

  . نداشت یاثر

  . نشاند  شیپاها یمبل جا گرفت و من را رو یرو

ک دست باز کرد و مرا به  ی را با  راهنشیپ یها  دکمه

  : پر حرارتش فشرد ینه  یس



 یکردم سمتت نم یتابتم و مراعات حالت رو م  یز ب 

  یزیخوامت و راه گر  یاومدم . اما االن م

 چند رو _

  .یندار

  .تم را اعالم کردم یو رضا دمیلبش را بوس کوتاه

  . خوب بود یلیخ  او

  !! خوب نه یلیخ

  . بود معرکه

 و کمرم را دیتاپم لغز ریاز پشت ز  دستش

  

  . قرار داد شینوازش ها  آماج

  . فرو بردم شیرا نوازش وار درون موها  انگشتانم

 یمرا رو  انه یو وحش  دیکش  یو بلند  قیعم  نفس

  . زد مهیمبل انداخت و بر تنم خ 

  . او شدم میو تسل  دمیخند  بلند

**** 



و به سمت رادمان که کنار  دمیسرم کش ی کالهم را رو 

  بود و مهرسا ستادهیاستخر ا 

  را در یحام دختر

 676گرفته بود رفتم .  آغوش

گذاشتم که   شیبازو  یو دستم را رو ستادمیا  کنارش

  شیمهمان لب ها  یو لبخند جذاب  دیمن چرخ یسو 

  : شد

  .م یکم کم دست به کار ش دیبا  گهید  زیدن_

  :گفتم متعجب

  !؟ یچ یبرا_

  : و گفت د یخند  مرموز

  .ن توله یه وروجک مثل ا یساختن  یبرا_

 اطیسرش را سمت مهرسا چرخاند و با احت  سپس

پوست   شی ها  شیکه مبادا ر دیگونه اش را بوس 

  نازکش

  . خراش دهد را



زود بود  یلیرادمان بچه دوست دارد اما خ  دانستمیم

  . ما یبرا 

  :به شانه اش زدم یو مشت  دمی خند

  یلینکن. ما هنوز خ  یزیواسه خودت برنامه ر یالک_

  .م یدونفره بر دیجاها با یلیم. خ  ی کار باهم دار

ش را باال پراند و مهرسا را در آغوشش جا به   یابرو

  : جا کرد

ن  ری! بعدشم بچه که دست و پا گ  ؟یمثال چه کار  _

کنه  یز خودش با یه گوشه برا  ی مشی زاری. م  ستی

  تا من

  . میدو نفره مون برس  یتو به کارا   و

دهانم فشردم که  یوقاحتش بهت زده دستم را رو نیا از

  : دیبلند خند 

  !!بازم ذهنت منحرفه  ی دید  یآ یآ_

زود بچه   ی لیکه خ ینبود  یبسه رادمان!! تو همون_

  ! ؟خوامیفقط دوتا م   ی گفتیم  یخواست   ینم 



لبخند مهرسا را به هوا پرتاب کرد و خواست جواب   با

 677بلند شد :  یحام زیاعتراض آم  یبدهد که صدا 

باله که  یمن توپ وال  یمگه بچه   کهی _مرت یحام

  ! هوا؟ شیندازین م یهمچ 

  : دیچرخ  ی و رادمان سمت حام دیبامزه خند  مهرسا

ه   یفعال حواست رو بده به کباب ها که  یجنابعال_

  .افتنیاز دهن ب  شونی موقع نسوزون

ن با چند گام  یمت د،یایسمت ما ب  یحام   نکهیاز ا  قبل

  بلند خودش را به رادمان رساند و دستش را سمت

  . دراز کرد مهرسا

  !!ن عروسک رو ینم ا  ین_رادمان بده بب یمت

همچنان   نیت اما م دیمخالفت کرد و چرخ  رادمان

  .گرفتن مهرسا یبرا  کردیاصرار م

  گانهیکه مراقب دخترش باشند و  زدیتشر م یحام

  . نگران بود

ن نجات   یرفتم تا مهرسا را از چنگ رادمان و مت جلو

  . دهم



ن و رادمان مثل پسر  یافتاد بود و مت هیبه گر   مهرسا

  . کردندیتخس دعوا م  یبچه ها 

  !!ول کن کاپشنم رو گمی_خرس گنده م رادمان

دخترعموم بغل من هم  قهی ن_نچ . بابا بزار دو دق یمت

  .باشه

ه اش شدت گرفت، دلم به حالش   یکه گر  مهرسا

  . با عجله سمت شان آمد یسوخت و حام 

اما بخاطر    دمیبچه را از بغل رادمان قاپ  عایسر  من

حکم هوا و م ین ب یبچه ها، آرنج مت  ان یکشمکش م

  به

ل  یبخاطر بارندگ نیرادمان خورد و چون زم  ی نهیس

  ز بود، رادمان ُسر خورد و درون استخر پر آب ی

  . شد پرت

و   دندیخند  یو حام نیکه مت  دمیکش  یبلند  غیج

  . دستش را به لبه استخر بند کرد یرادمان به سخت 

رادمان  یگانه سپردم سو یمهرسا را به   نکهیاز ا  بعد

 678.  دمیدو



و رنگ   زدیآب نفس نفس م یبخاطر سرد  رادمان

  . شده بود دیصورتش سف

آمد و بالفاصله  رونیکمک بچه ها از استخر ب   با

نثارش   یو فحش دیکوب  نیبه کمر مت  یمشت محکم

  کرد

 . ن خنده اش شدت گرفت یمت  که

  ش،یلباس ها  ی سیسرد زمستان و خ یخاطر هوا  به

  . دیلرزیاز سرما م 

  : دمیرا گرفتم و سمت خانه کش  دستش

آخه؟!  نیبود کرد  یچه کار نیرادمان! ؟ ا  یخوب _

  !! بهش ی دادیخب بچه رو م 

  : و لرزان گفت کردندیبه هم برخورد م شیها دندان

  !! خ ز ...زدم ی. .. یب ...باز ...کن در رو _

  . و سمت حمام پا تند کردم میخانه شد   وارد

 ریز شیگرم را باز کردم که رادمان با لباس ها  آب

  . آمدم رونیو من ب  ستادیدوش ا



  یو به اتاق خواب مان رفتم تا برا  دمیکش یپوف یرلبیز

  .اورمیش حوله ب

  : ضربه به در حمام زدم چند

 . رادمان!؟ حوله آوردم برات _

را باز کرد و چشمم به تن برهنه اش افتاد که قطرات  در

  . کردند ی م ییخودنما ش یآب بر رو 

حوله سمتم دراز کرده بود، ند   یاش را که برا  دست

  . زد یچشمم بشکن یکه جلو  دمی

  : گفت طنتیخودم آمدم و او با ش  به

خانومم فعال حوله رو   ادهینگاه کردن ز  یوقت برا _

 679خ زدم.   یبده 

نه اش کوب  یزدم و حوله را به س یلبخند  یحرص

  . دمی

  . ام از اتاق خواب آمد ل یموبا  یصدا

  :رفتم و تلفنم را جواب دادم باال

  جونم مامان! ؟_



واسه  نی اینشد که! ؟ م  شی  زیرادمان چ زی_دن مامان

  ناهار!؟

  : دمیام کش  ی شانیبه پ  یدست

م . رادمان هم دوش گرفته  ی اینه مامان فکر نکنم ب _

  .نوش جان د ی. شما بخور 

  . ارهین براتون ناهار ب  یمع دمیخب باشه پس م_

  .دستت درد نکنه_

  . دی پتو خز ریز عیوارد اتاق شد و سر  رادمان

  :تخت نشستم یکرد که سمتش رفتم و رو ی نیف نیف

  هنوز سردته! ؟_

  : چاندیرا دور خودش پ  پتو

  . آره!! سرما تا مغز استخونم نفوذ کرده_

  . در خانه آمد یکردم که صدا ینچ

 یبلند  ین بروم که رادمان عطسه  ییتا پا  ستادمیا

  . کرد



تعجب نگاهش کردم که چشمانش خمار شده بودند و   با

 680صورتش قرمز شده بود . 

  :د و من زمزمه کردم یاش را باال کش  ینیب  دوباره

خدا به دادت برسه رادمان!! فکر کنم بدجور سرما  _

  .یخورد 

  : گرفتم که گفت نیغذا را از مع  ی قابلمه

  رادمان کجاست !؟_

  .اتاقه. فکر کنم سرما خورده یباال تو _

  : کرد ینچ  نیمع

 یدمنوش  ،ی سوپ ،ییخب برو مراقبش باش !! دارو_

  آماده کن براش تا حالش بهتر شه. اگر خوب نشد بهم

  . مارستانیب مشیبده ببر  خبر

  : دمیپاش  شی به رو  لبخند

  . باشه داداش ممنونم ازت_

  . تکان داد و به عمارت برگشت یسر



و به سمت اتاق   دمیچ  ی نیهم غذا را در س  من

  . خواب رفتم

  . پتو بود ریهنوز هم ز رادمان

تخت   یگذاشتم و کنارش رو  نیزم  ی را رو  ینیس

  .نشستم

 را بسته بود ش ی سرخ شده بودند و پلک ها شیها گونه

.  

  یبدنش که شدم قلبم فرو ر ی رعادیلرزش غ ی متوجه

 . خت

اش گذاشتم و با حس گرما   ی شانیپ  یدقت دست رو یب

  :از حد اش، نگران و مضطرب تکانش دادم شیب ی

ت رو باز کن !! رادمان حالت  چشما زمیرادمان!؟ عز_

 681خوبه! ؟ 

ش را از هم فاصله داد و دندان ها   یپلک ها یسخت به

  : کردندیش از لرز به هم برخورد م  ی

  !!س...سرده زید ...دن_



و   دمیکش رونیاز کمد ب  گرید  یشدم و دو پتو بلند

  .ش انداختم یرو

  . انگشتانم گرفتم انیتخت نشستم و دستش را م یپا

  تنش

  

  . داغ بود اما لرز به جانش افتاده بود داغ

  . و نگران حالش بودم دم یترس  یلیخ

 ورق خال  ی 

گذاشتم و کمک  یعسل ی وان آب را رو  یو ل قرص

 . کردم رادمان دراز بکشد

 شان یپ ی 

  : و گفتم دمیحرارتش را بوس  پر

  .مارستانیم ب یرین قرص اثر نکرد، م یاگر ا_

  .بعد نه او ناهار خورده بود و نه من ی ساعت

  . سوختیلرز نداشت اما در تب م گری د



اش گذاشتم که متوجه شدم نه تنها  یشانیپ   یرو دست

  . بلکه بدتر هم شده است امدهین  نییتب اش پا

را باز کرد و   شیرا باال فرستادم که چشم ها شی موها

  : من نگران گفتم

  . ستیحالت اصال خوب ن  مارستانیم ب یپاشو بر_

  : کرد و گفت یا عطسه

  . خوبم_

 682نگاهش کردم:  چپ

  . آره معلومه_

  . دمیکش  رونیرا ب شیکمد لباس ها یشدم از تو  بلند

تنش کنار زدم و کمک  ینشستم و پتو را از رو کنارش

  . ند یکردم بنش

را به  شیدور کمرش را باز کردم و لباس ها  ی حوله

  .تنش پوشاندم

 رونیب  لمیو وسا  فیاز آماده شدن و برداشتن ک  بعد

  . میرفت 



ن   یف نیعطسه و ف  انیدر م کیمنگ بود و  رادمان

 . کردیم 

 یخودرو نشستم که سرش را به پشت نیکاب  درون

  : لبانش خارج شد انیاز م  یداد و آخ هیتک  یصندل 

  !! از سر درد رمی میآخ خدا دارم م_

دکتر  شیپ  میصبر کن بر  گهید  کمی  یاله رمیبم_

  . یشیضد تب بهت بده خوب م  یدارو 

به   یبا دل نگران ،یدرمانگاه راندم و هر از گاه سمت

  . کردمی رادمان نگاه م

رادمان   یپا یداروها را رو ی سهیبعد ک   یقیدقا

  . خانه حرکت کردم یگذاشتم و سو 

ضد تب و لرز و درمان  یآمپول و دارو  ش یبرا  پزشک

  . کرده بود زیتجو  یسرماخوردگ

که به طرف  دمید  اطیبابا را در ح می دیخانه که رس  به

  . مان آمد

  ن !؟ ی_دخترم کجا بود  بابا

  : شود و در همان حال گفتم ادهیکردم رادمان پ  کمک



.  مارستانیرادمان تب و لرز کرده بود بردمش ب _
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  : رادمان گذاشت یشانه  ی دست رو بابا

 یمعذرت م نیشرمنده باباجان من از طرف مت _

  .خوام

  نی_دشمنت شرمنده عمو. از عمد نبود که . زم رادمان

 .ز بود خودمم تعادلم رو از دست دادم یل

  . دیحتما خبرم کن نیداشت  ی_کار  بابا

  . دستت درد نکنه یی_باشه بابا زیدن

  . و بابا سمت عمارت رفت میخانه شد   وارد

تخت خواب نشست و من مشغول باز   یرو  رادمان

  . شدم  راهنشیپ یکردن دکمه ها 

  : اش را ماساژ داد و گفت یشانیپ

  .شتم َکُ یاون داروها رو بده بخورم سر درد داره م_

  :اش را سمتش گرفتم شرتی را درآوردم و ت  راهنشیپ

  . ارمیرو بپوش تا برم برات آب ب  نیا_



تب بعد تو م  یسوزم تو ی دختر من دارم م خوامینم_

  لباس بپوش !؟ ی گی

  ...شی آخه بدتر م _

  : دی کالمم پر انیم

  .شهینم ی چیه_

تشت   یو من تو دیرا که خورد، دراز کش شیداروها

  ه اش کنم که یتا پاشو ختمیآب ولرم ر  یکم یکوچک

  . دیا ین ب ییاش پا  تب

  . سوزاندیو جگرم را م کردیآخ و ناله م  مدام

تر آمد به آشپزخانه رفتم   نیی بعد که تب اش پا قهیدق چند

وه آماده کنم .   یسوپ بپزم و دمنوش و آبم شیتا برا 
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را آف کردم و در  ریوه گ  یدر خانه که آمد، آبم یصدا

  .را باز کردم

 . عمو محسن پشت در بود زن

  : رفتم و گفتم کنار



  !!زن عمو بفرما داخل یخوش اومد  _

  .ممنون_

  : دیشد و در را بستم که پرس وارد

  پسرم کجاست !؟_

  . کنهیاتاق داره استراحت م  یتو _

  . تکان داد و باال رفت یسر

 . لبم نشست و دوباره مشغول شدم یرو  یکج  لبخند

  . کردیعمو هنوز هم با من طلبکارانه برخورد م  زن

همچون مادر و دختر بود   یروز   کینه انگار که  انگار

  .می

ن  یمن مقصر همه ا اییکه گو  کردیوانمود م  یجور او

  . اتفاقات بودم

  .را پس زدم یرا تکان دادم و افکار منف سرم

در هر صورت مادر رادمان بود و احترام به او در  او

  . واقع احترام به رادمان بود



 یگذاشتم و به طبقه  ین  یرا در س وهیآبم  یها وانیل

  .باال رفتم

 دنیخواستم در بزنم که با شن دمیدر اتاق که رس  پشت

 685رادمان مکث کردم .  یصدا

بود و دست  زین ل ی_مامان لطفا ادامه نده!! زمرادمان

 ینه ام خورد افتادم تو  یهوا به س یکه ب نیمت 

  .استخر

ن  ینکن!! االنم اتفاق خاص ییموضوع رو جنا  یالک

  . شم یساده ست زود خوب م یسرماخوردگ هی. افتادهی

افسارت افتاده دست  گمی!! م  گهید  نیعمو _هم  زن

  . نه یگیزنت م

خته   یام برانگ ینبود اما کنجکاو یفالگوش  قصدم

  . شد

  : کالفه گفت رادمان

ن چه  یداشت مادر من! ؟ مت ین چه ربط یاالن ا_

 یتو  دونمین مامان من نم  یداره!؟ بب زیبه دن  یدخل

  اون



افتاد اما عاجزانه خواهش   یکه نبودم چه اتفاق ییروزا

  ین خاله زنک باز  یرو به ا زیمن و دن یپا کنمیم

  . دیباز نکن ها

  ی گیبه من، به مادرت م یعمو _رادمان تو دار زن

  خاله زنک!؟

 : کرد و گفت یعطسه ا رادمان

کنم اما بعد از  ینم ین جسارت یمن همچ زمینه عز _

  االن دم،یرس  زیتا به دن دمیکه کش  ی اون همه سخت

آرامش به دست آورده ام رو از دست بدم. نم  خوامینم

  نحس برگردن!! من تازه دارم یخوام اون روزها ی

  یعاشق فهممی !! تازه دارم م یچ  ی عنی یزندگ فهممیم

هم اجازه نم   یطیچ شرا یتحت ه  گهی!! د  یچ ی عنی

  دمی

ن و   یا یسوسه اومدن ها  ایجا  یب یبا دخالت ها  که

  رو از زیبار دن   هیاز هم بپاشه . من  میاون، زندگ



از دستش نم  گهیهفت پشت ام بسه!! د  یدادم برا دست

ازم جداش کنه .   یکس  دمیاجازه نم  گهیدم و د  ی

  کی

بار درد و حسرت رو   کی. دمیرو چش  یی طعم جدا بار

  با گوشت و

  

  . و استخونم حس کردم یپ

و  دیاش را باال کش ین یعمو ساکت بود و رادمان ب زن

  : را صاف کرد شیگلو

. دونمیم رو م یوقته قدر زن ام و زندگ یلی _خرادمان

  به دست آورده ام رو یوقته قدر خوشبخت یل یخ

نش که تو تب نداشت یی. درست همون روزا دونمیم

واسه  دی  کشیکه دلم پر م ییسوختم . همون روزا

 صداش،  

بازوهام، همون   نیتنش ب  دنیبه آغوش کش واسه

رو م  م یقدر خوشبخت  دیبا  دمیروزا بود که فهم 

  و دونستمی



اون روزا   گهید  خوامیکردم . نم یمحافظت م  ازش

  !! دینکن  یحواش  نیبرگردن. پس لطفا ما رو وارد ا

!!  یدرست کن زیشما هم بهتره رفتارت رو با دن ضمنا

  اومد زیکه دن یاول یروزا ادمونهیهم من و هم شما 

ن.   یعمارت و شما مثل دنا و لنا دوستش داشت ی تو

 شیکه اتفاق افتاد مربوط به گذشته است و ب  یهرچ 

  از

منه !! مامان جان من  ریدرصد اون گذشته تقص هپنجا

پس  دارهی هنوزم احترامت رو نگه م  زیدن  نمی بیم

  توام

 686رو نگه دار. لطفا !!  احترامش

االن بود  نیوارد شدن به اتاق هم  یفرصت برا نی بهتر

  . بود دهیکه مکالمه شان به اتمام رس

  . زدم و وارد شدم در

تخت کنار رادمان  یها را تعارف کردم و رو  وهیآبم

  . زد و تشکر کرد ینشستم که لبخند 



بعد   یوه اش را در سکوت خورد و اندک یعمو آبم  زن

  . کرد و رفت یخداحافظ

شن  یی زهای اوردم که چه چ یخودم ن یهم به رو من

  .دمی

در زن عمو را بدرقه کردم و سپس به  یجلو  تا

  . آشپزخانه رفتم 

  . بعد سوپ رادمان آماده شده بود ی تساع

گذاشتم و باال رفتم تا   ینیخودم را هم درون س  یغذا

  . در کنار رادمان شام بخورم

گذاشت و  یعسل یرا رو  لشیموبا  دنمیبا د  رادمان

  : داد و گفت هیدوباره به تاج تخت خواب تک 

  !!ها یشد  تی اذ  یحساب_

  !؟ یت یچه اذ  زدلمینه عز _

را کنارم گذاشتم که با  ی نیتخت نشستم و س  یرو

  : لذت گفت

مثل اون دفعه که تصادف کردم و تو   یخوا  ینکنه م_

  یبودم خودت بهم سوپ بد  یبستر مارستانیب  ی



  !؟ هوم !؟ خانومم

 یمسخره و صدا ینگاهش کردم که با حالت متعجب

 : کرد ی گرفته و خش دارش نچ نچ

  !!ها شمین کارا رو دختر!! من لوس م  ینکن ا_

  : زده نگاهش کردم رتیح

. زمیرادمان !؟ من خودم گرسنمه عز یشد  ونهید _

 687.  ی و سوپت رو بخور  یلطف کن دیخودت با 

  : نگاهم کرد چپ

  دینطور رفتار کردن . شما با  یا ماریبا ب  ستیخوب ن_

  که یو قربون صدقه ام بر  یاالن لقمه دهن من بزار

  . شه یمن زودتر سپر  ی ماریب روند

کم  ییدهانم باز مانده بود از تعجب و او از پررو  رسما

  . آورد ینم

  !!تو یچقدر رو دار_

 : گذاشت شیرا به نما  شیها دندان

  .فقط واسه تو رو دارم یول_



قاشق را در سوپ  یو با دلسوز دمیکش  یپوف کالفه

  . چرخاندم

  . لبش بود یرو یتمندانه ا  یرضا لبخند

ش را با   یسوپ را در دهانش گذاشتم که پلک ها قاشق

  . گفت یلذت بست و هوم کشدار

  : بعد قاشق را از دستم گرفت و گفت یکم

و خودت گرسنه  یاد لوسم کرد  یز گهی خب بسه د _

  .یموند 

م را  یکه شروع به خوردن کرد من هم غذا رادمان

  .خوردم

و  قیخسته شده بودم امروز و دلم خواب عم  یلیخ

 خواست اما از آنجا که رادمان تب داشت،  یم یدلچسب

  . نباشد یامشب هم از خواب خوش، خبر زدمیم حدس

تنش خم شدم تا  یرادمان را که دادم، رو یداروها

  . اش برسانم یشانیدستم را به پ 

 . تب اش کمتر شده بود ظاهرا



و مرا   دیچیعقب بکشم که دستش دور کمرم پ  خواستم

 688به خودش فشرد . 

  :نه اش افتادم و پچ زدم یس یرو

  .برم دیرادمان! ؟ ولم کن با  یکن یم کاریچ_

  . دیو به پهلو چرخ دی باالتر کش مرا

هم بود و تن ام مماس تن  ی رو به رو مانیها صورت

  .اش

 : م زمزمه کرد یبه لب ها  رهیخ

  !؟ یکجا بر_

  .شام رو َن ُشستم  یظرف ها_

 گفت لکسیسر انگشتش گونه ام را نوازش کرد و ر با

:  

 نکن دورت بگردم تیخودت رو اذ  نقدریز خداست . ا  

.  

 سرت . فردا هم رو یفدا_

  : گونه ادامه داد خمار



  خورهیبرنم  ییبه جا یبغل من بمون ی تو  کمیضمنا _

مسک ن تموم  ُیادت رفته جنابعال  یکه!! نکنه 

  یدردا

  ! ؟یرادمان

  : زدم ی لبخند

  . رمیباشه نم _

اش را به  یشانیشتر به خودش فشرد و پ یب مرا

  . ام چسباند یشانیپ

  .کردم یاش داغ بود و گر گرفتن بدنم را حس م  تن

نگران و  یلیحال بد اش خ  نیبه خاطر ا  امروز

  .ناراحت بودم

م را به لبان پر حرارتش  یرا جلو بردم و لب ها  سرم

کرد :  یچسباندم تا ببوسم اش که آرام پس ام زد و نچ
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  !! نکن دختر_

  :گفتم زانیآو  یلب ها  با

  عه چرا! ؟_



موقع توام    هیدارم و  ینکه من سرماخوردگ یاول ا_

 رونیاالن از درون و ب  نکهی. دوم ا  یش یم  ضیمر 

  دارم

 باروتم که ُر یبشکه هیمثل  قایو دق  رمی گیگ م 

  کمیه تلنگر باشه تا منفجر شه . پس امشب  ی منتظر

  فاصله و

کن که کار دس ت جفتمون  تیرو رعا  یاسالم  شئونات

  .ندم

  : گفتم طنتی ش با

  !؟شه یم ینکنم چ تیاگه رعا_

  : باال انداخت یا شانه

  . هیخودته !! امتحانش هم مجان  یعواقبش پا _

  یشانیعرق کرده اش را که به پ یو موها  دمیخند  زیر

 بودند باال فرستادم و نوازش شان کردم دهیاش چسب 

.  

 یکنار تخت چراغ ها  زی شد و توسط پر  زیم خ  ین

  . اتاق را خاموش کرد



 یکمرم را به تخت فشرد و سپس سرش را رو  آهسته

  . زد یمرطوب  یم بوسه   یشانه ام گذاشت و به گلو

کرد و دستانش را  ریشانه ام جاگ  ی را رو سرش

  . چاندیدور بدنم پ  چک ی همچون پ

و خوشحال موها و گردنش را نوازش کردم و  یراض

  .اش را با لبانم مهر کردم یشانیپ

  : گرفت و کنار گوشم پچ زد یبلند  دم

پرستارم تو   دی تب کنم شا ی  اله《االن وقتشه که بگم _

 》 !! یباش

  یبعد هر دو غرق خواب شد  یجان گرفت و اندک لبخندم

 690م. 

************************************

************************ 

  . سرم انداختم یو شال ام را رو مستادی ا  نهیآ مقابل

پ   یشده رو ختهیر یحال کلنجار رفتن با موها  در

 شالم برانم ری داشتم آنها را ز  یام بودم و سع ی شانی

.  



ضربه آهسته به کمرم خورد که باعث شد به عقب  چند

  . برگردم

جذابش دلم قنج   پیاش در آن لباس ها و ت دنید  با

  . رفت

ش  یاش را به نما دیسف  یزد و دندان ها ی لبخند

  : گذاشت

  !؟ یمامان دمیلباسام رو درست پوش _

  .دمیدور پسرم را برانداز کردم و ناخودآگاه خند  کی

را درست به تن کرده بود اما جوراب ها و ت   شلوارش

  . بود دهیشرتش را برعکس پوش ی

کوتاهش بوسه  یموها  یاش و رو  دمیآغوش کش  در

  :نشاندم یا 

لباسات   ین قدر هم که تالش کرد  یمامان جونم هم_

خوبه دورت  یلیخ  ،یبپوش  ییرو خودت تنها 

  !!بگردم

 : زده خودش را تکان داد ذوق

  ! ؟ی دیام رو بهم م زهیپس جا_



  . اوهوم_

و من لباس  دیرا به هم کوب  شیدست ها خوشحال

  . را درست تنش کردم شیها

کردم و  تیرنگش را با شانه به باال هدا یمشک  ی موها

 691در دل قربان صدقه اش رفتم . 

حالت چهره اش، همه و همه   ش،یموها   ش،یها  چشم

  ن یرا از رادمان به ارث برده بود و البته منکر ا

رادمان در او  ی از اخالق ها ی بعض  یکه حت  شومینم

  . شدند یم  دهیز د  ین 

  . میرفت  رونیرا گرفتم و ب دستش

مهرسا، دست من را رها کرد و سمتش  دنیبا د  نیرادو

  . دیدو

و من   دیکش رونیب  نیرا از ماش شیها دیخر   گانهی

  . مهرسا را ببوسم یخم شدم تا گونه 

  ! ؟گانهی  یخوب _

ن را با پا بست و کالفه نفسش را  یدر ماش  گانهی

 : داد رونیب



  ! ؟یتو چطور   زمی قربونت عز _

  من خوبم . چه خبر !؟_

 در خانه شان گذاشت و گفت  یرا جلو دیخر یها  لونینا

: 

. امشب چندتا از دوستام دعوتن خونه   یخبر سالمت_

  ! ؟ی  ریم ییکردم . جا دیخر  کمیمون، رفتم 

  . رونیم ب یبر  نیآره شام قراره با رادمان و رادو _

  : زد و مهربان گفت ی لبخند

  . زمیش بگذره عزخو_

  !! به تو نیهمچن _

  . ام رفتم لیکردم و سمت اتومب  یخداحافظ

بالخره از هم جدا شدند و کمک کردم  نیو رادو  مهرسا

  کودک خودرو در عقب یصندل ی ن رو یرادو

 692.  ندیبنش  نیماش

ند اما من و  یکه جلو بنش زدیهر بار نق م نکهیا  با

  یاو را عقب سوار م شهی هم   اطیرادمان محض احت 



  .می کرد

  یحرکت کردم و صدا  یسمت شرکت رادمان و حام به

  . کردم اد یآهنگ را ز 

بود، خودش را   یکه طبق معمول پر از انرژ نیرادو

  . کرد یم  نییباال و پا یصندل یرو

که انجام م  یدن حرکت ینگاهش کردم و با د  نهیآ از

  . بر لبم جاخوش کرد یقیلبخند عم  دادی

پخش  نیاز رادمان که ح  دیبه تقل  دایجد  نیرادو

گرفت،  یفرمان ضرب م یآهنگ با انگشتانش رو

  یرو

  . کودک اش ضرب گرفته بود یصندل یدسته

  .شیحرکت ها  نیا  یبرا دی رسما لرز دلم

  . انداخت  یپدرش م ادیرا به وروجک م نیا

شدم که شرکت در  ی ابانیرا چرخاندم و وارد خ فرمان

  . اش قرار داشت انهیم

 ازدواج ام در انگشت دست چپم افتاد یبه حلقه  چشمم

.  



گذشت   یاز ازدواج مجدد من و رادمان م  ین پنج سال 

  یآن رادو یو ثمره 

  . ساله بود میو ن  سه

پارک کردم و با پسرم وارد شرکت  یرا گوشه ا نیماش

  . میشد 

  یو فقط من م رفتیپر شور و شوق راه م نیرادو

  .با پدرش داریدانستم که چقدر ذوق زده است از د 

از حد به رادمان وابسته بود و البته ناگفته  شیب او

  یها و بچه باز طنتیهمه ش  ی هینماند که رادمان پا 

  . بود شیها

پشت در اتاق  ،یبا منش ی ز خوش و بش کوتاها بعد

  . ستادم و چند تقه زدم یرادمان ا

م .   یگفت که در را باز کردم و وارد شد  ی دیی بفرما
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ش را دور پاها   یسمتش پرواز کرد و دست ها نیرادو

  . بود، حلقه زد ستادهیرادمان که ا ی

  . خم شد و با خنده او را در آغوشش گرفت رادمان



  پسرم! ؟ ریش ی_چطور رادمان

  . یی_ توپم بابانیرادو

  . _اوه اوه معلومهرادمان

  : مبل انداختم یام را رو  فی رفتم و ک جلو

  !! خداقوت_

و دستش را دور کمرم گره   دیش کش  یپ یقدم رادمان

  . زد

و  یام را طوالن یشانیکردم که پ کتریرا به او نزد  خودم

  : دیپر مهر بوس  

  . ممنونم_

شدم به صورت  رهیخ  ینه چندان طوالن یلحظات   یبرا

  یکه رو  یجذاب  ینک مطالعه  یاش و ع یرایگ

  . بود چشمانش

آمد دست از تماشا کردن   یاو هم دلش نم ای گوئ

 . م بردارد  یمردمک ها 



  یاش شد، با دستش چانه  یحسود  یکه کم نیرادو

  : رادمان را گرفت و سمت خودش چرخاند

  !! بابا به منم نگاه کن_

  . تم کرد یو به سمت مبل ها هدا دیخند  رادمان

نشاند و  شی پاها ین را رو  ینشست و رادو  خودش

 694کنارش جا گرفتم .  زیمن ن 

  : گذاشت زیم ینکش را درآورد و رو  یع

  مطب !؟ یامروز رفتچه خبر! ؟ _

ن  ینبود مراقب رادو  یعصر کس یآره صبح رفتم ول_

  . نرفتم گهیباشه، د 

 ین پر جنب و جوش از رو  یتکان داد و رادو یسر

  . رادمان رفت زیو سمت م  دین پر  یی اش پا  یپا 

  : را بلند کرد و رو به رادمان گفت یا  برگه

  کنم! ؟ ینقاش نیا  یرو  شهیبابا م _

  . شهیمعلومه که م _

  . برداشت و مشغول شد یمداد   نیرادو



دست   د،یرا د  نیکه سرگرم شدن و غفلت رادو  رادمان

  . کرد کی دور کمرم انداخت و مرا به خودش نزد 

تن اش افتادم و سرم  یرو بایبه هم خورد و تقر  تعادلم

  . نه اش خورد یبه س

و انگشتانش را در سرم برداشت  یام را از رو  شال

  یاش را به موها ین  یم فرو برد و ب  یخرمن موها 

  م

  . کرد کی نزد

  : گرفت یبلند  دم

  !!دلم برات تنگ شده بود دلبر_

اش لش  نهیس  یاز قبل رو  شتریو ب  دمیخند  زیر

  :کردم

  !!کال ید  ینص ف روز من رو ند  هی_

 . ست ین  شیحال  زاین چ یدل که ا_

  یدر نگاهش گره خورد و طبق معمول فرو ر نگاهم

 695را در دلم حس کردم.  یزیختن چ 



آخر،   یک سرم شد و درست در لحظه  ینزد  سرش

م حس کنم،  ی لبانش را بر لب ها ینکه گرما یقبل از ا

  با

  . ستادم  یمرموزم از حرکت ا لبخند

با خشونت   د،یو سکون ام را د  یتحرک یکه ب  رادمان

  . دیکمرم را چنگ زد و مرا باالتر کش

  یتوجه به رادو یو ب  صانهیبعد او بود که حر  یاندک

و انگشتان مشت  دیکش یرا به آتش م مین، لب ها 

  شده

 یشدند و ا ی کمرم آهسته آهسته باز م   یاش رو  ی 

 ن بار با سرکش

  قرار شیکمرم را آماج نوازش ها  تمام،

  . داد یم

نسبتا کوتاهش فرو بردم و ا  یرا درون موها  دستانم

  ی شیمان از او پ یبار من بودم که در بوسه باز نی

 . گرفتم



مشترک   یا یو در دن  میاز اطراف مان نداشت  یدرک

  ن یبلند رادو یکه ناگهان با صدا میکرد  یم ریمان س

مان  یو بر جا  میجدا شد  گری کدیزده از  شوک

  . م ینشست

تو شکار و دلبر   ،یزنی!! من رو چنگ م ی تو پلنگ من_

  !!یخفن  ی لی بابا تو خ  ،ی

م که   یشده بود  رهین خ ینفس زنان به رادو نفس

آهنگ را   نیبود و بلند بلند ا دنیکش  یسرگرم نقاش 

  یم

  . خواند

  . کندیم  ر یخودش س  یا یبود او هم در دن معلوم

راحت از گوشه چشم نگاهم کرد و ن   الیبا خ  رادمان

  . زد ی شخندی

 خواندیگرفت و رو به او که هنوز آهنگ را م  یبلند  دم

  : دیپرس

  !؟ نیرادو  ی خونیم  یچ_



و   یتوجه به سوال رادمان با مسخره باز یب  نیرادو

  : آهنگ را خواند یادا اطوار ادامه 

لن، من شکار توام، تحت فشار توام، چت و مت شدم اا_

 696توام!!  یقفل چشا 

ک کلمه از ا  ی یمعن یکه حت دانستمیو م دمیخند  بلند

  . داندیآهنگ را هم نم  نی

  : زده و اخم آلود گفت رتیح  رادمان

  ی!! ا یبه به چشمم روشن!! چت و مت هم که شد _

  داده بچه !؟ ادیبه تو  ینا رو ک

  : با ذوق گفت نیرادو

  ...رف نیکه با مت   یاون روز _

  : دیان کالمش پر  یم رادمان

  !!ن یمت ییدا_

  . ن صدام کن یعه به من چه! ؟ خودش گفته مت_

  !!خب بفرما _



بهم گفت  ،یم شهر باز یرفت نیکه با مت   یاون روز _

  م یرو هم با خودمون ببر گهیدوست د  ه یم  یخوا یم

  ... . بعد یشهرباز 

 یکرد  یگوش م شیو رادمان با دقت به حرف ها  من

  .م

م  یمقابلش اشکال نامعلوم  یبرگه  یطور که رو همان

  : ادامه داد دیکش  ی

  . رو سوار کرد ی دختر خوشگل  هین  یمت_

  .زده به رادمان نگاه کردم رتیح

 یا نی_اونوقت تا دختر خوشگله سوار شد مت نیرادو

  .ادش گرفتم ین رو براش خوند . منم همونجا 

 697گشاد شدند .  چشمانم

دوست دخترش را   نیرادو ی جلو  نینداشتم مت  انتظار

 . ببرد یبه همراهش به شهرباز 

  !!کنم کارین چ  ی_موندم از دست مت رادمان

  : ن گفت یباال انداختم که رادو یا شانه



  یلبا  خواستی !! اون دختر خوشگله م  یعه راست_

  !! نه االن《اون بهش گفت که  یرو ببوسه ول نیمت 

 》. نجا نشسته  یبچه ا زشته

  : ن تشر زد  یبا اخم رو به رادو رادمان

که   زنمیبد اما باهاش حرف م  این خوبه  یمت  ییر دا 

  تو یکنه و جلو تیرعا

 کا گمی!! من نم گهی د  هیخب کاف_

  .نکنه یکار  هر

 با تخس  نیرادو ی 

در چشمان رادمان زل زد و دوباره از در مسخره  تمام

  . وارد شد  یباز

که در حال پنجول   یرا مثل بچه گربه ا  ش یها  انگشت

  : باشد باال آورد و شروع به خواندن کرد دنیکش

تو شکار و دلبر   ،یزنی!! من رو چنگ م ی تو پلنگ من_

  !!یخفن  ی لی بابا تو خ  ،ی



حرف م  یکه ما با او جد  یعادت داشت اوقات   نیرادو

  اما کردی م طنتیو ش  شدیسر به هوا م م،یزد  ی

که حرف  می شد  یانتظارمان، هر بار متوجه م برخالف

  گذاشته ری او تاث یبا د هوا نبوده و واقعا رو مانیها 

 . است

ن خنده اش  یرادو  یها یاز تخس باز نکهیبا ا  رادمان

  : ت تمام گفت یگرفته بود اما با جد 

  گفتم !؟ یچ یمتوجه شد  نیرادو_

کرد و سرش را به نشانه    زانیرا آو شی لب ها نیرادو

 . تکان داد دنیفهم

 698ن فرستادم .  یبه مت  یو لعنت  دمیکش یپوف

 ی کردند و ما تا حد  یبه ما گوشزد م انیاطراف نکهیا  با

  م، اما رادمان ی کردین مراعات م یدر مقابل رادو

 . موضوع نداشت ن یبا ا  یمشکل

ابراز عالقه و محبت   دیکودک مان با گفتی م شهیهم او

 عشق َور َزد ندهیند تا بتواند در آ یما به هم را بب 

  



  . ب

 یم نیپروا مرا در مقابل رادو  یب  یگه گاه رادمان

امروز قطعا خوش نداشت که بشنود  یول  دیبوس

  دوست

ن  یمت دنین قصد بوس ین در مقابل رادو  یمت  دختر

  . را داشته است 

 : زد هی و به مبل تک  دیکش  عقب

من بهش بگم  دیصحبت کن حتما !! شا  نی با مت  زیدن_

  ی دونی . خودتم خوب م ی اما تو خواهرش ادیبدش ب 

  من

ن  یرادو  ی جلو  گنیخانواده که م ی ه یبق  برخالف

نکه اون ابراز  یبا ا  یاصال مشکل  د،ی نزن یحرکت 

  عشق ما

بچه ام ابراز  خوادیندارم اما قطعا دلمم نم نهیبب  رو

نه . من و تو پدر و مادرش  یبه رو بب یعالقه دوتا غر

  م یا

  نیو رادو  



ش و همسرش رو ببوسه ابراز عشق  یق زندگ  عش

 ندهید در آ یکه با  رهی گیاد م ی نهی ما رو که بب 

  فقط

!!   دیرو که د  ینکه هر دختر خوشگل یبغل کنه، نه ا و

  ! ؟گمیم یکه چ یمتوجه ا

  :دمیکش یپوف

  یسن حساس یتو نیبالخره رادو کنمیآره درک م _

  . کنم ین صحبت م یهست . خودم حتما با مت

ن  یرادو  یسرش را تکان داد و نگاهش رو رادمان

  . ثابت ماند

و  میاز شرکت خارج شد  گری کدیبعد به همراه  یقیدقا

  . میبا خودرو رادمان به رستوران رفت 

 دیبار یاش م یاز سر و رو  یخستگ نکهیبا ا  رادمان

  ین م  یسر به سر رادو ی اما باز هم با خنده و شوخ

 . گذاشت

  . م یاز صرف شام به پارک رفت بعد



کم   یاش ذره ا  ین هنوز انرژ یمعمول رادو طبق

 699کرد . ینشده بود و َورجه ُو ورجه م 

  : تاب شد و بلند داد زد سوار

  !!ُهلم بده ایبابا رادمان ب _

شد، دستش را   زیم خ  ین مکت ین  یکه از رو رادمان

  :گرفتم

  .رمیمن م ین خسته ا یتو بش _

  : شد انیلبش نما یرو  ی کمرنگ دلبخن

  خانوم خانوما !؟ یین خوب چرا یتو چن _

رادو  یزدم و سمت تاب قدم برداشتم که صدا یچشمک

  . ن مانع از حرکتم شد ی

  . ادی_مامان تو نه !! گفتم بابا بنیرادو

  ! کنه؟ی م یچه فرق_

  .تره یبابا تابم بده. اون قو  خوامیمن م _

  : و بلند شد دیکش  یپوف کالفه ا  رادمان



  یقبر پدرت بچه!! اگه گذاشت ما دو دق ی تف تو  یا_

  .م یری قه آروم بگ 

  .نشستم مکتین   یرنگ گرفت و رو لبخندم

ره شدم و در هر نفس  یام خ  یصحنه رو به رو  به

  . دوباره گرفتم یجان 

  تمام زندگ نیمن رادمان و رادو  ی 

  . بودند 

ام را بدون آنها  اتیح  یلحظه ا  یسخت بود حت میبرا

  .تصور کنم

ن آمد و سمت سرسره ها رفت،   ییکه از تاب پا نیرادو

 700رادمان سمتم آمد و کنارم نشست .

  شتریروزها در شرکت سرش ب  نیا  دانستمیم  خوب

  . شلوغ است ی گری از هر وقت د 

دستش گذاشتم و چهره اش را از نظر   ی را رو  دستم

  :ذراندمگ

  !رادمان؟_

  جان دلم! ؟_



سرت شلوغه و زحمت م   یلین روزا خ  یا دونمیم_

نقدر  یمون ا ی. ممنونم ازت که بخاطر زندگی کشی

  تالش

 یخودت رو هالک کن ستمین   یاما به خدا راض ،یکنیم

!!  

  : اش را نوازش کردم دهیبلند و کش انگشتان

بگو بهم . ضمنا، به  ادیاز دست من بر م یاگر کمک_

  هیو  یکار دور بش طیاز مح ینظرم بهتره چند روز 

  . م یکوتاه بر مسافرت

لبش باال رفت و سرش را کنار گوشم  یگوشه  رادمان

  : آورد

  . ل منه 

وسوسه   یشنهاد ها یپ  شهیهوم موافقم !! تو هم _

که َتهشون با ب م  یشنهاداتی!! پزیدن  ی  دیم یزیانگ 

 ی

  !؟ شهیهم_

  : زد ی شخندینگاهش کردم که ن جیگ



  یمت یداد  شنهادیکه پ  یاون شب  ،ی ادآوری یبرا_

  ید  مین رو ببره عمارت تا من و تو بتون  ین رادو 

  وار اتاقش

  . زنمیم، مثال م  یرنگ کن رو

شدم   دیآن شب و اتفاقات بعدش سرخ و سف ی ادآوری با

  : گفت انهیو موذ  دیقه ام را بوس  یکه شق

با  یهم داد !! حت یخوب ی  جهینت  شنهادیو اون پ _

ن اون شب رنگ   یوار اتاق رادو ینکه د  یوجود ا 

  نشد اما من

ر از ملکه ام کام  یدل س  کیتا صبح،  تونستم

  .رمیبگ

 یش گرفتم که قهقهه  یاز پهلو  یشگونیحرص ن  با

گر   یصدا انیم  شیخنده ها   یما ناگهان آوازد ا یبلند 

  هی

 701ن گم شد .  ی رادو غیج  و

  دین افتاده بود دو یزم یپسرم که رو یشده سو  هول

  .م یم و کنارش زانو زد  ی



دهان پر از  دنیکمک کرد بلند شود اما با د  رادمان

  . ستادیا دنیخون اش قلبم از تپ

ام را گم کرده   یو من دست و پا کردیه م  یگر نیرادو

  . بودم

اما خونسردتر از من بود و پسرمان را در   رادمان

  . آغوشش جا داد

لب پاره شده   یاش درآورد و رو  بیرا از ج  یدستمال

  : فشرد و گفت نیرادو  ی

  .ست پسرم  ین ی زیآروم باش بابا!! چ_

ن را نوازش  ی لرزانم را جلو بردم و صورت رادو دست

  .کردم

  : دمیدار و لرزان پرس بغض

  !؟ ین خورد  ی!؟ چطور زم نیرادو  یشد  یچ_

دست  یکه هنوز درد داشت، دستش را رو  نیرادو

  : پدرش که زخم لبش را پوشانده بود گذاشت و هق زد

 هوی... ییتو و بابا شیپ  امیب خواستمی...م  خواستمیم_

  . ..افتادمکرد به لبه جدول و . ریپام گ



  : دمیرا بوس  سرش

  !! یاله رمیبم_

را نوازش کرد و دوباره زخمش را   شی موها  رادمان

  . دیایاش بند ب  یزیگرفت تا خون ر 

  : دیبا لحن کودکانه اش پرس  نیرادو

  رم؟؟یمیمامان من م _

  پرسیرو م  نیمعلومه که نه. چرا ا  زمیخدانکنه عز  _

 702! ؟ی

  ین اون دفعه بهم گفت مراقب باش نخور  یآخه مت_

  ادیو خونت از بدنت ب  ین. چون اگه زخم بش  یزم 

  . یری میو م  ی شیخشک م رون،یب

ه کرد و من و  یحرف بلندتر از قبل گر نیاز ا  بعد

 یاو را ساکت کن ایم  یکه بخند  میرادمان مانده بود 

  .م

 نیرادو  یرو  شین بدجور با کارها و حرف ها  یمت

که از  کردمیبه او گوشزد م دیگذاشت و با  یر م یتاث 

  نیا 



  . او باشد یبعد مراقب رفتار و گفتارش جلو  به

  . ستادیبا لبخند او را بغل کرد و ا  رادمان

لبش برداشت و  یاش را از رو  یب یکوچک ج دستمال

  : مقابلش گرفت

پسرم .  ریه نکن ش یپس گر ادین از لبت نمخو گهید _

  باشه؟؟

الش  یخ یو وقت دیلبش کش  یدست رو  نیرادو

  . تکان داد یراحت شد سر 

  . ستم یدستم را گرفت و کمک کرد با رادمان

  : خودرو را به دستم داد و گفت چییسو

ن تا من صورت و دهنش رو  یماش یتو برو تو _

  . ام یبشورم و ب

  : دمیرا بوس  نیرادو دست

 رینکن مامان جونم خداروشکر به خ  هیگر  گهید _

 . گذشت

  .زدم و از آنها دور شدم ی لبخند



 یاز آب معدن یشاگرد جا گرفتم و قلوپ  یصندل یرو

  . دی ای جا ب یرا خوردم تا حالم کم  نیماش  یتو

خانه   ین آمدند و سو  یبعد رادمان و رادو  یقیدقا

  .م یرفت 

و گاه  کردیلبش را چک م   یهنوز هم با نگران نیرادو

 703.  زدیاوقات به خاطر درد و سوزش اش نق م  ی

م را عوض کردم و  یلباس ها  دمیخانه که رس  به

را شست و شو دادم که مبادا زخمش   نیدهان رادو

  عفونت

  . کند

بود اما به رادمان  یو جزئ یخمش سطح ز  نکهیا  با

  . میببر  مارستانیسپردم که فردا حتما او را به ب

کردم که   یرا باز م میتخت نشسته بودم و موها  یرو

 . وارد اتاق خوابمان شد نیرادو

بود با بغض  دهیتخت دراز کش یبه رادمان که رو رو

  : دیپرس  یساختگ

  شما بخوابم؟؟ شیمن امشب پ شهیبابا م _



  تا کی ی 

  : شده گفت  زیم خ  یو رادمان ن  دیباال پر  می ابرو

  . یاتاق خودت بخواب  یتو دینه پسرم شما با_

  : در سرگرم شد ی رهیو با دستگ  دیلب برچ نیرادو

  !!لطفا_

  ؟؟ی خواب یاتاق خودت نم ی_چرا تو رادمان

شما  رمی_خب اگه تو اتاقم خودم باشم و بم نیرادو

  . نیفهم  یو نم  نیخواب 

  : دمیدستم کوب  پشت

 یزنیحرف رو م نیا  یخدانکنه بچه!! چرا امشب دار_

  !؟

 نیرادو  یپا   ین آمد و جلو  ییاز تخت پا  رادمان

  . زانو زد

  : رو به من گفت نیرادو

و م  مشیچون امشب از لبم خون اومد و من خشک م _

 704.  رمیم ی



  یرادو  ین فرستادم که رادمان شانه ها  یبه مت یلعنت

  : ن را گرفت و قاطع گفت

ن   یبترسونتت ا نکهین واسه ا یمت  ییباباجونم دا_

برات  یاتفاق چیکه ه  دمیحرف رو زد . من بهت قول م

  ینم

 نیا  گهی لبت هم که بند اومده. د  ی ز ی. خون رافته

  حرفا رو تکرار نکن . باشه پسرم؟؟

  : ع سر تکان داد و مظلومانه گفت یمط پسرم

تون  شی امشب پ شهیم  یول  گمینم  گهیباشه د _

  بخوابم؟؟

  : اش را فشرد ینیبا لبخند ب  رادمان

من و مامانت  ش یپ ی تونیقبوله توله اما فقط امشب م_

  !! یبخواب

ذوق زده سمت تخت خواب آمد و شروع به  نیرادو

  اتاق یتشک آن کرد و رادمان چراغ ها  یرو دنیپر

  . خاموش کرد را



بود اما هنوز هم قصد  دهیمان دراز کش  انیم پسرم

  . دیپرس یربط م  یب  ینداشت و سوال ها   دنیخواب

خسته بود،  یلین خ  یاز ا شیهم که تا پ  رادمان

  . دیخواب از چشمش پر 

  . گاه سرش کرد هیو دستش را تک دیپهلو چرخ  به

  : ن گفت  یبه رادو رو

  !! امشب یندار دنیتو قصد خواب نکهیمثل ا _

  : گفت طنتیبا ش  نیرادو

  . برهیم !؟ من خوابم نم  یکن  یباز  شهیم_

خوابت نبره اما من و مادرت خسته   دی_تو شا رادمان

  . میم بخواب   یخوایو م میا

  : و آهسته گفت ی  رلبیز  سپس

مشترک   یپروژه   هی یرو دیگرچه قبل از خواب با _

 705م .  یهم کار کن

  ی شخندیرا گرفتم و چپ نگاهش کردم که ن منظورش

 : زد



خب به من چه!! من که خسته و کوفته بودم داشتم  _

  توله با سواالتش خواب رو از نی. ا  شدمیم  هوشیب

  . پروند سرم

  !؟ دیمنه که خواب از سرت پر  ریتقص_مگه زیدن

اون پروژه فقط خا ص من و توعه.   ی_نه ول رادمان

  .ن نداره یبه رادو  یربط

  :را بستم می و پلک ها  دمی باز خواب  طاق

مهم ات رو بزار واسه فردا چون من دارم   یپروژه _

  . یاز خستگ کنمیغش م 

  : قبل از رادمان به حرف آمد نیرادو

  !؟ هیمامان پروژه چ_

  گذاشتم؟؟ یدلم م یکجا  گریرا د  یکی نیا

  : لبخند گفتم با

ان دادن به   یشروع کردن، اجرا و پا یپسرم بابات تو_

  !! داره. از اون بپرس ی  ادیپروژه ها تخصص ز 

  : خنده زد ریز یپق رادمان



پروژه قطعا مادرته!! ما   ریاما مد  گهیآره درست م _

  .شونیخدم ت ا می دیدرس پس م 

اتاق  یکیشدم به چشمانش که در تار  رهیو خ  دمی خند

  . دندیدرخش یم 

  . ن ثابت ماند یرادو ی زد و نگاهش رو  یچشمک

است  دهیخواب نیچرخاندم و متوجه شدم که رادو  چشم
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  : و آهسته پچ زد طنتیبا ش  رادمان

  ! سر پروژه مون؟ میبر   هینظرت چ ده،یوله خواب  

 ول 

  نیحاال که ا _

  ...رادمان من_

 دیشد و خودش را سمت من کش زیم خ ی اط ن یاحت با

 : ش را باز کرد یچشم ها نیکه رادو

  !؟ ی بابا کجا بر_



هم   یرا رو شیهول شده ثابت ماند و دندان ها رادمان

 . فشرد

شد و با دندان  نیرادو  یپتو رو  دنیباال کش  مشغول

  : قروچه گفت

 چ جا بابا جون . خواستم پتو رو روت مرتب کنم یه_

.  

  . دیچشمانش را بست و پشت به ما چرخ  نیرادو

  . دیمحتاط جلو آمد و پشت سرم دراز کش رادمان

ن زد  یغر به جان رادو یلب  ریکه ز دمیچرخ سمتش

  : باز گفت شیو با ن 

  م؟؟یخب کجا بود _

چاند و گردنم  یکه دستانش را دور تنم پ دمیگلو خند  در

  . دیرا باال کش 

و فشرد که   دیکش شیان دندان ها  ین ام را م یریز لب

  .گفتم یآخ آرام

  !!خوابه ها شمونیرادمان بچه پ _



 707را تکان داد :  شیلبانم لب ها  مماس

  ینکه رادو   یبا ا یعمرم. درسته گفتم مشکل دونمیم_

حد   نیندارم اما نه در ا  نهین ابراز محبت مون رو بب 

  که

سن کم چشم و گوشش  یو تو   نهیرو بب  یزیچ  هر

  باز شه!! فقط همون بغل کردن و محبت کردن مون رو

حد و حدودش  دیبا یزیهر چ یه. چون تو یکاف نهی بب

  .م یو افراط نکن  میکن  تیرو رعا 

  :دمیاش مال ین یام را به ب ین یب

  . بدجور با حرفات موافقم جناب اخوان_

  : شد یصورتم خال یپرحرارتش رو بازدم

  !؟ ادی خوابت م_

کردم و سر باال انداختم که گوشه لبش به سمت  ینچ

  . باال کج شد

  . ن آمد ییشد و از تخت پا  زیم خ  ین

  ریدستش را ز کیست،  یبخواهم بفهمم قصدش چ تا

  را دور کمرم حلقه زد و در گرشیزانوانم و دست د 



  . بلندم کرد هوا

اش چسباندم و دست دور گردنش  نهیرا به س  سرم

  گوشم پچ یزد و حوال  یاشاره ا نیانداختم که به رادو 

 : زد

 یجا به جا کنم، تو رو که م تونمیوروجک رو نم  نیا_

  !!تونم

  . را باالتر کشاندم که سمت در اتاق رفت خودم

رفت و در را  رونیآهسته ب یلیرا باز کردم که خ در

  .دوباره بستم

  :که گام برداشت گفتم پله ها سمت

  !؟ یریکجا م _

 708.  یم سر پروژه مون خانوم یریم_

ن  یا یدار فیماشاهلل از بس خوش اشتها تشر _

  .شهیپروژه اصال متوقف نم

  . مبل نشست یش را باال پراند و رو  یابرو

  : نشاند و گفت شیپاها  یرو  مرا



دلچسب و خوشمزه ا   ی ادیکه تو ز  نهیبه خاطر ا دیشا_

  .ی

  . دونمیم_

  !!تواضع به خرج بده کمی_

  .گهید  قتهیتواضع چرا؟؟ حق _

  : گاز گرفت زیآمد و گردنم را ر  جلو

  !! بر منکرش لعنت_

را نرم درون   شیرا نوازش کردم و لب ها  ششیر  ته

  . دهانم جا دادم

تنم به  یپروا رو یو دستانش ب دمیکشدارش را شن هوم

  . حرکت درآمدند 

تاب و قرار خودش   یب ی  گریاز هر بار د  شیب  دلم

  . دیکوب ینه ام م یرا به س

مک  یو با حرص و ولع لبانم را م دادیمجال نم  رادمان

  . دی



پرحرارتش  ینه  یو مرا بر س دیمبل دراز کش یرو

  . باال کشاند

ت   ینه اش گذاشتم و به راحت یس یدستانم را رو کف

  . کشاندم رونیاش را از تنش ب  شرتی

و جا   دینفس زنان از او جدا شدم که رادمان چرخ  نفس

  . مان عوض شد ی

  : انوسیش خانوم اق یرایو

به رنگ قهوه و خمارش گم شدم و  یها لهیت در

  تا کمر برهنه اش ُسر شی انگشتانم را از سر شانه ها 

 709.دادم

  . دینفس کش  قیبرد و عم  میگلو  یرا در گود  سرش

  شیلب ها انیپوست گردنم را م قراریحرص و ب  پر

  . دیو محکم مک  دیکش

م را  یآمد و ناخن ها رونیان لبانم ب یاز م  یآرام آخ

  . وست کمرش فشردمدر پ

  . را چنگ زد میکرد و پهلو  یرا همانجا خال بازدمش



تنش  ین یو سنگ دیکش  رون یبلندم را از تنم ب راهنیپ

  . تنم انداخت یرا رو

  : لذت اندامم را از نظر گذراند و زمزمه کرد با

هر   رم،یگیآغوشم م  یرو تو فتیهر بار که تن ظر _

  شم و زمان و مکان از یوجودت غرق م  یبار که تو

که مراقب  زنمیم بیدائم به خودم نه ره،یدر م دستم

  بیکه بهش آس یکن یباش پسر !! مبادا ناخودآگاه کار

که دلبرت  یش خودی. مبادا اونقدر از خود ب  یبرسون

  چقدر دونمیکنه. تا االن نم یت شه و ازت دور یاذ 

خوام.  یکردم معذرت م تتیکردم اما اگه اذ  تیرعا

 شیاز پ  شی که هر بار ب   یهست  یاونقدر خواستن 

  مشتاق

  . شمیص لمس تنت م   یحر  و

  : دمیو چانه اش را بوس دمیلبش کش  یرا رو   انگشتم

  یدونیرادمان !! م ینکرد  تیوقت من رو اذ  چیتو ه _

  مرمع یکه تو یهست ین مرد  ی!؟ تو مرد تر هیچ



م،  یزندگ یمردها  یه یکه برخالف بق   ی. مرد دمی د

 صور ت من بلند نشده و یتا به حال دستش رو 

  

  زور

که محتاط عمل م  ی. مرد ده یرو به رخم نکش  بازوش

  شم و با وجود دعوا و مشاجره تیتا مبادا من اذ  کنهی

ن مون رو نگه   یاحترام و حرمت ب شهیهم  هامون

که پشت  یداشته و پا از حدش فراتر نزاشته . مرد 

  من

خدا هوام   ی شهیو هم  کنهینم  یچ جوره خال یه رو

  !! مر د من یخوب یلیرو داره. تو خ 

استخوان   یرا رو  شیجان گرفت و لب ها  لبخندش

  . جناغ ام به حرکت درآورد

به   شیپلک بستم و با لذت دستم را درون موها آرام

  .حرکت درآوردم

 ریکرد و ش یکه رادمان نچ  چاندمیرا دور تنم پ  حوله

  : آب را بست



 710 ز؟؟یدن  یکنینقدر عجله م یچرا ا_

  : زد یبا سر به وان حمام اشاره کرد و چشمک سپس

  !! ن حاال خانوم یبود _

  : را قورت دادم و سمت در رفتم لبخندم

ساعت   کی دیبعد با  شهیم دارین ب  یموقع رادو هی_

  حمام یکه چرا من و پدرت باهم تو ارمیب لیبراش دل

  .م ی بود

  . زدم رونیش کش آمدند و من ب  یها لب

تخ ت ما بود و خواب هفت پادشاه  یهنوز رو  نیرادو

  . دی دیرا م

م را بعد از  یو موها  دمیم را پوش یلباس ها  عیسر

  .دمیخشک کردن سشوار کش یکم

 یشده بود، رو داریسشوار ب  یکه با صدا نیرادو

  : دیکش  شی چشم ها یتخت نشست و دستش را رو 

  . یمامان ر یصبح به خ_

  . را بستم و کنارش نشستم می موها



  :اش را مرتب کردم  ختهیبه هم ر ی ذوق موها  با

  ی دیخوب خواب شبی. دورت بگردم د  ر یصبح به خ_

  ؟؟

  . سرش را تکان داد آهسته

 یپ یبر  دیم که با  یپاشو دست و صورتت رو بشور_

  .نا یش مامان جون ا

 711شدند :  زانیش آو  یها لب

  سر کار؟؟ یبر  یخوا یتو هم م _

  .آره فدات شم_

  . ستین هم که ن  یخب من اونجا تنهام که!! مت_

اما امروز مهرسا خونه  ین هم کار داره مامان یمت_

  .یکن  یباهاش باز یتون یست م

  : دیش را به هم کوب یزده دست ها ذوق

  !ره مهد؟ یامروز نم  ی عنیآخجون!! _

  یصحبت کردم که روزا گانهینه پسرم با زن عمو _

  روز هماهنگ هی یمهد رفتن تو و مهرسا رو تو 



 نی باش  گهیش همد  یپ  نی خونه هست  یکه وقت کنه

  . تا حوصله تون سر نره

رفت که  سیسر تکان داد و سمت سرو  خوشحال

شده دور کمرش ب  دهیچیپ   یهمزمان رادمان با حوله 

  رونی

 . آمد

برهنه اش انداخت و رو   یشانه   یسرش را رو  حوله

  : ن گفت یبه رادو

  . نیآقا رادو   ریاُ ُغر به خ_

  : دیسرش را بامزه خاراند و گنگ پرس  نیرادو

  !بابا؟ ریبه خ یچ  یچ_

  : دینشست و خند  شیزانوها  یرو  رادمان

  .ریا وقت به خ  ی ری روز به خ  ی 

  ه اصطالحه. به معن ی!!   ریاُ ُغر به خ_

  .آها_



را   شیرفت، رادمان لباس ها  سیکه به سرو نیرادو

ن رفتم تا بساط صبحانه را آماده کنم  ییو من پا دیپوش
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رو به  م،یلباس ها  دنیاز خوردن صبحانه و پوش بعد

  : رادمان گفتم

  ن خودم برم 

نا . م  یرو بسپرم دست مامان ا نیرادو  رمیمن م _

  یشرکت تون که با ماش  نگیم تا پارک  یرسونی

  !؟ رمیبگ  ی تاکس ای مطب

  .زمیعز رسونمتیم_

  . مین سمت عمارت رفت  یتکان دادم و با رادو یسر

تابلو بزرگ   دنیوارد عمارت شدم و طبق معمول با د  

 ید   یکه در سمت چپ ام رو ی

  هال بود، غم در وار

  . خانه کرد دلم

 بود زیعکس به جا مانده از دو عز  نیکه آخر  ییتابلو

.  



به دوسال از  کیپدربزرگ و مادربزرگ ام که نزد  از

 . گذشت یشان م  دنینبودن و ند 

مرگ  یگر بودند که حت ی  کدیدو نفر آنقدر عاشق  آن

  بعدهفته  کیو  اندازدیب ییشان جدا انیهم نتوانست م 

  فوت پدربزرگ، مادربزرگ مهربانم از غصه و از

  

  . را وداع گفت یفان ی 

 ا ین دن  یدق کرد و ا اد،یز غم

ن دستم را   یدادم که رادو  رونیرا آه مانند ب  نفسم

  . دیدو  نیرها کرد و سمت مت 

  . سالم کردم یو به اهال ستادمیا یناهارخور  زیم  کنار

عمو محسن، زن عمو و مادرم هنوز هم در  بابا،

نجا برا   یکردند و دل کندن از ا یم  یعمارت زندگ

  شانی

  . بود سخت

  دخترم! ؟ رادمان چطوره! ؟ ی_خوب بابا

  . م ی_خداروشکر خوبزیدن



اش نشاند و لقمه ا  یپا ین را رو  یمحسن رادو  عمو

 713ش گرفت .  یبرا ی

  .ن صبحانه بخور یبش ایب زیمحسن_دن  عمو

رو  نی_نوش جان عمو من خوردم. اومدم رادو زیدن

  .نا  یبسپرم به دست مامان ا

  . راحت التی_ برو مامان جان خ مامان

  . ن هم بلند شد یزدم که مت ی لبخند

  . زدمیبا او حرف م دیبا

  . _فعال خداحافظزیدن

  . زمیعمو _بسالمت عز  زن

  .مدیزن عمو پاش یبه رو  ی لبخند

رابطه مان مثل سابق نشد اما هم  چگاهیدارم که ه  قبول

  چیاوقات بدون ه  یگاه  یکه خوش رو و حت نی

 . م ارزش داشت یبرا یکل  داد،یجوابم را م یخنث ی 

 و خنث  یحس



که لقمه اش را  دمین را به سمت در کش یمت دست

  : دیقورت داد و پرس

  ! ؟شدهیچ_

  .م یحرف بزن  دین با  یمت_

شلوارش فرو برد که  بیو دستش را درون ج  ستادیا

  : گفتم

دختر سوار   ،ی شهرباز ین رو برد  یکه رادو یروز_

  ! ؟یکرد   نتیماش

  هی لیفام  یمثل بچه ها  خوادیکه آدم دلش م ی 

 ی ن دهن لق!! پس ر تو از اون بچه ها 

  یروحت رادو  یتو  یا_

  .کتکش بزنه  یخفتش کنه و حساب گوشه

  !!ن یمت_

  . خب بابا!! دوست دخترم بود یلیخ_

 714نگاهش کردم:  چپ



ن بچه تو   ین. ا یرادو یکن جلو  تیرعا  کمیداداش _

  .ه یس ن حساس ی

  .گه یمجبور بودم د    یباشه ول _

  !؟ یچ  یاجبار برا_

  : زد ی شخندین

  . گشت بهمون شک نکنه  نکه یواسه ا _

  یرا در ذهنم حالج  شینگاهش کردم و حرف ها  گنگ

  :کردم

رو به عنوان بچه ات جا  نینم!! تو رادو  یبب سایوا_

  ! ؟یزد 

  . دمیبه شانه اش کوب  یکرد که مشت دییو تا دی خند

  : خنده گفت انیم

  یتو مثل بچه  ی!! بچه  زیدن گهیحرص نخور د _

  . یآبج مونهیخودم م

  : دمیام کش  ی شانیبه پ  یدست



ن به کنار . چرا به  ین از دست تو !! ا یاوف مت_

ن و از بدنش خون  یاگه بخوره زم  ین گفت یرادو 

  اد،یب

  ! ؟ رهی میو دور از جونش م  شهیم  خشک

  : سر داد و صورتش از خنده سرخ شد یبلند  قهقهه

  مورد، من به هین  ی ا یخب تو _ 

  .تو و رادمان کار کردم نفع

  چطور !؟_

مدام در حال ورجه وورجه کردن و زم   نی چون رادو _

  ن حرف رو بهش زدم که بترسه و یخوردنه. ا نی

  . ن نخوره یمراقب خودش باشه که زم شتریب

 715:   دمیکش  یکالفه ا  پوف

ب   کنمیخل شدم از دستت . خواهش م نیمت  یوا_

ن چپ  یت باش چون رادومراقب رفتار و گفتار شتری

  رهیم

  .ن یمت  گهی م ادین، راست م یمت گهیم



  . من یحله بزغاله  _

که  دمینه اش کوب  یدستم را نسبتا محکم به س پشت

  . دیخند 

  : دمیحرص غر با

به من نگو بزغاله !! اون بچه قراره از من  نقدرمیا_

  .که مادرشم حساب ببره

  ست؟؟ین  یا گهیخب حاال جوش نزن. امر د _

  . نه به سالمت _

  . میرادمان نشستم و به سمت شرکت رفت  کنار

پارک کرد و  نگیخودش را در پارک  نیماش  رادمان

  . شدن مچ دستم را گرفت ادهیقبل از پ 

هوا  یو ب دییه دور و اطراف را پاک دمیچرخ سمتش

  : م کاشت و پچ زد یبر لب ها   ینرم یبوسه

  !!مراقب خودت باش قل ب من_

  :و متبسم گفتم دمیرا بوس  ششیر  ته

  . منم دوستت دارم عشقم_



  . خودم به سمت مطب ام رفتم نیشدم و با ماش  ادهیپ

شلوغ بود و  یلیروزها خ  ی هیمطب مثل بق  امروز

  .وق ت سر خاراندن هم نداشتم

  یج داد که امشب در عمارت مهمان یمامان مس  ظهر،

  .م یهست و ما هم دعوت 

 716گرفتم زودتر به خانه بروم .  مین تصم  یبنابرا

عصر بود که از مطب خارج شدم و به   ۴ساعت   یحوال

  .سمت خانه رفتم

 مهرسا و ن، ن،یرادو 

 . کردندیم  یاط باز   یپسر دنا در ح کار

که محکم در آغوش کش  دیسمتم دو دنمیبا د  نیرادو

  :اش دمی

  . ه ذره شد یقربونت برم دلم برات _

  . یمنم دلم برات تنگ شد مامان_

  خونه !؟ میبر  ای یکن یبا بچه ها باز  ی خوایم_

  . کنمیم یش بچه ها باز  



 یپ_

  .تکان دادم یسررا نوازش کردم و  شی موها

هال نشستم و شماره رادمان  یتو  یمبل راحت  یرو

 . را گرفتم که بالفاصله جواب داد

  :دمیخنده پرس با

  ! ؟یبود  دهیخواب یگوش   یرو _

  : مردانه اش گوشم را نوازش کرد یخنده یصدا

  .کردمی چت م  َنینه داشتم با مع _

مامان واسه شام دعوتمون کرده عمارت . م   گمیآها. م_

  !؟ یا یزودتر ب  یتونی

ن  یزیکه چ  نیمن!! ا  یشما جون بخواه ملکه _

  .خونه ام گهیساع ت د   کی. تا  ستی

  . بوسمت یباشه م_

اما نم  دمیمبل دراز کش یرا قطع کردم و رو  تماس

  . خوابم برد یاز خستگ   یچه زمان  دانمی



م را باز   یبر سر و صورتم پلک ها ییحس بوسه ها با

 717. دمیکردم و رادمان را کنارم د 

صورتم کنار زد و پشت گوشم  یرا از رو  می موها

  : فرستاد

  خانومم! ؟ ی دیخوب خواب  _

  :دمیو به پهلو چرخ  دمیکش  یا ازهیخم

خسته بودم که ب  نقدریخوابم برد !؟ ا یمن ک یوا_

  . شدم هوشی

  نیزد و خواست جواب بدهد که رادو  یلبخند   رادمان

  . وارد خانه شد

ش از اندازه  یم ب یو چشم ها دیسمتش چرخ سرم

 . گشاد شدند

  . شده بود یو گل یاش خاک یتا پا سر

  : دیبامزه اش خند  ختیبه سر و ر  رادمان

  !؟ یشد  نیکه همچ  یخاک َغلت خورد   یتو  یرفت_



  یباغچه دنبال کرم خاک یم تو  یرفت_ با بچه ها نیرادو

 یفرار کن میم خواست   ی دیمارمولک بزرگ د  هیبعد 

  م

  . نیزم میخورد  مونییسه تا  یول

ام  یحمام تا ب ی_اشکال نداره پسرم . برو تو زیدن

 . بشورمت

  : دستم را گرفت رادمان

دوش هم خودم م  هیبرمش.  یتو آماده شو من م_

  .رمیگی

  .یآخه صبح حمام بود _

را درآورد و با چشم به رادو   راهنشیشد و کت و پ بلند

  . اشاره زد که ساکت شدم نی

و رو به   کردی ما نگاه م  یو فوضول به مکالمه   تخس

  : دیپدرش پرس

 718! ؟ یصبح حموم کرد  یبابا تو هم با مامان_

که  دمیخند  زیبه من رفت و من ر  یچشم غره ا رادمان

  : گفت



  . صبح بود روزینه منظور مادرت د _

  . قانع شد و سمت حمام رفتند نیرادو

  یرو ی میمال  شیکردم و آرا ضیرا تعو  میها  لباس

  . ختم یصورتم ر 

مبل در انتظار رادمان و  یشده بود و رو  کی تار  هوا

  ن یرادو ی غرولند ها  دن ین بودم که با شن  یرادو

  . دم و او را نگاه کردمسرم را چرخان آهسته

تا خشک   دیکش یم شیموها  یحوله اش را رو کاله

  : زدیلب غر م  ریشوند و ز

  .حرف حر ف خودش باشه خوادیزورگو !! همش م _

اش  نینمک   یبه حرص خوردن ها یحی مل  لبخند

  .زدم

  . او، پدرش است یمخاطب حرف ها  دانستمین م 

  . من رادما

رنگ اش که قطرات آب   یمشک ینشست و موها  کنارم

  : را از صورتش کنار زد  کردیاز آنها چکه م 



  ! ؟ی  گی به شوهرت نم ی زیچ هی مامان چرا _

  بگم بهش؟؟ یچرا مامان جون؟؟ چ _

  . کنه یتم م یاذ  ییبابا_

و   خوردیش که به اخالق رادمان نم یاز گفته ها متعجب

  .بود، با چشمان گرد شده نگاهش کردم دیاز او بع

 ن افتاد یبه پشت سر رادو  دگانمیچرخاندم اما د  زبان

.  

داشت و  یبا حوله آهسته به سمت ما قدم بر م رادمان

  ی نیب  یانگشت اشاره اش را به عالمت سکوت، رو 

 719گذاشته بود .  اش

 ی پدر و پسر  ی گفت باز هم کل کل ها یششم ام م  حس

  . است در راه

ن گونه  ین ا یکرده که رادو ی  طنتیرادمان ش حتما

  . است یاز دست او عصب

  :را قورت دادم و رو به پسرم گفتم لبخندم

 کرده؟؟  کاریمگه بابا رادمان چ _



  .شدم شیبه هم گره داد و من در دل فدا ابرو

  . ه پدرش بود یاخم کردنش هم شب یحت

 : دست کوچکش را سمت حمام دراز کرد و گفت نیرادو

گوش  یش آب من رو َسر و َته کرده. آب هم رفت تو 

  . و دماغم

 دو  ریبابا ز _

 یخودش را م یبه رادمان انداختم که جلو  ینگاه چپ

  . گرفت که نخندد

  : دمیرا گرفتم و پرس دستش

  ن کار رو کرده؟؟ یکه چرا ا ی دیخب از بابا نپرس _

  . مدیپرس_

  گفت؟؟ یچ_

  . یز ش یق تنت نفوذ کنه که خوب تم  

 خوام آب تا اعما یگفت م_

بلند   م،یکرد  یو رادمان که به زور خود را کنترل م من

  در فضا  مانیقهقهه ها یم و صدا یخنده زد  ریز



  . دی چیپ

ن  یام نشست و خطاب به رادو گریطرف د  رادمان

 720گفت :

که زاغ س   دهیرس  ییپدر سوخته !! کارت به جا  یا_

  زنم شیمن رو پ  یچوقول ؟؟یرنیمن رو چوب م اهی

  توله؟؟ یکن  یم

  : دیخند  نیرادو

  . یکرد  تمیآره چون اذ _

 اش نشاند یپا   یو او را رو  دیدستش را کش  رادمان

:  

  !!کردم یمن که گفتم شوخ ییبابا_

کن  یدوش آب برعکسم نم ر یز  گهید  ی عنی_ نیرادو

  ! ؟ی

  . _معلومه که نهرادمان

ن باال رفتند تا لباس   یبعد رادمان و رادو  یقیدقا

  . بپوشند



  . گذاشتم و کنار لنا نشستم  زیم یوه را رو  یم ظرف

  .عمارت را از نظر گذراندم یاهال  ی دقت همه  با

  .یعمو حام یسه نفره  یخانواده

  . ن که هنوز مجرد بود یمت

  .و پسرشان کارن اریو کام  دنا

فرزند دختر به آنها   کیو لنا که بعد از سالها خدا  نیمع

  . آمد یم  ایبه دن  گریداده بود و تا چند ماه د  هیهد 

  . ما یسه نفره  یخانواده

و مادرم و عمو محسن و همسرش که بعد از فوت  پدر

  . ر گ خانواده بودندآقاجون و مادرجون، اکنون بز

  . بود یخال ی لیخ زیعمو حسام و خانواده اش ن  یجا

برآمده بود،   یشکم لنا که کم یدستم را رو  آرام

 721گذاشتم و خطاب به او گفتم : 

  ! نخو د عمه در چه حاله؟_

  ؟؟ییزن دا ا ینخود عمه _

  ! کنه حاال؟ یم یچه فرق_



  .ی خوریفحش م ید نه د !! عمه باش _

  : زدم یچشمک

  !! ر تجربه 

 بسوزه پد_

  : م گرفت یاز پهلو ی شگونیو ن دی خند

  یتو رمیم گهیبچه هم خوبه شکر خدا. چند روز د _

  . یماه چهارم باردار

  .خداروشکر_

شام به مامان و  یتا برا  م یبه آشپزخانه رفت  گانهی با

  . میزن عمو کمک کن 

  : بلند شد یحام د،یچیاف اف که پ  یصدا

  . کنمیمن باز م_

درهم و چهره  یبا اخم ها  یکه حام دمیکش  یسرک

  : متعجب رو به زن عمو محسن گفت

 .برادر زاده ات اومده زن داداش_

  عمو _باران! ؟ زن



  ._آرهیحام

در خانه رفت .  به زن عمو نگاه کردم که سمت گنگ

722 

 دا ی 

  یک سال و ن یرادمان  ی

  

 یا د همسرش، خانه و زندگ یبه خاطر اعت شیپ  م

  اش را رها کرده بود و مدت

  . شده است  دیناپد  هاست

 ماه بعد از فرار دا کی ی 

 لیرادمان به دل ییرادمان، مادر باران و زن دا  ی

  از حد مواد مخدر شیمصرف ب 

 ردوز 

 کرده و فوت کرده بود . ُو  ا

زن عمو  شیها، چند ماه پ  نیا  یبدتر از همه  اما

  از همسرش جدا یناسازگار لیگفته بود که باران به دل



  . است شده

باران با صورت اشک  دنیغرق بودم که با د  االتمیخ در

  .آلود در هال به خودم آمدم

  یکی یسالم کرد و زن عمو او را رو  یلب   ریز باران

  . از مبل ها نشاند

 : رو به عمو محسن گفت باران

من   شهیشما و برادراتون م  یعمو محسن با اجازه _

  بمونم !؟ نجایرو ا  یه چند روز  ی

شمام مثل  ستین  یمحسن_موندن که مشکل عمو

  اومده! ؟ شی پ  یخودم . اما چرا !؟ مشکل یدخترا 

  ینین ف  یوک نگاهش کرد و او با فمشک رادمان

  : گفت

بهم  یچ یه هی بگم !! شوهرم که مهر  ی_ واال چ باران

  رو داشتم میه خونه پدر  ینداد و مهر حالل کردم. کال 

بابام دست گذاشتن روش و من رو از  یاونم طلبکارا که

  .رونیخونه خودم انداختن ب 



ندارم دخترم .  یمحسن_متاسفم. من که مشکل عمو

  . هست  یبرادرم هم انگار راض

  . خودته ینداره خونه  ی_آره داداش اشکال بابا

شه و بتونم خونه رو   دایبده. بابام پ رتونی _خدا خباران

  .کنمی زحمت رو کم م رم،یپس بگ

  .یخودته عمه جان چه زحمت  یعمو _خونه  زن

مهمان   یاز اتاق ها  یکیو  دیجان با دنا بر   زی_دن بابا

  . دیار باران خانوم بزار یرو در اخت

شانه باران گذاشتم که  یزدم و دست رو  ی لبخند

 723و هم قدم من و دنا شد .  ستادیا

 یم و اتاق هلنا را که اکنون خال یطبقه نوه ها رفت  به

  نشان م،یبود و به عنوان اتاق مهمان آماده کرده بود 

  :دادم اش

  . رو لتیوسا  یبزار   نجایا  یتون یم  زمیعز_

  .نمیچهره اش را بب  قیکرد و من توانستم دق  نگاهم

 بود و چشمان مشک  بایز ی 



  . داشت ی بیدلفر

اش تضاد جالب   دیو پوست سف یفر دار مشک ی موها

  . داشتند ی

  . زد و با دنا وارد اتاق شدند ی لبخند

بخواهند   دیح دادم وارد نشوم و گمان کردم شا یترج

  . بودند یراحت م  دیصحبت کنند و با 

  :به دنا گفتم رو

  .واسه شام نیی پا نی ایب گهید   قهیچند دق_

  .زمی _باشه عزدنا

  .دمید  سیرفتم و رادمان را پشت در سرو  نییپا

  : دیرا لمس کردم که سمتم چرخ  شی بازو

  رادمان! ؟ ی کنیم  کار ی چ  نجایا_

  : دیکش یپوف

  .داره یین دستشو  یآقا رادو_

 724رفت .  یکه چشم غره ا  دمیخند  زیر

  : دمیمن و من پرس یکم  با



  !؟ گهیراست م تیی رادمان به نظرت دختر دا _

  !؟ یواسه چ_

  . واسه خونه و طلبکارا_

 یلیقبل از رفتش خ  ییدا دمیآره احتماال چون شن _

 ادیه بگن واسه اعت یبق دی باال آورده بود . شا  یبده 

  زن

  ین بده  یرفته اما به نظرم واسه ا امرزمیخداب  ییدا

  . شده دیهاش ناپد 

گناه داره   ی. طفل  زنمین حدس رو م یاوهوم منم هم_

  .آواره شده چاره یدختر ب 

 : اد زد یفر سیاز سرو نیرادو

  !!من رو بشور ایبابا ب_

و بلند قهقهه  رمیخنده ام را بگ یبار نتوانستم جلو  نیا

  .زدم

برود، مرا به د  نینکه سراغ رادو یقبل از ا رادمان

  ن اش را مماس تن امچسباند و ت سیکنار سرو  واری

 . داد قرار



داد و من   هی وار کنار سرم تک  یدستش را به د  کی

  . ند یب  یما را نم یالم راحت بود که کس  یخ

  : دیلبم کش یرا گوشه  گرشیدست د  انگشت

  .رسهیبخند خانومم!! نوبت منم م _

  ! ؟یکن یسر من خال ی خوایپسرت رو م  ی 

 وا رادمان !! تالف_

هات که بدجور من  ین دلبر یمعلومه که نه جونم . ا_

  پرونن رو یو هوش از سرم م کننیوونه م یرو د 

  .کنمیم  یتالف

  . خم شد و گونه ام را گاز گرفت بالفاصله

که   دمیدندان کش  ریم را فشردم و لبم را ز یها  پلک

  . آخ ام بلند نشود

 یکه دوباره رادمان را صدا زد، کالفه پوف  نیرادو

 725و مرا رها کرد .  دیکش 

رفت و من به جمع مامان و  سیکنان به سرو غرولند

  . می نیز شام را بچ  یوستم تا م یپ گانهیزن عمو و 



 ین آمدند و از سرخ بودن ب ییبعد دنا و باران پا  یاندک

  هیگر یباران مشخص بود که حساب یو گونه ها   ین

  . است کرده

دلش نم  یشام سکوت حاکم بود و انگار کس سر

  . سکوت را بشکند  نیا خواستی

که باران را کنارم  میکرد  یاز شام ظروف را جمع م  بعد

  . دمید 

  کدیبه جز چند بار با  ی اد یسال ها برخورد ز  نیا در

اش را  یق ینکه ذات حق یم و با ا ینداشته بود  گری

  ینم 

  . بود یدختر خوب   می بگو  توانستمی اما م  شناختم

 یقصد و غرض چیه  یزدم و ب  شیبه رو  ی لبخند

  :گفتم

داشت   یا هر مشکل  ی یخواست  یاگر کمک زمیعز_

  .یمن حساب باز کن  یرو  یتونیم  ی

  . زد ی  حیو لبخند مل ستادیا کنارم



مشخص   شیدر امتداد لب ها  زیکه دو چال ر یطور  به

  . دندیبخش یشتریب ییبا یشدند و به چهره اش ز

  : را گرفت و گفت دستم

دستم   چکسی ه  یو وقت نین که بهم لطف کرد  یهم_

و هوام رو داشت  نیرو نگرفت، شما دستم رو گرفت 

  نی

برام ارزش داره. واقعا ازتون ممنونم و  یلیخ  خودش

  . ن لطف تون رو جبران کنم یبتونم ا دوارمیام

  .تکان دادم و به آشپزخانه رفتم یسر

لحظه دلم به حالش   کی یگرفتم و برا یبلند  دم

  . سوخت

مشترک  ی سال زندگ کیو بعد از  یدر اوج جوان او

  ناموفق با همسرش، مجبور به متارکه شده بود و

نداشت که به آنها پناه ب  یخانه و خانواده ا اکنون

 726.  اوردی

کار را کرده  نیبهتر  دیبودم که بچه ندارد و شا دهیشن

  . بود که باردار نشده بود



کودک ب  کیاکنون با  افتاد،یاتفاق ب  نیاگر ا  که

  . شدیآواره م گناهی

  : مامان رفتم و آهسته گفتم متس

  مامان جانم !؟_

  بله! ؟_

 دیغ نکن  یخواست در یزیاگه باران چ  زمیعز_

  . یبراش . گناه داره طفل

 دوارمیباشه دخترم. خودمم دلم به حالش سوخت اما ام_

  دختره به عنوان مهره اش نیزن عموت از ا 

  . بزنه ینکنه و بخواد حرکت  استفاده

  :نگاهش کردم مشکوک

  !؟ یچه حرکت_

  : را در هوا تکان داد دستش

ن دختره رو بندازه وسط  ی. مثال بخواد ا  دونمیچه م _

  . تو و رادمان یزندگ

  : گشاد شدند و لبم را گاز گرفتم میها  چشم



حرف رو .  نیگه نزن ا  یمامان !! زشته توروخدا د _

 ستین یآدمکرده باشه،   یزن عمو هر چقدرم که بد 

  که

پسرش رو از هم بپاشه. بعدشم   ی ونهیآش  بخواد

حرفا رو بشنوه دلخور م  ن یباران به ما اعتماد کرده ا 

  . شهی

  .کنه ریبگم واال. خدا خودش عاقبتمون رو به خ یچ_

  : گفتم کالفه

ن   یلطفا بهش بدب هیمامان جان باران دختر خوب _

  !! نشو

  ... آخه مطلقه س_

 727:  دمیکالمش پر  انیم

باران مجرده!! مامان مگه گناه کرده که طالق گرفته ! _

  یتو دیهمه با یعنیبار طالق گرفتم  هی؟ خب منم 

آدم خونه خراب کن بهم  هیبعد از طالقم به چشم   دوران

  !؟ کردنینگاه م

  !!زیدن  یتو فرق داشت _



با باران نداشتم. متاسفانه  یچ فرق یمنم ه زمینه عز _

ه  یما آدم ها عل ین رفتار ها  ین حرف ها و ا یا

  زن

 هیکه بق  شهیکه طالق گرفتن، نه تنها باعث م  ییها

  ی جاد حس تنفر تو یکه باعث ا اد،یازشون بدشون ب 

 یزندگ اریاخت   ی. هر کس شهیخودشون هم م وجود

ه که طالق گرفت یخودش رو داره مادر من !! زن 

  مطلقه

شکست و  ،ییتلخ جدا  یک بار مزه یمجرده !!  ست،ین

  دوباره اونا خوادیو قطعا دلش نم  دهیرو چش  یناکام

م به  یدونی که طالق گرفته و ما نم یبشن . زن تکرار

  یدرد و عذاب تو  یلیچه علت، قطعا خودش خ

هست و بهتره که ما با حرف ها و رفتارامون   وجودش

چون مجرده  شهینم لی. دل مینکن  تشیاذ  شتریب 

  یعنی

داره. بهتره  گرانید  یزندگ دنیبر از هم پاش یسع

  . م مامان جونم یقضاوت شون نکن

  : دیرا به پشت گوشم راند و خند  م یموها  مامان



و  لین دلم یقشنگ برا   نقدریهر بار ا  یاد گرفت یتو _

  و سکوت ارمیکه من در برابرت کم ب  ی  اریبرهان ب 

 یطرفه به قاض کی. حق با توعه دخترم !! بهتره  کنم

  . مینر

  . دمیمادرم را بوس یکردم و گونه  دییتا

و باز   یکه از خستگ نیشب بود که رادمان، رادو آخر

  خوابش برده بود را بغل کرد و به سمت ادیز  ی

  .م یمان رفت  منزل

مرتب کردم و به اتاق خوابمان   نیرادو  یرا رو  پتو

  . برگشتم

داده بود و به ماه  هیوار کنار پنجره تک  یبه د  رادمان

  . شده بود رهیپر نور خ 

 یو پرده ها  دیچ یدرون اتاق پ یو خنک میم مال  ینس

  . ر را به رقص درآورد  یحر 

  . شدم  رهیو به سقف خ  دمیتخت دراز کش یرو

 دنیاو هم قصد خواب دمیتخت که جا به جا شد فهم تشک

 . دارد



و رادمان را طاق باز و با فاصله کم  دمیپهلو چرخ  به

 728.  دمیاز خودم د  ی

  :نه اش گذاشتم یس ی جلو رفتم و سر رو  آهسته

ه!  یرادمان !! خبر یحرکت  یساکت و ب   یلیامشب خ_

  ؟

  : ن شد ییاش باال و پا نهیو قفسه س   دیصدا خند  یب

تونم پر  یم یاگه تو دوست دار یول ستیکه ن   یخبر_

  . تحرک بشم

  !! من راحتم رینخ_

  : م را نوازش کرد  ینوک انگشتانش موها با

  دیبا یختیر یوقت ای یزیکرم بر دینبا ای!!  گهینشد د _

  !!دلبر یتا تهش بر

  .دمی!! فقط سوال پرسختمیکرم نر_

  : گفت انهی موذ

اگه تو  ستمیمن رادمان ن  》خودش رو نشناسه !! ی 

  رو



  كه مشتر یشه اون دكان دار  كور《گفتن  میاز قد _

  .دختر نشناسم

  : دمیخند  زیر

  !! بدجنس_

  : م قفل کرد یران ها یاش را رو ی و پا  دیچرخ 

  !! هوم!! دستت رو شد_

 یاتاق م  یکین داشتم در تار  یقیچشمانم که  ی 

  لبم را یسرش را جلو آورد و گوشه  دند،یدرخش

 به آب  رهیخ

  . دیدندان کش   به

 729کرد :  یصورت ام خال یداغ اش را رو بازدم

  یبرا  یخسته ام اما گذشتن از تو حت یلی خ  نکهیبا ا _

  !! ک شب هم حرامه ی

را به  ششیته ر  یگردنم فرو برد و زبر یدر گود  سر

 : و خمار پچ زد دیکش  میگلو 

  !! خواب  یامشب هم، خواب ب  جهیپس در نت_



  : لبخند گفتم با

  !! اعتراض دارم_

م  یلب ها  ی متر  یلینگاهم کرد و در م یبدجنس  با

  : زمزمه کرد

  !! ستیاعتراض وارد ن_

  یم را به اسارت بوسه ها یلب ها یمعطل  یب سپس

  ینه  یبه س شیاز پ  شیسوزانش درآورد و تنم را ب

  . کوره اش فشرد همچون

  . شدم داریدر زدن از خواب ب  یبا صدا صبح

آن طرف تر غرق خواب   یچرخاندم و رادمان را کم سر

  . دمی ان د  یو عر

افتاده بود برداشتم و  نیزم یبلندم را که رو  راهنیپ

  . دمیپوش  عیسر

  :دمین را از پشت در شن یرادو یصدا

  !؟ یمامان_



 کیکه  دمیتن رادمان باال کش  یپتو را رو عیسر

  : دو رگه اش گفت یپلکش را باز کرد و با صدا

  ! ؟شدهیچ_

 730آرام گفتم:  یشده با صدا هول

 خوادین م یرادو  ستیپتو رو بکش باال لباس تنت ن_

  . اتاق یتو  ادیب 

  . چاند یکرد و پتو را دور خودش پ ینچ

 یگرفته  یو با صدا  دمیتخت دراز کش   یرو  دوباره

  : گفتم یتظاهر

  .تو مامان ا یب  نیرادو_

ن کار من، در  یبود، با ا یدار یکه در خواب و ب رادمان

  . دیگلو خند 

که   ییدر زدن رسم ادب است و هر جا دانستیم پسرم

  . زدیقبلش در م  شد،یوارد م

برهنه ام  یشد و من پتو را مرتب کردم که پاها  داخل

  . نباشند دایهو



  : ستادیو کنار در ا دیبه چشمانش کش  یدست

  . مامان ریصبح بخ_

  ؟؟ی  دیپسرم . خوب خواب  ریش  ریصبح بخ_

  .اوهوم گشنمه_

دست و صورتت رو بشورم و  امیتا ب نییچشم . برو پا_

  .صبحانه آماده کنم

 یرا تعو  می رفت و من هم بلند شدم و لباس ها  رونیب

  .ض کردم

بازو و گردنم  ی ها  یشستن دست و صورتم کبود  نیح

  . زدند یذوق م یتو ی ادیز

 یزدم و بر روح پر فتوح رادمان لعنت ی لبخند

  .فرستادم

  . نشستمخواب بود که کنارش  هنوز

زدم که   شیآشفته اش را نوازش کردم و صدا ی موها

 731خورد .  یتکان

 . شرکت یبر  دیرادمان پاشو با_



  : دار گفت خش

  . ادیخسته ام خوابم م _

  !!ها ی مون یرت م 

 پاشو از کا _

  . کرد و سرش را به سمت مخالفم چرخاند ینچ

چ و  یچ در پ  یپ یبازوها  دنیبا د  یلحظه ا   یبرا

  . اش، دلم هوسش را کرد یعضالن 

م را با خشون ت هر چه تمام  یخم شدم و دندان ها آرام

  . ش فرو کردم یدر بازو

  . دیگفت و از خواب پر یآخ

که  دمیاش کش  یبود از رو دهیچ یرا که دورش پ پتو

  . شد انیتن عور اش نما 

  : گذاشت شی شد و دست بر بازو  زیخ  میآلود ن  اخم

  ز؟؟یدن  خارهیتنت م_

ورش آورد و من از  یکردم که سمتم  دییتأ  طنتیش  با

  .جستم  رونیاتاق ب 



  : به بدنش زدم یاشاره ا  دیبه در اتاق رس  تا

  ! رون؟یب  ی ایب  یخوایتت که نم یوضع نیبا ا _

  رفتیبه خودش انداخت و همانطور که داخل م  ی نگاه

  : دیدندان بر هم ساب 

 یک حال ی!! یوحش  یگربه رسهیدستم که بهت م _

  .دایاون سرش ناپ  رمی ازت بگ

 732ن رفتم و صبحانه آماده کردم .  ییپا  سرخوش

  . بعد رادمان آمد و کنارمان نشست یقیدقا

وسه گفت که خوش رو و با ب ریصبح بخ  نیرادو

  . جوابش را داد

را مقابلش نهادم و گونه اش را بوس  یچا  استکان

  :دمی

  .آقا رادمان ریصبح بخ_

 : داد  یام را گرفت و فشار  مچ

_  

  . بانو ریبخ  یعال صبح



و نشان را از چشمانش خواندم و موجب شد لبخندم  خط

  . جان دار شود

  . تکان داد 》!!  میرس یهم م  به《 ی 

 کرد و سرش را به معن زیرا ر  چشمانش

رفتن به مهد کودک آماده کردم و سوار  یرا برا  نیرادو

  .م  یخودرو شد 

شده  شهیتر از هم یمردانه اش خواستن پیبا ت رادمان

  . زدیو چالندن اش به سرم م  دنیس بود و هوس بو

ن به مهد، راه مطب ام را در پ   یاز رساندن رادو بعد

  .دمیگرفت و من کامل به سمتش چرخ  شی

به چانه اش بودم که فکرم  رهیلبخند پر خباثت ام خ با

  را خواند و اخطار وار انگشت اشاره اش را مقابل

  : گرفت صورتم

کن .   رونیفکر چلوندن من رو از سرت ب  زیدن_

  .م یکن یتصادف م  هوی نکرده  ییخدا

  :م شده دستانم را باال بردم یتسل



  !! باشه بابا نزن من رو_

که کمرم را  دمیاش را بوس  قهیشدن شق  ادهیاز پ قبل

 733نوازش کرد و گفت : 

  . خونه چمدون ها رو ببند یعصر برگشت_

  : سرم را کج کردم متعجب

  ! ؟یچ ی!؟ برا  ین چ 

 چمدو _

  : فرمان ضرب گرفت یانگشت اش رو  با

  .گه یمسافرت د  یچمدون برا  _

کردم و گنگ نگاهش  یدرک نم یزیش چ   یگفته ها از

  . کردم یم

چشم در کاسه چرخاند و پوف  دیام را که د  یباز جیگ

  : دیکش ی

م  یکه بر ینگفت شی ر خوب مگه چند روز پ  

!؟ خب االن  میعوض کن   ییآب و هوا   هیمسافرت و 

  دارم



 دخت _

  .م یدار طیچمدون ها رو ببند که فردا بل  گمیم بهت

ام افتاد و ذوق زده دستانم را به هم  یدو هزار  تازه

  : دمیکوب

  واقعا رادمان !؟_

  . کرد دییبه ذوق و شوق ام زد و تا  یپر عشق  لبخند

  : زده گفتم جانیه

  م حاال !؟ یریکجا م _

  . مینرفت  یکه تا حاال سه نفر  ییجا_

  :دم یپرس متبسم

 734مشهد !؟ _

  .آره_

از او   یکوتاه یحافظسرم را جنباندم و با خدا خوشحال

  .جدا شدم

 یلیخ  ین مسافرت ناگهان یکه از ا کنمیم  اعتراف

  . خوشم آمده بود



و خشکه مقدس نبودم اما خدا را  یمذهب  یلیخ  من

  . و وجودش را باور داشتم دمیپرست یعاشقانه م

اش  ی حیو تفر یاحتیس  یاز جنبه   یرا هم جدا مشهد

  در حرم شهیهم  میداشتم و دروغ نگو  ی، دوست م 

  .کردم یرا تجربه م  یب یرضا آرامش عج امام

گفتم احساس   یبا خدا سخن م یکه وقت ی س خوب  ح

 مشاب ه همان یکردم. آرامش یم

ام که دختر جوان و مهربان  یمطب شدم و با منش وارد

  . زدم یبود، گپ کوتاه  ی

االت مسافرت بودم به اتاق  یطور که غرق در خ همان

  . ام رفتم

که با ورود به اتاق به  ی  زین چ یمعمول اول طبق

از پدربزرگ   یادگار یبود که  ییچشمم خورد تابلو 

  فوت

  . ام بود شده

  . ناب یات یبا اب یسیخط دست نو  تابلو



لب  ریرا که از َبر بودم ز ی اتیبار چند هزارم اب  یبرا

  : زمزمه کردم

  ...ماَند یبه شاخه ها م یگل

 ُ بر گ نهَ《_

نه   ...ماَند یبه جز ُخدا م یچ کس یه ََ

 نهار 

  

  ...مُکن که از ما تنها یبد  ز

 735وب کیخ  ُ》ماَند...  یبه جا م  یبد َکیو  ی

ن  یچمدان را ببندم که رادو پیکردم و خواستم ز ینچ

  یو تخس بر خواسته اش پافشار  دین کوب یپا بر زم

 : کرد

اه ام رو   یس  یلباس مرد عنکبوت خوامیمامان من م _

  . ارم ی هم با خودم ب

  : را گرفتم و گفتم دستش



چمدونت جا   گهیپسرم لباس قرمزه رو برات گذاشتم د _

  انتخاب کن. خودت ارمیرو هم ب  ینداره که مشک

با  ی تونیشون رو م  یک ی!! فقط  یمشک ایقرمز  ای

  . یار  یمسافرت ب یخودت برا

به خودش گرفت و بعد از چند  یحالت متفکر  نیرادو

  : گفت هیثان

  .خوامیار قرمزه رو نم  ی رو ب یخب باشه مشک _

  ! ؟گهید  یمطمئن _

  .آره_

کردم و بالخره ز   ضیچمدانش را تعو یلباس تو  کالفه

  .بردم رونیاش را بستم و ب پی

کوچک و بنفش رنگش را کنار چمدان بزرگ  چمدان

  . ن رفتم ییخودم و رادمان قرار دادم و پا 

 رونیشلوارک ام ب  بیام که زنگ خورد از ج لی موبا

  :اش و جواب دادم دمیکش

  .جونم مامان_



  شیم یراه  ی ! ؟ کنیرو جمع کرد  لتونی دخترم وسا _

  ! ؟یبه سالمت   نی

فردا ساعت  گهیآره چمدون ها رو بستم . رادمان م_

  .م یهفت و ربع صبح پرواز دار 

ن شانه و گوش ام قرار دادم و همزمان که  یرا ب یگوش

  گرداندم به یبر م تابهیکتلت ها را درون ماه 

  : مامان گوش دادم سخنان

 یسفرتون ب. زمیعز نی ایو ب  نیبه دل خوش بر _

  . خطر

  .یقربونت برم مرس_

کار دارم.  کمیخدانکنه . فعال خداحافظ مامان جان من _

 736.  نیمراقب خودتون باش 

  .چشم خدا نگهدار_

**** 

ن را که غرق خواب بود در  یرادو یبا خستگ رادمان

  . آغوشش جا به جا کرد



در صندوق جا   یها را به کمک راننده تاکس  چمدان

  .دادم

  . کنارم نشست  زینشستم و رادمان ن  عقب

 کالفه از گرما و خستگ  ی 

  .ه دادم یتک یو به صندل دمیکش یپوف پرواز

  یآدرس هتل را به راننده داد و آهسته موها  رادمان

  دهیاش چسب ی شانین را که به پ  یرادو یعرق کرده

  . کرد تیبه باال هدا بودند

  : و زمزمه کرد دیچرخ  سمتم

نگران  می دیزنگ به عمارت بزن خبر بده رس  هی_

  . نشن

  : ه دادم یمحکم و مردانه اش تک  یرا به شانه  سرم

  .زمیدادم عز جیبه مامان مس _

  .خوبه_

  .رو بده من نیرادو یشد  تیرادمان اگه اذ _

  .نه راحتم_



ن را از آغوش  یباالجبار رادو  می دیهتل که رس  مقابل

  .م یرادمان گرفتم و وارد شد 

  . کم گفته ام میو شکوه هتل هرچه بگو  ییبایز از

نشستم و رادمان چمدان  یالب   یاز مبل ها  یکی یرو 

 ها را کنارم گذاشت و خودش به بخش سپ شن

 737رفت .  ر

به ده صبح بود و من به خاطر خستگ   کینزد  ساعت

  از حد رو به غش کردن شیو خواب آلود بودن ب  ی

  . بودم

 : بعد رادمان آمد و گفت یقیدقا

  .حله زیپاشو دن _

کردم و کنار  ریگ یشانه ام جا ین را رو  یرادو سر

  اتاق همراه مان لیتحو  یکه برا  یرادمان و پسر جوان

  . بود، حرکت کردم آمده

م دو دختر جوان هم همراه ما  یآسانسور که شد  سوار

 . شدند



نگاهشان کردم و ناخودآگاه متوجه پچ پچ ها   یرچشمیز

  . رادمان شدم یشان رو  رهیخ   یو نگاه ها 

توجه به آن دو دختر، از آسانسور ش   یب  رادمان

 ی چاشن یزیشده بود و اخم ر  رهیخ رونیبه ب  یا شهی

  بخش

  . ن اش بود یدلنش  یچهره

و باز  دیبا حرص و غضب سرم سمت شان چرخ دوباره

  رادمان باعث شد ی شان بر رو  رهی هم نگاه خ

  . بکشم یپوف یو عصب  کالفه

ن دو دختر را از  یچشمان ا  خواستیچرا دلم م  دانمینم

  . اورمیکاسه درب 

مان   تیسوئ یسو می دیطبقه مورد نظرمان که رس به

  دادن از آنجا ح یض تو یو پسر جوان بعد از کم  میرفت

  . شد خارج

تخت دونفره،   کیشامل  یهال کوچک و اتاق بزرگ کی

  . گر امکانات الزم بود ینفره و د   کیتخت  کی



زد و   یک نفره خواباندم که غلت یتخت  یرا رو  نیرادو

  . شود داریحرکت ماندم که مبادا ب  یمن ب

 کی  اطیسر و صدا و با احت  یچمدان ها را ب رادمان

  . کرد  ریگوشه جا گ

ن رفتم و زمزمه وار رو به  یچمدان رادو  سمت

  : رادمان گفتم

 738شم.  یهالک م  یدارم از خستگ_

  . نطوریمنم هم _

  : دمیکش  رونین ب یرادو  یبرا یست لباس راحت کی

استراحت کن   کمیم و  یچرت بزن هیبه نظرم تا ظهر _

  . می

تخت  یرا باز کرد و رو  راهنشیپ یدکمه ها  رادمان

  . دیدراز کش

 گفت یهم گذاشت و هوم کشدار یش را رو  یها  پلک

.  

 داریکردم که ب ضیرا آرام تعو نیرادو  یها  لباس

  . نشود



 یو شال خودم را هم درآوردم و خواستم رو  مانتو

  : تخت بخوابم که رادمان خمار و خواب آلود گفت

اتاق رو   ی، لطفا پرده  یبخواب نکهیقبل از ا  زیدن_

  .کنهیم تمیبکش . نور اذ 

  :نگاهش کردم چپ

  ! ؟گهیامر د _

و دستانش را از هم  دیباز کردن چشمانش خند  بدون

  : باز کرد

  . بغلم که راحت تر خوابم ببره یتو  ایبعدشم ب _

  .دمیتخت خز یو آهسته رو دمیها را کش پرده

را گرفت و سمت خودش  میهوا بازو  یب  رادمان

  .دمیکش یغ خفه ا یکه ناخودآگاه ج دیکش

  . انداختم نیبه رادو  یسر بلند کردم و نگاه  آهسته

ن حرف ها بود   ین تر از ا  یرا شکر خوابش سنگ خدا

  . شود داریب  غیک ج  یکه با 

  : بازوانش فشرد و کنار گوشم پچ زد انیمرا م  رادمان



و  شهیم داریب  نینکن!! االن رادو  غیج  غیج_

 739.  میما بخواب  زارهینم

  . نبود  ادمیلحظه  هی د یاوه ببخش _

  . دیام را بوس ی نیپلکش را باز کرد و نوک ب  کی

 یبعد خسته و ب یرا به سرش چسباندم و لحظات سرم

  . میجان به خواب رفت 

و همزمان سع   دمیکش رونیام ب فیام را از ک  لی موبا

  .سرم داشتم یام بر رو ی در نگه داشتن چادر رنگ ی

دست نگه داشتم و  کیام را با  فیچادر و ک یسخت به

  : شماره رادمان را گرفتم گرمیبا دست د 

  !شما؟  نییکجا_

به گوشم  فی ضع شیاطرافش باعث شد صدا ی همهمه

 : برسد

  !؟ ییم. تو کجا یسقا خونه اما کنار _

  : انداختم یجا به جا شدم و به رو به رو نگاه  یکم



 وانیا  یبهتون . من رو به رو  کمیخب پس نزد  _

  . سمت شما امیطالم . االن م

طال انداختم و دوباره حس  وانیبه ا   یکوتاه  نگاه

ان پ  یدر سراسر وجودم جر ی ریخوب و وصف ناپذ 

  دای

 . کرد

  .را قطع کردم و جلو رفتم تماس

گشتم که ناگهان  یو رادمان م  نیچشم دنبال رادو  با

  . شدند ده یچیپ  میدو دست از پشت اطراف پاها 

ن باشند  یرادو زدمیکه حدس م یدستان کودک دنید  با

  . دمیلبش د  یبرگشتم و پسرم را با لبخند رو

  : فتبود و او رو به من گ ستاده یپشت سرش ا رادمان

 740م مامان !!  یکرد  داتیپ_

  : م یرفت ی و به طرف خروج دمی خند

  . من که گم نشده بودم دورت بگردم_

!! خودت یگم شد   دونمینگو من که م   ی_الکنیرادو

  یا یتا ب مییکه ما کجا  ی دیاز بابا پرس یزنگ زد 



  . شمونیپ

داخل حرم   میرفت  یکه وقت ی دی_نه پسرم د رادمان

 نیهم  یرفتن. برا یزن ها و مرد ها جدا جدا م دیبا

  مامان

  . از ما جدا شد و از قسمت خانوم ها رفت زیدن

ذوق زده دست من و رادمان را که در دو  نیرادو

  : دیم فشرد و رو به پدرش پرس   یطرفش بود 

  منم مثل تو مرد شدم که باهات اومدم! ؟ ی عنی_

  . و من لبخندم پر رنگ شد دیبلند خند  رادمان

دوست داشت زودتر بزرگ شود و مثل پدرش  شهیهم او

  . بشود یقو یمرد 

سخن رادمان ذوق  نیا  دنین، اکنون با شن یهم یبرا

  . زده شد

  یمن یکوچولو  ری!! تو ش ی_معلومه که َمردرادمان

  . تهپدر سوخ

  . دیگنج   یدر پوست خود نم نیرادو



ام را درون  یم چادر رنگ یآمد  رونیحرم که ب   از

  .ام جا دادم فیک

  یفروش  یدست رادمان را به سمت بستن نیرادو

  : کشاند و گفت

تابستان  ین روزها یا ی. هواخوامیم  یبابا من بستن _

  خنک واقعا دلچسب یبستن کیفوق العاده گرم بود و 

  . بود

م و بعد   ینمانده بود که به هتل برگشت ی  زیشب، چ تا

  میبه بازار رفت  مانیلباس ها  ضیاز صرف شام و تعو

 .741 

از من  یهنوز خسته بودم و رادمان هم دست کم  من

 . نداشت

بود و مدام   یاما برخالف ما دو نفر، پر انرژ  نیرادو

  . کرد یورجه وورجه م 

  یگشت و گذار در بازار ها و پاساژ ها  یاز کم  بعد

  و یاسباب باز  دیمشهد از جمله بازار رضا و خر



را محکم گرفتم که  نین، دست رادو یرادو یبرا لباس

  . گم نشود

انگشتان بلند رادمان چفت  انیدست آزادم را م  انگشتان

  :و گفتم دیکردم که سرش سمتم چرخ 

  . تنمه یتو  ی!! من هنوز خستگ شمیدارم هالک م _

انگشت شست اش پشت دستم را نوازش کرد و باکس  با

  گرش جا به جا کرد تا  یرا در دست د  دیخر  یها 

  : ندیاش را بب  یمچ ساعت

به. به نظرم  . ساعت ده ش زی منم خسته و کوفته ام دن _

م و با انرژ   یم که صبح زود بلند ش یهتل بخواب میبر

  ی

  . م یسفرمون برس ی هیبق  به

ن رو  یرادو یانرژ  یچطور  دونمیموافقم .فقط نم _

تنه  هیم که بخوابه !؟ المصب  یبه صفر برسون

  لیپتانس

اطراف  نیا  یرو داره که تمام مغازه ها و پاساژها   نیا

  . رو دونه به دونه سر بزنه



  : و سرش را تکان داد دیخند  رادمان

  . ولوله هم برنامه دارم نگران نباش نیواسه ا _

شربت خواب آور به   یخوای! ؟ نکنه م یچه برنامه ا  _

  ! ؟ی خوردش بد 

  : گوشه چشم نگاهم کرد از

  !! ونه ام یمگه د _

  : رو به رو اشاره کرد به

ن سرسره و تاب ها چرخ  ی ا یم ساعت که تو ین هی_

 یم شیدردسر انرژ یو ب  یعیطب  ی لیبخوره، خ 

  وفته و

 742.  شه یم  هوشیب

دستم را رها کرد و ه   یباز   لیوسا دنیبا د  نیرادو

  . دیزده سمت شان دو جانی

را   شینشستم و رادمان دورادور هوا مکتین  یرو من

  . داشت که مبادا دوباره خودش را آش و الش کند



نق زدن   ده،یم ساعت نکش یبا رادمان بود و به ن حق

شروع  دنی برگشتن به هتل و خواب  یش برا   یها 

  . شد

حواله ام کرد و به  یبا ذوق و شوق چشمک رادمان

ن که در آغوشش بود و سر بر شانه اش  یرادو

  گذاشته

  . زد یاشاره ا بود

ن بردم  یگرفتم و به سمت دهان رادو یکوچک  ی لقمه

 : که سرش را چرخاند و غر زد

  !! خورمینم_

  : کردم و مهربان گفتم ینچ

 فیبدنت ضع یعش ق مامان اگه صبحونه نخور _

  . شهیم

  .گهیشدم د  ریس_خب نیرادو

 ی. اگه گرسنه اش باشه خودش م ری_سخت نگرادمان

  .خوره

  .باال انداختم و مشغول خوردن صبحانه شدم یا شانه



ن آمد که رادمان   ییپا یصندل یاز رو یبه سخت نیرادو

  : دستش را گرفت

  !؟ یکجا بر_

  : بامزه گفت نیرادو

  . قدم بزنم کمی  خوامیم_

 743زد :  یو به اطراف اشاره ا دیخند  رادمان

  قدم زدنه!؟  ی 

 جا   نجایپدرسوخته ا  _

 انیکوچکش نما  یزد و دندان ها یلبخند   نیرادو

  . شدند

در جدا کردن دستش  یدر دلم آب شد و او سع  قند

 . داشت

  .به خدا نجامیدستم رو ول کن هم  یی_آره . بابانیرادو

. باشه!  میدور نشو تا ما صبحانه بخور   ادی_زرادمان

  ؟



موافقت به سمت راست کج  یسرش را به معنا  نیرادو

  . از ما فاصله گرفت یکرد و کم

و من دورادور با چشم   دیکش  یهمه جا سرک م  در

  . مراقبش بودم

 یصندل یرا برداشت و به پشت یاستکان چا  رادمان

  : ه زد یتک

  ! ؟َدرهیم چال یامروز بر _

  :دمین گرفتم و رو به او چرخ  یاز رادو  چشم

  طرقبه !؟ ی درهیچال_

  .آره_

  قبال! ؟ یرفت_

  : اش خورد ی از چا  یقلوپ

. تله   هیح یه مجموعه تفر یآره مجرد که بودم رفتم. _

  یسوار قین، قا  یال پیز نگ،یجامپ  یژ ، بانج  یس

  و

  . باصفاست یداره. خالصه که کل گهیامکانات د  یلیخ



  . خب نرفتم یول  دمیشن ادیرو ز  فشیح. تعر  یصح_

 یکه رادو یین جا  یتکان داد و من به سمت آخر  یسر

  یخال یجا دنیاما با د  دمین را مشاهده کردم چرخ

 744برخواستم.  یصندل یشتاب زده از رو  اش

  !؟ زیدن شدهی_چرادمان

شده اطراف را نگاه کردم و خطاب به رادمان  هول

  :گفتم

  !! ستین ن  یبچه ام !! رادو_

به سرعت بلند شد و چند گام بلند برداشت . چند  رادمان

  رید و رستوران را از ز  یبار به دور خودش چرخ 

  . گذراند نظر

ن را صدا م  یاسترس تمام رستوران را گشتم و رادو با

  . دنبو یزدم اما خبر  ی

  . و اضطراب در وجودم رخنه کرد ترس

حال او از من    دانستمیرا چنگ زد و م  شی موها  رادمان

  . بدتر است



  ن بچه !؟ ی !! کجا رفت ااخدای_رادمان

  : را گرفت میکرده نگاهش کردم که بازو  بغض

ج م   ینکن که من بدتر گ هیگر گهیتوروخدا تو د _

  .شمی

و  دیبه تن داشت دو فرمیونیکه  یاز افراد  یکی سمت

  .من به دنبالش رفتم

و وال در جان رادمان افتاده بود و من خوب  هول

  .دانستمیرا م  لشیدل

م که دوباره   ین داشت یهنوز که هنوز بود ترس از ا ما

  ییم و خدا یر یقرار بگ  گرانیانتقام د  ررسیدر ت 

 ن انتقام به جدا یناکرده ا ی 

  . ما ختم شود یدوباره  ی

  : دیپرس انسالیرو به مرد م رادمان

 دیها ند  یکین نزد  یساله ا ۴_ ۳ یپسر بچه  هیآقا _

 745! ؟  دی

  : گفت ی مشهد  یبایبا لهجه ز  مرد



  تنش بود !؟ دیلباس سف_

  : لکنت زبان و لرزان گفتم با

  . آ..آره_

 : اشاره کرد رونیدست به ب  به

 دونمیبود . نم  ستادهیها ا  یماه ومیآکوار    یجلو_

  . نه ایهنوز اونجاست 

  . دمیدو  رونیم و همراه رادمان ب  یکرد  تشکر

  . با او بود حق

 ستادهیا  یا  شهیوم بزرگ و ش  یمقابل آکوار نیرادو

  . بود

با  یرلبیو ز زدیوم ضربه م یانگشت به آکوار با

  . زدیها حرف م یهم با ماه دی شا  ایخودش 

  : زانوانش نشست یو رو دیزودتر به او رس رادمان

 ی!؟ مگه قرار نشد از ما دور نش یینجا  یپسر تو ا_

  !؟



ما  یرا از چهره  یو او هم نگران دی چرخ  نیرادو

 . خواند

  : را گرفتم دستش

که اومد   ین چرا خبر نداد  یجون به لب شدم !! رادو_

  !؟ نجایا ی

  . خوامی_معذرت م نیرادو

را بست و او را  شیآسوده پلک ها  یالیبا خ  رادمان

  . دیدر آغوش کش

بعد از هتل  قهیحبس شده ام را آزاد کردم و چند دق نفس

 746م.  یخارج شد 

به مقصد   یتاکس   کیستاد و  یا ابانیکنار خ  رادمان

  . طرقبه گرفت

  . م و رادمان جلو نشست ین عقب نشست یو رادو  من

  یبا موها  یو خوش صحبت  انسالیمرد م   راننده،

  . بود یجوگندم

 یبود و هر از گاه  رهیخ   رونیدر سکوت به ب رادمان

 . داد یجواب سواالت راننده را م



 یرادو  یو موها کردمیبه مناظر اطراف نگاه م زین من

  یگذاشته بود نوازش م م یپاها  ین را که سر بر رو

  .کردم

خودرو  دنیم که ناگهان با د  یشهر خارج شده بود  از

  بر لبم جاخوش یچشمانم گشاد شدند و لبخند  ییجلو

 . کرد

و شش مشغول   ستیدختر و پسر جوان درون دو  کی

  . بودند گری کدی دنیبوس 

کارش خطرناک و برخالف مقررات  نکهیجوان با ا  پسر

  در یپ ،ین رانندگ یو ح   دیکش یبود اما دست نم

 . گرفت یاز لبان دخترک کام م  یپ

مقابل شد، به سمت من   یکه متوجه صحنه  رادمان

  . زد یبرگشت و با لبخند چشمک 

  : گفت و رادمان را خطاب کرد یاستغفرهلل ا راننده

ن شهر پاک،  یا یتوروقرآن چطور تو   نیبب _

  !!کننیکه آقا امام رضا پادشاهشه گناه م یشهر



به امام رضا داره جناب ! ؟ مگه   ی_چه ربطرادمان

  گناهه !؟ دنیبوس

 نامحرم ها یمحارم نه برا    یاما برا ستی _گناه نراننده

.  

  : ش در هم رفتند یاخم ها  رادمان

زن و شوهر باشن،   دینامحرم ان !؟ شا دیدون یاز کجا م_

 747!!   دیداشته باشن . زود قضاوت نکن تیرممح

  : زد یپوزخند  راننده

 یجوون !! دختر پسرا  یدار یچه دل خجسته ا_

عشق و  ی. فقط پ ستنیکه اهل ازدواج ن  یامروز

  حال

  .روزه ان چند

متنفر  جهی نت یب یاز بحث ها  دانستمیکه م رادمان

  . است، سکوت کرد

به دختر که در آغوش پسر بود اشاره کرد و   راننده

 : ادامه داد



که خدا نعمت هاش رو ازمون  کننین کارا رو م  یهم_

  سرمون آوار یبت رو ین همه مص یکرده و ا غیدر

 .شده

  . دیکش یچپ نگاهش کرد و پوف رادمان

  .با رادمان موافق بودم من

 یکه آن دو چه ارتباط میم قضاوت کن  یتوانست ینم  ما

  . دارند گریکد  یبا 

 چکسیگناه هر کس بر گردن خودش است و به ه ضمنا

  . ندارد ی ربط یگرید 

 یرا در قبر خودش م  یقول بابا محمد، هر کس به

  !! گذارند

  دنیباتر از ابراز و د  یز  یزیاز آن، چه چ  یجدا

 عشق ! ؟ 

  . ادامه نداد گرید  د،یکه سکوت رادمان را د  راننده

 یم راننده خودرو را کنار  ی دیکه رس  درهیچال به

  .م یاده شد   ینگه داشت و ما پ



که در خودرو مشغول بوس    یقضا دختر و پسر جوان از

  . همان جا متوقف شدند زیبودند ن  گری کدی دنی

ن بود که   یرادو  یمشغول بستن بند کفش ها  رادمان

  من متوجه شدم راننده به سمت پسر جوان هجوم برده

 . است

 748:  دیرو به او خروش  راننده

مکان   ی! ؟ تو یبود که کرد  ین چه کار یا  کهیمرت_

  !؟ ه یلب و لب باز  یجا یعموم

  . ستادیو ا  دیسرش به سمت آنها چرخ  رادمان

با داشت، دست به کمرش زد و  یجوان که قد بلند  پسر

  : اخم گفت

داره! ؟ من هرجا دلم بخواد عشقم  یبه تو چه ارتباط _

  . بوسمیرو م 

که   دیکن  ین گناه ها رو م ی_د شما جوونا همراننده

  ! ؟ی کشی . از امام رضا خجالت نمکنهیخدا غضب م 

و باهاش الس   نتیماش  یتو   یمردم رو چپوند  دختر

  پسر !؟ شهینم  تیحال   غمبری!! مگه خدا پ یزنیم 



سمت راننده رفت تا آرام اش کند که پسر جوان   رادمان

  : قه اش را گرفت ی یعصب

!؟ تو رو سننه؟؟ به تو چه  یزد  یچه زر  کهیمرت_

  گناه ؟؟ی کنیجلز و ولز م  ینطور  یداره که ا یربط

  . کشمیگردنم کلفته عذابش رو م  کنم،یم

  . دیکش غیشدند و دخترک ج  ریهم درگ با

در جدا کردن شان داشت که پسر جوان   یسع رادمان

  : دیکش  ادیفر

گناهه؟ !  تیزن حالل و قانون دنین خدا گفته که بوس  

  زنمه، عشقمه، هرجا

 قرآ  ی 

  !! کجا هاالناسی ا یآها_

  .کنمیبوسم و بغلش م  یداشته باشم م دوست

  !! _آروم باش پسر داد نزنرادمان

و  دیکه متوجه شد اشتباه کرده است عقب کش  راننده

  : اخم آلود رو به رادمان گفت



  . دنبالتون امیم  گهیدو ساع ت د _

 . ن اش رفت یبه سمت ماش  سپس

  . ستادمیرا گرفتم و کنار رادمان ا نیرادو دست

و دختر با نگران   کردیرا مرتب م راهنشیجوان پ   پسر

 749.  کردی نگاهش م ی

  : با لبخند دست بر شانه اش گذاشت رادمان

  !؟ قیرف یاعصاب ندار_

  : دیکش  یپوف پسر

آدم . اگه شما مداخله نم  یبرا  زارنیداداش اعصاب نم_

  . گرفتمیحالش رو م یکرد  ی

نه،  یبرخالف قوان یکه کرد  ی!! کار  الی خ ی_برادمان

  از یهست ول  نیصد در صد خطرناک و حادثه آفر

  یو هر جا که تونست  شهی!! هم حتیبه تو نص  من

  قلبت رو به یعشقت رو به همسرت ابراز کن و درها

ه  یباز کن . ما آدم ها فرصت مون کمتر از اون روش

داره که از   یلیم. پس چه دل یکه فکرش رو بکن 

  لحظه



استفاده   ین فرصت کوتاه به اندازه کاف ی ا یلحظه   به

  !؟ مینکن 

ن را نگاه کرد و من با  یبا لبخند من و رادو دختر

  . محبت نگاهش کردم

خبره  یعشق و عاشق یتو   یجوان _معلومه حساب پسر

  !!داداش یا 

  . به او زد  یو چشمک  دیخند  رادمان

تله  یبرا  طیو رادمان دو بل میبعد از آنها جدا شد  یکم

  . دیخر  ژیس

ک  ی ین را تنها رو  یم رادو  ی دی ترس یم چون

 ییش خدا  یم و با ورجه وورجه ها  یبنشان یصندل

  ناکرده اتفاق

 یکه رادو میگرفت   طیپس دو بل افتد،یب  شیبرا ی بد

  . می رین را در آغوش خودمان بگ

به کو ه مقابل  رهیخ نیکه رادو میبود  ستادهیصف ا در

  : دیمان پرس 

  !م باال؟ یبر می  خواین کوهه م  یبابا از ا_



  . اوهوم_

  م! ؟ ی شیم ادهیکوه پ  یرو ی عنی_

 750:  دیخند  رادمان

اون طرف کوه  م،ی شیکوه رد م ینه توله!! از رو _

  . می  شیاده م یپ

  . دیش را به هم کوب  یذوق زده دست ها نیرادو

رادمان پسرم را در آغوشش جا   د،یکه به ما رس  نوبت

  ن به یم و کاب یها نشست یصندل یع رو  یداد و سر

 . درآمد حرکت

مقابل مان بند کردم و   یحفاظت  ی لهیرا به م  دستم

ن که در آغوش رادمان جاخوش کرده  یبه رادو ینگاه

  بود

  . انداختم

  . با بودند ی و ز  رینظ یاطراف فوق العاده ب  مناظر

  . میگرفت  یام را درآوردم و چند عکس سلف لی موبا



ن دست و  ییپا  یمنظره م،ی دیکوه که رس یباال به

  . مشخص شدند اچهیدر

  :گفتم یبه رادمان با شگفت رو

  !! هیی با  یبکر و ز یواقعا جا_

  .ی  لیآره خداوک_

  : دیسرش را بلند کرد و رو به رادمان پرس  نیرادو

نم  ادهین طرف کوه . پس چرا پ یا می  دیبابا رس _

  م! ؟ یشی

م. نکنه به  یش  ادهیمونده تا پ  یلی_هنوز خرادمان

  ! ؟یخسته شد  ین زود  یا

  یبه رو به رو انداخت و اکنون دوهزار ی نگاه نیرادو

  . میهم عبور کن   اچهیدر یاز رو  دیاش افتاد که با 

  : دیزده از من پرس  رتیح

  !؟ میرد ش  دیآب هم با یاز رو _

 751.  زمیآره عز _



به من و رادمان انداخت و ناگهان شروع  یپر تعجب نگاه

  : کرد ادیبه داد و فر 

  !!آب رد شم یخوام از رو ی!! من نم خوامینم_

محکم او را در آغوشش گرفت اما او همچنان   رادمان

  . کرد یتقال م

  یکنیم  نی_آروم باش پسر !! چرا همچ رادمان

  . خطرناکه

  . دیخوام!! شما من رو گول زد  ی_ نمنیرادو

  م بچه!؟ یزد  ی_وا !! چه گولریدن

 شیم ادهیاون طرف کوه پ نی_ تو و بابا گفت نیرادو

  . می

  .م یاون طرف کوه ا_خب االن هم رادمان

  . دیچرخ  یو رو به عقب م کردیتقال م  نیرادو

اده   ی!! عمو توروخدا نگه دار من پ امی_من نم نیرادو

  . شم

  .ش یام گرفته بود از ادا و اطوار ها خنده



  . مون نکنه چارهی_رادمان محکم نگه اش دار ب زیدن

من رو گول زدن .   نای!! ا دیکن ادهی_من رو پ نیرادو

آب و خفه شم. من هنوز   یتو  وفتمیب  خوامیمن نم

  یلیخ

  .ام کوچولو

نه اش  یرا به س نیزد و رادو یقهقهه بلند  رادمان

  : فشرد

نقدر تقال  یپس ا اچهیدر یتو  یوفتیب  یخوا یاگه نم _

  . میبرس اچه ینکن تا به اون طرف در

رس به در زان شد و با ت یاز گردن پدرش آو  نیرادو

 752نگاه کرد .  میاش بود  انهیکه اکنون در م  اچهی

 مشهود بود و رادمان را خطاب کرد شیدر صدا هراس

:  

 نیباشم و از ا  یپسر خوب دمیباباجونم، به خدا قول م _

  نکنم . تو رو خدا تیرو اذ  زیبه بعد تو و مامان دن 

  . اچهیدر ین تو ی رو ننداز من

 : د یاش را بوس یشانیپ  رادمان



جون دلم. آروم  می کنینم  ین کار  یهمچ  چوقتیما ه _

 ستیم . ضمنا قرار ن  یتا برس نیبغلم بش  یتو 

  یاتفاق

  .چون من هوات رو دارم وفته یب  برات

را  یدر آغوشش آرام گرفت و رادمان نقطه ا نیرادو

  : نشان ما داد

  !! دیاونجا رو نگاه کن _

 یانداختم و کم یکار گذاشته شده نگاه  نیدورب  به

  ین خم شدم تا عکس خوب یسمت رادمان و رادو

  گرفته

  . شود

را باال   یحفاظت یرادمان دسته  می دیمقصد که رس  به

ن قرار  یکاب ریم تا در مس  یاده شد  یع پ یداد و سر

  .م یرینگ 

بود  یکیکه در آن نزد  یاز آن هم به عکاس خانه ا بعد

  از ما گرفته شده ریکه در مس ییو عکس ها م یرفت

  .م یکرد  یدار یرا خر بود



اش را از سر گرفته بود و مدام در   یگوشیباز نیرادو

  . بود دنیو دو  زیحال جست و خ

تا در در  میشد  یپدال قیسوار قا یاز خوردن بستن  بعد

  . میبزن   یچرخ  اچهی

  . ش را از سر گرفته بود یباز هم نق زدن ها  نیرادو

بار در آغوش خودم نشاندم اش و همانطور که پدال   نیا

  ش را نوازش کردم و کنار گوشش ی موها زدم،یم

  : زدم پچ

  ی وفتیب   اچهیدر یتو  ستیپسرم، قرار ن  ریش_

 کمیو  میه دور بزن  ی  می خوایمامان جونم . فقط م 

  خوش

 753.  می بگذرون

  . نه ام چسباند و آرام نشست یسر به س نیرادو

  . م از رکاب زدن درد گرفته بودند یپاها مچ

پدال ها ثابت نگه داشتم که رادمان   یم را رو  ی پاها

  : و گفت دیسمتم چرخ 

  !! بد نگذره بهت_



  : انداختم نیو دست دور کمر رادو دمی خند

  .پاهام خسته شدن رادمان_

 ستیبدنت ن   یها!! جون تو ستیتو هم ن  ریالبته تقص_

  . ییلویچون کال پنجاه ک

  . دیزدم که بلند خند  شیبه بازو  یمشت

  : رو به من گفت نیرادو

  ! ؟ی  رین رو بگ یشماره مت شهیمامان م_

  !چرا؟_

  . قمیدلم تنگ شده واسه رف _

و رادمان  میجمله قلنبه سلنبه اش متعجب شد  از

  : دیپرس

  نه !؟ یمت قتیاوهو!! رف _

  . _آرهنیرادو

  . کنه  ری_خدا عاقبتت رو باهاش به خرادمان

جواب  یرا گرفتم که با لودگ نیو شماره مت  دمی خند

 754داد :



  ادمی!! یزنگو... اوه سار  یبزغاله  کوم یسالم عل_

  اسم صدات نزنم . سالم خواهر نیبه ا  یرفته بود گفت

  . من ی 

  رو بایز

  : در کاسه چرخاندم چشم

  ! ؟فی. احوال شر نیسالم آقا مت  کیعل_

  . قبول ارتی. ز  یعال_

قت، دم   یبه لطف رف نجایجات واقعا سبزه. ا  یمرس_

  .رتهیذکر خ قهیبه دق

  !ر خ... ؟ 

 کدوم ن قمیرف_

  : دمیکالمش پر  انیم

ن حرفا .  یا دهی!؟ از تو بع یچ یعنیداداش!! عه  _

  !!یمملکت  نیسرت استاد ا  ریخ

  : کرد ین نچ یمت

  بچه! ؟ یحت ام کن  ینص یزنگ زد _



  . ن دلش برات تنگ شده بود ینه رادو _

رو بده به توله ات بب   ی!! گوشایاه چه سوسول باز _

  . نمی

 دادم و شروع به پدال زدن کردم نیرا به رادو  لی موبا
.  

  .قی_سالم رف نیرادو

_....... 

. مامان و بابام من رو برداشتن  مییکجا   دونمینم_

رو  قیآب االن هم خودشون دارن قا  یآوردن رو 

  قی...قا

  ...رو

آمد،  یپدال زدن در ذهنش نم  یکه انگار کلمه  نیرادو

 755شده من و رادمان را نگاه کرد .  جیگ

ج شدنش، دستش را در هوا تکان داد  یاز گ ی عصب

 : ن ادامه داد یو جمله اش را خطاب به مت 

  .دنی رو با پاهاشون ُهل م قیدارن قا دونمینم_



  . م و او متعجب به ما نگاه کرد یخنده زد  ریز  بلند

  . مبرهن بود ین هم از پش ت گوش یمت یخنده یصدا

  : ان خنده گفتم یرا نوازش کردم و م نیرادو دست

 گنیم می دیانجام م میکه ما دار یمامان جون به کار _

  . پدال زدن ایرکاب زدن 

  !! که مامانم گفت ین ین هم ی_آها. متنیرادو

  : اش را خاراند و گفت ی نیب  نیرادو

  .با مامان یباشه گوش  _

  : را گرفتم و گفتم تلفن

  کجان !؟ نایداداش مامان ا_

 زیدن یندار یمامان خونه ست بابا هم شرکته. کار _

  !؟

  .مراقب خودت باش زمینه عز _

پسرم لبخند   نیدلنش  یرا قطع کردم و به چهره تماس

  .زدم ی



ن دستش را  یرادو دره،ی از خارج شدن از چال  قبل

  : مان بودند دراز کرد ی کی سمت دو اسب که در نزد 

  !! بابا اونجا رو نگاه_

  ی کیرنگ که  دیسرش به سمت دو اسب سف رادمان

  داشت و به خاطر کوتوله بودن و یاز آنها نژاد متفاوت

جذاب و  یلیخ  گر،یقد اش نسبت به اسب د  یکوتاه

 756و ما را خطاب کرد :  دیبامزه بود، چرخ 

  !؟ نیسوار ش  نی خوایم_

  . می_نه من خسته ام زودتر بر زیدن

فقط اسب تورو دوست   ادیخوشم نم نای_منم از ا نیرادو

  .دارم

تکان داد و سمت راننده که منتظرمان  یسر  رادمان

  .م یبود رفت

م، بالفاصله بعد از خوردن ناهار،   ی دیهتل که رس  به

  . ن خوابش برد یرادو

مان را باز کردم و رادمان پسرم را با  تیسوئ  در

  . تخت خواباند یرو  اطیاحت



و از اتاق خواب خارج   میکرد  ضیرا تعو  مانیها  لباس

  .میشد 

 ییمبل نشسته بود که با دو ماگ چا یرو  رادمان

  . گذاشتم زیم ی سمتش رفتم و آنها را رو 

  . نشاند شی پاها یو مرا رو  دیهوا دستم را کش یب

 یمرطوب    یدوشم انداخت و بوسه  یرا رو  می موها

  . بر گردنم نشاند

کوتاهش به حرکت درآوردم  یموها  انیرا م   انگشتانم

  : و او کنار گوشم پچ زد

  ! ز؟یدن_

م  یدادم و پلک ها  هیرا به شانه مردانه اش تک  سرم

  : را بستم

  جانم؟؟_

گوش ام را  یدومش هللا  ی زد و بوسه  یخنده ا  تک

  : نشانه گرفت

  !! خواد یم یدلم زن و شوهر باز _



نه اش مشخص   یو از تکان خوردن س دمیصدا خند  یب

 757خندد .  یبود او هم م 

  ... نجا ک یرادمان ا_

ش دور تنم،  یدست ها دنی چیو با پ  دی کالمم پر انیم

  : ساکتم کرد

  .گهید   اریبهونه ن _

 منینش  هیه اتاق خواب و  یکال  نجا یا  زمیعز_

  . کهیکوچ

  : چپ نگاهم کرد یلبخند  مچهین با

  نه؟؟ یا تیاالن مشکل اصل _

و تنها   شمونهین پ ین چون رادو یآره و همچن _

  . م یستین

کرد و من خم   یکه به بن بست خورده بود، نچ رادمان

  را بردارم که ناگهان آرنج ام به ییشدم تا ماگ چا

 یمان خال ی لباس ها ید و ماگ رومبل خور یدسته

 . شد



  .دمیکش  یخفه ا غیشده ج  هول

  .بلند شدم و لباس را از تنم دور گرفتم یناگهان

  ختهیشلوارش ر یرو  یی از چا  یهم که کم  رادمان

 . و مات نگاهم کرد ستادیشده بود، ا

 ادیبا سرد شده بود و ز  یتقر ییرا شکر چا خدا

  . م ینسوخت

رادمان افتاد و خنده ام   یس شده  یبه شلوار خ چشمم

  .گرفتم اما خودم را کنترل کردم

  یجمله  دنیبار با شن  نیغضب نگاهم کرد و ا  با

و بلند   رمیخودم را بگ  یاش نتوانستم جلو  یعصب 

  . دمیخند 

که من امروز خمار تنت  یدونستی_نامرد تو م رادمان

  یرو یکرد   یرو خال  ییاز قصد ماگ چا یام، اومد 

  شلوارم !؟ خشتک

ورش آورد و تنم را  یو او سمتم  دمیخند  یبلند م  بلند

  : ان بازوانش حبس کرد یم

 758ه!؟  یهر و کر ات واسه چ  نیا_



  :خنده گفتم با

  یسوخت  یلیخ ؟؟یشیم  یخب حاال!! چرا عصب _

  . دستم چپه شد یهوا تو یرادمان! ؟ به خدا ب 

  : دیغر گوشم کنار

 یکنه چون بدجور رو   ریخدا امروز عاقبتت رو به خ _

  کار هات نیکه ا  ی دونیو خودت م یمخ ام رفت

  . ندارن یخوب   عواقب

نهادم و خنده ام را محو کردم  ششیته ر  یرا رو  لبانم

  : تر نشود یتا عصب

  . خوامیاز قصد نبود که!! معذرت م_

کرد و  یبازدم داغ اش را محکم کنار صورتم خال  ی 

  گود یپر هوس دستش را رو

  به میو پهلو ها  کمر

 . درآورد رقص

فک   یرا از رو  میلب ها  ش، یشده از نوازش ها مست

  .اش به سمت لبانش به حرکت درآوردم



کرد و کمرم را  یتاب بازدمش را بر صورتم خال یب

  . چنگ زد

 یم را شکار کند که با صدا یاخم شد تا لب ه سمتم

  .مین، شتاب زده از هم جدا شد  یرادو

  . مامان من تشنمه_

  . بهت آب بدم پسرم ای_ب زیدن

 سیشلوار خ  دنیسمتم آمد اما ناگهان با د  نیرادو

  . رادمان چشمانش چهارتا شدند

  : پدرش را نگاه کرد و گفت ناباور

 759!؟  یش کرد  یشلوارت ج   ی!! تو  ییبابا_

پروا قهقهه  یرادمان بلند و ب  تیتوجه به عصبان  یب

  . تا منفجر شدنش نمانده بود ی  زیزدم و او چ

  ...یتو چرا ج  ی_ بابا رادمان تو که بزرگنیرادو

  : دیاخم آلود غر  رادمان

 ینم مونده بود که تو مسخره ام کن یبرو بچه!! هم ایب_

  ی رو ختی ر  ییشاهکار مادرته چا نی!! در ضمن ا  



  .شلوارم

  !؟ ی_سوخت نیرادو

  . سرد بود یی_نه مامان جونم چازیدن

  : گفت نیبا جذبه رو به رادو  رادمان

 میبر  میی خوایآب بخور و برگرد بخواب . شب م _

  !! خودتهبه ضرر  یو خسته باش ی. نق بزن یشهرباز 

تکان داد و رادمان رو به من با  یخوشحال سر نیرادو

  : غرولند لب زد

توله در اتاق خواب رو  نیشما هم بعد از خوابوندن ا  _

 ینجا تا در خدمتتون باش یا دیاریب  فی و تشر دیببند 

  .م

آب را به  وانیدرآوردم و ل شیبرا یلبخند شکلک  با

  .ن دادم یدست رادو

**** 

ن  یم به درخواست رادو یآمد  رونیحرم که ب   از

لند   یهپ یم و سمت شهرباز یتزا خورد  یشام پ یبرا

  .م یرفت



 یها را امتحان م یذوق زده بود و تمام باز  نیرادو

 . کرد

ش زدم و سمت  یبه رو یقطار که شد، لبخند  سوار

  .دمیرادمان چرخ

صورتم بود که   یلبخند کج اش در حال کنکاش اجزا با

 760شدم و گفتم:  لیاش متما  یبه سو

  ینجوریکه ا  ینشد  ریشده! ؟ نکنه هنوز س یزیچ_

  ! ؟ی دیات قورت م رهیداره من رو با نگاه خ

 : را دور شانه ام انداخت دستش

با  یی!! بعد از آشنا شمینم ریچوقت از تو س  یمن ه_

  شدم که بهشون جنس یمعتاد  یآدم ها  هیتو شب

  .گردهی و پر هوس برم  یلعنت  ی 

و تا چند ساعت نعشه ان اما بعدش دوباره  رسوننیم

  همون خمار

  :زدم ینگاهش کردم و به خودم اشاره ا چپ

  ! ؟یکرد  سهیاالن من رو با مواد مخدر مقا _

  !! تنت یهزار ساله  ی!! منم نعشهیر من 



 نه!! مثال زدم برات . تو مخد سهیمقا_

  !!آخ امون از زبونت رادمان _

از من   یزنگ تلفن اش کم   یصدا دنیو با شن  دی خند

  . فاصله گرفت و جواب داد

آرام و  یمجبور شد به جا  یشهرباز   یخاطر شلوغ به

  . برود ییسر و صدا یب

  . بود و کنارم آمداش تمام شده  یباز  زین  نیرادو

  : دیمانتو ام را گرفت و کش  ی گوشه

  مامان !؟_

  .یجونم مامان_

  !!خوام یم یمن بستن_

  : گشاد شدند میها  لهیت

دندونات م  یخوریم  ینقدر بستن یاز آخر ا نیرادو_

  بچه !! فکر نکن یها !! امروز سه تا خورد  ترکنی

  . ستیدستم ن  آمارت

 761:  دیکش  شتریام را ب   مانتو



  !! خوامیم  خوامیم_

 دیواست اما قبلش با  خرمی م میبر  ایخوب ب  یلیخ_

  . که گم مون نکنه ادیبابا رادمان ب  میصبر کن 

 یدستش را از گوشه لباسم جدا کرد و رو خوشحال

 . نشست یدر آن حوال یا یصندل

 ش نشد یدایکه رفته بود و پ شدیم یربع ساعت رادمان
.  

  . تلفن اش زنگ زدم که جواب نداد به

در  شیو با دلهره خواستم قطع کنم که صدا دیام  نا

  : دیچ یگوش ام پ 

  . یشهرباز  یخروج دیا ین ب یبا رادو  زیدن_

  وا چرا رادمان !؟_

ه اش باشه واسه   یم من خسته ام بق  ی ن بر ی ایب_

  .فردا

ن را صدا   یگفتم و رادو  یوار باشه ا   یو طوط جیگ

  .زدم



  !!یبخر یبستن یمامان قول داد _

  .م حاال ی بر  ایب  خرمی اوف باشه م_

  . کنم ی باز  خوامیمن بازم م یول_

  یم هتل بخواب  یریخسته ست !! م  ییبابا  نیرادو_

  . حیگردش و تفر می ایم بعد فردا دوباره م

  یسرش را تکان داد و سمت خروج زانیآو  یلب ها  با

  . می دیکه از دور رادمان را د  میرفت

را چنگ   شی د و موها یچشم دزد  عیما سر  دنید  با

  : زد

  ! م؟ یبر_

.   میباال انداختم و به همراه هم خارج شد  یا شانه

762 

  . داشتیبلند برم یآشفته بود و گام ها  رادمان

  : دستم را فشرد نیرادو

  .مامان آروم تر راه برو پاهام درد گرفتن_

  :رادمان را گرفتم نی آست  یکردم و گوشه  ینچ



رادمان چخبرته! ؟ مگه دنبالت کردن؟ ! آروم تر گام _

  !! شد تی بردار بچه اذ 

  . دیکش یبزند اما کالفه پوف یخواست حرف رادمان

ن را در آغوشش بلند کرد و سپس  یشد و رادو خم

  : دست مرا گرفت

  خوب شد حاال !؟_

  : بچگانه رو به من گفت نیرادو

 یم یاد برام بستن یبابا ب یوقت یمامان مگه نگفت_

  !؟ یخر

  . برات خرمی_فردا مرادمان

قدم بردارد که محکم مچ اش را گرفتم و  خواست

  :مشکوک نگاهش کردم

تو حتما  یو کالفگ  یشونیپرن  یشده نه !؟ ا یزیچ_

  . ماجرا پشت اش هست هی

  . حوصله ام یفقط خسته و ب زمینشده عز  یزیچ_

  !! رادمان به من دروغ نگو_



  . گمیدروغ نم_

 یها و عجول بودنش، ب  دنیاز چشم دزد  ی عصب

  م،یهست  تی اده ر و پر جمع یوسط پ نکهیتوجه به ا 

  بلند

 763:  گفتم

شده و تو نم  یزیچ  هی!! باز  یگیدروغ م  ید دار_

ن و  یاز زبون ا دی. از آخر هم بایبه من بگ  ی خوای

  اون

  . یکنیم  یرو مخف یکه تو چه دردته و چ   بفهمم

دار ام که به چند  شین یحرف ها  دنی با شن رادمان

 هم چفت شد  یمربوط بودند، فک اش رو  شیسال پ 

.  

 یکه بغض کرده به ما نگاه م  نیبه رادو  یا اشاره

  . دیکرد زد و دستم را کش 

را فراموش کرده بود، سر بر شانه   یکه بستن  نیرادو

  . رادمان گذاشت ی



در مهار کردنش  یکه سع  ی تیبا عصبان  رادمان

  : داشت، انگشتانم را فشرد

  !؟ یزنیبچه داد م یچرا جلو _

  : دمیشمرده غر  شمرده

...از من ....مخف  یز یه چ  ی... ی...دارچون... تو _

  !!یکن یم  ی

. اگر هم  گمینه دروغ م   کنمیم  یمخف ی  زیمن نه چ_

  قطعا به صالح توئه اما تو به من جواب  زنمینم  یحرف

  یسال لعنت کیخوره اون  یم یبه توق ی!! چرا تا تقبده

  !! سرم! ؟ اشتباه کردم درسته یتو یکوبونیرو م 

  .س دادمرو پ  تاوانش

 : ادامه داد یمانیو پش  یبا نرم  رادمان

  زدلم،یعز ز،یدن_ 

دونه پسرمون قسم ات م   ه یمن، تو رو به جون  خانوم

  اون ماجرا رو نکن تو نقدریا  دمی

به اندازه  شی ادآور یمن !! من خودم هر بار با  چشم

  شتری. تو ب کنمیو خودم رو لعنت م کشمی عذاب م  یکاف



  !! نده عذابم

 شده بود ریبودم اما د  مانیکه زدم پش  یی حرف ها از

.  

سوار آسانسور شد و من هنوز در فکر بودم که  رادمان

  .اورمیچگونه از دلش درب

م دستش را گرفتم و کوتاه  ی دیکه رس تی در سوئ مقابل

  :نگاهش کردم

نزدم اما  یخوب یحرفا دونمی!! مخوامیمعذرت م_

بش  تیتکرار نکنم که اذ  گهید  دمیبودم. قول م یعصب

 764. ی

 نیزم  یرا رو نیرا باز کرد و رادو تیسوئ  در

  . گذاشت

 . را نداد و وارد اتاق شد جوابم

اش، به  یشخص  لیجست و جو در وسا  یاز کم پس

  . سمت در برگشت

  : گفتم عیتخت بلند شدم و سر یرو از

  !؟ یریکجا م _



 : برنگشت اما جوابم را داد سمتم

  .قدم بزنم کمی رمیم_

  .یاما...اما تو که خسته بود  _

و  دمیحرف و پشت به من در را باز کرد که دو یب

  . را چنگ زدم راهشیپ

  : گفتم مانیکرد و من پش ینچ

  .کردم رادمان یمن که عذرخواه_

  . ستمی ازت دلخور ن زم یباشه عز _

  . میباهم بر  امیتا منم ب  سایخب وا _

ن بمون تنها   یش رادو ی تنها باشم . پ کمی  خوامیم_

  . نباشه

  . مجال حرف زدن نداد و رفت یبار حت نیا

مبل   ین افتاد که رو  یرا بستم و چشمم به رادو  در

  : چهار زانو نشسته بود

  مامان! ؟ ن یدعوا کرد _

  . زمینه عز _



 765واسم.   ی دینخر  یآخرش بستن _

به جگر گوشه ام زدم و دستم را  یکم جان   لبخند

  : سمتش دراز کردم

م بخرم   یبر ییاالن دوتا می  تونینشده. م  ریهنوزم د _

 . واست

  : دیذوق زده سمتم دو نیرادو

  واقعا! ؟_

  . اوهوم_

ام   فیدستم را گرفت و بعد از برداشتن ک خوشحال

  . م یرفت  رونیب

ن را ناراحت کنم و بدقول   یبود که رادو  امدهین  دلم

  .شوم

  مکتین  یرا به دستش دادم و رو ییکاکائو  یبستن

  . نشاندم اش

ناخن   یو من با گوشه  خوردیم  یبا لذت بستن نیرادو

  . ام مشغول بودم



اش را هم نم  لیدل یو اضطراب داشتم و حت دلشوره

  .دانستمی

مرد ام را از  نکه یز ا از آن قلبم به درد آمده بود ا یجدا

  . خودم رنجانده بودم

  .ام را درآوردم لیشلوغ چشم دوختم و موبا  ابانیخ به

  . دادیشب را نشان م ازدهی  یحوال ساعت

رادمان تماس برقرار کردم اما پاسخ ام تنها بوق ها   با

  !!جواب بودند و بس یب ی

 یافتم که صدا یب هیمانده بود از استرس به گر کم

  : دیچ ین در گوشم پ یرادو  یشوکه زده

  !! اد یمامان از انگشتت داره خون م_

گوشت  دنیشده به شست دستم نگاه کرد و با د  هول

  ناخن انگشت اشاره ام خودم را لعنت ریز  یجدا شده

 766. کردم

و رو به رادو  چاندم یرا دور انگشتم پ  یکاغذ  دستمال

  :ن گفتم ی

  . پسرم . پوست انگشتم کنده شد ستین  یزیچ_



اش را در سطل زباله   ی فیق یته مانده بستن نیرادو

  : انداخت و دستم را گرفت

  . ادیم خوابم م یبر گهید _

  . زم یباشه عز _

  .م یرا گرفتم و قدم زنان سمت هتل رفت  دستش

از استرس  یتا کم دمیکش یدر پ ینفس بلند و پ  چند

  . درونم کاسته شود یو نا آرام

  : دینق زنان دستم را چند بار کش  نیرادو

  !! مامان بغلم کن_

  . م هتل یرسیاالن م  گهینمونده د  یزیچ_

  !!. بغلم کن خوامینم_

  !! نیرادو_

  . افتاد هیو به گر  دین کوب  یپا بر زم یلجباز  با

 خواب  یکه از ب دانستمیم ی 

  . حال و روز افتاده است نیبه ا  ادی ز

  . نداشتند  یخواب یجز ب یلیدل ش یزدن ها نق



  .شدم و بغلش کردم خم

  .در آغوشم راه بروم نیبود با وجود رادو  سختم

 یو متوجه شدم رادو دمیبود به هتل رس ی هر مکافات به

  . ن در آغوشم به خواب رفته است

رفتم و رو به مرد خوش پوش مقابل ام  رش یپذ  سمت

 767گفتم : 

  . خواستمیرو م  ۳۰5اتاق  دی. کل  دیخسته نباش _

  : جست و جو گفت یجوان بعد از کم  مرد

  . میداد  لیبه همسرتون تحو  شیپ قهیرو ده دق دیکل_

خوشحال بودم   گرید  یمتعجب شدم و از طرف یطرف از

  .از برگشتن رادمان

  . کردم و سمت آسانسور رفتم تشکر

آهسته در زدم که بعد از چند  دمیمان که رس تیسوئ به

  . در باز شد هین ثان  ی

بود و تنها نور   کیشدم اما اتاق همچون شب تار  وارد

  . دیبخش  ی م ییبه فضا روشنا  یآباژور بود که کم 



  : بود و پچ زد ستادهیپشت به من کنار پنجره ا رادمان

  ن !؟ یکجا رفته بود _

 یبستن  رونیگرفت، بردمش ب  یبهونه م  نیرادو_

  .براش دمیخر 

  !؟دهیخواب _

  .آره_

  : و زمزمه کرد دیکش  یآه

باهات حرف  نجایا  ایب   ،یلباسات رو عوض کرد _

  . دارم

  : دمیو با دلهره پرس مشکوک

  !؟ یچه حرف_

  . بهت گمیم_

 768و وال به جانم افتاد .  هول

  .تخت خواباندم یرا به اتاق بردم و رو  نیرادو

 رفتم رونیض کردم و ب یالفور تعو  یرا ف میها  لباس

.  



کمرش  ی ستم را رو و د ستادمیسر رادمان ا  پشت

 . گذاشتم که باعث شد به طرفم بچرخد

ش دو  یآمد و مردمک ها  یاش خسته به نظر م چهره

  . زدندیدو م 

 . دیدزد  یهم از من نگاه م هنوز

 یدکمه ها انیپهن اش افتاد که از م ینه   یبه س نگاهم

  . اش مشخص بود راهنیپ یباز شده

م،  یمبل نشست ینکه دستم را گرفت و رو  یاز ا پس

  : لب اش را با زبان َتر کرد

  .افتاده ییاتفاقا هیعمارت  یتو _

 : اما او ادامه داد دندیم لرز یگرفتم و دست ها استرس

چ   هیام بازم داشتم  لیحق با تو بود !! من برخالف م_

  . اما به خدا قسم فقط کردمیرو ازت پنهون م  یز ی

و   کیکوچ  یا به وجود آوردن اون دعوا ب خواستم

ن موضوع پرت کنم.  یحواس ات رو از ا  ،یدلخور

  من

  ...و درد بک  یتو ناراحت بش  خوامینم



  :دمیو لرزان پرس  دمیکالمش پر  انیم

  شده؟؟یچ_

م   شیاز صدا ی را نوازش کرد و نگران  می بازو  رادمان

  : دیبار ی

  .آروم باش عمرم !! آروم باش_

  : باالتر رفت میصدا

  !؟ شدهیچ گمیرادمان م _

 769م تهران .  یهر چه زودتر برگرد   دیبا_

ن ها همه مرا عذاب م   یو ا دمیبر هم ساب  دندان

 . دادندی

ها   دنینگاه دزد  ش،یها یاو، نگران   یرفتن ها   طفره

  که اکنون در یش و از همه مهم تر برق اشک ی

  . نقش بسته بود چشمانش

  !! در راه نبود یخبر خوب  قطعا



بر سرمان آوار   ی دیجد  بتین داشتم باز هم مص  یقی

ام  یحس لعنت  نیرادمان بر ا  یشده و با جمله 

  صحه

  .گذاشتم

  !!زیبابام تصادف کرده دن _

منجمد شد و دستانم همچون تکه ها  میدر رگ ها  خون

  . خ شده بودند یاز  یی

  . نداشتم بزنم یدهانم را باز کردم اما حرف ناباور

 م آمده بود ! ؟  یبر سر عمو چه

  !! دل رادمان یبرا رمیبم

  !! داشت ین چند ساعت چه حال   یا داندیم خدا

از  شید و چهره رادمان ب ی اشکم بر گونه ام چک قطره

  . در هم فرو رفت شیپ 

ن تصادف کرده!؟ حا را. ..رادمان ...عمو محس_

  ..حالش چطوره االن !؟ چطور تصادف کرده!؟

را چنگ   شی ن انداخت و موها  ییسرش را پا رادمان

 . زد



  . ختین ر  ییدلم پا یهر دمیاشک اش را که د  قطره

  !! نه نه

  . ر دوم ام، قطعا حالش خوب بود 

 ن من، پد  

 770جا عمو

  !! بر من  یوا یا

رادمان حتما داغان  د،ی ایبه سر عمو ب ییبال اگر

  . شودیم

صورتش  گرمیبر شانه اش گذاشتم و با دست د  دست

  .را بلند کردم

گرفتند و رادمان   یم راه م یاشک بر گونه ها قطرات

  . از من نداشت ی هم حال بهتر

  :گفتم یسخت به

  !! رادمان حرف بزن!! بگو عمو محسنم حالش خوبه_

  : دیکش یاش را بر هم فشرد و آه  سی خ یها  مژه

  .خوبه!! بابام حالش خوبه_



  !! راست بگو نیتوروخدا!؟ جون رادو _

  . گمیراست م_

رادمان را  یدادم و موها رونیرا پر فشار ب نفسم

  : نوازش کردم

 یتو  ی  زیریرو م  یبرات !! چرا همه چ  رمیبم_

  !؟ ی دیخودت و بروز نم 

 . و جواب نداد دیبه صورت اش کش  یدست

 !! هم در هم بود و حق داشت هنوز

بود و او، تک پسر   مارستانیتخت ب  یرو  پدرش

  . بود یاکنون کنارش م دیدست اش با یاش، عصا 

  چطور تصادف کرده!؟ به هوشه !؟_

  . ارهی. آره هوش  دونمینم_

 771. میکه برگرد  کنمیرزرو م  طیبل_

را سمتم   ییکنارش خم شد و برگه ها یعسل سمت

 : گرفت



  طیفردا صبح سه تا بل ی خودم برا  زیدن  خوادینم_

  داشت یخال یرزرو کردم . خداروشکر پنج تا صندل

  .رمیبگ  تونستم

  .زدلمیباشه عز _

  : م بود یبغض در گلو هنوز

  ! به نظرت؟  دارنیعمو، ب  ی 

 یعمارت برا  می رادمان اگه االن زنگ بزن _

  احوالپرس

گشاد  شید و مردمک ها یبه شدت سمتم چرخ   سرش

 : شدند

تماس  شیساعت پ  می!! خودم ن اینه نه زنگ نزن _

. بچه ها هم  ششهیگرفتم حال بابام خوبه، مامانم پ 

  خوابن

  .م یزنگ بزن ینصف شب  شنیموقع خواب زده م  هی

  :تکان دادم ینگاهش کردم و سر مشکوک

  دمان !؟. رازنم یباشه نم _



  .بله_

  :شدم و شانه اش را فشردم کی نزد

نه   چوقتی کنارت هستم . ه شهیباشه من هم  ادتی_

.  کنمیرهات م  یغم و ناراحت  ینه تو کنمیترک ات م 

  اگه

  یدلت سنگ یرو  یبه من بگو!! اگه درد  ی ناراحت

  . کنه من سر تا پا گوشم یم ین

  : صورتم چرخاند یاجزا ین اش را رو  یغمگ نگاه

  !!خوبه که دار مت ی لیممنونم ازت . خ_

  : را گرفت و سمت اتاق برد دستم

 772. یخسته شد  ی ل ی امروز خ یبهتره بخواب _

  : نشود گفتم دارین ب  یکه رادو یو طور  آهسته

  . برهینه خوابم نم  _

  !!اریدرن  یبخواب دختر خوب . بدقلق_

  !؟ یآخه پس تو چ_



تخت دراز  یخودش هم کنارم رو د،یام را که د  مقاومت

  : دیکش

  .بزنم یه چرت  یمنم بهتره تا صبح _

  .خوبه_

کردم و دستم را نوازش وار درون  کتریرا نزد  خودم

  . به رقص درآوردم شیموها 

نه ام گذاشت  یس یقفسه یو سر بر رو  دیکش  جلو

  : که آهسته پچ زدم

  ... گمیم_

دارن  یاد  یز  خودیب  یفکرا دونمی!! م  زی بخواب دن_

  اما به خدا قسم حال بابام خورنیمخ ات چرخ م  یتو 

  ینکرده اتفاق یی. آروم باش و بخواب . اگر خداخوبه

  .نبودم  ینطوریافتاد، قطعا من ا  یپدرم م  یبرا

  . ریباشه . شبت بخ_

ش را حس کردم و آهسته  یگلو  بکیبه جا شدن س  جا

  .دمیشانه ام باال کش  یگردنش را رو یکم

  . دیو پتو را باالتر کش  چاندیرا دور تنم پ دستانش



  .هم دل نگران عمو بودم هنوز

کردم آسوده بخوابم  یرا پس زدم و سع  یمنف  افکار

  خواب آسوده گریکه از آن شب به بعد د   دانستمیاما نم

  !! م داشت ینخواه یا

  . من و نه رادمان نه

شدم و  داریب یخنک   میسحر با حس نس  یها  کی نزد

 773. دمیرادمان را کنارم ند 

ام فرستادم و  یبر افکار منف یو دوباره لعنت  دوباره

  .رفتم رونیب

  دهیباز دراز کش  یمقابل پنجره  یکاناپه  یرو  رادمان

  ش را یبودن گونه ها  سیخ  یبود و من به راحت 

  .دادم صی تشخ

  . فکر فرو رفته بود و متوجه حضور من نشد در

ام  یکردم که هول شده سو  یمصلحت  یا سرفه

  : و صورتش را پاک کرد دیچرخ 

  !؟ یشد  داریب_



  هنوز !؟ ی دی آره نخواب _

خ  رونیب شیگرگ و م  یو به هوا  دیدراز کش دوباره

  : ره شد ی

  . بره یخوابم نم_

  :زانو زدم نیزم   یرو  کنارش

به  دیاما نبا  یواسه پدرت ناراحت دونمیم  زمیعز_

  . یاستراحت کن دیو با  ی!! خسته ا یخودت ظلم کن 

  . باشه_

سر تا سر  یبرد و ناراحت یخوابش نم دانستمیم

چند ساعت    یبرا دیوجودش را فرا گرفته است اما با 

  هم که

تا  کردمیحواسش را از تصادف پدرش پرت م  شدیم

  : استراحت کند یکم

  !؟ باشه هم شد جواب؟؟ نیباشه !؟ هم _

  بگم! ؟ یخب چ_

  !! کنم خوابت ببره کاریبگو من چ _



. دم صبحه و چند   برهیخوابم نم گهیچون د  ی چیه_

م چمدونا  ی م . بهتره پاش  یپرواز دار گهیساعت د 

  رو

  . برهی. البته اگه تو خوابت نم می ببند

شدم و چشم در کاسه چرخاندم:  یلجاجت اش کفر  از
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  . بره ینه منم خوابم نم_

  . داد رونیو نفسش را آه مانند ب نشست

را متحمل   یچه درد  دانستمیو م  کردمیاش م  درک

  . است

  . بود یمشکل بود اما او هم مرد سخت واقعا

 رونی ب  یو لباس ها  را جمع کردم لیوسا ی 

  ین را که غرق خواب بود، آهسته با لباس راحت یرادو

  ضیتعو

  .کردم

  : م رو به رادمان گفتم یها را که بست چمدان



  !؟ میچند ساعت تا پرواز وقت دار_

  . ساعت شیپنج، ش _

  م حرم! ؟ یبر ی ایم، م  یتا برنگشت_

  : به ساعت انداخت ی نگاه

  . ن تنهاست یاالن !؟ رادو_

.  شهینم  داریب  یکه بمب هم کنارش بترکون نیرادو_

  .م یا یو م می ری. زود م  کهیحرم هم که نزد 

  . دیرا چنگ زد و کالفه پوف کش  شی موها

 یآمد ب  یاما دلم نم ست ی ن یوقت خوب  دانستمیم

  . میاز حرم، مشهد را ترک کن  یخداحافظ

 یعمو در حرم دعا کن یبرا یم کم یتوانستیم  یطرف از

  .م یبده یم و نذر

که خواست مخالفت کند، فکرم را بر زبان جار   رادمان

  : کردم ی

م، هم برا  یکن  ارتیم هم ز  یم بر یتونیار!! م  ینه ن_

  .م یبد  یو نذر میعمو دعا کن  ی



 775آماده شو.  یاوک_

رفت  رونیب تی و آهسته از سوئ  دمیلباس پوش  عیسر

  . می

ن  یا دانستمین راحت بود چون م یاز بابت رادو المیخ

  . شود ینم داریموقع صبح ب

  .با یز ت ینها یصبح خنک بود و آسمان ب یهوا

انگشتان رادمان چفت کردم و آرام  انیرا م   انگشتانم

  . پشت دستش را با شست ام نوازش کردم

 بود که به انگشتانم وارد یواکنش اش فشار کوتاه  تنها

 . کرد

زن مسن و سال  یگفت و گو  یحرم، متوجه   اطیح در

  .ن شدم  یاز خادم یکی با  یخورده ا

!!  دمین امام مهربون قسم ات م  ی_آقا تو رو به همزن

  رستوران امام رضا رو امروز یپُرس از غذا هیفقط 

خونه   یو گوشه  ضهیمن نگه دار!! بچه ام مر یبرا

  .افتاده

  .مادر  شهی_نم خادم



رو بهم   زیدور ر  یقاشق از برنج ها هی_خب حداقل زن

  . بده همونم تبرکه برام

  فیو ک  ستادمیگفت و گو، ناخودآگاه ا  نیا  دنیشن با

  .ام را باز کردم

حرم   یمهمان سرا یافتاد ما دو دعوت نامه برا ادمی

  . هستند یخی چه تار  دانستمیاما نم  میامام رضا داشت 

ام بود و انگار از ذهنم خواند  رهیحرف خ  یب  رادمان

  .را دارم یکه قصد انجام چه کار 

  .زدم یدعوت نامه ها لبخند کمرنگ خیتار  دنید  با

 خ برا یتار ی 

تا ناهار بمان  م یتوانست  یامروز بود اما ما که نم ناهار

  . می

  یاز خادم به سمت خروج دیکه نا ام  رزن یپ  یسو

  :دمیرفته بود، دو

  مادر جان! ؟_

 776نگاهم کرد .  یو پرسش دیچرخ  سمتم

  : نامه ها را به طرف اش گرفتم دعوت



  !! ن یمهمانسراش باش ین امام رضا تو 

 مهمو  گه،ینفر د   هیبه همراه  دیتون یسالم. امروز م_

 : دهانش گرفت یرا جلو چادرش

  .بده رتیدخترم! ؟ خدا خ ی گیراست م_

  . د ییبله. بفرما_

نامه ها را گرفت و برق اشک در چشمانش   دعوت

  . واضح بود

 : را سمت حرم دراز کرد دستش

  .امام رضا حاجت روات کنه یدار یهر حاجت دوارمیام_

  : زدم یتلخ لبخند

  . ممنونم_

  . ین یبب تیاز جوون  ریات کنه. خ ریخدا عاقبت به خ _

با او،   یاش را نوازش کردم و پس از خداحافظ  شانه

  . به طرف رادمان رفتم

و به هتل   میارت کرد  یز عیمختصر و سر  یلیخ

  . میبرگشت 



  . ن هنوز خواب بود یرادو خوشبختانه

 . رادمان زنگ خورد که بالفاصله جواب داد لی موبا

  بله! ؟_

_...... 

مون سر ساعت  مای. البته اگه هواپ  میتا ظهر تهران _

 777بپره. 

_...... 

  . هیاوک_

  : که آهسته پچ زد 》! ؟  ستی ک《  دمیسر پرس با

  .ن یمت_

  . دراز کردم لیموبا  یرفتم و دستم را به سو سمتش

گشاد شدند و اجازه نداد تلفن را از دستش  چشمانش

  .رم یبگ 

کردم که خطاب به برادرم با  یخواسته ام پافشار بر

  : گفت یکالفگ



باهات حرف  خوادیز م ی!! دنیلحظه گوش  هین  یمت_

  بزنه . حرف من رو که قبول نداره اما تو مجاب اش

  . وفتاده یبراش ن یکه حال بابام خوبه و اتفاق بد  کن

  . را به دستم داد ینگاهش کردم که گوش  چپ

  : استرس گفتم با

  .دادشسالم _

ش را به  ی صدا یکرد اما من گرفتگ ین سرفه ا یمت

  .دادم صی تشخ یخوب 

 یخوب برادرم را م ی  لیگرفتم چون من خ دلشوره

  . شناختم

  چطوره! ؟ نی؟؟ رادو ی. خوب زدلمیسالم عز_

 778! ؟ اوضاع مرتبه؟؟ ی. تو چطور  میما خوب _

  : گرفت یبلند  دم

  . مرتبه_

  چطوره؟؟ ن حال عمو محسن یمت_

  ...عمو محسن هم خو_



  . اش به گوشم خورد یکیدر نزد  یه ا  یگر یصدا

بلند و پر  ین گام ها  یکردم و متوجه شدم مت  دقت

 . داردیشتاب بر م 

  : هول و وال گفتم با

  بود ! ؟ اونجا چه خبره! ؟ یک یه  یگر یصدا_

  : ن گفت یمت

چشم  هیتا االن  شبیزن عمو محسنه . بنده خدا از د _

  . بده باران رو ریچشم اش خون . خدا خ   هیاش اشکه 

 .هواش رو داره نجاستیا حداقل

  ! ؟یگین دروغ که نم  یمت_

  : دیبار خروش  نیا

دارم بهت بگم دختر !؟ به نظرت اگه   یآخه چه دروغ_

  لکسیرادمان اونقدر ر ومد،یسر عمو م  ییبال 

  ! ؟ بود

  . یگی نه درست م_

  : دیکش  یکالفه ا  پوف



  !؟  یندار یکار_

  لیگفتم و موبا یش نچ  ی ن از داد و هوار ها یغمگ

  .را به رادمان دادم

صحبت، تماس را قطع کرد اما من هنوز    یاز کم  بعد

 779چرا دلشوره داشتم.  دانمینم

از هتل   ت،ی سوئ  لیو تحو لیاز جمع کردن وسا  بعد

  . میفرودگاه رفت یم و سو  یخارج شد 

و رادمان  زدیغر م یو خواب آلودگ یاز خستگ نیرادو

  . بود شانیکالفه و پر

ناخن ام ور  یهنوز دلشوره داشتم و مدام با گوشه  من

  . رفتمیم

م عذاب   یاز مشهد به تهران برس دیکه طول کش یقیدقا

  . ن لحظات عمرم بودند یآور تر

دادند که حال عمو  نانین و رادمان اطم   یمت نکهیا  با

  . چرا اضطراب داشتم  دانمیخوب است اما نم

در چند  اریکام  دنیبا د گرفتن چمدان ها،   لیاز تحو  بعد

  .مان متعجب شدم یقدم



جلو   دی رسیدمق به نظر م  زیهمسر دنا که او ن ار،یکام

 . آمد

  . او به خاطر عمو محسن و دناست یناراحت دانستمیم

  : زد یو ساختگ  زیر  لبخند

  .خانوم زیقبول دن ارتیز_

  . یشما خال  یجا_

  : رادمان دست داد و گفت با

و  نهی شیم ماتونین ساعت هواپ  ین گفت که ا یمت_

ن، اومدم  یخودرو نداشت دمیکه شن  ییاز اونجا

  .دنبالتون

  . اریکام  ی_لطف کرد رادمان

  . _ممنونم ازتونزیدن

  : دیار را گرفت و پرس  یگوشه کت کام نیرادو

  عمو !؟_

  _جونم !؟اریکام

 _ ننیرادو 



 780کجاست؟ !  کار

  : دین را کش  یلپ رادو اریکام

  . م اونجا ی ریآقاجونه گل پسر. االن همه م یخونه _

  : من و من گفتم با

 هی دی. اول با  مارستانیم ب  یم بر یخواینه نه ما م_

  . میسر به عمو محسن بزن 

  : فشرد یدستم را گرفت و کم رادمان

  .حوصله کن زمیم عز یریهم م  مارستانیب_

  ... آخه رادمان_

  . که به دستم وارد کرد ساکت شدم یفشار  با

ا ا  یکند  ضیرا تعو  شی لباس ها  خواستی م حتما

  . ردیدوش بگ  نکهی

اصرار نکردم و در سکوت به طرف   نیاز ا  شیب پس

  .م یعمارت رفت  

 و رادمان جلو بود مین عقب نشسته بود  یو رادو  من

.  



م حواسم پرت اطراف بود که با  یکوچه که شد  وارد

  : ن به خودم آمدم یرادو یصدا

خونه   یچقدر آدم جلو نیمامان مامان نگاه کن بب _

  !!سادنیمون وا

مقابل  یصحنه  دنیزده برگشتم و با د  رت یو ح شوکه

  . خت ین ر   ییدلم پا ی عمارت، ُهر 

 ترمز زده بود و جلوتر نرفت ی وسط کوچه رو اریکام

.  

  . خ شده بودند یو رسما  دندیام لرز یو پا دست

تکلم ام را از دست دادم و بدون پلک زدن به   قدرت

 781عمارت شلوغ چشم دوختم . 

معده ام را   اتیقلبم باال رفته بود و هجوم محتو  ضربان

  . کردم یبه دهانم بر اثر استرس حس م

نوار قرآن، و از همه مهم  یصدا ،یمشک یها   پارچه

  شناختم اش در کنار یکه خوب م  یتر پوستر مرد 

  یقلبم را چنگ م ،یمشک یها و دسته گل ها هیاعالم

 . زدند



در را گرفتم و خودم را از ماش  رهیدستگ  یسخت به

  .پرت کردم رونیبه ب  نی

م  یتا عمارت داشتم اما به خوب یاد  یز فاصله

تشخ  یآن مرد را در پوستر مشک ریتصو  توانستمی

  . دهم صی

  !! بود میعمو  او

  . محس ن مهربانم عمو

  پدرم و  یدوقلو برادر

  

  . همسرم پدر

وقفه بر گونه ام راه گرفتند و نفسم باال  ی ب میها  اشک

 . امد ین

  .م چنگ زدم  یکردم و به گلو  یخس م خس

و سرم به سمتش چرخ  دی چی رادمان دور کمرم پ  دست

  . دی

  کرد !؟ یم هیگر  یاز ک او



ن   یشده بودند که ا یجار  شیاشک ها  یزمان چه

  اشک بود !؟ البیگونه چهره اش غرق س

  . دیدر دهان نچرخ  زبانم

  گفتم به او! ؟ یم چه

م  یزتر از جانم، برا یگفتن، آن هم به عز تیتسل

  . بود یسخت تر از هر کار 

  !! چشمان سرخ و کمر خم شده اش  یبرا رمیبم

اما انگار زبانم قفل   شدندیم  یمدام پر و خال میها  چشم

 782شده بود . 

گونه ام را در دست  د،یکه شوکه شدنم را د   رادمان

  : آزادش گرفت

  .دمی دیزت رو نم  

و !!  حرف بزن !! دورت بگردم نترسون من ر زیدن_

 حال و رو نیو ا  مردمیکاش م

  ... راد_

  . ادامه بدهم و به سکسکه افتادم نتوانستم



  : دیهق زد و مرا در آغوش کش  رادمان

چطور دلشون اومد  نایحرف بزن عمرم!! آخ خدا!! ا_

  ن خبر رو بهت بدم! ؟ چطور من یاز من بخوان که ا

  ...خبر فو ت تونمیم

و او را خطاب   دمیکالمش پر  انیم قیعم  یهق زدن با

  :کردم

  !! رادمان گمیم  تیتسل_ 

  .آخرت باشه مر د من غم

  : گفت ی بیبا تته پته و استرس عج  رادمان

  !! یکنیاشتباه م  یدار زین...نه ... نه...دن_

را چنگ زدم و دستم را بر   راهنشیتوجه به او، پ  یب

  : شانه اش قفل کردم

پدرم بود . اگه عالقه ام   یو عمو محسن داداش دوقل_

از بابام نبود، کمتر هم نبود . عمو    شتریبهش ب 

  محسن

 نیپدر من رو داشت رادمان!! آخ خدا. لعنت به ا  حکم

  یلیرفتن عمو جونم . خ یروزگار!! زود بود برا



  . بود زود

  : دو طرف صورتم را گرفت رادمان

!! بابام حالش خوبه   یکنیاشتباه م یر رادمان، تو دار 

  .. تصادف کرده اما االن حالش خوبه

 ... عم زیدن_

  .شدم سست

 783فوت شده ب ....  ی... پس چه کسپس

در چنگ ام فشردم که دستش   شیاز پ شی را ب  راهنشیپ

  جان مرا محکم نگه یشد و تن ب  دهی چیدور تنم پ 

 . داشت

  . دیدوباره به سمت راستم چرخ نگاهم

  ... در حال عبور اهپوشی س  یها مرد

  ... قرآن یصدا

 ه ها، بنر ها  یس پوستر ها، اعالم ی 

  ...گون هیََ 



لبخند ز  د،یسف  یباال و دوباره همان مرد با موها  ی 

 که ربان مشک  ییرایو چشمان گ  بای

  ش از یپوسترش ب  ی

  ... فشرد یقلب ام را م اندازه

  ... بود ن ربان شده یهمرنگ ا زیبخت من ن  ظاهرا

  !! که نه....قطعا ظاهرا

 رمیخواستم بپذ  ین بار تکان دادم و نم ی را چند  سرم

.  

  !! امکان نداشت نه

  ... نداشت امکان

  . بار نفس ام رفت نیا

  !؟ شدندیدم و بازدم چگونه انجام م یراست

 : با هق هق زمزمه کرد رادمان

  . تونم یبگم. نم  تونمیخدا لعنتم کنه . من نم _

جانم را سمت عمارت کشاند و  یحرف تن ب نیپس ا  در

  دهیجان به دنبالش کش یب یمن همچون مرده ا 



  .شدم

  . همه خواب بودند نهایا

  !!مطمئنم

 784بود که آن مرد ...  محال

  . انگار محال نبود اما

  . کمرم بود  لیاو هنوز دستش ح ستادیعمارت ا مقابل

بود، تاکنون صدبار  یاگر دستش دور کمرم نم  که

  . بودم ختهیفرور

  . مرد درون پوستر واضح شد ریبار تصو  نیا

  !! محسن نبود عمو

  . دیو روح از بدنم پر کش دیلرز تنم

  !! نه نه

  !! مر د مرحوم، پدر من نبود نیا

ن مرد پدر من ن  یاد بکشم که ا یتوانستم فر یم کاش

نه ام نشسته بود و گلو  یبر س  یاما انگار بختک ستی

  را می



  . آمد یم در نم  یفشرد که صدا یم

  : بغض دار و گرفته کنار گوشم پچ زد رادمان

  . زدلمیعز گم یم  تیتسل_

  . دندید  یتار م چشمانم

  . به من وارد شده بود یبد  شوک

 ریز یس ام بر نوشته  یلرزان و خ   یها  مردمک

  . دندیچرخ  یعکس م

 》اخوان  نیمغفور شادروان حس مرحوم《

را تکان داد و نامم را صدا زد اما   میشانه ها  رادمان

  . انگار روح من هم در حال جدا شدن از تنم بود

م بر هم فشرده شدند و در آغوش رادمان  یها دندان

  . ُسر خوردم

 دیلرز  یم  دیبودند و تنم مثل ب نیم سنگ  یها  پلک

 785. دمیشن  یاشک آلود رادمان را م ی اما نعره ها 

 صیام تشخ  ی  کیبرادرانم را در نزد  یگرفته  یصدا

  ... یدادم ول یم 



م بر  یداشتم و دندان ها یکم یبا مرگ فاصله  ای گوئ

  . گر قفل شده بودند ی کدی

  . خبر را نداشتم نیا  دنیتاب شن من

مرحوم، شادروان  یپوستر پدرم با واژه ها  دنید  ابت

  . و مغفور را نداشتم

  . ن من 

 پدر شد یرفتن پدرم و ب  یبود برا زود

  ... گاه ام ه ین تک  یاول  یبود برا زود

  . پدرم یبرا رمیبم

 یم دهیبر هم ساب شتریم لحظه به لحظه ب یها  آرواره

  . شدند و فک ام در حال خرد شدن بود

 یچ  هیو گر ادیفر یاز اطراف نداشتم و جز صدا یدرک

  .دمیشن  ینم یز

کردن   ریهوش شدنم، گ یهوش رفتم اما قبل از ب  از

مردانه را م  یساعد دست   ایمچ  کیبه  هیشب  یزیچ

  انی



از حد به  شیم که به هم قفل شده بودند و ب  یها دندان

  .شدند، حس کردم یهم فشرده م

**** 

 ت رادمان راو یپس شخص نی رمان از ا ی 

  باشد ی م

  یرا تکان زیصورتم را فراگرفته بودند و دن میها  اشک

  آغوشم انیدادم که به سمتم برگردد اما ناگهان م 

  . خورد ُسر

زدم و او را گرفتم تا  شیع صدا یزده و سر وحشت

  . افتد ین ن یزم یرو

  . وارد شده بود زیبه دن یبد  یلیخ شوک

زدم اما جوابم را   یم ادیو لرزان نامش را فر دهیترس

 786داد .  ینم

 . حس لرزش بدن اش خوف تمام وجودم را فرا گرفت با

  . به فک اش افتاد که سخت و منقبض شده بود چشمم

  . شکافت یام را م  نهیکرد و س  یم یتاب یب قلبم



کردم و ساعد   جادیفاصله ا شیدندان ها انیم  یسخت به

  قرار دادم که مبادا دندان ش یآرواره ها نیدستم را ب 

 زبان اش را ُبرند شیها 

  . ب

  : را خطاب کردم نیگرفته و دو رگه ام مع  یصدا با

  !!آمبوالنس خبر کن_

و ساعد دستم از   دیز چک یاشکم بر صورت دن قطره

ش در حال   یدندان ها یاز اندازه  شی ب  یفشار ها

  قطع

  . بود شدن

  !! خودت به من و همسرم رحم کن ایخدا

  . را به خودت سپردم زمیدن

  :آغوشم تکان اش دادم در

  باز نین رادو  

برات   رمیکن چشمات رو دورت بگردم. بم !! باز زیدن_

 برات . توروخدا، جو  رمیعمرم...بم 



  !!چشمات رو کن

ش آمد و کنارم زانو   یاهپوش و آشفته پ  یس نیمع

  : زد

  !!سرش اومده یی! چه بال اخدای_

م را با رنج و به خاطر درد دستم، محکم   یها  پلک

  : هم فشردم یرو

  . دونمینم_

بعد لرزش  یخورد و لحظه ا  یدر آغوشم تکان زیدن

 787بدنش متوقف شد . 

 بود هوشیدندان ها و فک اش کم شد اما هنوز ب فشار

.  

  . راحت شد  یکم المیاش را گرفتم و خ  نبض

اما او قصد پاسخ دادن   زدمیم شیاشک و آه صدا با

 . نداشت

دهانم   کینزد  ییو نبض ام را در جا  زدیشور م دلم

  . کردم یحس م



چشمم به پسرک ام افتاد که پشت سرم پناه  یآن در

  رهیبه من و مادرش خ انیگرفته بود و با چشمان گر 

  . بود شده

و کنار دن   دیچشمانش کش  یاش را رو نی آست  نیرادو

  : زانو زد زی

  مامانم چشه؟؟_

  : دیاشکم چک  یبه حال پسرم سوخت و قطره بعد  دلم

  !!نترس ییبابا  ستین  شی چیه_

  : مادرش بند کرد و تکانش داد یرا به زانو دستش

  !!شو داریمامان ب _

  . آروم باش نیرادو_

  تاب و قرار به پا یاو اما ب  ی 

پر بغض اش جگرم را   ادیو فر زدیضربه م زی دن

  : سوزاند

  !! ترسمیشو من م  داریمامان توروخدا ب _

  :نه ام فشردم یرا به س نیدراز کردم و رادو  دست



 یی . نترس باباشه ی!! آروم پسر . مامانت خوب م شیه_

  . ام شتیمن پ

 788:  دیو با هق هق نال  یرلب یز نیرادو

  . مامان ... پاشو مامان_

  . بود دهیفا  یب

ام بود، با چشمان سرخ و کمر  یکین که در نزد  یمت

  ن را از من جدا کرد و به  یاش، به زور رادو دهیخم 

  . سپرد اریکام دست

برانکارد   یرا رو زی بود و دن  دهی رس آمبوالنس

 . خواباندند

ار که رادو  یکام یبرا یکنارش نشستم و سر بالفاصله

  .را در آغوشش گرفته بود تکان دادم نی

  . حرکت کرد مارستانیبه سمت ب  آمبوالنس

م سخت و دشوار  یت برا  یهمسرم در آن وضع دنی د

  . ش زدن اشک به چشمانم شد ین باعث ن یبود و هم

  : دمیرا گرفتم و نال دستش



  .خودت نگه دارش باش ایخدا_

سر دن  یباال  عایم و پزشک سر ی دیرس  مارستانیب به

  . حاضر شد زی

 رونیبم ب  یام که زنگ خورده بود را از ج تلفن

  . و از اورژانس خارج شدم دمیکش

  . بود یحام

  : جواب دادم یمعطل یب

  بله؟؟_

 چطوره ! ؟  زیرادمان حال دن _

  . سرشه  یدکتر باال  دونمینم_

 789زبونم الل تشنج که نکرده!؟ _

 شان یپ ی 

  : را فشردم دردناکم

 ییه جا ی نی رو ببر  نی. رادودونمینم یحام   دونمینم_

  و داد ها بمونه غیسر و صدا و ج  یاونجا تو نی. نزار

  . ه اش داغون شه یروح



.  گانهیمادر  شینگران نباش فرستادمشون پ _

  و کارن رو هم سپرد دست مادر زنم که نی رادو ار،یکام

  .مهرسا باشن کنار

  .دمت گرم_

  یاو هم گرفتگ  یو از صدا دیکالفه پوف کش یحام

  : مشخص بود

 ن،یرادمان چقدر بهت گفتم تا همون مشهد هست _

ان رو. چقدر گفتم نزار  یبگو جر  زیآروم آروم به دن 

  هوی

 یینکرده بال  ییمواجه بشه و شوکه شه . اگه خدا ادیب

انگشتت رو   دیبا یکه دار یتا عمر  اد،یسرش ب 

  یبکن

  !! چشم و چال خودت ی تو

  !!سرزنشم نکن  گهی. تو د   یحام شدینم_

گفت  ی. اومد  اریبهونه ن  یلی!؟ خداوک  شدیچرا نم _

 ،ی دیچ ی کبر یصغر ی محسن تصادف کرده، کل ی

  آخرشم



  !! یبدبخت رو با پوستر پدرش رو به رو کرد  دختر

  :دمیغر یمالحظه و عصب  یب

گوش   ی!! حرف تو شدینم  یعنی شدینم  گمیم یوقت_

 یگفتیخودت بهش م ی!؟ د اگه زرنگ بود  رهیات نم
!!  

که بتونم خبر بد   ستمین  یاما من آدم دونمیرو نم  تو

  .نماز جو زتری! ؟ به عز یبدم . اون هم به ک 

  : دمیپرستار آرام شدم و پر بغض نال یچشم غره  با

خبر مرگ پدر زنم رو،  تونمی!! نم  یتونم حام یمن نم_

  یتونم صاف صاف تو  یعموم رو، به زنم بدم . نم

!! بگم بابات  تیم نگاه کنم و بگم تسل یزندگ یچشما

ن فقط  یتونم . عمو حس یو نم  تونستمیفوت کرده. نم  

  عموم

  . !! پدرم بود نبود

 ریو به خ  ادین  زیسر دن ییبال  دوارمیبگم !! ام یچ_

  .بگذره

  هست !؟ ی 



ن  یعمو حس یجنازه  عییبابامه االن !؟ تش  شیپ یک_

 ک

ش باباتم نگران نباش. اما دکتر گفته به بابات   یمن پ_

  .براش ضرر داره یم چون شوک عصب  یبگ  دینبا 

 790کرد و ادامه داد :  ی نیف نیف

  . جنازه دادشمم فردا صبحه  عییتش_

  . دهانم گرفتم و فشردم یرا جلو   دستم

  . ام رفته باشد نیعمو حس شدیهم باورم نم هنوز

  : زجه زد یحام

  یبود !؟ اون داداشم ا یبتیچه مص نیآخ پروردگارا ا _

  داداشم یکین  یرفت . ا شهیکرد و واسه هم یست قلب

ا  یافتاده . خدا مارستانیتخت ب  یو الش رو  آش

  !! به حال خانواده مون کن یرحم  هیخودت 

  :م را ماساژ دادم یگلو

  بابام چطوره! ؟_



  ی عنی.  دونه ینم ی چیخوبه. خطر رفع شده اما ه_

  . که بدونه دینبا

  سر بابا و عمو اومد ! ؟  ییچه بال یبگ  یخوا ینم_

  ... که نیبگم !! حس  یچ_

  : دمیحرفش پر  انیهول شده م زیپزشک دن دنید  با

چطوره بعد  زیدن  تیوضع نمیصبر کن بب  یحام_

  . زنمی خودم زنگ م

  .خبرم کن حتما یاوک_

  . دمیبود دو یکردم و سمت پزشک که زن جوان  قطع

ام را باال زدم و با  ی شانیشده بر پ  ختهی ر  ی موها

  : استرس آب دهانم را قورت دادم

براشون  ینکرده اتفاق بد  ییل همسرم چطوره؟؟ خدا 

  !افتاده؟

 خانوم دکتر حا _

 791ام را از نظر گذراند :  یسر تا پا  پزشک



بد  یدن اما ظاهرا شوک عصب الحمدهلل تشنج نکر_

  . بهشون وارد شده بود ی

  . بله. متاسفانه پدر خانومم فوت کردن_

همسرتون رو  ید خطر  ی. نگران نباش  گم یم  تیتسل_

  اما بهتره فعال تحت نظر باشن . ضمنا کنه ینم  دیتهد 

دور باشن .  یعصب ینجور شوک ها  یاز ا بهتره

  . حواستون بهشون باشه شتریب

  .بله ممنونم_

 ینکه دور شود، اشاره ا یتکان داد اما قبل از ا یسر

  : به دست راستم کرد و گفت

  براتون افتاده!؟ یاتفاق_

 رهیدا کی مچ ام افتاد که  یبه ساعد و حوال چشمم

 پوستم جمع شده بود ریبزرگ کبود شده و خون مرده ز
.  

از پوستم شکافته شده بود، خون  یقسمت  نی همچن

 دایهم پ  ز یر  یخشک شده، خراش و زخم ها یها 

  . بودند



و حال بد اش بود که کال   زیحواسم ام پرت دن آنقدر

  . دستم و خودم را فراموش کرده بودم

ام کش  گریو زخم دست د  یکبود  یرا رو انگشتانم

  . درد گرفت و صورتم در هم فرو رفت یکه کم دمی

  : به پزشک گفتم رو

شوک بهشون وارد  ی!! همسرم وقت  ستین  یزیچ_

ن  یشد، فک شون قفل شد و ناچار شدم دستم رو ب

  دندون

  .نکرده زبونشون قطع نشه ییبزارم تا خدا هاشون

از پرستارها    ی کی!! بهتره به یبزرگ   یچه فداکار_

  موقع هیتون رو پانسمان کنن که  تا دست نیاطالع بد 

  .نکنه عفونت

  .ممنون_

 یدور شد و من از مرد پرستار جوان  پزشک

  درخواست کردم تا دستم را پانسمان کند و همان هنگام

  . رمی تماس بگ یرا درآوردم تا با حام   یگوش

 792از چند بوق جواب داد :  بعد



  پسر؟؟  شدیچ_

  . گذشت ر یخداروشکر به خ ی چیه_

  تشنج نکرده بود؟؟ زیدن_

شانه و سر ام گذاشتم و همان طور که   نیرا ب   لی موبا

  ن دست یآست  یبا دست آزادم مشغول بستن دکمه

  : و بانداژ شده ام بودم، پاسخ دادم یزخم

 دینبا گهیبوده اما د  یشوک عصب گهینه دکترش م _

  یسه فردا چه خاک وا دونمیبهش شوک وارد شه . نم

  . زمی سرم بر ی تو

و بگو تا فردا   ریبگ  یاتاق خصوص   هیبه نظرم _

 . تموم شه یکنن تا خاکسپار   قیآرام بخش بهش تزر 

دو رگه ام از پرستار   یتخت بلند شدم و با صدا یرو از

  .تشکر کردم

  یاگه فردا به هوش ب زی!؟ دن  یحام یشد  وونهید _

اد و بفهمه پدرش رو به خاک سپردن و من عامل ب 

  ی



 یبخشه . هم یمن رو نم  چوقتیبودم، ه شی هوش

از   شیاوقات به خاطر چند سال پ یش هم گاه ینطور 

  من

ا  یخوام خودم باعث و بان  ینم گهیهست، د  دلخور

  .بشم که ازم متنفر بشه نی

  . یهر طور راحت_

  ستیبه هوش ن زیبابام رو بده تا دن مارستانیآدرس ب_

  . ه سر بزنم ی امیم

  . باشه_

بود رفتم و کنار  یدر آن بستر زیکه دن یاتاق سمت

  .تختش نشستم

  . اش دلم را لرزاند دهیزرد و رنگ پر  یچهره

اش را  فینرم و لط  یرا جلو بردم و گونه  دستم

  . نوازش کردم

 دمیبود پرس  سرم اش ضیکه مشغول تعو  یپرستار  از

:  

 793ان؟؟  یبه هوش م یهمسرم ک_



  . گهیدو ساعت د  یکیتا _

  . اش خم شدم فیتن ظر یتکان دادم و رو  یسر

  : اش نشاندم و پچ زدم یشانی بر پ یا بوسه

  . گردمیزود برم _

  .داده بود رفتم یکه حام یسرعت سمت آدرس به

به خاطر   دانستمیبه تن نداشت و م  یلباس مشک یحام

  . نکرده است ض یرا تعو شی پدرم لباس ها

  . دیسمتم آمد و در آغوشم کش  دنمید  با

م   یبه شانه اش زدم و اندوه در صدا ییها  ضربه

  : نشست

  . قیغم آخرت باشه رف_

و من با سر انگشت نم  دیاش را باال کش  ین یب

  . چشمانم را گرفتم

  : کرد تمیپشت کمرم نشست به سمت داخل هدا دستش

  . نیهمچن _



 افتاده یچه اتفاق نمیی م داخل بگو ب یبر  نکهیقبل از ا _

.  

  : دیکش شیدر موها  یدست یحام

  یشرکت بود که حمله قلب ین آخر شب تنها تو   یحس_

  تا به دهین خبر م به محس عی. سر  دهی بهش دست م

 ره یشهر بوده با سرعت م یبرسه. محسن که تو  دادش

  یراه تصادف وحشتناک ی ونهیسمت شرکت اما م 

  یخدا رو شکر کن دین که سالم مونده با   یو هم کنهیم

  .م

 794بعدش؟! _

  راحت شود که باعث و بان المیخ  خواستمی انگار م  ی 

 بدبخت  ی 

  . ندارند ین اتفاقات دست  یش ام در ا   یسال پ چند

  : ش گرفته شد یشدند و صدا سیخ  یحام  یها  مژه

ن برسه و برادرم  ینبود به داد حس چکسیبعدش ه_

که  دونهینجا اما نم   یفوت شد . محسن منتقل شد ا

  ن یحس 



 هی یست . من بهش گفتم تو ین مون ن یب  گهی د

  .هیبستر  گهی د  مارستانیب

  .را فشردم میو گلو  دمیکش  یآه

پدرم با آن اوضاع و  دنی م که با د  یشد  یاتاق وارد

  . احوال، حال خرابم بدتر شد

  . یکردم بغض نکنم اما سخت بود و نشدن یسع

  . نداشتند یتمام  میها  بتیمص

  .گرید  یطرف و پدرم طرف کی زیدن

ش را  یخبر فوت برادر دو قلو دیپدرم چگونه با  به

  !؟دادمیم

  :نشستم و دستش را گرفتم کنارش

  بابا! ؟ یخوب _

  : باز بودند مهی ن  چشمانش

پا به عالوه دوتا دنده   هیدست و  هیاگه شکسته شدن _

  آره اد،یو زخم صورت، خوب بودن به حساب م 

  .ام خوب



  : زد شین   میزدم و اشک به مردمک ها  یتلخ لبخند

  . بال به دور. تنت سالمت بابا_

  رادمان!؟_

شدم و پشت دستش را  رهیخ شیمردمک ها  در

  :دمیبوس

 795جونم؟؟ _

و  رهیمدام طفره م ین حام یحال داداشم چطوره !؟ ا_

  تخت یشدم و افتادم رو لیبهم . خودمم که عل گهینم

نم اش. حال داداشم  یتونم پاشم برم بب ینم  مارستانیب

  !خوبه مگه نه؟

  . انداختم و دست پدرم را فشردم یبه حام یم نگاه  ین

  :ناچار لب به دروغ باز کردم به

  !! خوبه جناب اخوان نگران نباش_

خواندم که حرفم را باور نکرده اما  یچشمانش م  از

  . فقط سرش را تکان داد

  شم؟؟یمرخص م یک _



  . با پزشکت صحبت کنم دیبا دونمینم_

  یاز عمارت ن یکجاست ! ؟ چرا کس زیباشه . دن _

  ومده! ؟

  .حتما انی. م  کمیسرشون شلوغه _

ن تاب و  یاز ا شینگاهم کرد و من که ب  یکم بابا

  :ستادم یتوان ماندن نداشتم، ا

  . شتیپ امیبرم بابا اما شب م دیمن االن با_

 . برو پسرم خدا به همراهت_

 یرو  میزدم و ناخودآگاه اشک ها  رونیاتاق ب  از

  . شدند یصورتم جار 

وار سرد  یرا مقابل دهانم فشردم و به د  انگشتانم

  .دادم هیکنارم تک

  . کنار پدرم مانده بود یحام

به سمتم گرفته شد که باعث شد سرم را  یآب  وانیل

 796بلند کنم . 

  : که ظاهرا پرستار بود رو به من گفت  یجوان  پسر



  !! لطفا دیآب بخور کمیحالتون خوبه؟! _

چشمم به اطراف افتاد و دو دختر جوان را در   ناخودآگاه

  . دمیام د  یحوال

از آب را  یمرد جوان را رد نکردم و قلوپ دست

  :دمینوش

  . ممنونم_

  !! دیپدرتون ناراحت ا  یبال به دور. حتما برا _

  یو گلو ختمیر یبه روزم آمده بود که مدام اشک م چه

  !؟ شدیم به هم فشرده م 

  

  یسخت بود و اکنون درک م  یلیخ  دن،ی د  زیعز  داغ

  .کردم

  :کرده گفتم بغض

  .فوت شده ام ...همسرم یپدرم...عمو_

  .متاسفم_



دور تر از من و مرد  یاز پرستاران خانوم که کم یکی

 : جوان بود، مرا خطاب کرد

  مرحوم تون بود !؟ ین اخوان اسم عمو  یحس_

  .بله_

  اخوان هستن که تصادف کردن !؟ یبرادر آقا ی عنی_

  : سرم را تکان دادم که گفت کالفه

 مارستانیب  نی هم  یسردخونه  یتو  شونیمتاسفم. ا_

  . هستن

 797بر اندامم نشست .  یقلبم باال رفت و لرز  ضربان

  نمشون !؟ یبب شهیم_

  یام گذاشت و به جا یبازو یدستش را رو  پسرجوان

  : دختر جواب داد

  .کنمیتون م یی. من راهنما  شهیم_

  . اش شدم یرا تکان دادم و هم پا  سرم

  ماجرا و نشان ین بعد از کم   

  . توانستم وارد سردخانه شوم ،ییکارت شناسا  داد



ام  یهمان بدو ورود تپش قلب و لرزش دست و پا  از

  . شروع شد

  !! ترس نبود از

کرده   یبود که سال ها کنارش زندگ یمرد   دنید  از

  ...بودم و اکنون دهیبودم، قد کش  

  !! با پدرم نداشت یفرق او

  یرا باز کرد و برانکارد فلز  ییدرب کشو انسالیم مرد

  . دیرا جلو کش

  پیببرم و ز ش یبار جرئت کردم دست لرزانم را پ  نیا

  .را باز کنم

ن  یو آرام عمو حس  ده یرنگ پر  یچهره  دنی د

  . همانا و سر باز کردن بغض نهفته ام همانا

 دهیآرام خواب  نگونهیصد سال گذشته است که ا  انگار

 . بود

  :کردمزمزمه   آهسته

  . امتیبه ق دار یآروم بخواب عمو !! د _



اشک بار از   ی دگانیگفت و من با د  تیتسل انسالیم مرد

  .آنجا خارج شدم

خارج   مارستانیرفتن به سمت اتاق پدرم از ب  بدون

  .بزنم زیبه دن  یشدم تا سر

تاب   توانستمینم  دمید  ین بار اگر پدرم را م  یا قطعا

 798را. میفوت عمو  دادمیو لو م   اورمیب

نه  یرا گرفتم و به س زیزور و محکم مچ دستان دن به

  . آرام شود یام فشردم اش بلکه کم 

  . دیکش یم غیبلند ج  یبا صدا یو گاه کردی هق م  هق

  !! داشت حق

  . بود و پدرش را از دست داده بود داغدار

و کنار  دمیکش  شیرا نوازش وار بر موها دستم

  :گوشش نجوا کردم

  !! برم ات ینم یکن یتاب یآروم باش!! ب_

هق هق  انیو م دینه ام کوب یبه س یا  یدر پ  یپ ی 

  : اد زد یش فر یها

  ها مشت



من رو از بودن  یرادمان !! حق ندار یتو حق ندار _

  متونیکه م  یلحظات آخر  یکنار پدرم اون هم تو

کار رو  نیبخشمت اگه ا  ی!! نمیمحروم کن  نمشی بب

  !!یبکن 

بهت شوک   خوامیباشه باشه فقط آروم باش. من نم _

  . یبش روزیوارد شه و مثل د  یعصب

  تیمظلوم  یبر شانه ام گذاشت و قلبم سوخت برا  سر

  .شیصدا

 یچطور آروم باش رادمان ! ؟ پدرم مرده ...بابا _

  . چطور آروم باشم! ؟ زمیعز

  . و دوباره صورتم از اشک نمدار شد دوباره

  : اش نشاندم ی شانیبر سر و پ  یمتوال ییها بوسه

که   ستین  ین هم راض ی!! اما عمو حس  یحق دار_

. به فکر خودت  یخودت رو تلف کن  ینطور  یتو ا

  !!باش

  !!باش که جون مون به تو َبن د نیفکر من و رادو  به

  . تونمینم  یتونم لعنت ینم_



 799ادا کرده بود .  غیسه کلمه را با ج  نیا

 یکردم با بودن در کنارش و دلدار یکردم و سع سکوت

  تر اش ینکه عصب  یا یم آرام اش کنم به جا  یها

  . کنم

 یریکرد و قطرات اشک اش همچون ت  یناله م  او

  . گرفتند یقلب مرا نشانه م 

  .دادم یم را قورت م ینشسته در گلو بغض

 دهیشن یاز جانب پدرم راحت بود چون از حام المیخ

  بودم که باران به پدرم سر زده بود و قرار شد تا

  . کنارش بماند یمراسم خاکسپار  انیپا

  .ع جواب دادم یام زنگ خورد که سر   تلفن

  : بود نیمع

  !؟ ییرادمان کجا _

  . اش خش دار و گرفته بود یصدا

  .زمیکنار دن_

  . افتاده یاتفاق  هی_



  : ام را گرفتم یشانیپ

 یهم رو  گهیبت د  یمص هینه!! لطفا نگو که _

  !!سرمون آوار شده

که  نفر به گوش عمو رسونده هیمتاسفم اما ظاهرا _

  حال و وضع خراب هیبابام فوت شده و عمو االن با 

  . داغون جنجال به پا کرده و

  ! به گوش بابام رسونده؟ ی!! ک اخدای_

به  یزن غر هیگفت من از  یکه م دمیفقط شن دونمینم_

 .بشنوم که برادرم فوت شده دیبا 

درون شان   یرا چنگ زدم و افکار چرت و منف  می موها

  .را خفه و سرکوب کردم

 800بود !!  محال

  !! نداشت آن زن باران باشد امکان

  . فقط او کنار پدرم بود اما

  . را داد نی خودش به پدرم خبر فوت عمو حس  قطعا

  ن؟؟یمع  ییکجا_



  . عمو محسن شیپ  رفتمیعمارت ام. داشتم م _

  ن کجاست ! ؟ یمت_

  . کفن و دفن بابا رو جور کنه ین رفت کارا یمت_

ب  رمیببرش عمارت من م  زیا دنبال دن یخب تو ب_

ن م   یسراغ بابام . اگر مرخص شد با مت مارستانی

  . ارمشی

  !!ی زیچ هیباشه . فقط _

  !؟ هیچ_

ه!   یکه به عمو خبر بابام رو گفته ک یزن  یدونیتو م_

  ؟

  .ستمیگمونم باران باشه . مطمئن ن _

  .م یرو کم داشت  نی. هم  یلعنت_

  .را فوت کردم و تلفن را قطع کردم نفسم

  !! به باران لعنت

را به دستش سپردم و  زین، دن ین بعد از آمدن مع 

  یسمت ب



  . بابا و عمو رفتم مارستا

  : که سمتم آمد دمین را در راهرو د  یمت

مرخص   تونهیگفت م  دمیرادمان از پزشک عمو پرس_

 . شه

  ن دختره باران کجاست !؟ یدمت گرم. ا_

اشتباه م  یاما دار ی گردیدنبالش م  یواسه چ دونمیم_

  .یکن ی

حوصله دستم را در هوا تکان دادم و او هم کالفه  یب

 801جنباند .  یسر

  : دمیبا توپ پر غر  دمید را که  باران

رو داد   نی به بابام خبر فوت عمو حس  یبه چه حق_

  ! ؟ی

  : شوک زده نگاهم کرد باران

  ... من...من_

  ! ؟ییدختر دا یآره تو!! الل شد _

  .یکن  یرادمان اشتباه م_



  !؟ یچه اشتباه_

  . دند یهم لرز  یرو  شیبلندم پلک ها  ادیفر از

شده  ختهیروزها اعصاب و روان ام بدجور به هم ر نیا

  . بودند

م را   ین بازو یدر چشمان باران حلقه زد و مت اشک

 . گرفت

ن افتاد که سرخ سرخ  یچشمان مت ی دیبه سف  چشمم

  . بودند

  . از حد گرفته و در هم بود ش یب صورتش

زده ام کرد و   رتیباران ح  یتکان داد اما صدا یسر

  . جمله در ذهنم پر رنگ شود کیباعث شد 

 》 !! ممنوع قضاوت《

  .من خبر فوت عموتون رو به عمو محسن ندادم_

  : ل شد ی به سمت راست متما  گردنم

  گفته !؟ یپس ...پس ک_



ب  نیا  یخانوم که تو  یاز پرستار ها  یکی_

مشغول به کاره، رفت و به عمو محسن  مارستانی

 802گفت .  تیتسل

  .و متعجب نگاهش کردم شرمنده

  : پچ زدم سرافکنده

  .خوام یعذر م_

درون  ین دست  یرفت و مت رونیتوجه به ما ب  یب

  . دیش کش یموها 

سر و وضع آشفته اش  دنیاتاق بابا شدم و با د  وارد

  . حالم بدتر شد

پهلو افتاده بود و با دست سالم اش بر سر  یرو بابا

  : دیکوب یاش م

که از خودم  یقم، کس ی!؟ داداشم، رف شدیچ  ی دید _

ا چرا حس   یبود رو از دست دادم . خدا   کتریبهم نزد 

  رو نی

تصادف  ی!؟ چرا من تویو من رو زنده گذاشت  ی برد

  ! ؟ چرا موندم که داغ برادرم رو ومدیجونم در ن 



  .نمی بب

  : ندینشستم و کمک کردم بنش  کنارش

  .م ین یغم نب گهید  دوارمیآروم باش بابا!! ام _

در   یکرد و من با بغض دائم یتوجه به من ناله م یب

  .شدم شیلباس ها  دنیم مشغول پوش یگلو

  دنین بار پدرم با د  یوارد شد و ا یلچرین با و  یمت

  . او درد دلش سر باز کرد

را صدا زد و او خودش را در آغوش   نیناله مت  با

  . پدرم جا داد

من  یاز ته دل زار زدند و اشک ها  شانیبار هر دو  نیا

  . ختندیم ر  یبر گونه ها  زین

  . کرده بودم دایپ یو حس خفگ دیکش یم ریت سرم

من ن   شدیباعث م نیشدند و ا  ین آرام نم یو مت بابا

  . نتوانم بغض ام را فرو دهم زی

 دندیرس انیص بابا به پا یترخ  یکارها یق یاز دقا بعد

 .803 

  . ن و باران باهم برگشتند و پدرم همراه من شد یمت



  یرا حمل م نیعمو حس  یجنازه  ،ییجلو   آمبوالنس

  من و پدرم ی ها یه و زار  ین بر شدت گر یکرد و هم

  . افزود یم

م، دلهره و اضطراب ام دو  ی دیعمارت که رس  به

  . برابر شد

  . خوردند ی و فغان ها در گوشم زنگ م غیج  یصدا

  : به بابا گفتم رو

زن عمو  نکهی. قرار شد بعد از ا  نیماش  یبمون تو_

  .بهشت زهرا مینا با عمو وداع کردن بر  یا

  : دیدر را کش  ره یدستگ  بابا

  . نم ی خوام برادرم رو بب یمونم منم م ینه نم_

  !!بابا_

اده شود که کمک اش  یبه من خواست پ  تیاهم یب

  . نشاندم اش لچریو  یکردم و رو 

  .دمیعمو همه را د  یجنازه  کنار



ن،   یمع ز،یا و مادربزرگ دن یعمو و لنا، خاله در زن

  ...ن و یمت ،یحام

  !! او  یبرا رمیبم

  .زمیدن یبرا

  . زدیتن عمو انداخته بود و زجه م یرا رو   خودش

و   دمیس از اشک و عرق ام کش  یبه صورت خ یدست

  . شده بود  دهیانگار قامت من هم خم 

  .رفتم زیو دنا سپردم و سمت دن اریرا به دست کام  بابا

بازوان اش را گرفتم تا بلند اش کنم اما مقاومت   آهسته

 : د یغ کش یو از ته دل ج کردیم

 804ش بابام باشم.  یولم کن رادمان !! بزار پ _

  : نشستم و خش دار گفتم کنارش

  . باشه دورت بگردم_

عمارت را غم گرفته بود و خانه   یتمام اهال یچهره

  . به ماتم سرا شده بود هیشب 



ز را بلند کردم و سوار  یدن یبه سخت یق یاز دقا بعد

  .م ی م تا به بهشت زهرا برو یشد  نیماش 

  . گرفت یآرام نم  یکرد و لحظه ا یم یتاب یب زیدن

از  شین خواب ام ب یدر حال انفجار بود و از آخر سرم

 . گذشت یشبانه روز م  کیحدود 

  .دادم رونیکردم و بازدمم را آه مانند ب ی نیف نیف

  .م ی  ستادیقبر ا یرا گرفتم و حوال   زیدن دست

هوش شدن اش   یتا ب یزیآغوشم گرفتم اش و او چ  در

  . نمانده بود

که خانه   یبه قبر  رهیام گذاشت و خ نهیس   یرو  سر

  . زدیپدرش بود، آهسته هق م یابد  ی

 زدینار قبر زار م ن ک یعمو از حال رفته بود و مت زن

.  

عمو را گرفته  کریس پ  یبا چشمان خ  ی و حام  نیمع

  . بودند اما کمرشان شکسته شده بود و توان نداشتند

ن   یو مع یرا کنار زن عمو نشاندم و به سمت حام زیدن

 . رفتم



 ین را گرفتم و بغض ام با صدا یکمر عمو حس ریز

  . شکسته شد یبلند 

در قبر  نیو مع  یرا به کمک حام  نیحس  عمو

را که کنار قبر زانو زده بود در   زیو دن  میگذاشت 

  آغوش

  .دمیکش

  .اش دادم یو دلدار ختمیاش اشک ر یبه پا  پا

  چه سود !؟ اما

و برا   ردینداشت که او را در آغوش بگ یپدر گری د

 805پدرانه محبت به خرج بدهد .  شی

  .م یرا گرفتم و به طبقه باال رفت  نیرادو دست

  یآرام شده بود اما باز هم صدا یبالخره کم عمارت

 دی رسیخانه به گوش م  یاشک و آه از گوشه گوشه 

.  

به اتاق ام که اکنون اتاق مشترک ما سه نفر  دهینرس

  . ارج شدن خ یبود، متوجه باران شدم که از اتاق مت

  : نگاهش کردم یسوال



  !هنوز؟ یداریب_

  : و خجل گفت دیدزد  چشم

داشتن   دیسردرد شد  ین بعد از خاکسپار  یآره آقا مت_

  . قرص و دمنوش براشون بردم هیمنم 

  . دمین کش  ییدر را پا گرهیتکان دادم و دست یسر

  . ش نبود ی ها  طنتیاز ش یدمق بود و خبر  نیرادو

کز کرده بود و آهسته   نیزم  یکه رو زیدن  دنید  با

  . و کنارش زانو زد دیسمتش دو  ختیر یاشک م

  : جا داد و زمزمه کرد زیرا در آغوش دن خودش

  .ینکن مامان  هیگر_

و  ختندین ر  ییپا  یشتر یبا شدت ب شی اشک ها زیدن

  . ن را از آغوشش پس زد یرادو

  . شیاشک ها  دنیبه درد آمد از د  قلبم

 گفتم شیلباس ها ضیتعو نین رفتم و ح   یرادو سمت

:  



ا پس  یپسرم. اگه سرت داد زد  ستیل مامان خوب ن  

  ات زد دلخور نشو . باشه!؟

 806حا_

ک نفره ا   یتخت  یسر تکان داد و رو عانهیمط نیرادو

  ن اتاق کنار تخت دو نفره یدر ا شیکه چندسال پ ی

 . د یدراز کش میگذاشته بود  مان

تابانه فقط م  ینشستم اما او ب  زیکنار دن میدو زانو   یرو

  اطرافش طیست و انگار حواسش به مح  یگر ی

  . نبود

  : را گرفتم دستش

  .زمیپاشو عز_

  . دیکرد و دستش را پس کش یبدخلق

  : هق هق گفت با

  .رادمان دست از سرم بردارولم کن _

  . کردم و باالجبار بلندش کردم ینچ

  با لجباز ی 



  سیاوردم و به سمت سرو  یکرد اما کم ن یتمام تقال م 

  . بردم اش

آب را باز کردم و چند مشت آب خنک به صورتش  ریش

  . دیکه به خود لرز دمیپاش

چشمم   نهیداد و من در آ رونیحبس شده اش را ب نفس

  یبه خودم افتاد که چشمانم سرخ بودند و هاله 

  . اطرافشان را فرا گرفته بود ی اهیس

  . آمد یبودم اما خوابم نم دهیدو روز نخواب  نکهیا  با

را خشک کردم و بعد از خاموش کردن  زیدن  صورت

  .تخت خواباندم اش ی چراغ ها رو 

ام  ان بازوان یاش کشاندم و م کیتن ام را نزد  آرام

  .حبس اش کردم

  :سر انگشت گونه اش را نوازش کردم با

 807.  یبهتره چند ساعت بخواب_

 ! ؟  ادیمگه خواب به چشمم م_

  . عمرم ی شی هالک م  ی نطور یا  یول_



م   یخم شدم و با لب ها دمیاشک اش را که د  قطره

  :مهار اش کردم

بهشته . به خدا قسم اون   ی رادمان. عمو جاش تو  ی 

  نقدریکه تو ا  ستین یهم راض چارهیب 

 نکن زندگ هیگر_

  . یکن تی رو اذ  خودت

  : درد ناله کرد پر

پدرم اشک   یبرا  یرادمان اون پدرم بود !! انتظار دار_

  نکنم !؟ یو عزادار زمینر 

  : قه اش را مهر کردم یم شق  یکردم و با لب ها ینچ

نه که االن  ینداشتم . منظورم ا یمنظور  نیمن همچ _

  چون فردا مردم یبخواب یکن چند ساعت یحداقل سع

  . واسه مراسم عمو انیقراره ب  ی ادیز

  : توجه به حرف من گفت یب

  . م مشهد یرفت یبابام . کاش نم یدلم تنگ شده برا _

  . و جگرم را سوزاند دیکش  یپر درد  آه



 : ه داد ینه ام تک یرا به س  سرش

 بستیم  شهیچشماش رو واسه هم نکهیکاش قبل از ا _

  ...اش. کاش نمیبب  گهیبار د  ه یتونستم  یم

  . و در آغوشم جمع شد دیاش ترک  بغض

من در هم فرو  ی دهانش فشرد و چهره  یرا رو  دستش

 . رفت

 808ام فشردم اش و نوازش اش کردم:  نهیس  به

  . زدلمیداد عز رییتغ  شهیرو نم  ریتقد _

ش آرام شدند و در آغوشم به  یبعد هق هق ها  یاندک

  . کرد یخواب رفت اما همچنان در خواب سکسکه م 

بخوابم اما    یکردم کم یو سع  دمیاش را بوس یشانیپ

  . محال بود

اب چشمان پر صبح بود که بالخره خو  یها  کی نزد

  دردم را ربود اما هنوز چند ساعت نگذشته بود که با

  .شدم داریدستم ب یدادن متوال تکان

که غرق خواب بود  زیتخت و پشت سر دن یرو  نیرادو

  . دادینشسته و مرا تکان م



  : پلکم را بستم و پچ زدم کی

  !؟ی ستی ! ؟ چرا خواب ن شدهیچ_

  !!شو  داریبابا ب_

 ای. ب ی  گیم یچ نمین طرف بب  یا ای!! ب شیه_

  .پسر، سر و صدا نکن بزار مامان بخوابه 

  . بار پشت سر خودم نشست نیو ا  دیچرخ 

 : شد و کنار گوش ام پچ زد خم

  .کار بد کردم هیبابا من _

که مراقب بودم دن  یآرام یو با تن صدا   دمیچرخ  یکم

  : نشود گفتم داریب زی

  ! ؟یچ_

  : دیشدند و نگاه از چشمانم دزد  زانیش آو  یها لب

  . دیببخش _

 809بچه!!  یکرد  کاریخب بگو چ _

  : دست به تخت خواب اش اشاره کرد و بغ کرده گفت با

  .ش کردم  یتختم ج یفکر کنم تو  _



  . را بستم مینگاهش کردم و پلک ها  جیگ

  !! ن را کم داشتم یهم

اش تنش ها و اتفاقات   یشب ادرار لیدل دادمیم  احتمال

  . بد و ناگوار عمارت باشند

 تخت نشستم یکشاندم و رو  رونیرا از آغوشم ب زیدن

:  

  ؟؟ ییببرمت دستشو  ینکرد  دارم یچرا ب _

  : و بغض نگاهم کرد  یبا ناراحت  نیرادو

 شیبه خودم ج  یک دمینداشتم. اصال نفهم ییدستشو _

  .کردم

  : رفتم سیدم و سمت سرو آغوشم بلندش کر در

  .اشکال نداره_

  . کردم ضیش را تعو  یاش را شستم و لباس ها  تن

تخت نشست و  یشده بود، رو  داریکه تازه ب زیدن

 . زانوان اش را در آغوشش گرفت

  : و دستم را سمت اش دراز کردم ستادمیا  کنارش



  . یشد  داریزود ب _

 810.  نمیب  ینخوابم بهتره چون مدام کابوس م_

گرفتم و  شی را که نگرفت، خم شدم و از بازو  دستم

  :بلندش کردم

  . ن ییم پا  یآب به دست و صورتت بزن تا بر هی_

  چش بود ! ؟ نیرادو_

 نگاهش کردم ی  رچشمیآب گرفتم و ز ریش ریرا ز دستم

:  

  . گرفته بود  یشب ادرار_

بچه پرت شد کال . حاال  نی. حواسم از ا  یوا یا_

  !؟ میکن  کارشیچ

  :را شستم و همزمان گفتم صورتش

پزشک   هینطور شد با  ی. اگر بازم همی چ یفعال که ه_

  غ و تنش ین ج یکنم . احتماال به خاطر ا  یصحبت م 

آخر شب بچه  ار یعمارته . گرچه کام  یتو  روزید  یها

  اما همون موقع که تو دنیند  یزیها رو آورد و چ 



  . دیترس  یلیخ  ،یکه از هوش رفت دید  رو

  .براش رمیبم_

  . خدانکنه_

  .م یم رفت ییو پا  میکرد  ضیرا تعو  مانیها  لباس

  . خوردند یجمع شده بودند و صبحانه م  زیدور م اکثرا

و رادو  زیدن  ینداشتم اما برا ییخودم اشتها  نکهیا  با

  .گرفتم یلقمه م نی

  یرفت اما رادو ین نم ییپا  شیاز گلو یزیکه چ  زیدن

  . خورد ین با اشتها م

  شیبود، نشست و برا لچری و  یکنار بابا که رو مادرم،

  . گرفت یلقمه م

  : بعد رو به جمع گفت یاندک

  یوفته تو یشه و ب   لیو زل لیر بدبخت منم عل 

ن رو !! خودش که رفت اما باعث  یحس امرزهیخداب_

 شد شوه

  .خونه



 811تشر زد :  بابا

  من ی فهیخودم بودم . ضمنا، وظ م،یا اطیاحت  یب ی 

ن نداشت . مقصر  یبه حس یتصادف من ربط ایرو  _

 اصل

از داشت  یکه برادرم بهم ن یزمان یبود که تو نیا

  . بودم یکنارش م

  زیم یدر صورت من نشست و آرنج ام را رو اخم

  . گذاشتم

و   اوردیکرد اما مادرم کم ن یبغض کرده نگاه م زیدن

  : پدرم را خطاب کرد

 یاز تو پرستار  دین وسط که با یه ا یمن چ ریتقص _

 کنم! ؟ 

گذاشتم و   یدست شیو کالفه لقمه ام را در پ  ی عصب

  :دم یغر

  !!بسه مامان_

از بابات   یایرو بسه !؟ تو م  یچ ین مامان_چ  

 دوش ی!؟ نه!! همه کارهاش رو یمراقبت کن 



  بدبخته . آخ م

  .... ن که رفتن ات یامرزتت حس یب خدا

و نعره اش   دیکوب  زیم  یمشت اش را محکم رو  بابا

  . به هوا برخواست

ن دمق   ین و مع یافتاد و مت هیبه گر  نیعمو حس  زن

  . شدند از رفتار مادرم

اما در  دیبگو  ی زیبلند شد و دهان باز کرد تا چ زیدن

  بر گونه اش راه یسکوت کرد و قطره اشک تینها 

 . گرفت

تعلل به سمت راه پله رفت و من کالفه تر از هم   یکم  با

  نکنم و مادرم یدستم را مشت کردم تا بدخلق شهی

  .نرنجانم را

  : بغض کرده گفت بابا

 ی تورو به روح مادرت بس کن !! من پرستار نم ایرو_

  درست نکن. من هر دیجد   یماجرا هیخوام پس لطفا 



امرزم بود .  یکردم واسه خاطر داداش خداب یکار

تصادف که سهله!! حاضرم جونمم بدم اما دوباره چشما  

  ی

  . نم  یرو بب بازش

ام را  یشانیحواله پدرم کرد و من پ  یچپ نگاه  مامان

 812فشردم .  کیستر   یمحکم و ه

  .را نداشتم ی ک ی نیا  تحمل

  . باشم زیشدم و از پله ها باال رفتم تا کنار دن  بلند

  ینگاه کردم متوجه ورود تعداد  اطیحپنجره که به  از

  . از اقوام شدم

رفتم اما  ین م  ییاحترام پا یادا یبرا  دیبا اکنون

  . همسرم و حال ناخوش اش مهم تر بودند

  .به در اتاق زدم و منتظر ماندم یکوتاه  ضربه

در را فشردم و با  رهینکردم، دستگ افتیکه در یجواب

  . آرامش وارد شدم

تخت نشسته بود و سرش را بر زانوانش نهاده  یرو

  . بود



  . رقصاندم شی موها انینشستم و انگشتانم را م مقابلش

ش به گوشم  ین ها یف نیبلند نکرد و تنها ف  سر

  . دیرس 

  ! ؟زمیعز_

 . نداد یجواب

لند را اطراف صورتش قاب گرفتم و سرش را ب دستانم

  .کردم

  . ن اش غرق در اشک بود  یدلنش چهره

  .را در وجودم حس کردم ی زیختن چ یر نییپا

اش   فینرم و لط یبر گونه ها اطیدستم را با احت پشت

  . دمیکش

  یو زالل ین به پاک 

  را بیدلفر ی گو

 ُ شدن آن دو یطاقت باران ین لعنت 

 اش قسم که م ی ایبه رنگ در چشما

  . نداشتم



  : زد هق

بابام  ی!! کاش به جا یلیخسته ام...خ  یلیرادمان خ _

 813من ... 

  :فشردم شیرا بر لب ها  انگشتانم

  . !! خدانکنه سیه_

  . و بر زانوان ام نشاندم اش دمیرا کش  دستش

ام  یمشک راهنیام پنهان کرد و پ نهیرا در س  سرش

  . ان انگشتانش مشت شد یم

م بر گونه اش نشستند و تا کنار گوش اش  یها لب

  . دندیلغز

  : تاب به خودم فشردم اش و در گوشش نجوا کردم یب

من  شیاز درگذشت و نبودنت پ  چوقتیه گهید _

دور بودن از تو رو. اگه  ارمیحرف نزن!! من تاب نم 

  هی

اون روز،  ،ی ریدم نگ کشم،یکه من نفس م ییهوا ی 

  منه. درسته که  یروز نابود 

  ...اگه توینباش  روز



م اما تو ه  یچ کاره ا یدست خداست و ما ه  مرگ

ن نقطه ضعف ام دست نزار... من از   یا  یرو چوقتی

  ُمردن

  ... ترسم!! اما یمرگ ام نم و

  . دیم به تنگ آمد و او در آغوشم لرز   یگلو

 :دادم ادامه

 دهیتو بر  ینفس ها نمیکه بب  یوزدارم از ر میاما ب _

  .شدن

باال کش  یشد و خودش را کم  رهیدر چشمانم خ زیدن

  : دی

هر   یرادمان!! ممنون که تو  یخوبه که هست یلیخ_

  چوقت به حال خودم یو ه  یهوام رو دار یطیشرا

  . یکن  ینم  رهام

  : دمیش را گرفتم و بوس  یاز موها یا  تره

  . خوام  یمادرم عذر مبابت رفتار _

 814.  ستیمهم ن_



  . و او در آغوشم جمع شد دمیکش  یآه

  . متمرکز شدند شیلب ها  یرو  چشمانم

  کام گرفتن از یبرا  زدمین له له م  

  یاکنون وقت خوب دانستمیطعم عسل اش اما خوب م  لبا

  . ستین 

ن  یا دیم و با  یدو نفرمان داغ دار و عزادار بود  هر

  .کردم یآتش درونم را هم اکنون خاموش م

اش را  یشان یپ  میدهانم را فرو دادم و لب ها  آب

  : نشانه رفتند

  . کنارتم شهیمن هم_

را تکان داد و نم اشک درون کاسه چشمانش را  سرش

  . با سر انگشتانش گرفت

  .م ین رفت ییبعد پا  یو کم ستادیا

  .اه پوش یس  یپر شده بود از مرد و زن ها عمارت

  . دندیدور تا دور خانه چرخ چشمانم



خاطرات در    خواستیبار برخالف هر بار دلم نم  نیا

  یبا من لجباز  زیشوند اما انگار مغزم ن  یذهنم حکاک

را   زیگذاشته بود که همه چ  یکرد و بنا بر ناسازگار  یم

  . کرد یمو به مو ضبط م

که چند  شیباین و چشمان ز  یبزرگ عمو حس پوستر

  . گذشت یاز زمان بسته شدن شان تا به ابد م  یروز

 یدن

  

شک ا یصدا گوشه ا  یاز جانم که آرام و ب زتریعز ز

  انداخت تا یاش چنگ م  نهیو به س  ختیر یم

  . نفس اش باز شود راه

ان مادر و خواهرش نشسته  یکه م نیعمو حس  زن

  کرد و یم یهمسر اش عزادار یتابانه برا  یبود و ب

 . دادیسر م  ونیش

 یم ییرایپذ  همانانیو دنا که به طور مداوم از م  مادرم

  . کردند



با  یو گاه گدار خواندیکه با شکم برآمده اش قرآن م  لنا

  یخوش رنگ اش، نم چشمانش را م  یب  یدستمال ج

 . گرفت

که بعد از فرستادن کودکان عمارت به منزل  گانهی

  بود و به ستادهیا یپدرش، اکنون کنار در ورود 

  . مردم آمده بود استقبال

و در حال   زیکنار دن  یو گاه گانهیکنار  ی را گاه باران

 815دم.  ید  یدادن به او م  یدلدار

  . چرخاندم اط یرفتم و چشم در ح  رونیب

 یم حس م یدوش ها  یرا بر رو  یاز حد  شیب  ی 

  به جرم یهر شانه ام وزنه ا یبر رو  ایکردم و گوئ 

 ن یسنگ

 ن کی

 ُ . گذاشته بودند ت

 اطیح  یرنگ، چهره  یمشک  یها و بنر ها   پارچه

  بزرگ و

  



  عمارت خاندان اخوان را رو به سرسبز

  . کردند یم تیهدا یو پژمردگ یریدلگ

کنار پدرم نشسته بودند و هر سه با   ین و حام یمت

  . ختند یر یآهسته اشک م  ده،یخم   یقامت ها 

ن به استقبال مردم رفته بودند و چقدر  یو مع اریکام

  نبودند تا رانیخوب که عمو حسام و خانواده اش در ا 

 و پا به پا  نندیبت و داغ بزرگ را بب  یمص نیا ی 

  . درد بکشند ما

  . ستادمین ا یرا باال فرستادم و کنار مع می موها

  

مغزم  یرحم را به انتها  یهمچون خوره و ب افکار

 گفته بود،  تیکه تسل   یر جواب مرد فرستادم و د

  : کردم زمزمه

  !! دین یغم نب_

**** 

  .کردم و به جلو خم شدم  ینچ



قرار  میزانوها  یرا در هم گره زدم و رو  انگشتانم

  : دادم

ن  یبه ناله و نفر  یدوباره شروع کن یمامان بخوا  _

  و اون رو مقصر امرزیخداب  نیپشت سر عمو حس 

  !!رمین االن م یهم ،یبابا بدون تصادف

 : گذاشت زیم  یوان را رو  یل مادرم

  . خوب ترش نکن یلیخ_

 816!  شده؟یچ_

دست و  دی ماه با  کیپزشک پدرت گفته که حداقل _

اد . حاال  ی بهش فشار ن ادیگچ باشن و ز  یپاش تو

  من

 دونمینم   قین که به دق ی. معنجاین دست تنهام ا  ز

نه .  یوضع بابات هم گهیماه د  کیچقدر اما خب تا 

 هیمنم 

باشه و مراقبش  ششیدائم پ دیلنا با  ی باردار خاطر

  ش که برادرش به یهفته پ کیهم از   یباشه . حام



اد چون  یخونه نم یخدا رفت، اصال تو   رحمت

هم  نیه. مت  یگر وفتهینداره و مدام م  ی خاطرات خوب

  که کم

  ... معذبه و ششیهست اما پدرت پ شیب و

  : مامان را گرفتم و گفتم منظور

  . کنم یو کمکتون م نجامیخب من که اکثرا ا_

  : باال انداخت  یشانه ا  مامان

پدرت باشه به   شینفر پ  هی شب ها  ازهیآره اما بازم ن_

  .زایچ  نیرفتن و حمام و ا  س یخاطر سرو

  .دمرا باال دادم و چنگ شان ز می موها

  : ادامه داد مامان

ن عمارت . هم  یا یچند وقت تا بابات خوب شه ب نیا_

  ینکه تو هوا یم و هم ا  یا گهینکه دور همد  یا

  بابات رو

احساس   شتریو با تو ب یباشه تو پسرش  ی. هرچیدار

  .کنه یم  یراحت

  : گوشه چشم نگاهش کردم از



و علت  ی میقد  یکه البد دوباره همون بحث ها  می ایب_

 ! ؟یبکش  شیتصادف بابا رو پ 

  . دمینه نه . قول م _

. تا  زنمیحرف م زیو با دن کنمیباشه . فکرام رو م _

  !!بشه ینم چ یبب

  . تکان داد و من سمت منزل مان رفتم  یسر

اش بود و  یکنترل نیبا ماش  یمشغول باز نیرادو

  . ساکت و خموش بود شهی برخالف هم 

 817. دمیرا ند  زیچرخاندم اما دن یسر

  شیام آمد و دست ها یمن سو دنیبه محض د  پسرم

  . قفل کرد میرا دور ران ها 

 دمیزانو نشستم و کودکم را تنگ در آغوش کش  یرو

.  

 : درآمد شیبه خود فشردم اش که صدا آنقدر

  !!ییآخ له شدم بابا_

  : دمیابروانش را بوس انیم



  .خوامیمعذرت م_

  . اش افتاد فیچرک و کث راهنی به پ  نگاهم

  

خانه که حال و احوال اش خوب نباشد، وضع هم  مادر

  . است نی

  . بعد از فوت پدرش افسرده شده بود  زمیدن

 کین  یم که چگونه در هم ی دید  یچشم خود م به

  . هفته، شکسته و درمانده شده بود

  :ض کردم یرا تعو  نیرادو  یها  لباس

  کجاست !؟ زیمامان دن_

  . خوابه_

  : دیجنباندم که کودکانه پرس یسر

  بابا رادمان! ؟_

  !! جونم_

  . خوامیم  ی قرمه سبز _

  : دندیباال پر  میها  ابرو



 818کجا بود پسر !؟  ی قرمه سبز _

  : دین کوب  یبر زم  پا

  . خوامیم ی شام قرمه سبز  یمن برا_

  !! داشت پسر من یدل خجسته ا عجب

ا   یکه در دل پدر و مادرش و اعضا  دانستیچه م  او

  ! گذرد؟ ین عمارت چه م  ی

 . کرد یم یبود و کودک کودک

  : زدم پچ

  . مامان جون برات درست کنه گمیم_

  . وامخینم_

  :حوصله گفتم یب

  ؟؟ یخوایم یپس چ_

  .خوامیرو م  زیمامان دن  ی 

  قرمه سبز_

  : شدم که معصوم گفت قیدر چشمانش دق کالفه



مامانم   یها   یمامان جون مثل قرمه سبز یقرمه ها _

  .ستنی خوشمزه ن 

  ... گفت یم درست

  . محشر بودند و رد خور نداشتند زی دن یها  قرمه

. قبال هم بهت   ستیحالش خوب ن  یمامان ن،یرادو_

تش نکن تا حال و  ین چند وقت اذ  یگفتم که ا

  احوالش

 819مثل قبال خوب بشه .  دوباره

  : و ناراحت لب زد پکر

  . باشه بابا رادمان_

  .کن یمنتظرته. برو باهاش باز  اطیح  ی مهرسا تو _

  . رفت و من سمت اتاق خواب مان رفتم رونیب

  پیبود و اتاق به خاطر ک دهیتخت دراز کش  یرو زیدن

  کیو نزد  میضخ  یبودن پنجره ها توسط پرده ها

  . ک بود یبه غروب آفتاب، تار   شدن



گرفتم  یسر و صدا به حمام رفتم و دوش آب سرد  یب

  . شوم آرام یتا کم 

  .رفتم رونی و ب چاندمیبعد حوله را دور کمرم پ یقیدقا

  . هنوز خواب بود زیدن

بازوانم   انیو تنش را از پشت م دمیپتو خز  ری ز آهسته

  .جا دادم

  : کرد یخورد و نچ ی تکان

  رادمان!؟_

  :دمییرا بو  فشینرم و لط  ی موها

  ن رادمان !؟ 

 جو _

  ن کجاست !؟ یساعت چنده! ؟ رادو _

مهرساست .  شیاط پ  ی ح یتو نمیغروبه . رادو _

  ؟؟یو خفه کرد  کی اتاق رو تار  نقدریچرا ا 

  هیُچرت بزنم. گرچه همون  هیتونم  ینور که نباشه م_

  یکابوس و خواب ها یهم با کل ک ی ُچرت کوچ 



 رت  

  .همراهه چ

  :را نوازش کردم شی موها

تموم   یه روز  ینحس بالخره  ین ساعت ها یتمام ا_

  کنارت شهیشن. غصه نخور، باشه !؟ رادمان هم  یم 

 820و هوادارته.  مونهیم

  . را آهسته بست شیو پلک ها  دیچرخ 

نه  یس یرا دور گردنم انداخت و سرش را رو  دستانش

  . مرطوب ام چسباند ی

را بوسه  شی به خودم فشردم اش و سر و رو قراریب

  . باران کردم

  . دیکش  یم قیعم یکرده بود و نفس ها  سکوت

  :پچ زدم شی لب ها یرو

  . میحرف بزن  دیبا_

  ! ؟یدرباره چ _



مراقبت از بابا براش سخته و دست  گه یمامانم م _

 . تنهاست

  . کج کرد ینگاهم کرد و گردنش را کم  یسوال

 :دادم ادامه

  . ادیدر م  ییر تو از تنها 

عمارت . هم من مراقب  میبر  یه چند وقت یبهتره _

 پدرم هستم و هم ماد

  :مردد گفتم دم،یبودنش را که د  یو خنث  سکوت

  . می  ری نم یالبته اگه تو نخوا _

  : کرد یاز چشمانم گرفت و نچ  نگاه

  !!پرده بهت بگم یرو ب یزیه چ  یرادمان بزار _

  . جونم_

موافقم و همونقدر مخالف. موافقتم به من پنجاه درصد _

  خاطر پدرت و مادرمه. مخالفتم به خاطر حرف

که  یدونیمادرته. خودت خوب م  یها هیو گوشه کنا  ها

  . زنهیه م  یبهم کنا یوقت شمیم  تیچقدر اذ 



نگاهش کردم و دستم را نوازش وار بر کمرش  شرمنده

 821به حرکت درآوردم: 

. ممنونم ازت که تا االن حرمت  دونمیم زمیعز  دونمیم_

  این  یچوقت بهش توه یو ه  یمادرم رو نگه داشت

که چند بار با    ادتهی. خودت خوب  ینکرد  یاحترام یب

  شهیمادرم حرف زدم و بهش تذکر دادم اما چه م

  .که من رفتم با تو در افتاده ی!؟ از اون روز نحس کرد

  :ازش کردمرا تکان داد و من گونه اش را نو سرش

هر بار و به خاطر من کوتاه  یکرد  یاما تو خانوم _

  نه! ؟ ای می! ؟ بر هی. االن نظرت چ یاومد 

  : دیکش  یآه

  . میباشه بر _

  : بر لبانش نشاندم یکوتاه  ی بوسه

  .زیممنونم ازت دن _

بر لبش  ین یاز چند روز بالخره لبخند کوتاه و دلنش بعد

  . خوش کرد  یجا



  .م یم و وارد عمارت شد  یجمع کرد  یاندک لیوسا

 دیرا در آغوش کش  زیجلو آمد و دن نیعمو حس  زن

:  

  . دخترم یممنون که اومد _

به   یرا نوازش کرد و او لبخند  زیدن  یبازو  مادرم

  . ش زد یرو

  . ن رفتم ییکردم و پا  ریگ  یتاق مان جارا در ا  لیوسا

آمد  یش م  یپوش بودند و کم پ اهیاکثرا س  همه

  . چدی در خانه بپ  یبلند  یقهقهه  یصدا

همه جا  اییو تقر  میشام جمع شده بود  زیدور م  شب

  . را سکوت فراگرفته بود

 یاد  یز یروزها کم اشتها شده بود و غذا  نیا  زیدن

  . خورد ینم

 822بعد تشکر کرد و باال رفت . یکم

رفتن اش را نگاه کردم و قاشق در  ری مس  نگران،

  . ن گذاشتم یدهان رادو

  : سرش را تاسف وار تکان داد بابا



  !!کنهی ن بچه خودش رو هالک م  یاز آخر ا _

  گهیم  شهیو هم  خورهینم یزیبگم! ؟ چ  ی_چرادمان

  . تونم بدم اش یاشتها ندارم . به زور هم که نم 

 ی به حس یلیخ  زیواسش. دن  رمی_بم  نیعمو حس  زن

  . ن وابسته بود

  : کردم و بابا گفت دییتا

حتما   یرادمان خودت باهاش حرف بزن. تو شوهرش_

  شیقلق اش دستته. مجاب اش کن که به زندگ 

اد . به   یما با خودش کنار بو هر چند سخته ا برگرده

  .تون یخاطر تو...بچه تون...زندگ

  . باشه_

  رمیدوش بگ هیاالن کمک ام کن  یندار ی_اگر کار   بابا

  .پسرم

  :و سمت پدرم رفتم ستادمیا

  . اتفاقا کارمیب_

  ییپا  یاز اتاق ها  یکیرا چرخاندم و سمت  لچرشیو

  . بابا آماده کرده بودند، بردم ین که برا 



  : زانو زدم که بابا گفت لچریحمام شدم و مقابل و  وارد

  . شرمندتم رادمان . ببخش من رو باباجون _

  :دمیرا گرفتم و بوس  دستش

 یاج دار یمنه بابا . اگه االن که بهم احت فهیوظ  نیا_

  کار رو بکنم!؟ نیا  ین کمک تون نکنم پس ک

 823:  دیرا بوس م  یموها یرو

  . مرد یزنده باش_

باز کردم و آن را از  یکی  یکیرا  راهنشیپ یها  دکمه

  . تنش خارج کردم

گچ گرفته شده   یبزرگ آوردم و دست و پا  لونینا دو

 سیچ کردم که مبادا خ  یپ لونینا یاش را حساب  

  شوند

  . گچ شان باز شود و

پوش ها را  ریدو نفرمان به جز ز یلباس ها   تمام

  . بغل بابا گذاشتم ریدرآوردم و دستم را ز

 نشاندم اش یکی سرام یسکو یبلندش کردم و رو یکم

.  



  .سرش گرفتم یمتحرک را درآوردم و رو دوش

  . پدرم سوخت تین وضع  ی به حال ا دلم

را پوش  میپدرم، لباس ها   یبرا  یاز دوش کوتاه بعد

  .رفتم رونیو ب دمی

  . هال به خواب رفته بود  یکاناپه ها  یرو  نیرادو

  . در آغوشم گرفتم اش و بلندش کردم آهسته

  .سر و صدا داخل شدم یسمت اتاق مان رفتم و ب  به

 یرونیبا لباس ب  شیلباس ها ضیمشغول تعو زیدن

  . بود

  :ستادم و آهسته گفتم یا متعجب

  ؟؟ ی ریم  ییشده! ؟ جا یزیچ_

لرزان و  یمردمک ها یو چشمانم رو دیام چرخ   یسو

  . اش مات ماندند سیخ 

 یتخت اش گذاشتم و گام برداشتم تا س یرا رو  نیرادو

  . اش شدم نهینه به س 

 824اش را به اسارت انگشتانم درآوردم:  ی بازو



که لباس  یبر  یخوا یم ییجا گمی!! با تو بودم. م زیدن_

  ! ؟ی دی پوش  یرونیب

 : شد و پرخاش کرد یصبع ناگاه

  . برم قبرستون خوامیم_

  . خدانکنه_

  .خدانکنه نداره. دلم واسه بابام تنگ شده_

  : دیاشکش بر گونه اش چک قطره

  . برم سر خاک بابام خوامیم_

  :را نرم چنگ زدم و به خود فشردم اش کمرش

وقت شب؟! بزار فردا  نی دورت بگردم آخه ا زم،یدن_

  .م یریصبح م 

کرد از  ینه ام نهاد و سع یس یدو دستش را رو  کف

  : تنم جدا شود

  .برم دین االن با یمن هم_

 : زد و ادامه داد هق



برم.  دیساعت با نیهم  ین االن، تو یدلتنگم و هم  _

  .ی ایو چه ن  یا یچه تو باهام ب 

  :کردم یو نچ شدمیاش نم  فیحر

  .باشه االقل بزار لباس بپوشم_

.   دیسش کش  یجنباند و دستش را به صورت خ یسر

825 

را به دست مادرم سپردم و سمت بهشت زهرا   نیرادو

  . م یرفت

  یش برا یها یتاب  یکرد و ب  یه م  یمدام گر زیدن

  . پدر مرحومش شروع شده بودند

  . ده بود یفا یب دادمیم  یدلدار هرچه

بلندم  لیش و سب یبه ر یندم و دسترا چرخا فرمان

  .دمیکش

 رین نشست و بلند بلند ز  یکنار قبر عمو حس  زیدن

 . ه زد یگر

  . خت یر  یکرد و اشک م  یم  ناله



  . ختیر یکرد و اشک م  یم  هیگال

 میگلو  ین یغم در دلم النه کرد و بغض سنگ ناخودآگاه

 . را فشرد

  .اش دمینشستم و در آغوشم کش  زیدن  کنار

  یو بر رو  دمیس از اشکم کش  یبه صورت خ یدست

  . کاشتم یاز عرق اش بوسه ا سیسرد و خ  یشانیپ 

  . به سنگ قبر افتاد نگاهم

 گذشت یبودم م دهیکه او را د  یبار نیاز آخر   روزها

.  

  .بودم دلتنگش

  . دنشی...در آغوش کشدنشید  دلتنگ

  : دیسر بر شانه ام نهاد و نال زیدن

رفتم مشهد ...کاش ...کاش   یباباجونم ...کاش نم_

  چرا یین بار کنارت باشم. بابا  یتا واسه آخر  موندمیم

سن   نین موقع و ا  یا ی! ؟ چرا دخترت رو تو  یرفت

  یفقط برا یلعنت  یا یدن ن یا  ی!؟ تو  یکم رها کرد 

  تو جا



  بود ! ؟ کم

بودند تا  یو مرور کوتاه خاطرات کاف زیدن  یها  حرف

  جا خوش میرحم در گلو  یدوباره آن قلوه سنگ ب

  . م شود ی اشک ها  ی 

 رایو پذ  کند

غم نبودنش شکستم و خم شدن کمرم را آشکارا   در

 826کردم .  یحس م

  . را نوازش کردم زیو کمر دن دمیکش  یجانسوز  آه

  . زدیو هق م دیلرز  یآغوشم م در

  .رخاندم و نفسم را آزاد کردمچ چشم

  اهیمطلق قبرستان فقط چراغ در س ی 

فانوس سو سو م  یبه همراه نور تعداد  یاندک یها 

  یکیتار  یول زدندی

  . بود غالب

وقت شب  نیقبرستان در ا  گرانیبه گفته د  دیشا

  . ن گونه نبود یاما ا دیرس  یترسناک به نظر م 



و کم  بیسر تا سر اش را فراگرفته بود و عج  سکوت

  . مرموز بود اما ترسناک نبود ی

ن  یستاد و با آست یا  یبه سخت  زیبعد دن  ی ساعت

و همچون شب اش، نم چشمانش را  ره یت راهنیپ 

  . گرفت

به پا بود که  یاز هجوم آالم لبالب و در آن طوفان قلبم

  .باشم یفقط خدا خبر داشت اما مجبور بودم قو 

  ...خاطر خانواده ام به

  ...خاطر فرزندم به

  ...خاطر او به

  . ام ملکه

 زیآخر را به سنگ قبر پر از گل اش انداختم و دن  نگاه

  .کردم تیخودرو هدا یرا به سو 

  .به سمتش گرفتم یآب  یُرل نشستم و بطر پشت

حرکت کردم که گرفته و پر  زیو من ن دینوش  یکم

  : بغض پچ زد

  .ه ذره شده یدلم براش _



چشمانم لبالب   یکاسه  یدوباره و دوباره در آن دوباره،

  . اشک شدند

 یدهانم مشت کردم و نامحسوس کناره  یرا جلو   دستم

  م گرفتم که مبادا یدندان ها انیانگشت اشاره ام را م 

  . سر باز کند انگرمیبغض عص  دوباره

 827ن حال و روز نداشتم .  یاو را با ا  دنیتاب د  من

  : او نبود گریدلتنگ عمو بودم اما د  زین من

  . آروم باش عشق من_

 چطور آروم باشم؟؟ هوم! ؟_

  !! داشت حق

چ کدام مان   یبود که ما روزهاست ه ی  زی چ آرامش

  . میتجربه اش نکرده ا 

که   یا یتکرار ریو به مسکردم   اریسکوت اخت  ناچار

  .روزها گذرگاه مان بود چشم دوختم نیا

  . حال بود یب  زیدن  دمیخانه که رس  به



 دهیعمارت خاموش بودند و ظاهرا همه خواب  یها چراغ

  . بودند

انداختم و دست د   زیزانوان دن ریشدم و دستم را ز  خم

  .گرم را دور کمرش چفت کردم ی

  .هوا بلند اش کردم یو من رو  دیکش ین یه

کرد  یاتاق مان گام برداشتم و او هنوز سکسکه م سمت

  . دیلرز یو در آغوشم م

م بس است د  یآمد تشر بزنم و بگو یدلم نم  نکهیا  با

  !! گری

کند و  یخودش را خال یحساب  دادمیاجازه م نکهیا  با

  . زدیپدرش اشک بر  یبرا

کرد و کم مانده بود خودش  یم یرو ادهیز  گرید  اما

  . را هم هالک کند

 یب شیبرا  یناکرده اتفاق ییخدا الیاز فکر و خ  اگر

  کردم! ؟ یم  ی افتاد، آن وقت من چه غلط 

  ... گریهزار جور مشکل د  ای

  .کنمی با او صحبت م امشب



حال و احوالش   یکم دیخاطر خودش هم که شده با  به

  . دی ایب را جمع و جور کند و به خودش 

گذاشتم اش و سرگرم  نیزم یم رو یاتاق که شد  وارد

 828اش شدم.  ی  رونیب یدرآوردن لباس ها 

  . بود دهیتخت اش خواب  یرو  نیرادو

اتاق خاموش بودند و تنها آباژور کنار تخت  یها چراغ

  . ن روشن بود یرادو

اتاق   یتو   یمبل راحت یرا رو  زیجلو باز دن  مانتو

  .انداختم و بازوانش را گرفتم

  . ام فشردم اش و گردنم را کج کردم نهیس  انیم

از اضطراب و ب   یداشتم با بوسه و نوازش کم قصد

  . را کاهش بدهم ش ی ها یقراری

دورش  شی بایز  سوانیو گ  دمیرا کش ش یموها  کش

  . ختندیر

را  گرمیچاندم و دست د  یدستم را دور کمرش پ   کی

  . دم گرفتم قیبه حرکت درآوردم و عم  شی درون موها 

 . کردیهق هق م هنوز



لبانم گرفتم که ناگهان به شدت  نیگردنش را ب  پوست

 : تاب ناله کرد یپس ام زد و ب

  !! خوامیرادمان... نه !! نم _

  . شدم رهیدر چشمانش خ دمیاز کار کش  دست

اش  تیاذ  ا یرابطه داشته باشم و  با او خواستم ینم من

  . کنم

  .آرام اش کنم یخواستم کم  یفقط م من

  : گفتم میرا قاب گرفتم و مال  صورتش

  ....خ یاما من که نم _

  : دی حرفم پر انیم

من عزادار   یفهمی. تو نم  خوامیرادمان نم  خوامینم_

هات   زهیچهل روز خودت و غر  یتون یپدرم ام! ؟ نم 

  رو

 829!؟  یکن کنترل

  ینگفته بود، با تن صدا ادیها را اگر با داد و فر نیا

  . آرام و آهسته هم نگفته بود



دوخت   یو م  دیبُر  ینکه زود م  یشدم از ا ی عصب

اما خودم را کنترل   داد،یبه من نم حیو اجازه توض 

  .کردم

  . داغان بودبود و اعصاب اش  ده یداغ د  او

که  یتا روز دمیمن درک دارم و قول م  زدلمیعز_

  کمی خواستم  ی. االن فقط م  امیسمتت ن ی خودت نخوا 

  .کنم آرومت

  : دیخروش  یو عصب  دیام کوب  نهیس  تخت

ن همه  یا ی!! اصال تو از کیگیدروغ م  یدار_

  و با ی!؟ بابام ُمرد اما تو به من نگفت یدروغگو شد 

تهران.  میتصادف بابات از مشهد کشوند  ی بهونه

پوستر بابام قاب شده به  دمیعمارت و د   یاومدم جلو

  در

رادمان .   یگیدروغ م  یوار کوچه . االنم دار ید  و

  !! یتاب یچقدر ب دونمیم  شناسم،یمن تو رو م

م بر   یوند خوردند و آرواره ها یم به هم پ یابروها 

  . فشرده شدند گری کدی



  .تا بتوانم خودم را کنترل کنم دمیکش یبلند م یها  نفس

دستم را آهسته بر دهانش فشردم تا خموش اش   کف

  :کنم

  !! !! گوش بده به من سیه_

  : را به شدت پس زد دستم

  ...خوایدلم نم _

و او  دمیچرخ که بلند شد سمتش  نیه رادو  یگر یصدا

  .دم یو نشسته بر تخت د  انیرا گر

  : در آغوشم تکان خورد و گفت زیکردم که دن  ینچ

رادمان !!   یمن رو درک کن   یتونست  ی م کمیکاش _

 830کاش ... 

ام   یآشفته و عصب زیو سخنان دن نیرادو  یها  هیگر

 . کردند

  .کردم و بازوانش را گرفتم یدندان قروچه ا ناخودآگاه

ن بار  یشدند و ا یدستانم فشرده م انیم  شی بازوها

  . بر خود نداشتم یکنترل 



 او را آرام کنم خواستمیخدا قسم، من فقط م یگانگی به

.  

  : دمیتکانش دادم و خروش کی ستریاز غضب و ه  پر

حرف  کنم،توی من سکوت م  ی!! هر چ گهیبس کن د _

  خواستم باهات باشم. به ینم گمی. م  یزنیخودت رو م

 یکنیم نی . چرا همچ خواستمیقسم نم  نیرادو  جون

 ! ؟ زیدن

ن بار  ین ا ی و رادو کردیو بهت زده نگاهم م  دهیترس

  . م زد  یصدا غیبا ج

ن  یرا که شوکه شده بود، رها کردم و سمت رادو زیدن

  .رفتم

  یمت یو در پس آن صدا دی چیدر اتاق در فضا پ  یآوا

  : ن به گوشم خورد

  رادمان!؟ چخبرتونه! ؟_

ن  یبود و رادو ستادهیهنوز مات برده همان جا ا زیدن

  . کرد یم ه یو گر دیلرز یدر آغوشم م

  : را چنگ زدم می موها



  !!ن . دخالت نکن لطفا یمت ستین  یزیچ_

  :ن را ببوسم یو من خم شدم تا رادو  امدین ییصدا

  .آروم باباجونم نترس_

  !؟ نی دعوا کرد  یی_ بابانیرادو

و نه روح و روان  میدروغ بگو  خواستیدلم م  نه

 831کودک ام را آشفته کنم : 

  بخواب باشه!؟ ریتموم شد . بگ_

  . دیپتو خز  ریرا تکان داد و ز سرش

  :گام برداشتم زیدن  یو سو  ستادمیا

  ...عمرم ...من_

 شیرا بلند کرد و برق اشک درون چشم ها  سرش

  . در اعماق وجودم شد ی زیچ ختنی باعث فرو ر 

بردم تا صورتش را نوازش کنم که  شیرا پ  دستم

  . سرش را چرخاند و با غضب نگاهم کرد

 یاگر او ا رمیمیچه شده بود اما قطعا من م  دانستمینم

  . از خود نشان بدهد یسرد   نگونه رفتار



  :و شرمنده زمزمه کردم مانیپش

سرت داد زدم. خواستم فقط به خودت   خوامیمعذرت م_

  که من ی. گوش بد یو به حرفام گوش بد  یایب 

  خوامیباهات رابطه داشته باشم. االن هم نم خواستمینم

  . من یو آماده باش  یکه تو بخوا   ی... تا هر روز 

که اوضاع  نهیحال بدت رو و تمام تالشم ا  کنمیم درک

  . فقط یو احوالت رو سر و سامون بدم تا بهتر ش 

حال خوب   یبرا یو تالش کن  یخودت بخوا  هیکاف

 . سابق ات

  :کرد و من ادامه دادم یم میتماشا  یخنث  ی 

  خنث

پدرت رو از   دونمی. می دیسخته و االن داغ د   دونمیم_

با نبو  ین زود  یبه ا ی  تونیو قطعا نم  یدست داد 

  د

  ینجور  یاما به فکر خودتم باش !! ا ی  ایکنار ب عمو

  رو نی. خدا عمو حس  یکن یخودت رو تلف م یدار 



و خوشحال ن  ی. اون بنده خدا هم قطعا راض امرزهیب

ن .   ی دینطور خودتون رو عذاب م یکه شما ا ستی

  ضمنا

 زیمن بهت دروغ نگفتم !! در واقع همه چ  زدلم،یعز

 . ومد خبر بد بهت بدم یرو نگفتم چون دلم نم

حرکت نگاهم کرد و سپس   یتمام مدت ساکت و ب  در

  . دیتخت رفت و دراز کش  یسو  ،یچ حرف یبدون ه 

چه   دانستمین توان نداشتم و نم  یاز ا شیب  گری د

  !!کنم

  ضیم فرو بردم و بعد از تعو یرا درون موها انگشتانم

 832.  دمیتخت خواب یبر رو  میلباس ها 

بخش تخت کشاند  نیتر  یخودش را سمت گوشه ا زیدن

  . به حضور من نکرد یو توجه ا

م مشت  ی به سقف بودم و ناخودآگاه دست ها رهیخ

  . شدند

  : کردم یدم و بازدم گرفتم و مدام با خودم تکرار م چند

  !! آروم باش و بهش حق بده_



**** 

شدم که بالفاصله صدا   ادهیخودرو را باز کردم و پ  در

  :دمیباران را شن  ی

  !!ه لحظه یپسر عمه _

دستم جا  یام را ماساژ دادم و کت ام را بر رو  یشانیپ

  . به جا کردم

توانسته   یخسته شده بودم و به تازگ  یلیخ  امروز

  سر و سامان یشرکت را کم یعقب افتاده  یبودم کارها

  . بدهم

بود و تا وارد شدن به عمارت هم  دهیبه من رس  باران

  . م یقدم شد 

  .مزاحمت شدم دیرادمان ببخش _

  : چشمانش در نوسان بودند و زمزمه کردم یرو نگاهم

  !! کنم . کارت رو بگو  یخواهش م_

مونه . قرار  یرابطه با همون صحبت قبل...در زهیچ_

  ... و  یدر حقم بکن یلطف هیشد 



  . زندیدر چه مورد حرف م دانستمیم

چ خورد و  یاش پ یپا یناگهان  یلیآن به طور خ  کی

 833شد .  لیسمت من متما 

  ریرا گرفتم تا از افتادنش جلوگ  شیبردم و بازو دست

  . کنم ی

  . افتدیداد تا ن هیتک و به تن ام دیکش  یخفه ا   غیج

  : زدم پچ

  ! ؟یخوب _

رد نگاهش را گرفتم و به دن   دم،یاش را که د  سکوت

  .دمیرس زی

بود و  ستادهی از ما در کنار راهپله ا یمتر 1۰فاصله  در

  . کرد یبا اخم نگاه مان م

ن  یگذشت و ب یآن شب مان م یاز دعوا یروز  چند

  . مان شکرآب شده بود

ع خودش را   یما گام برداشت، باران سر یکه سو زیدن

  : جمع و جور کرد و از من فاصله گرفت



  شمی!! ممنونت م یکمک ام کن یتون یم یگفته بود _

  ...و من رو یلطف رو در حق ام بکن  نیاگه ا 

  : دیمالحظه غر یشد و ب کینه نزد  یدست به س زیدن

! ؟ نکنه  ادیتو بر م   یاز دست رادمان برا یچه کمک_

  لطف در حقت بکنه و تو رو هم عقد یانتظار دار 

  ! ؟کنه

و باران زبان  میکرد  شیو باران شوکه شده تماشا من

  : در دهان چرخاند

منظور   نیهمچ  چوقتیجان !؟ من ه  زیدن یگیم  یچ_

  ...نداشتم و ندار ی

  : زدتر شد و به باران تشر  یعصب زیدن

! ؟ مادرم راست  ی!؟ من رو خر فرض کرد  یپس چ_

  بودم . اما من احمق یمراقب تو م  د یکه با گفتیم

 ستیخونه خراب کن ن  ه،ین دختر خوب  ینه ا گفتمیم

!!  

  : دمیم غر  یرا گرفتم و از پشت دندان ها زیدن دست



 834با هم .  می زنی اتاق حرف م  یم تو  یبر_

  : را به شدت پس زد دستم

دارم باهات بزنم !؟ حرف  یولم کن !! من چه حرف_

  یتو  یدختره رو چپوند  ن ین االن که ا  یهات رو هم

  !! یزد  ،یبهش لطف کن یخا  یو م بغلت

  !! زیدن ی  ریتند م ی_ بسه دارباران

  . را گرفتم شیسمت باران هجوم آورد که جلو زیدن

سمت رادمان  یحرف نزن !! به چه حق   ی کیتو _

اونقدر خر و نفهمم که اجازه بدم  ی!؟ فکر کرد  یاومد 

  هر

  ! ؟یدلت خواست بکن  یغلط

شده بودم و عضالت صورتم منقبض شده  ی عصب

  . بودند

  . کردند یعمو و مامان متعجب به ما نگاه م زن

  : را به سمت پله ها کشاندم و رو به باران گفتم زیدن



 کنمیه م  یرو توج زی!! خودم دن  خوامیمن معذرت م _

  .دمیح م  یرو براش توض یو همه چ

داشت فرار کند که سمت اتاق   یکرد و سع یم  تقال

  . کشاندم اش

  : در را قفل کردم و تشر زدم میکه شد  وارد

  ! ؟ حالت خوبه؟؟زیدن یبود زد  ییچه حرفا  نیا_

  . بغض نگاهم کرد با

شده   یگرین روزها دل نازک تر از هر زمان د  یا او

افتاد   یه م  یساده به گر یدعوا  ایتشر  کیبود و با 

 .835 

انگار تو حالت  یآره جناب اخوان من حالم خوبه ول_

  نییهورمونات باال و پا  ی. انگار اونقدر   ستیخوب ن 

ن که  مردونه ات بهت فشار آورد یها  ازیو ن شدن

  ... یحاضر شد 

برداشتم و  زیجمله اش، سمتش خ  یفکر به ادامه  با

  . را در چنگم گرفتم شیبازو

  :و غرش وار گفتم دمشیطرف خودم کش به



  ...یجمله ات رو ادامه بد   ین بخوا یبه جون رادو _

دهنم  یتو  ؟؟ی کنیدست روم بلند م  ؟؟یکن یم کاریچ_

  !!تو هم بزن ،ی؟؟ خب بزن !! تو من رو نزد  یزنیم 

  .دادم رونیب  یکردم و نفسم را عصب شیرها

  :را آهسته فشردم میقه ها  یمبل نشستم و شق یرو

  .زدلمیعز  یکنیاشتباه م یدار_

هم گفته بود که چند روز پ  گانهیکنم.  یاشتباه نم _

. دهیپلک  یم یکه دور حام  دهیباران رو د  شی

  خودمم

  گانهی چ،ی. من ه یر نداشته ش 

  یدور و اطرافته اما گفتم حتما کار دمید  یبار چند

 باهات داره و تو مثل براد 

ن دختره اومده تا شما دو تا  یکرده !؟ ا یاشتباه م  هم

  نه کدومتون زودتر از راه به در یرو خر کنه و بب

  .ن یشیم



!؟ فکر  زیدن  ی فکر کرد  یخودت چ  شیبسه !! پ _

 انتیه دعوا برم خ  یاونقدر بچه ام که واسه  یکرد 

  ایکنم! ؟ 

اراده و سست ام که به خاطر نداشتن رابطه   یب اونقدر

  !!من زیبخوابم! ؟ نه عز   گهید  ی کیبا زنم، برم با  

  . یکن یاشتباه م یاالن هم دار ،ی کردیاشتباه م یداشت

  : دنشست و زمرمه کر کنارم

که تو آدم  دونمیچون م  یکرد  انتیتو خ  گمیمن نم_

 . من...من فقطیکن  یکار رو نم نیو ا  یهست یخوب

...  

  : ش نشست یدر صدا بغض

خوام  یبار تو رو از دست دادم رادمان . نم هیمن _

  ندارم یگانه و حام یبه  یدوباره از دستت بدم . کار

 گهید  زارمیخودشونه. من اما نم  یاون زندگ چون

 836م رو از هم بپاشه .  یزندگ یکس

اش محو    یی ایدر یها لهیرا چرخاندم و در ت  سرم

  :شدم



کنم و اجازه هم   ینم ین کار  یچوقت همچ یمن ه_

!  زیمون رو خراب کنه عمرم. دن  یزندگ یکس  دمینم

  ؟

صورتش را پاک کرد و من ادامه   یاشک رو قطره

  :دادم

کنم که   دای کار براش پ  هیباران ازم خواسته بود _

خودش باشه و  بیج  یبتونه مستقل شه و دستش تو 

  کم

شرکت   یخواست تو  یبره . از من و حام نجایاز ا کم

 یچون حسابدار گهیم  یم. حام  یاستخدامش کن 

  خونده

مون  یابدار قبلن حس یسابقه کار داره و همچن  و

مدت به دردمون بخوره . اگر  هی تونهیاستعفا داده، م 

  کارش

و اگر نه عذرش  مشی ریگ  یم  یبود که دائم  خوب

. االن هم واسه همون داشت باهام    می خوایرو م 

  صحبت

  . کرد یم



  : نگاهم کرد شرمنده

  !؟ یگیواقعا! ؟ راست م _

  .قت رو گفتم ین حق یع  زمیآره عز _

ست  یتند برخورد کردم اما دست خودم ن دونمیم_

خ  یا نه ول یبه خاطر مرگ باباست  دونمیرادمان. نم 

  یلی

رفتارم ندارم .  یرو یروزا . اصال کنترل نیبده ا  حالم

  حال خوبم تالش کنم اما داره یبهم که برا یگفت

  . شمیو هر روز بدتر م دهیعکس م جهی نت

  . و در آغوشم افتاد دمی را کش دستش

کردم و کمرش را  ریگ  ینه ام جا  یس ی را رو سرش

  : م قرار دادم یآماج نوازش ها

 زی!! همه چ  شه یقشنگ م  ی لیخ زیهمه چ  یبه زود _

  . گردهیبرم ش یمون به روال قبل  یو زندگ شهیخوب م

مرطوب بر پ  یرساندم و بوسه ا شیرا به موها  دستم

  :اش نشاندم یشان ی

  !ن چند روز؟ یخانومم قهر کرده بود ا_



  : دمیبر لبش د  یلبخند   مچهین

 837قهر نبودم . _

 .دادم هیمبل تک یرا به پشت  سرم

کن چون خودش  یاو نگفته بودم از باران عذرخواه  به

  . چه درست و چه غلط است دانستیم

  : گفتم طنتیش  با

  دلبر !؟ یواسه من ناز کن یخواستیپس فقط م _

  . گرفت یم دم بلند  یگلو ریآغوشم جمع شد و ز  در

ادکلن   نیگفت عاشق ا  یم  شهیبود که هم  ادمی خوب

 . است

م دم و  یگلو ریآنقدر ز  یرا که گاه  ییآمد روزها ادمی

  کرد و یحالم را خراب م  نکهیگرفت تا ا  یبازدم م

مان ختم م   یبه عشق باز شی ها  طنتی ش جهینت  در

  . شدی

توجه به جنجال   یکردم ب   یم کش آمدند و سع یها لب

  .از حضور عمرم لذت ببرم ش،یپ  قهیچند دق



چاندم و خواستم او را که اکنون  یرا دور کمرش پ دستم

  قورت دادن آب یخموش بود باالتر بکشم که صدا

اش توجه ام را به  یدر پ  یپ یو نفس ها  دهانش

  . دش جلب کردخو

  : چانه اش گذاشتم ریز دست

  چت شد !؟_

  : از من فاصله گرفت  یبود و کم دهی اش پر  رنگ

  . ستین  یزیخوبم ...خوبم چ _

  ! ؟یمطمئن _

 . را تکان داد و بلند شد سرش

 838چرا!!  دانستمیبود و نم سردرگم

  : رفت سی سرو  سمت

  .رمیدوش بگ هی رمیمن م _

  .ن ییپا  رمیمنم م زم یباشه عز _

کردم  ضیو اسلش تعو  شرتیت  کیرا با  میها  لباس

  . و وارد آشپزخانه شدم



  . کرد یم  هی کنار مادرم نشسته بود و آهسته گر  باران

  : گفتم شرمنده

زودرنج و  یلیروزها خ  نیا  زی. دن  خوامیعذرم_

رو  زیح دادم همه چ  یشده. من براش توض یعصب 

  دیو فهم

  .اشتباه بوده کارش

  : زد یپوزخند  باران

حرف ها  نیاز ا  ادیپسرعمه . تا امروز ز  ستیمهم ن_

  .تحمل کنم دین به بعدش هم با یاز ا دم،یشن

  یاز بعد اون ماجرا زین دن یبگم واال !! ا ی_چ مامان

  .رادمان و نگار مدام به پسرم مشکوکه

  . فراخ شدند رتیاز فرط ح  چشمانم

  یتا به امروز اصال به من مشکوک نبود و حت  زیدن

  الش از بابت من راحت یامروز اعتراف کرد که خ

  : کنم ینم  انتیکه خ  داندیو م  است

!  دیاریپشت سر زنم حرف درم  یمامان جان چرا الک_

  ! ؟  ستیادم ن ی مشکوک بود که من  ی؟ ک



چپ نگاهم کرد و خواست جواب بدهد که دستم را  مامان

  :باال آوردم و رو به باران گفتم

 ی... با حامیکه خواسته بود  یواسه اون کار _

شرکت واسه  یایفردا ب  یتون یصحبت کردم م

  . مصاحبه

  . خوامیاون کار رو نم گهیست . د  ینه نه الزم ن _

 839چرا؟! _

  نیبهم بدب  زیدن ایتون خراب شه  یزندگ  خوامینم_

  . شه

  : م را بغل زدم یها دست

من مثل لنا و  یوفته !! تو برا ینم ین اتفاق  یهمچ_

اد واسه خواهرم   یاز دستم بر ب  ی. منم هر کارییدنا 

  انجام

.  زیدن یها  یبخاطر پرخاشگر  خوامی. بازم عذر مدمیم

  .ر گذاشته یوش تاث ر ی لی مرگ عمو خ

  . را تکان داد و تشکر کرد سرش

  . رمیتماس بگ  یرفتم تا با حام  رونیهم ب  من



  دنیاط نشسته بود و با د  یح  یتاب تو یرو  نیرادو

  : من ذوق زده گفت

  !!هل ام بده ایبابا ب_

  .را کنار گوشم گذاشتم و سمتش رفتم لی موبا

و  دیغ کش یرا محکم هل دادم که خوشحال ج تاب

  : دیچ یاز پشت تلفن در گوش ام پ یحام یصدا

  جونم؟؟_

  ! ؟یحام   ییکجا_

  . عمارت ومدمیشرکت ام هنوز ن  یتو _

را  شیصدا دادین اجازه نم  یرادو  یو داد ها   غیج

  . خوب بشنوم

  ییپا یتاب را هل دادم و سمت پله ها رفتم و رو  محکم

  :ن پله نشستم یتر ین

  !؟ میحرف بزن  ی  کاریب_

 840شده؟؟  یزیآره. چ _

  : ام را ماساژ دادم و کالفه گفتم یشانیپ



 زیواسه کار، دن زدمیکه با باران حرف م یچند بار_

  مشکوک شده. امروز یمتوجه شده و انگار 

  . مجاب اش کردم یشد ول  دعوامون

  .حساس شده ی ادیز زیبابا!! دن  یا_

. فوت عمو  ستیخودشم ن  ریتقص یآره خب طفل _

  ن بدجور داغونش کرده و مدام خودش رو عذاب یحس

ن به کنار، امروز وسط دعوا گفت که  ی . حاال ادهیم

. فکر کنم   دهیتو و باران رو د  یهم چند بار  گانهی

  بهتره

  شیاون هم سوءتفاهم پ  یکه برا  یزنت حرف بزن با

  یناراحت بود و حت ی لیاد . چون باران امروز خ  ین

  . خوادین کار رو نم یا گهید  گفت

و  نی زبین زن ها چقدر ت  یا یلال اکبر!! حاج_

 یبهم ب  گانهینم  یب ی ناقالن !! من چند روزه م 

  کنه،یم  یتوجه 

  !! ن بود ی بخاطر ا پس



 دین پر ییتاب پا  ین افتاد که از رو  یبه رادو  نگاهم

  . و سمت عمارت رفت

  :و گفتم ستادمیا

تا  یآره. خالصه که بهتره خودت زودتر وارد عمل ش_

  . ونه تون شکرآب نشد ینکرده م ییخدا

  .ی باشه دمت گرم زنگ زد _

  . مصاحبه یبرا ادیبه بارانم گفتم ب یراست_

  ! ؟یندار ی خوبه. کار _

  . نه قربانت_

  .کردم و از پله ها باال رفتم قطع

به گوشم   یبحث و جدل ی عمارت که شدم، صدا وارد

  . خورد

  .تعجب کردم زین و دن یرادو  دنیرفتم و با د   جلوتر

را گرفته بود و رو به او با عصبان  نیدست رادو  زیدن

  : زد ادیت فر ی



ان،   فیو دستات کث  یکنی م یباز  یصد بار گفتم وقت_

 841نخور و حتما دستات رو بشور .  یزیبعدش چ 

  : بغض کرده گفت نیرادو

  !! رفته بود ادمیخب _

 . رفت ادتی یکرد  خودی _ب زیدن

  . یشد  یدوستت ندارم . تو مامان بد  گه ی_د نیرادو

خودت م   یزبونت دراز شده ها !! من برا  ی لی_خ زیدن

 ی فهمیم یه که شد  یانگار نه انگار . تنب  یگم ول ی

  که با

  .یبخور ی زیچ دینبا فیکث دست

  ین گونه با رادو یبودم که ا دهیوقت ند  چیرا ه  زیدن

ن  ین چن یبار بود که ا نی قتا اول  ین بحث کند و حق

  یرفتار 

  . زدیاو سر م  از

پشت شان به من بود و متوجه ام نشده بودند که   هنوز

  : گذاشت شیمادرم از آن طرف سالن پا پ 



ن طفل معصوم  یبه ا کاری بچه ام رو!! چ یدختر ُکشت_

  !؟یدار

 : به مادرم انداخت یم نگاه ین زیدن

  .زن عمو شما دخالت نکن لطفا_

  دخالت نکن! ؟ یچ  ی عنی_

  !!منه نه شما یدهبچه ام به عه تیترب  ی عنی_

  . را گرفتم نیام را ماساژ دادم و دست رادو یشانیپ

  : و مادرم گفتم زیبه دن رو

  . زنمیحرف م نی!! من خودم با رادوگهید  هیکاف_

 سین را به طرف سرو  یدو ساکت شدند و رادو  آن

  .بردم

 842و سپس گفتم:  دیرا بشو  شیکردم دست ها  کمک

!؟ اون به خاطر   یچرا به حرف مامان گوش نکرد _

  ضیموقع مر  هیدستات رو بشور که  گهیخودت م

  . ینش



رفت قبلش  ادمیگشنه ام بود  ی لیبه خدا خ ییبابا_

  . دستام رو بشورم

اشکال نداره. فکر کنم مامان ناراحت شد که بهش _

  !! یدوستش ندار یگفت 

  : گفت یرلبیشد و ز  متاثر

من هنوزم دوستش دارم اما مامان بعد از مسافرت خ  _

 من رو دوست نداره، گهی. اون د  کنهیتم م   یاذ  یلی

  . دونمیم خودم

  : زدم ی لبخند

. قبال هم بهت  نیرادو ست یمامان حالش خوب ن _

  گفته بودم. اون به خاطر بابابزرگ ناراحته و زود

داره. اما هنوزم مثل قبل تو رو دوست  شهیم  ی عصب

  میو کمکش کن  میهواش رو داشته باش  دیمن و تو با

  ! ؟ییدوباره حالش مثل قبل خوب بشه. باشه بابا  که

  .م یرفت رونی ب  گری کدیرا تکان داد و همراه  سرش



رفت تا کنار مهرسا باشد و من به اتاق  ییرایبه پذ  او

  . مان رفتم

بود و با ورود من  ستادهیا  شیمقابل کمد لباس ها  زیدن

  را درون کمد یزیع چ  یهول کرد که سر  یانگار کم

  . داد و در اش را بست جا

  : کج کردم یرا کم گردنم

  شده! ؟ یزیچ_

  : سرش را تکان داد یبار متوال  چند

  کجاست !؟ نی! ؟ رادویداشت  ینه نه !! کار _

کرد شانه  یم یرا مخف ی  زینکه چه چ  یاز ا الی خیب

  : باال پراندم و سمت تخت رفتم یا

 843. کننیم  یمهرساست دارن باز  شیپ_

 یاد کمرم را به تخت فشردم و دکمه ها ی ز یخستگ با

  .ام را باز کردم راهنیپ ییباال

  :هم فشردم یم را رو  یها  پلک

  عوض کنم! ؟ ی دیدست لباس م هی_



و چشمانم را باز  دمیتخت را شن  یفنر ها  یصدا

  .کردم

آن طرف  یرا کنار گذاشته بود و کم  یراحت یها  لباس

  . دیتخت دراز کش  یتر رو 

چشمان بسته    دنیکردم و با د  ضیرا تعو  میها  لباس

 : شدند کیم به هم نزد  ی اش، ابرو ها

  !؟ یبخواب ی خوایم_

  . اد یخوابم م یلیخ_

  مگه؟؟ ی خور یشام نم _

  ین غذا ییپا  یخسته ام . رفت یلیدارم . خنه اشتها ن_

  .ن رو هم لطفا بهش بده یرادو

سرم اهرم   ریشدم و دستم را ز زیخ  میتخت ن  یرو

  :کردم

اومده! ؟ به   شیپ  ی؟؟ مشکل یخوری چرا شام نم_

  امروزه؟؟ یخاطر دعوا

  . ندارم لینه...فقط م_



  !! دورت بگردم یش یم  فینطور که ضع  یآخه ا_

  : شود دستم را گرفت کمینکه نزد  یا بدون

  .رادمان یممنون که به فکرم_

  : را به پشت دستش چسباندم و گفتم لبانم

 844گفت !!  یزیه چ  یامروز  نیرادو_

  :نگاهم کرد و من ادامه دادم یسوال

من رو دوست نداره و از بعد  گهیگفت مامان د _

  . کنهیم  تم یمسافرت اذ 

 : را با درد بست شیپلک ها  زیدن

روزا عذابش  نیا  یلیواسه بچه ام !! خ  رمیآخ بم _

  ... دادم خدا من رو مرگ ب

  . ساکت اش کردم می جلو رفتم و با لب ها  عایسر

  : همان فاصله پچ زدم در

  .یقرار شد تکرار نکن  گهی!! د  شیه_

  : لبالب اشک بودند  چشمانش



  رادمان من بد شدم مگه نه !؟_

 یا نی!! من و رادو  ینه نه اصال!! تو هنوزم مثل قبل_

  که زودتر میکن  یو بهت کمک م میکن  ین رو درک م

  . خوب شه  حالت

اش را غرق بوسه کردم که در اتاق به  یی ایدر چشمان

  . صدا درآمد

  نیتن اش بلند شدم و نشستم که رادو  یاز رو   عایسر

 . وارد شد

  . تخت نشست یآهسته جلو آمد و رو  یقدم ها با

  : را گرفت و کودکانه گفت زیدن دست

اذ   گهید  دمیمن رو! ؟ قول م  ی بخشیم  زیمامان دن_

. من دوستت یتت نکنم و کمکت کنم زود خوب ش ی

  دارم

  .دوستت ندارم گهیگفتم که د  یخدا. الک به

و پسرمان را پر  دیهمسرم چک  یاز گونه  یاشک قطره

 845اش فشرد :   نه یمهر به س 



دوستت داره ها  یلیخ  یپسرم. مامان ریقربونت برم ش_

  ی کنیو کمک م  یکن  ی!! ممنونم ازت که درکم م 

  . خوب شم مهربونم زود

به   یچشمک  طنتیو با ش دیگونه اش را بوس نیرادو

  . من زد که لبخندم جان گرفت

  : را سمتش دراز کردم دستم

  . م یم شام بخور  یپاشو بر_

  : به مادرش گفت رو

  ! ؟یمامان یی ایتو نم _

  . ستی_نه مامان جونم گشنه ام نزیدن

را تکان داد که در آغوشم گرفتم اش و سمت در  سرش

  .م یرفت

کرده  یاز من مخف  زیکه دن ی زیچ ی ادآوریبا  ناگهان

  . شد ختهی ام برانگ  یبود، کنجکاو 

  : برگشتم سمتش

  ! ؟زیدن_



  . زم یجونم عز _

  کمد !؟ ی تو  شیبود انداخت  یچ_

  : دیلرز شی و صدا دمیرنگش را د  دنیوضوح پر  به

رادمان  ستی. االن حالم خوش ن  ستین  یخاص زیچ_

  .م یکن ی فردا درموردش صحبت م

  ش اومده!؟ یپ یاالن بگو . مشکل نیفردا چرا هم  _

کرد که دستش را رها   یمتعجب نگاه مان م نیرادو

 846کردم و سمت کمد رفتم. 

  : شد کمیکرد و از پشت سر نزد  ینچ زیدن

  .م یزنیا حرف مرادمان االن حوصله ندارم فرد_

رنگ و  دیشدم به جسم سف  رهیکمد را باز کردم و خ  در

  . کمد بود یقفسه ی انهیکه در م  یکوچک 

  یپلک زدم و دهانم را باز کردم اما حرف یناباور   با

  . نداشتم بزنم

و   ستادین ا  یکه دستش رو شده بود، کنار رادو زیدن

 : گفت



مادرجون شام بخور تا  شین پ  ییتو برو پا  زمیعز_

  . ادیب  ییبابا

  . ن رفته است یدم رادو یفهم  دمیدر را که شن یصدا

  . را در چنگم گرفتم ءیدراز کردم و ش دست

  . وصف بود رقابلیاحساس غ  کیآن لحظه ام  حس

  . یذوق و ناباور ،ی به خوشحال  هیشب  یزیچ

  . کج کردم یو سرم را کم دمیچرخ  زیبه دن رو

خند   یو ناباور  رتیو من با ح  دیاز چشمانم دزد  نگاه

  :دمی

  !!ن خوابه  ینگو که ا_

  : دیبه شانه ام کوب  یکرده جلو آمد و مشت  بغض

  !! ته . شاهکار توئه ی...واقع  ستی خواب ن_

  . دمیوار تر خند  وانهیبار بلندتر و د  نیا

  !! شدینم  باورم

ز  ی کی نیا  ،یمنف  ین همه خبر و انرژ  یا انیم

 847خوب و خوشحال کننده بود .  ی ادی



 :زدم و سرم را تکان دادم قهقهه

  !! شمی!! نگو که دوباره دارم بابا م زیدن_

  : دیدار خند   بغض

  . وونه ید  یشیبابا م  ی دوباره دار_

چک درون چنگم و دو خط قرمز  یب یبه ب  گرید  بار

  . شدم رهیاش خ یرو 

  . داشت تینبود و واقع خواب

 یچ گاه حت یه  نکهیبود، با ا  یناگهان یل یخ  نکهیا  با

  . داشت تیکردم اما واقع یفکرش را هم نم 

  .دوباره پدر شده بودم من

ن بازوانم فشردم  یبرداشتم و محکم ب زی خ زیدن سمت

  .اش

  : را چنگ زد راهنمیپ

که  یگفتیخوردم. خودت هم م یرادمان من قرص م_

  چطور دونمی. واقعا نم یحواست هست و مراقب 

  .... ش باردار



  . بر لبانش فشردم قی م را محکم و عم  یها لب

 یم نشاندم اش و پ یپاها  یتخت نشستم و بر رو   یرو

  .از او کام گرفتم یدر پ

به عقب هولم داد و نفس نفس زنان جدا شد که  یکم

  :شکمش گذاشتم  یدستم را رو

. چرا بهم   رمی میدارم م یدورت بگردم . از خوش_

  ین فسقل  ی وجود ا یکرد  ی!؟ چرا ازم مخفینگفت 

  رو! ؟

ا  کردمیحالم اصال خوب نبود رادمان . فکر م دونمینم_

  داخواستم فر یتست اشتباه از آب دراومده. م نی

  . شد بهت بگم  یبدم اگه علن شیآزما برم

  ر رادمان !؟ 

 848چرا عم  شیآزما_

م که   یکرد  اط یاحت  یل یآخه هنوز مشکوکم . ما خ _

ن رابطه مون هم مال قبل از  ی. آخر  می بچه دار نش 

  فوت

  .بابامه



  !؟ یهات چ یود  یپر_

  : دیگز لب

  .عقب افتادم چند وقته_

  :دم یاش را بوس  قهیو شق  دمی خند

به تست د  ازیمشخص شد و ن  زیهمه چ  گهیخب د _

م اما  ی. درسته قبول دارم مراقب بود  ستین  یا گهی

  نیا 

  !! فرستن یرو که پس نم  هی. هد  زیخداست دن هی هد

اما لبخند غم دارش دلم را   دی را تکان داد و خند  سرش

  . لرزاند

  : بغض گفت با

کوچولو رو فرستاده تا حال همه مون  نیخدا ا  دیشا_

  .دل مون سبک تر شه یرو بهتر کنه و داغ رو 

  . نطورهیقطعا هم _

  : را نوازش کردم زیرا کج کردم و شکم صاف دن  سرم

  !؟ ییآره بابا _



ه داد اما ناگهان به شدت  یسرش را به گردنم تک زیدن

  رفتن به یبود برا  رید  گریعق زد و اکنون د 

  !! سیسرو

  ختهیر مانی هر دو یمعده اش بر لباس ها  اتی محتو

  در آغوشم بلندش کردم و به حمام عایشدند و من سر 

  . اش بردم

 849.  زدیو با دست پس ام م زدیعق م  یدر پ  یپ

نگاهش   یو با نگران دمیمشت آب به صورتش پاش چند

  :کردم

  !؟ یچت شد !؟ بهتر_

  : دیرا تکان داد و نال سرش

  .سوزهی. معده ام م رمی میدارم م_

  !؟ ارته یآخه !؟ و  یشد  یچ_

ا  گهیببخش گند زدم به لباسات . رادمان توروخدا د _

  ادکلن حالم رو خراب نیا  یادکلن رو نزن. بو  نی

  .ده یبهم دست م  دیو حالت تهوع شد  کنهیم



  !!اش  حهیاز را ومدیتو که خوشت م  یول_

  . تحملش کنم تونمیاالن فرق داره. نم _

مان را درآوردم و کمکش کردم دوش بگ  یها  لباس

  : ردی

 دیرنگت پر  نیهم واسه هم  شیپس چند ساعت پ _

!!  

 : کرد  دییرا تکان داد و تا سرش

 یلین که خ یواسه رادو میرادمان برخالف باردار_

 نیا  زنمیار نداشتم، حدس م  یو ادیراحت بودم و ز 

  بار

 یب  ،یباشم . حالت تهوع، پرخاشگر  تیاذ  یلیخ

  .ییاشتها

 : کردم و از پشت در آغوش گرفتم اش ینچ

  !! نباش یچیمن کنارتم ...خب ! ؟ نگران ه _

  : داد و لب زد هیرا به شانه ام تک سرش

  .یخوب  یلیممنونم ازت . تو خ_



و دوباره  دمیان لبانم کش یم قیگردنش را عم  پوست

 850خوش کرد .  یبر لبم جا یلبخند 

**** 

تخت خواب بلند اش کنم اما  یرا گرفتم تا از رو  دستش

  : نق زد

حالت  ستیول کن دستم رو !! گشنه ام ن نی جون رادو _

  . بخورم ی  زیچ تونمیتهوع دارم نم 

م  فی!! ضع  شهیکه نم   ینطور یمن ا زیآخه عز_

. به فکر   ینخورد  یزیشب هم که چ  ی. د  یشی

  خودت و اون

  . کنهیم هیباش که داره از وجود تو تغذ  یمعصوم طفل

  .م ین رفت ییو کسل بلند شد و پا  لیم  یب

  یزیچ  زیدن  یعمارت درباره باردار ی به اهال هنوز

  . مینگفته بود 

 یلقمه م شین نشسته بود و او برا یکنار مت نیرادو

 . گرفت

  .م یر گفت  یو به همه صبح بخ  می نشست



خودم دست جنباندم و   نیخورد بنابرا ینم یزیچ  زیدن

  . گرفتم یلقمه م  شیبرا

  : کرد ینچ

  . تونم یرادمان نم_

م !! همه شون رو م   یندار خوامیتونم و نم ینم_

  . دمتیوگرنه به زود م  یخور ی

وارد شد و کنار  ین با قابلمها یکه مع دینکش  یطول

 : لنا نشست

  !!تون یسفارش نمیلنا خانوم ا  دییبفرما _

  . با ذوق تشکر کرد و درب قابلمه را برداشت لنا

بر لبم  یکله پاچه شگفت زده شدم و لبخند  دنید  با

 . نشست

 851صبحانه واقعا محشر بود .  یپاچه آن هم برا کله

با ولع شروع به خوردن کرد و قابلمه دست به دست  لنا

  یبد  یکنارم با صدا یکه ناگهان صندل دیچرخ یم

  . افتاد



که سمت  دنشیو با د  دیچرخ زیبه شدت سمت دن  سرم

  . ستادمیبود، ا دهیدو  سیسرو

  یشدم اما صدا سیتند کردم و پشت سرش وارد سرو پا

  . زن عمو و مامان به گوشم خورد

  دختر؟؟ نیخدا مرگم بده. چش شد ا   یعمو _وا  زن

م فقط زن  یدونیکه ما م ییبگم واال تا جا  ی_چ مامان

زنه. البته به جز لنا   یکله پاچه عق م  ی  حامله با بو

  که

تا االن فقط داره کله پاچه   شیو از اول باردار استثنائه

  . خورهیم

کال از کله  زی عمو _نه بابا حامله کجا بود ! ؟ دن  زن

 زدیکه به  یسفر   ستین ادتیاد . مگه  ی پاچه بدش م

  میرفت 

  ! ؟رو

  . شدم کشیو نزد  دمیرا نشن شانیصدا گری د

باال آوردن   یبرا   یزیو چ زدیعق م یدر پ  یپ زیدن

 . نداشت



  !! بود یاش خال  معده

اش و کمرش را نوازش   دمیپشت در آغوش کش  از

  .وار ماساژ دادم

  . حال بود یدر چشمانش حلقه زده بود و ب اشک

  :دمیخنک را باز کردم و چند مشت به صورتش پاش آب

  مگه نه! ؟ یتیاذ   یلیدورت بگردم من خ _

  . به خدا رمی میدارم م_

او را با ا  دنیبه درد آمد و به خدا قسم من تاب د  قلبم

  . حال زار نداشتم نی

  : بدون فکر گفتم یلحظه ا   یبرا

سقط اش  یاخویم  ،یتیاما اگه اذ  ادیدلم نم  نکهیبا ا _

 852م! ؟  یکن

  . شد رهیرا بلند کرد و در چشمانم خ  سرش

  : گفت ناباور

  ! ؟یچ_

  !! گمیمن به خاطر خودت م_



خودم رو بکشم !؟ پس انسان  یبچه  یخوا یتو ازم م_

  کجا رفته! ؟ رحم و مروتم کجا رفته! ؟ تمی

  :را قاب گرفتم صورتش

  . گمیخودت م یاما برا   ادیقربونت برم منم دلم نم _

 رممینه نه اصال!! حرفشم نزن رادمان . من اگه بم_

  . وفتهیبچه مون ب  یبرا یاتفاق دمیاجازه نم 

  . باشه آروم باش_

  .م یرفت  رونیاش را فشرد و ب یشانیپ

  : را خطاب کرد زین زودتر از همه دن  یمت

  !؟ مارستان یب  می بر  یخوایحالت خوبه؟؟ م_

  . _نه خوبمزیدن

  .را گرفتم و آهسته فشردم دستش

  .دادم نانیکرد و با چشمانم به او اطم  نگاهم

  : عمو گفت زن

چند مدت .   نیا  یشد  فیضع یلیدورت بگردم مادر خ_

853 



  : دیزد و مادرم مشکوک پرس  یجان  یلبخند ب زیدن

  !؟ ینکنه حامله ا _

د و خواست پاسخ دهد که من سرفه ا مات اش بر زیدن

  . کردم یمصلحت ی

  :مقدمه گفتم یجلب شد و ب میبه سو   تیاکثر  توجه

  .بارداره زیدن_

شد و سپس لنا با  ریفراگ  یلحظه ا  یبرا  سکوت

  : دی پرس یناباور 

  ! ؟ واقعا! ؟یچ_

  . زد یسرش را تکان داد و خجل لبخند  زیدن

  !! _مبارکه مامان

  . ممنونم مامان_

  : را گرفت زیدست دن  بابا

  . باشه عمو ریقدمش خ_

ن   هیگفت و بق  کی عمو با اشک درون چشمانش تبر زن

  .نطور یز هم  ی



و  یعمارت از فوت عمو انتظار شاد  یخاطر ناراحت به

  که فوت عمو را به طفل نیسرور نداشتم اما هم 

دادند و او را بد قدم خطاب   یربط نم  زیبطن دن  درون

 854م ارزشمند بود .  یکردند، برا ینم

  . نداشت یریتقص  نیجن  نیا

  .ن و لنا یطفل ما و نه طفل مع نه

ن کره  یکه در ا دانستندیگناه بودند و چه م یدو ب  هر

  گذرد !؟  یچه م یخاک

  : کرد رو به من گفت یج ما را نگاه م یکه گ نیرادو

 شده! ؟ ضیمامان مر ییبابا_

  : را مرتب کرد شیو موها دین آرام خند  یمت

 ین  هی گهی جون، مامانت قراره چند ماه د  یینه دا_

اره. مثل عمه  یب ایخوشگل برات به دن یکوچولو  ین

  لنا

  . ادیم ایبه دن  گهیاش چند وقت د  ین ین  که

و  دیش را به هم کوب  یذوق زده دست ها نیرادو

  : رفت زیسمت دن



  آره مامان! ؟_

  یدورتر رو  یکله پاچه اکنون کم  یکه بخاطر بو زیدن

  ش نشاند ی مبل ها نشسته بود، بلندش کرد و بر پاها

  : و گفت اش

  .آره دورت بگردم_

  ! ؟کنهیم  یاومد، با من باز ایبه دن  یوقت_

  . اوهوم_

 یبعد به همراه  یگم شد و کم زیدر آغوش دن خوشحال

  . رفتند رونیب  گریکد 

  : ن رو به من گفت یمت

 ! ؟  میحرف بزن  شهیرادمان م _

م که  یدورتر از جمع نشست یتکان دادم و کم یسر

 855گفت :

از دست دن   یلی. باران خ  دمیرو شن  ریاتفاقات اخ _

قتش من و  یبه خاطر رفتارش ناراحت بود . حق زی

  باران



  نیا  زیدن  دمیشن یو وقت  میشد  قیبا هم رف  یکمی

  تییحرف ها رو بهش زد ناراحت شدم. درسته دختر دا

  یسخت ی  لیاما باران خ شیشناسیهست و خودتم م  

 و اصال دهیکش

  که بخواد خونه و ستین حرف ها ن  یا آدم

  .ه رو خراب کنه یبق یزندگ

دست خودش نبود به خاطر   زیاما دن نی مت  دونمیم_

  کرد . من یم یحساس شده بود و پرخاشگر  شیباردار

  . کردم یاز باران عذرخواه  خودمم

  زیدن یخالصه خودت هوا گهیآهان درسته . باشه د _

  اش حساس شده هیروح یلیرو داشته باش االن خ 

  . حتما

و   زیرفتم تا کنار دن  رونیبعد ب  یکردم و کم دییتا

  . باشم نیرادو 

**** 

 ادهیاط پارک کردم و پس از پ  یح ی را تو نیماش

  . شدن سمت در شاگرد رفتم



را از  فشید و ک  یایب  رونیب  زیکردم دن کمک

  . دستش گرفتم

برآمده بود نگه  یدستش را حائل شکمش که کم  کی

  . م یداشت و سمت منزل خودمان رفت

و  شدیاش م  یوارد ماه چهارم باردار گریروز د  چند

  . مشخص شده بود یطفل مان تا حدود   تیجنس

  !!پسر

ته دلم دوست داشتم که فرزند دوم مان دختر  نکهیا  با

  . نگونه بود یباشد اما مصلحت خدا ا

داشت و  اریاز بوها و غذاها و  یهنوز هم به بعض زیدن

  کرد که بعد از ورود به ماه ی نیب  شی پزشک اش پ

  . شوندین عالئم کمتر و رفع م  یا ،یباردار  چهارم

 مان،یلباس ها  ضیو پس از تعو میخانه شد   وارد

  .مشغول پختن شام شدم

کردن و سرگرم  ین مشغول باز  یدر اتاق رادو زیدن

  . کردن او بود



شان شدم .   رهیدادم و خ  هیوار تک یلبخند به د  با

856 

و  دی ایرا شکر توانسته بود با فوت عمو کنار ب  خدا

سابق   ی هیاما روح  شدی اوقات دلتنگ م یگرچه گاه

  اش

  . به دست آورده بود را

به مطب نرود و کار سنگ   مانیشد تا پس از زا  قرار

  . خانه انجام ندهد نی

 اسباب باز  نیماش  ز، یآتش دن ی 

ن  یکه رادو ینگ یرا حرکت داد و در پارک ینشان

  ساخته بود، متوقف اش

 . کرد

 زودتر از او متوجه من شده بود و با ذوق گفت نیرادو

:  

  ! م؟ یکن یباز  ییسه تا یاومد   ییبابا_

  : گفت انهیو موذ  دیسمتم چرخ  زیدن



شام  دیسرش شلوغه با  تیینه مامان جونم . بابا_

  .کنه یباهامون باز تونه  یدرست کنه نم 

  .نشستم زیجلو رفتم و پشت سر دن خندان

بوسه  شیخرمن موها  یرا در آغوش گرفتم و رو تنش

  : کاشتم یا

  !!شما فقط امر کن عروسک_

  . ه داد ینه ام تک یزد و به س ی لبخند

پا  یرو  نیشکمش لغزاندم که رادو  یرا رو انگشتانم

  شکم یام نشست و دستش را کنار دست من بر رو ی

  : گذاشت و گفت زیدن

  خوابه! ؟ ین ین_

  . دارهی_نه قربونت برم بزیدن

 857خوره؟؟  یپس چرا تکون نم_

داداشش گوش م  یداره به حرف ها  دی_خب شا رادمان

  .دهی



  زیدن  یشکم برآمده  یزده سر بر رو جانیه  نیرادو

 : گذاشت

  ! ؟یشنو  یمن رو م یصدا! ؟ ین ین_

  . زمیعز  شنوههی_مزیدن

به   یداداش یده!؟ اصال ک ی_ پس چرا جواب نم نیرادو

  کنم! ؟ ین باز  یکه من باهاش ماش ادیم  ایدن 

  .گهی_چند ماه د رادمان

 یلب ها  همانیبعد نام من م  یساکت شد و کم نیرادو

  . شد زیدن

  رادمان!؟_

  !! جون دلم_

  !؟ میبزار یاسمش رو چ _

  : مداخله کرد نیرادو

  م! ؟ یرو َبتَمن بزار ین یاسم ن شهیمامان م_

  . دیهم بلند خند  زیزدم و دن  یا قهقهه



پسرم . اسم تورو من انتخاب کردم .  ریبتمن !؟ نه ش َ_

  .کنهیرو مامان انتخاب م یاسم داداش

  : م محو شد و گفت یدر چشم ها زیدن

  !! امیت_

 858نگاهش کردم:  جیگ

  ! ؟یچ_

به اسم من و تو  یچ ربط یم!! درسته ه یچشم ها  ی 

  و

به  یپسرمون !! به زبان لر  یه برا یاسم قشنگ امیت_

 معن

ن اسم رو دوست دارم و  یا یلینداره اما خ  نیرادو

  .کنمیچند وقته بهش فکر م 

عز  یه. هرجور تو دوست دار یی بایواقعا اسم ز _

  .زدلمی

م تا شام  ی برو نییتکان داد و کمکش کردم پا یسر

  . میبخور



غذا   یبرا  کردیم  یکم اشتها شده بود و بدقلق زیدن

  .خوردن

 یرا بعد از خوردن شام به اتاقش بردم و رو نیرادو

  .تخت خواباندم اش

به خاطر  زدمیاتاق خواب مان بود و حدس م یتو  زیدن

  به زور شام به خورد اش داده بودم، از دستم نکهیا

  . و دلخور باشد یشاک

  . کرد یتخت نشسته بود و شکم اش را نوازش م یرو

دادم برهنه   حیترج  ز،یی پا  یهوا  یخاطر سرد  به

  . دمیپوش ی شرتیام را درآوردم و ت راهنی نخوابم و پ

هنوز هم  زیاما دن دمیتخت دراز کش یزدم و رو مسواک

  . دادیبه توجه به من آهسته شکم اش را ماساژ م 

  .دمیسرم اهرم کردم و رو به او چرخ  ریرا ز دستم

 یبار عذاب وجدان نیلبم به سمت باال کج شد و ا  گوشه

  راحت بود که اگر به اجبار غذا المینداشتم چون خ 

  . خورد اش دادم، به خاطر خودش و پسرمان بود به

  . وسکبغلم عر ایب_



  . ام جا خورد و چپ نگاهم کرد یلحن دستور  از

زدم و به آغوشم اشاره کردم که رو گرفت و   ی شخندین

  : گفت

رفته من  ادتینکه  یرادمان!! مثل ا یچقدر رو دار_

 859از دستت دلخورم !؟ 

او را به آغوشم  اطیو احت   متیشدم و با مال زیم خ  ین

  : دعوت کردم

که به  نهیام ا  فهینرفته ُعمرم اما من االن وظ  ادمی_

  . بچه ام محبت کنم

به بهونه   یدستت افتاده رادمان خان!! ه  یخوب گزک _

  ن بچه، راه به راه من رو بغل یمحبت به ا  ی

  !! یکنیم

بم و  یرا به پشت گوشش راندم و با صدا شی موها

  :خمارم گفتم

عالوه بر تو، به  تیبهونه کجا بود؟! من از اول باردار_

  .بچه ام هم محبت داشتم



سرم را باال آوردم و رو به شکم برآمده اش پچ   سپس

  :زدم

  ! ؟ییمگه نه بابا _

  ... گهیم ه،یشاهدت ک  پرسنیعجبا !! از روباه م  _

  : دمینگران پرس دمیه د را ک  سکوتش

  !؟ ی شدیچ_

  !! تکون خورد_

حرف   یرو  دییبفرما !! قربون پسرم برم که مهر تا _

  . باباش زد یها

  یرفع دلخور  یاش شدم و برا کینزد  شتریبار ب  نیا

  :کنار گوشش زمزمه کردم

. اگه سر شب به زور غذا به زیدلخور نباش ازم دن _

  واسه خودت بود که ضعفخورد ات دادم اول 

  . بشه تیدوم واسه بچه بود که تقو  ،ینکن

  . در آغوش مردانه ام گم شد شتریتکان داد و ب  یسر



از خودم به فکر او و پسران مان  شتری روزها ب نیا

  .بودم

 یممنوع نکرده بود اما تاک مانیرابطه را برا  زیدن دکتر

  .م یکن اطید داشت که احت

اش درآمده بود و پس از مراسم چهل   لهیهم از پ زیدن

 860کرد .  دایعمو، خودش به سمتم کشش پ 

  : مچ ام را گرفت د،یکمر اش لغز یگود  یکه رو دستم

  !! فقط بغل یگفت_

 یمتر  یلیلباسش رد کردم و در م  ریرا از ز انگشتانم

  : لبش پچ زدم

ه،  مثل بوس یا گهیبغل از نظر من شامل مخلفات د _

  . شهی هم م طنتینوازش و ش  

ترسم . ممکنه واسه بچه  یرادمان ادامه نده لطفا!! م  _

  .خطرناک باشه 

کوچولو ش   هیست . ضمنا  یدکترت گفت خطرناک ن_

  !!دلبر خورهی بر نم ییکه به جا یطونی



نه  یو سرش را به س دیشکمش کش  یدست رو  زیدن

  : ام چسباند

کنه،  ییکارا  هی خوادیباباش م دهیعشقم پسرمون فهم_

  . کنهیداره اعتراض خودش رو اعالم م

  : کردم یزیر  اخم

  !! خودیب_

شدن عشق و  دارتریباعث پا کنمیکه من م  ییکارا نیا

  شه و اون حق دخالت یمامان و باباش م  یرابطه 

  .نداره

  : دیشد و خند  متعجب

عجب !! اونجا که به نفعت بود قربون صدقه اش رفت _

  !؟ ی زنینجا که به ضررته بهش تشر م یا ،ی

  یتخت فشردم و با احت یرا رو   شیشانه ها  ینرم به

  : افکندم مهیتنش خ یاط رو

ن   یهم دیجوجه نبا  نی!! ا الیخ یضرر رو ب اینفع _

 .بندازه یین من و تو جدا  یب یاول کار



ان لبانم جا دادم و سوزان  یرا م شی شدم و لب ها خم

  م به حرکت یکه انگشتانش را درون موها دمیمک

  . ام شد یو همپا  درآورد

کردند و من   ینوازش وار تنش را لمس م دستانم

 861شدم از وجود او.   یسرمست م

  : پچ زد دمی که کش  عقب

  .وفتهیواسه بچه ب  یترسم اتفاق یم_

سرکش نگاهش   یاش را درآوردم و شعله ها  شرتیت

  . تا اعماق قلبم را سوزاند

  . !! مراقب تو ، مراقب بچه مونزیمن مراقبتونم دن _

نباش و بزار دوباره آرامش رو به هر دوتامون   نگران

  !!م یکن هیهد 

 بار او آغاز گر بوسه باز  نیزد و ا  یمان لبخند   ی 

  . بود 

برهنه غرق خواب بود که از خانه  مهین زیزود دن صبح

  .زدم رونیب 



م و تا  یاز آن ماجراها باران را استخدام کرد  بعد

  .م یبود  یامروز از کارش راض

نگ شوم،  یوارد پارک  نکهیشرکت رفتم و قبل از ا سمت

  که باران از آن خارج شد و دمیرا د  نین مت  یماش

  . ن رفت یمت سپس

  . لبم نشست یگوشه  یلبخند  و  دیام باال پر  یابرو

 کدیبه  شی ش از پ یروزها ب  نین و باران ا  یمت

ن که م   یمت ی ک شده بودند و برخالف ادعا ینزد  گری

  گفت ی

  ی زیکردم رابطه شان چ یهستند، حس م  قیرف فقط

  . فراتر از رفاقت است

 یپسند  یرا م گری کدیهر حال قطعا اخالق و رفتار  به

  . چند وقت با هم بودند نیدند که ا 

  . شرکت شدم که باران سمتم آمد وارد

  : را در هم گره کرد دستانش

  م! ؟ یصحبت کن  شه یرادمان . م  ریصبح بخ_

 862. آره حتما.  ریصبح بخ_



  .میاتاقم اشاره کردم و وارد شد  به

  :دمی م و پرس یراحتش نشست یمبل ها  یرو

  شده! ؟ یزیچ_

  :بود و سردرگم مردد

ممکنه برداشت من  گمیکه م  ی زین چ یا نیبب _

  . باشه و من اشتباه فکر کرده باشم

  .واضح حرف بزن_

م بدون  یه نامه داشت  یامروز که اومدم شرکت _

بهم نشونش داد و   تیاسم و آدرس. در واقع منش 

  خواست

تم به آقا خواس یدور اما من اجازه ندادم. حت بندازتش

  . ان رو یبگم اما گفتم اول به خودت بگم جر  یحام

  : جلو خم شدم به

  ! ؟ی چ  ینامه _

  : مانتو اش فرو برد  بیدر ج دست



جون تو و خانواده ات در  کنمیرادمان حس م _

  !!خطره 

  .ج نگاهش کردم ی و گ مشکوک

 یرا از چنگش گرفتم و چشم دوختم به متن بدخط کاغذ

  . نوشته شده بود شیکه رو 

  کین تو باهات شر  

!! اما نه تنها خودت که تمام یتقاص پس بد  دیتو با_

 تقاص پس داد  یهم تو زانتیعز

تا خواهرت و بچه   ر،ی!! از همسر باردار و پسرت بگان

  ق رو...ما ح ادیب  ایبه دن  یاش که قراره به زود 

شده رو با خون پاک   ختهیکه ر ی. خون م ی ریگیم  پس

 863م ...  ی!! ما برگشت میکن  یم

  .و دوباره متن را خواندم دوباره

خوردند و حالت تهوع و  یدر سرم چرخ م کلمات

  . گرفته بودم جهیسرگ

  . ن افتاد یدر چنگم مچاله شد و به زم نامه

  . م را بستم  یام را فشردم و پلک ها یشانیپ



  . ستیمنظورشان چ دانستمیخوب م  من

 ستین نامه ک  یکه صاحب ا دانستمیخوب م یلیخ  من

.  

  : م گرفت و پچ زد یجلو یوان آب  یل باران

  شون! ؟ یشناس یم_

  . ستم ی...مطمئن ن  دونمیآره...نم _

  !؟ ی اطالع بد  سی به پل  ی خوایان! ؟ م  یک_

  نین انگشتانم فشرده شد و کالفه شدم از ا  یب وانیل

  .پرسش و پاسخ ها

خواست تا فکر   یو دلم سکوت م دیکش یم ریت سرم

  . کنم

  : توجه به سواالتش گفتم یکردم و ب  نگاهش

  ! ؟رونیب یلطفا بر  شهیم_

 : شد و قبل از رفتن گفت دمق

  . باشمراقب خودت و خانواده ات _

  :تکان دادم یسر



 864ممنونم . _

  . و سمت پنجره رفتم ستادمیا

افتاده و   یاز بود تا هضم کنم که چه اتفاق یهوا ن یکم

  . دی ایقرار است بر سرم ب ییچه بال 

  یبرا ینکرده ممکن بود مشکل ییخدا  نکهیفکر ا با

  . لرز بر تنم نشست  دیایب  شیخانواده ام پ 

  ...ن...لنا ین...مع  ی...رادو زیدن

 نگذاشته بودند این دن  یکه هنوز پا به ا   امیو ت مونا

.  

  یچکس ب یه  یبرا یدهم اتفاق بد  یبار اجازه نم  نیا

  . افتد

ن و ارسالن قرار  ینگ یبال  ررسیشده باشد در ت اگر

بب  بیآس  یگذارم کس   یاما نم  رمی گیقرار م  رم،یبگ

  . ندی

  یسمت اتاق حام  نکهیرا چنگ زدم و قبل از ا می موها

  :ستادمیا  یمنش زی بروم، کنار م



مشکوک رو آورد رو م  یکه نامه  یکس یخانوم برات_

  ! ؟ دیشناخت  ی

 : نگاهم کرد و سپس گفت یکم

  . اش دمی دین بار بود م یاخوان اول ینه آقا _

  مرد؟؟ ایزن بود _

  . و کاله ینک دود  یمرد بود با ع هی_

  یتکان دادم و بعد از در زدن وارد اتاق حام یسر

  .شدم

تکان م  یرا عصب میمبل لش کردم و پاها  یرو  کالفه

  :دادمی

  !!افتاده یاتفاق هی یحام_

 م نشست یبلند شد و رو به رو  زشیاز پشت م یحام

:  

 865!؟  شدهیخدا. باز چ  ای_

  . ن و ارسالن برگشتن  یگمونم نگ_

  : گشاد شدند و به جلو خم شد چشمانش



  ! ؟یرادمان !؟ مطمئن یگیم  یچ_

اش  ستمی را به طرفش گرفتم و خودم پشت س نامه

  . ها را چک کنم نینشستم تا دورب 

  .اش دمیبودم تا بالخره د  ریدرگ یم ساعت ین

 یحال م نیاش را پوشانده بود اما با ا  یو رو  سر

  . بدهم صی توانستم تشخ

  !! بود خودش

  !!ارسالن

  : گفت یرا چنگ زدم و حام   می موها

  . مین خبر بد  یبه مع دیرادمان با_

  شمی نطوری. هم شهیآخر باردار ینه نه اصال. لنا روزا _

  تحت مراقبت باشه و استرس و دیپزشکش گفته با

  !! بفهمه دین نبا  یبهش وارد نشه . مع  شوک

ن بار هم از همه   ینکن !! اگه ا تیپسر خر  شهینم_

و اتفاقا ت  شهیش م  یپ یم مثل سر  یکن  یمخف 

  یناجور تر



  .وفتهیم

ب  یواسه کس  ی. اگه اتفاق شم یوونه م یدارم د  یحام_

اتفاقات  نیبخشم. مسبب تموم ا   یخودم رو نم وفتهی

  !! منم

 ن 

  .یلعنت  م

  : شانه ام را فشرد یحام

نگران نباش . فقط ب  شهینم ی زیانشاهلل که چ _

زن و بچه ات رو داشته باش. خودمم به  یهوا  شتری

  نیمع 

  . س هماهنگ کنه  یکه حتما با پل دمیم  اطالع

  . شدم و سمت خانه رفتم بلند

رفتم استرس و نگران   یبودم و اگر به خانه نم لواپسد

 866کشت .  یمرا م  ی

  

که قبل  دمیخانه را خر  حتاجی و ما  لهیوس یراه کم  سر

  . به گوشم خورد لمیموبا  جیمس  یاز حرکت صدا 



  . ناشناس بود امیپ

 تیرا باز کردم و با خواندن هر کلمه اش عصبان جیمس

  . شد شتریو خشمم ب

 شهی! ؟ نگو نه که اصال باورم نم ی دی!؟ ترس  هیچ_

  یو مثل گچ ات معلومه که حساب  دهی !! از رنگ پر

  لرز به

!! طعمه  میبه تو ندار یافتاده. نگران نباش کار اندامت

  و یبمون دیان. تو فقط با گهید  ی کی  یاصل یها

  ....رادمان اخوان یو زجر بکش ی. بمون  ینی بب

و  دمیفرمان کوب  ین بار رو یمحکمم را چند  مشت

  . نعره زدم یعصب 

کردم و تماس  کیشماره کل  ینفس نفس رو  با

  .گرفتم

  !! ستیک دمیفهم  یم  دیبا

خط خاموش است  گفتیاپراتور که م یصدا بالفاصله

  . در گوشم زنگ خورد

  !! خط را خاموش کرده بود ترسو



ام را بر پدال گاز  یم را ماساژ دادم و پا  یها قهیشق

  .فشردم

  .در را باز کردم و وارد شدم دیکل  با

ساعت ده و  یخانه در سکوت کامل بود و عقربه ها 

  ین

 . دادیصبح را نشان م  م

  . هنوز خواب بودند زی و دن  نیرادو

تخت   یرو زیو پشت سر دن  دمیکش  یآسوده ا  نفس

  . دمیدراز کش

 یان بازوان ام فشردم و ب یبرهنه اش را م مهین  تن

  . بلندش دم گرفتم ین موها

دستم که بر شکمش   یخورد و دستش را رو ی تکان

  : گذاشته بودم فشرد

 867.  یرادمان!؟ زود اومد _

  :را لو بدهم پچ زدم ی زینکه چ یا بدون

  . دلم واست تنگ شده بود_



 ی کار ات رو رها کرد  یدلتنگ هیبه خاطر  ی عنیوا!! _

  !! ی زدیخونه؟؟ خب زنگ م یو اومد 

  . زدم  مهیتنش خ یرو  اطیاش و با احت چرخاندم

  : دمیاش را بوس ترقوه

 شنیه تلفن زدن رفع نم یمن با  ی ها  یدلتنگ_

رفع   یمن چطور ی دونی. خودت که بهتر م  یخانوم

  یدلتنگ 

  !!کنمیم

 : م را نوازش کرد یو موها  دی خند

خاص و  ت،ی ابراز دلتنگ ی. روش ها دونمیآره م_

  .منحصر به فرد ان

را  شیتاب لب ها  یگوشه لبم نشست و ب  یکوچک لبخند

  . لبانم چفت کردم انیم

  . دیایبر سر او ب  ییاگر بال رمی میم قطعا

کردم به اتفاقات بد  یم را پر درد بستم و سع یها  پلک

  . فکر نکنم



و همانطور که ملحفه را دور تنش پ   دیعقب کش زیدن

  : بود، سمت حمام رفت  چاندهی

صبحانه آماده  نیرادو  یبرا رمیگیدوش م  هیتا من _

  .کن لطفا

  . باشه_

رفتم تا با مع   رونین ب یاز دادن صبحانه به رادو  بعد

  . صحبت کنم نی

و در زدم که بالفاصله در  دمیدر خانه شان رس  پشت

  . باز شد و لنا در آغوشم افتاد

 868.  دیکش غیشده گرفتم اش که بلند ج هول

  :بازوان ام گرفتم اش و تکانش دادم انیم

  لنا؟؟ چته دختر !؟_

خدا...بچه  یداداش... وا رمی میرادمان...دارم م_

  . اد  یم ایام...بچه داره به دن 

  :زده گفتم رتیح

  وقتشه !؟_



  : ام چنگ انداخت نهیرا تکان داد و به س  سرش

  !! ستین خونه ن  یمع مارستانیرادمان برسونم ب _

ن  یماش  یسر هم سرم را تکان دادم و جلو  پشت

  .نشاندم اش

حرکت کنم به مادرم اطالع دادم و او را هم   نکهیاز ا  قبل

  . بردم مارستانیبا خودمان به ب

  . دیکش  یم غیکرد و ج  ی م یتاب یب لنا

و   دیا یمارستان ب ین تماس گرفتم تا به ب  یمع  با

  . اطالع دادم زیپس از آن هم به دن 

رساندم که بالفاصله او را به  مارستانیرا به ب  لنا

  . بردند شگاه یبخش زا

را  نیکنارش ماند و من به محوطه رفتم تا مع  مادرم

  .نمیبب 

  یرا با مع  زی همه چ خواستمیموقع که م  نیمن هم  ی 

  . گرفته بود مانیبگذارم، لنا درد زا انین در م 

  لعنت شانس

  : سمتم آمد یبا عجله و نگران نیمع



  !لنا کجاست؟ شد؟؟یچ_

 .داخله_

ع گفتم :   ی تکان داد و از کنارم گذشت که سر یسر
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  . میحرف بزن  دیبا_

  . رادمان ستیاالن وقتش ن_

  !!مهمه_

  : نگاهم کرد مردد

  .گردم یسر به زنم بزنم، برم هی_

  . مکت ها نشستم ی از ن یکی یو من رو  رفت

  مارستانیج دادم که خانه بمانند و به ب  یمس زیدن  به

  . ندی این 

 یبود که دردسر نیام از ا یدلواپس  شتریب  قتایحق

  . دی ایبه وجود ب شانیبرا

ساعت بعد که رفتم تا حال لنا را بپرسم متوجه شدم  کی

  . آمده است ایکرده و دخترش به دن  مانیکه زا



  : زدم ین ضربه ا  یمع  یشانه  یرو

  !!باشه داداش ریقدمش خ_

  . دیگنج  یخوشحال بود و در پوست اش نم نیمع

ن   یهم یذوق اش را کور کنم برا  امدین  دلم

دخترشان و تبر    دنیکردم و بعد از د  یکوتاه یخداحافظ

  به کی

  . خارج شدم مارستانیاز ب  لنا

  .و اصال تمرکز نداشتم دمیچرخ  یشهر م در

  اطیو باران را در ح نیکه به عمارت برگشتم، مت  شب

  .دمید 

 از پارک کردن خودرو سمتشان رفتم که باران گفت بعد

: 

مونا کوچولو پر از مبارک باشه رادمان. انشاهلل قدم _

  . و برکت باشه ریخ

 870ممنونم . _

  : ن رو به من گفت یمت



  !؟ مارستانین ب  ینرفت_

گفت اجازه مالقات ندادن اما حال لنا  نیمع   ینه انگار _

  .و دخترش خوبه

  .خداروشکر_

 ین بدون توجه به حضور من، با دست ضربه  یمت

  سمت یحافظباران زد و بعد از خدا یبه بازو یآرام 

  . رفت عمارت

کردم سر به  ی داشتم که حوصله نم یذهن ی  ریدرگ آنقدر

  . درباره رابطه شان بپرسم ایسر شان بگذارم 

که هر دو نفرشان محتاط اند و طبق   دانستمیخوب م اما

  . رابطه شان را آغاز کرده اند  یاصول اخالق

  : گفت عیدور شوم که باران سر خواستم

  پسر عمه !؟_

  .بله_

خبر بد بهت دادم. متاسفم اما  یلیامروز خ  دیببخش _

  سطل زباله یتو   ی زیچ هی خونه  امینکه ب  یقبل از ا



  . شرکت به چشمم خورد و توجهم رو جلب کرد یجلو

 ین که عکس یرا باز کرد و همان ح لشی موبا دیترد  با

  : دادن کرد حیشروع به توض دادیرا نشانم م

  یرو به رو یسطل زباله  یتو عروسک رو  نیا_

  کردم. سر عروسک از تنش جدا شده بود دایشرکت پ

نو  قدم《قرمز نوشته شده بود  کیروش با ماژ  و

 》 !! ده مبارک یرس

بودم و کم مانده بود   لشیموبا یبه عروسک تو رهیخ

  واریبه د  تیسرم را از شدت حرص و عصبان

  .بکوبانم

که باران به من نزد   دمیرا چنگ زدم و چرخ می موها

  : کمرم گذاشت یشد و دستش را آهسته رو کتری

 871! ؟ یرادمان خوب _

که از پنجره   زیدن  دنیبلند کردم اما ناگهان با د  سر

  . زدن ما بود مات ماندم د یاتاق خواب مان مشغول د 

  :تکان دادم و رو به باران گفتم شیبرا یسر



کن !! دن   تیرعا  کمیفقط لطفا  کنمیم  شی خودم اوک _

خودش فکر  شی پ  خوامیبارداره و حساس شده نم  زی

  بد

باره هم ه  ن یبه من و تو مشکوک بشه. در ا  ای کنه

  !! بهش نگو یچی

  : تکان داد یسر

نداشتم . من   یباشه پسرعمه . ببخش واقعا منظور _

  . دونمیخودم م یرو مثل برادر نداشته  تو

نکه سمت خانه بروم تلفن ام  یزدم و قبل از ا ی لبخند

  . زنگ خورد

  !! بود نیمع

  : درنگ جواب دادم که گفت بدون

 یرادمان فراموش کردم ازت بپرسم حرف مهم ات چ _

  بود ! ؟

  : ام را فشردم یشانیپ

هم قراره ب  دی شا ایوفته  یداره م ییه اتفاقا  ی نیمع_

  .وفتهی



  ! ؟شدهی! ؟ چ یچ_

فکر انتقام   ین و ارسالن برگشتن و تو   یگمونم نگ_

  .ان

  : و سپس شوک زده گفت دمینشن  ییلحظه صدا چند

  ! ؟یمطمئن _

شرح  شیبودم برا  دهیو شن  دهیرا از آنچه د  ماجرا

 872دادم . 

  : گفت یکالفه و عصب نیمع

. منم با افتهینم ینگران نباش انشاهلل که اتفاق بد _

  . کنمیهمکارام هماهنگ م 

. مواظب لنا و مونا باش و از کنارشون جم   دوارمیام_

  ن رو دارم تا یو رادو زیدن  ین . منم هوا ینخور مع

  . دیبنداز ریرو زودتر گ یدوتا عوض نیا

دادن رو برام  جیکه بهت مس  ییباشه فقط شماره ها _

  . ارسال کن

  .حله_



  .را قطع کردم و وارد خانه شدم تماس

  . خواندیمبل نشسته بود و کتاب م  یرو زیدن

  .کردم و به طبقه باال رفتم سالم

سرگرم سشوار  نهیگرفتم و مقابل آ  یمختصر  دوش

 ی نگاه میدم بودم که وارد اتاق شد و پس از ن  یکش 

  به

  . تخت نشست یرو من،

که بپرسد باران چه به من   کندیدل دل م دانستمیم

  !!گفته

از بابت باران راحت بود چون به او اخطار داده  المیخ

  . ام از هم بپاشد یزندگ خواهمیبودم که نم 

ر د یست و فکر شوم  یاو زن خوب  دانستمیم  گرچه

  . ست یسرش ن 

ادکلن بزنم که  یرا خاموش کردم و خواستم کم  سشوار

  .منصرف شدم زیدن اریو   یادآور یبا 

  : دیگونه که انتظارش را داشتم پرس همان

  افتاده! ؟ یاتفاق_



  : باشم لکسیکردم خونسرد و ر یسع

 873! ؟ ینه چه اتفاق  _

  گفت بهت !؟ یم  یباران ...چ  _

  . و کنارش نشستم دمیچرخ سمتش

که افتاده بودند را در وجودم مخف   یها و اتفاقات حرف

  . نکنم ریکردم تا فکرش را درگ ی

  :زدم یساختگ ی لبخند

  !!من ی 

  حسود کوچولو_

  !!زنمیدارم حرف م یرادمان جد _

 مانیگفت واسه زا  کینگفت خانومم فقط تبر  یزیچ_

  .لنا

  : ش را باال پراند یابرو

  ی. اگر مشکل زنمیباهات حرف م یرادمان دارم جد _

  . هست، به من که زنتم بگو ی زیهست، اگر هر چ

  :شدم و گونه اش را با لبانم مهر کردم خم



 یرو راحت کنم. ه  التی. فقط بزار خ ستی ن  یمشکل_

 یزن  چی!! ه  ستیتو ن ییبایا به ز  یدن یتو یچ زن

  مثل

که تا  ییمن رو جذب خودش کنه . فقط تو  تونهینم  تو

  دورت بگردم . پس نه یمن اتیقلب و ح  یابد تو

ذهن خودت  یکن و نه الک سهیمقا یرو با کس  خودت

  .کن. رادمان تا ابد به تو وفاداره ریرو درگ

  . نگاهم کرد یرچشمیزد و ز  ی لبخند

زوان ام با انیو م  دمیرا بوس  شیپلک ها   یمهر رو  پر

  .فشردم اش

  او

  

  !! من بود تمام

  یکار نشسته و سرگرم پرونده ها  زیپشت م تیجد  با

 874مقابلم بودم . 

بودم  داریوقت ب  ریاد تا د  یز الیاز فکر و خ شبی د

  . امد یو خواب به چشمانم ن



 نجایاو در ا دنیدر که آمد، سر بلند کردم و از د  یصدا

  .شدم ریمتح 

  !به شرکت آمده بود؟ زیدن چرا

  !! یخطرناک و بحران تین وضع  یهم در ا آن

  ؟؟یکن   یم کاریچ  نجای! ؟ ا زیدن_

  : طنت گفت یباال پراند و با ش ابرو

به شما جواب   دیسر زدن به شوهرمم با یبرا ی عنی_

  محترم !؟ یپس بدم آقا

ش باز   یسمتش رفتم و خندان آغوشم را به رو متعجب

  .کردم

ب   ینه ام جا گرفت و لبانم موها یبازوان و س انیم

  . اش را نشانه رفتند  یزده از روسر  رونی

  میپاها  یتش کردم و رو  یسمت مبل ها هدا به

  .نشاندمش

  : را باال فرستاد و لب زد می موها

  !! ی خسته نباش_



  یمصلحت  ین بار دروغ  یازدم و  ی کمرنگ لبخند

  :گفتم

چون بدجور به آرامش تنت محتاج   یخوب شد اومد _

  .شده بودم

  ! ؟ چرا رادمان! ؟یاالن نا آروم  ی عنی_

 مینگو  یزیدادم چ  حیشدم اما ترج قیچشمانش دق در
:  

 875آرومم .  ینه. تو که باش _

  :چاندمی نشد اما بحث را پ  مجاب

  ن کجاست؟؟ یشرکت؟؟ رادو  یچرا اومد _

ن   یلنا و دخترش . رادو  شیم پ  یسر بر هیاومدم _

  .مادرمه  شیخونه پ 

ن گفت عصر لنا مرخص   یاالن که سرم شلوغه . مع _

  م ینداره ما بر  یلزوم گهیعمارت . د  انیو م شهیم 

  .مارستانیب

  !؟ ستیزشت ن _



به   یبگو. وقت کی زنگ بزن به لنا تبر هی زدلمینه عز _

  . می زنیسر م  می ریاومدن عمارت م  یسالمت

 . را تکان داد و قانع شد سرش

  : بعد قصد رفتن داشت که گفتم یکم

 . رسونمت یصبر کن خودم م _

  .یتو بمون کار دار رمیم  ینه رادمان با تاکس_

  : و با عجله گفتم ستادمیزده ا  شتاب

  . م منم کارم تموم شده  یریباهم م  زمینه نه عز _

ح دادم در هر   یتنها برود و ترج  دمیترس  یم قتایحق

  .لحظه کنارش باشم

  : باال انداخت یام شد و شانه ا رهیخ  ری و متح  گنگ

  .ی ایتا تو ب  رونیب رمیپس من م_

وسا  ز،یرون رفتن دن  یتکان دادم و بعد از ب  یسر

  . دمرا جمع کر  لمی

  لمیزنگ موبا یدر بود که صدا رهیدستگ  یرو دستم
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  : دی چیدر گوشم پ نیهراسان مع  یدادم و صدا جواب

  !! جم نخور زین و دن  یرادمان...از کنار رادو_

  یبر زبانم جار  یُسر خورد و کلمات به سخت  دستم

 : شدند

  ! ؟شدهی!! چ اخدای_

اومده  شیم ساعت پ  یارسالن...ارسالن حرومزاده ن_

  لنا و مونا رو بُُکشه !! خدا خواستیم مارستان یبود ب

کرد که من همونجا بودم و نقشه اش نقشه بر آب   رحم

  شد اما از دستم در رفته و فرار کرده. رادمان

 یو رادو زین برو کنار دن  یآب دستته بزار زم  داداش

  ... عمار امین . منم االن م 

و خواستم جوابش را بدهم  دیکوب یان م یدر م کی قلبم

  از دستم شل لیغ، موبا  ی و ج ی ریدرگ یکه با صدا

  . و افتاد شد

متوال   یها غی ج  یزدم و صدا رونیدقت ب یو ب عجول

 . رعشه بر تنم انداخت زیدن  ی

  !! خودت به دادم برس ایخدا



ر شد و من که اکنون به   یبعد سکوت فراگ یا  لحظه

  قلبم از حرکت دم،ید  یبودم با آنچه م  دهیراهرو رس 

  . ستادیا

  !! زیباران و دن ارسالن،

را مقابل دهانش گرفته بود و شوکه  شیدست ها  باران

  افتاده بود چشم نیبر زم  هوشیکه ب  یشده به ارسالن 

  . دوخت

افتاده بود و رنگ به   نی زم  یکنار آسانسور رو زیدن

 . رخسار نداشت 

 ختنمیتا فرو ر ی زیکردند و چ یام نم  ی ار یم  ی پاها

  . نمانده بود یباق

آمد و خودم به سخت   یم در م یکه از ته گلو ییصدا با

  :باران را خطاب کردم دم،یشن  یم ی

ارسالن رو  ... بگو انی... بگو ب  نیزنگ بزن مع _

 877!!  میکرد  دایپ

آمده بود، با دست  رونیکه با سر و صدا ها ب  یحام

  زیدن یروانه  یو نگران نگاه  دیاش کوب  یشانیبر پ



 . کرد

و کنار معشوقه ام  دمیکش  نیزم  یم را رو  ی پاها

  .زانو زدم

سمت ارسالن رفت و با  د،ید  زیکه مرا کنار دن  یحام

  دانمیکه نم  یرا با طناب  شی ها کمک باران، دست و پا

ش کردند، بستند و اسلحه اش را   یدایکجا پ از

  . برداشتند

باز بودند و  مهی ن  شیافتاد که پلک ها  زمیبه دن چشمم

  . شده بود یاش خون جار  یشان  یپ  یاز گوشه 

  المیکردم تا خ یدقت بررس  یاش را موشکافانه و ب تن

  . نخوردن اش راحت شود ریاز بابت ت

  : دمیاش را تکان دادم و پر بغض خروش  شانه

بگو که خوب  یپرست یم یر رادمان !؟ تو رو به هر ک  

  !!ی

 عم  ی !! خوبزیدن_

  . دهانش را فرو داد و دستم را با ترس گرفت آب

  : دمینال



  !! یبگو !! بگو خوب ی زیچ هیتوروخدا _

  : دیاشکش چک  قطره

  !! خوبم_

  . اش دمیم را فشردم و در آغوش کش  یها  پلک

ن شده بود و کمرم خم شد  یاش سنگ  یخاطر باردار به

  . اما تعلل نکردم و به سمت اتاقم بردم اش

آمده بودند و با تعجب به ما نگاه  رونیکارمندان ب اکثر
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  : زد اما بدون برگشتن گفتم میصدا یحام

باش  یعوض  نیران باش!! کنار ا مراقب خودت و با_

  . انین و همکاراش ب  ید تا مع ی

  : گفتم یبه منش رو

از  یبه همکارها بگو برگردن سر کارشون و کس_

  . ادین  رونیاتاقش ب 

مبل نشاندم که ناله  یرا رو  زیاتاق خودم شدم و دن وارد

  . اش به هوا برخواست و جگرم را سوزاند



  . کردم یکرد و من خودم را لعنت م یآخ و ناله م زیدن

ن زانو زدم و دستم را بر شکم برآمده اش  یزم یرو

  :فشردم

  . مارستانی م ب یبر ی خوای!؟ م یشد   تیاذ  یلیخ_

  : را تکان داد سرش

ن و مچ پام  ی. فقط خوردم زم  ستیم ن ی زینه نه چ _

  یموقع طور هی. ترسم واسه بچمه که  کنهیدرد م کمی

  ش

  . باشه نشده

  :به دستش دادم یآب  وانیل

تا چک کنن   مارستانیم ب یری. م  زمی م عز یریم_

  .سالمت بچه رو

  : کرده گفت بغض

که ارسالن برگشته !  یرادمان !؟ چرا نگفت یچرا نگفت_

خودم  یاش. نه برا  دمید  یوقت  دمیترس  یلی؟ خ 

  !! ها



  . دمیبچه مون ترس  یبرا

  : نگاهش کردم شرمنده

  خواستمیاما به نفع خودت بود . نم خوامیمعذرت م_

به سرت  یی. چه بال  یش تیبشه و اذ  ریذهنت درگ

  اومد

که کنارت نبودم  یا قهیدو دق یمن! ؟ چت شد تو  عمر
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مرد از  هی دمیخواستم سوار آسانسور شم...که...که د  _

  قلبم دمشیبرگشتم و تا د  ده یشده. ترس   کمیپشت نزد 

بُُکشه   خواستی. اسلحه داشت ...م ختیترس فرو ر  از

  چوقت یمن رو!! ارسالن بهم گفت من که دستم ه

رو   تونم داغ خودت و بچه ات یاالقل م د، ینرس  بهت

باران از کجا اومد  دونمینم  هویبه دل رادمان بزارم . 

  و

گلدون زد تو سرش. منم خواستم عقب   هیپشت با  از

  . نیچ خورد و افتادم زم  یبکشم که پام پ 



ن گفت که ارسالن رفته بود  یخدا لعنت شون کنه. مع_

  سر لنا و مونا ییبال هی خواستهیو م  مارستانیب

  . ارهیب

  : دی زد و نال  هق

  !! ترسم ی. رادمان ...بچه ام...م  یوا ی..ا  یوا یا_

  :را مشت کردم و در دل ارسالن را لعنت کردم انگشتانم

  ! ؟یکه نداشت  یزی خونر _

  !!نه_

م  یریاالن م  زمی خداروشکر. آروم باش عز_

کنن  دایرو زودتر پ نینگ  دوارمی. فقط ام مارستانیب

  چون اون

 . کجاست ستیاالن معلوم ن  هم

دستمال کاغذ  ز یم یکرد که خم شدم و از رو ی نیف نیف

  .دراوردم و کنارش نشستم  ی

 یاش فشردم و ب یشان یزخم پ   یها را رو  دستمال

  . اش دمیتاب در آغوش کش 



و وضع من هم بهتر از   دی لرز  یترس و استرس م از

  . او نبود

ن را از م   یمع  یبا آرامش بستم و صدام را  یها  پلک

  . راحت شد المیخ  دم،یهمهمه که شن انی

  یبار هزارم ارسالن و نگ یرا چنگ زدم و برا  می موها

  .ن را لعنت کردم

  ریها گ ی رین درگ یرا شکر که حداقل بعد از ا خدا

  . افتاده بودند و اکنون در دام قانون بودند

  . در اتاق آمد و باران وارد اتاق شد یصدا

نشست و دستش را  زیدن گریسمت د  یدل نگران   با

 880گرفت و گفت : 

  !؟ یکه نشد  تی! ؟ اذ   نیخودت و بچه ات خوب _

  : زد و دست باران را فشرد یلبخند تلخ  زیدن

ازت ممنونم   ی لی!! خ  میب من و پسرم به لطف تو خو _

  ک یو  یباران. تو جون من و بچه ام رو نجات داد 

  .یخودت کرد  ونیمن رو مد  عمر



. تو مثل خواهر من م زی ام بود دن  فهی_ وظ باران

به  یتونستم تعلل کنم و بزارم کس ی. مگه م یمونی

  خواهرم

  بزنه! ؟ ضربه

  : دین چک  ییقطره اشکش پا  زیدن

بد باهات رفتار کردم و  ی لی ببخش باران!! خمن رو _

  یلعنت  یدر موردت قضاوت کردم. اون روزا 

  یم و مرگ بابام اصال احوال خوب  یباردار  بخاطر

  !! هر یخوب یلینداشتم و باعث رنجش تو شدم . تو خ 

بگم ببخش من   تونمیازت تشکر کنم کمه !! فقط م  چقدر

  . رو بخاطر بد بودنم

  یو من ا دیرا در آغوش کش  زیرده دن بغض ک  باران

  : ن بار او را خطاب کردم

ون   یما رو مد  ی. تو همه ییدمت گرم دختر دا_

  . ممنونم که جون زن و بچه ام رو نجاتیخودت کرد 

تا  یرو بهم اطالع داد  انین جر  یو ممنون که ا ی داد

  به خانواده مون باشه. ببخش بخاطر شتریحواسمون ب



 یلی...تو خ زهیهام . حق با دن  یرفتن ها و بدخلق تند

  !!ی خوب 

  . وارد اتاق شد نیتشکر کرد و پس از آن مع  باران

بود و کارمند ها به سر  دهیهمهمه خواب   گرید  اکنون

  . کارشان برگشته بودند

  : دیبه صورتش کش یمبل لش کرد و دست یرو  نیمع

 . گذشت ریخداروشکر که به خ _

  :دمیدادم و پرس هیتک

 رین رو هم دستگ  یداداش لنا و مونا خوبن !؟ نگ_
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  مارستانیهم تصادف کرده و ب یخوبن . اون عوض _

  تحت نظره . خداروشکر خودم همونجا بودم و نزاشتم

با لنا نداشت . ب  یکنه . البته کار ی کار  ارسالن

  .دخترم رو بدزده و ببره خواستیم  شرفی

امروز. ارسالن  دمیترس یلی_لعنت بهشون . خزیدن

  یتو  خواستیچطور فکر نکرد که ممکنه لو برن! ؟ م 

  کنه! ؟ یراندازیبه من ت  یمجتمع تجار  هی



 یدختر!! صدا خفه ُکن رو ی_ چقدر تو ساده ا نیمع

  کردیم کی اسلحه اش بود و اگه زبونم الل بهت شل 

که از همکارم که از نگ   نطوری. ا دیفهم  ی نم  چکسیه

ن چند سال  یگفته که نگ دمی کرده، شن  یین بازجو  ی

  ش یپ

نم   ی زیچ یکه ارسالن خواهرش رو کشته ول فهمهیم

 کشنی. نقشه م  کنهیم یتیاهم  یگه و تظاهر به ب ی

  که

ن تمام  یکه نگ دونستیت ما اما ارسالن نمسر وق انیب

  بود که همه ماجراها رو گردن ارسالن نیتالشش ا 

بندازه. ارسالن  ریدام قانون گ یتو یو اون رو بندازه

  با اره،یسر لنا و مونا ب  یینتونست بال  دید  یوقت

و  دهیاما اون جوابش رو نم رهی گین تماس م ینگ

زهرش رو به   خوادیطعمه شده، م  فهمهیارسالن که م 

  زیدن 

بش کرده برسونه برسونه  ینجا تعق  یاز عمارت تا ا که

  قیتا از طر  کنه ین هم فرار م ی. نگ شهیکه موفق نم 



رابطشون که وارد کشور شدن، از کشور خارج  همون

  دونمیو نم  کنهیم یبشه که تصادف وحشتناک  

  .مونهیاما زنده م چطور

  : نفسش را فوت کرد نیمع

افتادن  ریبهرحال خداروشکر که هر دوشون االن گ _

  دادگاه از سر گرفته یپرونده شون تو  یو به زود 

  .شهیم

  . _خداروشکرزیدن

  :می ستادیرا گرفتم و ا  زیدن دست

رو م  زی. من دن نیلطف کرد  یلیدم همتون گرم خ _

  وبچه رو چک کنن  تی تا وضع  مارستانیب  برمی

  . راحت شه المونیخ

  . میرفت  رونیتکان داد و ب  یسر نیمع

  یکرد و پس از گپ کوتاه یبا همکاران صحبت م  یحام

  .م یرفت مارستانیبا او به ب

  . بود  دهیند  یبیخدا بچه سالم بود و آس  شکر



نفسم را فوت کردم و سمت عمارت   یبار از آسودگ نیا

  . میشد  یراه
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  یشربت ر یها وانیخ را درون ل  ی یتکه ها  آهسته

  . ختم تا خنک شوند

جا داد و از راه پله باال  ی نیها را درون س  وانیل

  . رفتم

 یوان  یکردن بود که ل یدر اتاقش مشغول باز  نیرادو

 . به دستش دادم و او تشکر کرد

صحنه مقابلم  دنیاتاق خواب مان شدم و با د  وارد

  .غرق لذت شدم

  . گذشت ی پر استرس م  یاز آن روز ها یماه چند

اکنون سه  》 امی ت《فارغ شده بود و پسرمان  زیدن

  . ماهه بود

مراسم سالگرد عمو   شیماهه شده بود و سه هفته پ نه

  . ن برگزار شد یحس 



 ُ_ ن و لنا، هشت یدختر مع  مونا،

به عشقش به باران  شیچند وقت پ  زین ن یمت

 . اعتراف کرد

 یبودند و باران خودش کم یعمارت همه راض  اهل

  که دیترس یرا نداشت و م  یناراحت بود چون کس

 نیت ه دلش عاشق مت  َدانستمیکنند اما م قضاوش

  . است

ازدواج کردند و قرار شد در  شیپ  یسرانجام هفته  و

  . کنند یعمارت زندگ

  . رفتم و کنارشان نشستم امیو ت  زیدن یسو

بودند که   دهی ام عرق کرده و به هم چسب  یت ی موها

  : آنها را نوازش کردم و قربان صدقه اش رفت زیدن 

  .یجانم پسرم . دورت بگردم اله_

اش  ی شانی پسرم نگاه کردم و پ  ی بای چشمان ز  به

  .دمیرا بوس 

  : گفتم زیبه دن رو

 883.  شهیتوله داره روز به روز قشنگتر م_



  : گفت طنت یبا ش زیدن

 ییدا هی. پسرم شب گهید  کشهیم  شییحالل زاده به دا_

  .نشه یمت

دو نصف   نیه که از سر مت  یب یانگار س ییآره خدا_

  . شده

  : با لبخند پچ زد زینق زد که دن امیت

  ! روجک؟گشنته و_

را باال  شرتشیت زیکش آمدند که دن یش کم  یها لب

  خوردن ریبا لذت و پر سر و صدا مشغول ش امیزد و ت

 . شد

  .تپل اش را نوازش کردم و سراسر شوق شدم صورت

شربت  وانیکه ل  رفتیقربان صدقه اش م یرلبیز  زیدن

نفس سر کش  کیز  یرا به دستش دادم و خودم ن  

  .دمی

 یم را رو  یکنار گوشش خم شدم و لب ها آهسته

  . گردنش گذاشتم



  . وانه شوم یبود تا د  یتماس کوتاه کاف همان

ام را به  شیصورت ام نهاد و ر  یآزادش را رو  دست

  . گرفت یباز 

خوردن بود را  ریکه در حال ش امیکوچک ت  دست

  : ش نشاندم یرو یگرفتم و بوسه ا 

خوره!! انگار نه انگار   یلذتم مپدر سوخته چه با _

  .باباشه نایا  یصاحب اصل

  . متبسم به چهره ام نگاه کرد ز،یدن

شتر  یتر از قبل شده بود و من روز به روز ب جذاب

  .شدم یاو م  یدلباخته 

هم  نیمن به کتابخانه رفتم و رادو  د،یکه خواب   امیت

  . شد یکنارم مشغول نقاش یمطالعه  زیم یرو 

در آشپزخانه مشغول آماده کردن ناهار بود که  زیدن

 884ناگهان وارد شد . 

  : ن انداخت و مرا خطاب کرد یبه رادو  ی نگاه

  !! ها یبچه رو سرگرم کن یخوب بلد _



  . کردم دییزدم و تأ  ی لبخند

 ی. واسه ناهار خودمون دار میرادمان برنج تموم کرد _

  یزیچ  ارنیم  فیم اما واسه شام که مهمونا تشر

  . میندار

  . کل عمارت مهمان ما بودند امشب

  : گفتم یساختگ ی 

چشمانم برداشتم و با  ینک مطالعه ام را از رو  یع

 استرس و هول زدگ

  !م؟یکن  کاریحاال چ  یوا_

 یخودم را کنترل م  یام گرفته بود و به سخت  خنده

  . کردم

 یچهره  نیدستش انداخته ام و اکنون پشت ا  تدانسیم

 . استرس آلودم، خنده نهفته است

 یک حرکت انتحار  ی یکرد و ط  زیرا ر  چشمانش

  . اش را سمتم پرت کردم ییدمپا

  . واکنش نشان دادم عایگشاد شدند و سر  چشمانم



مقابل نقطه اصابت   قایصورتم و دق یرا جلو  ی کتاب

  . اش گرفتم ییدمپا 

  : حرص لب زد با

  !مردک؟ یکن یمن رو مسخره م _

 885ن آوردم :  ییپا  یرا کم کتاب

استرس گرفتم   ی لینه خانوم مسخره کجا بود؟! خداوک_

  . میبرنج ندار یگفت

  . خندانم را از نظر گذراند و سمتم آمد چشمان

  : گفت رتیبا ح  نیرادو

  ؟؟یمامان !؟ بابا رو کتک زد _

بخواد  ینشده کس  دهیی_نه پسرم . از مادر زارادمان

  !!رادمان اخوان رو کتک بزنه 

  _نه بابا!! واقعا؟؟زیدن

  : باال انداختم  یشانه ا  الی خیب

  .آره_

  من؟؟ یحت_



  :اشاره ام را سمتش دراز کردم انگشت

  !! زیشما دوست عز یحت_

 انیاو را م  ع یبرداشت که سر  زیبه طرف ام خ خندان

  .بازوانم گرفتم و قفل اش کردم

به  ینشاندم اش که تقال کرد و اشاره ا میپاها  یرو

  : ن زد یرادو

  . کنه عشقم یبچه داره نگاه م_

 نه یبزار نگاه کنه . ابراز عشق پدر و مادرش رو بب _

  یاز رو  گهیکه دو روز د  نهیبهتر از ا  یلیخ

 هوس باز  یدو فوضول ی 

  . نه ینفر رو بب 

  مونهیشرف نم رهیجا از دهنش در م هیرادمان _

  !! واسمون . سابقه اش هم که خرابه

 886شوهرتم.  ،ی م؟؟ زنم یمگه جرم کرد _

  : ن گفت یرو به رادو  رادمان



تونه  یمامان جونتم نم یپسر!! حت   ریش  ی دید _

  . رو کتک بزنه ییبابا 

  .لبش نشاندم یگوشه  یخم شدم و بوسه ا   ناخودآگاه

  : ذوق زده و متعجب گفت نیرادو

  ؟؟ یبابا مامان رو بوس کرد _

  . _بلهرادمان

  _چرا؟؟نیرادو

_چون زنمه، مادر بچه هامه . و از همه مهم تر  رادمان

  . دوستش دارم یلیخ  نکهیا

  . در آغوشم گم شد شتریزده از کلماتم ب جانیه

 تونمیمنم اگه مثل تو بزرگ شدم، م  ی عنی_ نیرادو

  زنم رو ببوسم؟؟

کرد و من خنده ام   یزیمتعجب از سخنانش اخم ر  زیدن

  : را خوردم

از صبح تا شب مدام  یآره دورت بگردم. زن که گرفت_

  . بوسش کن و بغلش کن



  ؟؟ی_مادر بچه هام رو چ نیرادو

ن بار  یم و ا ی چشم دوخت گری کدیگنگ به  زیو دن من

  : او خطاب به پسرمان گفت

  یریبگ  ی خوایمادر بچه هات؟ ! مگه چندتا زن م_

  توله؟؟

  .واسه بچه هام یکیواسه خودم  یکی_دوتا . نیرادو

رفت و  نیر دادم و او سمت رادو س یبلند  یقهقهه

 887مهربان گفت : 

بهت من  یعنیاش جرئت زن دوم گرفتن رو نداره.  َُ

  شلوارتون دمیاجازه نم

 پسرم . باباتم با اون اُ  شهینم_

  . بشه دوتا

  ؟؟یچ  یعنی_شلوارت دوتا بشه  نیرادو

 زد،یم موج م یخنده در صدا یکه هنوز رگه ها من

  : گفتم

  .هندستون کنه ادی لتیف ی عنی_



  : دیغر  نیرادو

  !! ن یگیم  یچ   فهممیاه نم _

  . همون دوتا دوتا زن گرفتن یعنی_زیدن

  ._آهانیرادو

  : وار گفت تیدستش را گرفت و نصح  زیدن

نفر باشن. آدم با  هی دیمامان جونم، زن و مادر بچه، با_

  نفر باشه و تا ابد هیفقط عاشق  شیزندگ  یتو دی

رو   گهینکنه. مثل من و بابا رادمان که فقط همد  ترکش

  ریش  ی  دی. فهم  میبا هم  شهیو هم  میدوست دار

  من! ؟ یکوچولو 

سرش را تکان داد و من با عشق نظاره گر آن  نیرادو

  .دو بودم

به سرعت  زیکه به گوش مان خورد، دن  امیت  یصدا

  . رفت رونیب 

خانه را خر  حتاجیرفتم تا ما  رونیهم آماده شدم و ب من

  .کنم دی



 زیکه به خانه برگشتم، همراه دن لیوسا دیاز خر  بعد

  .م یشام شد  دنیمشغول تدارک د 

به اتاق خواب مان رفتم و   یعصر بود که با خستگ ی 

  را در اتاق خواب جداگانه اش  امیت  زیدن 

 حوال 

  . خواباند

وارد شد و   زیش کرده بودم که دن تخت خواب ل یرو

 888کنارم افتاد . 

ام گذاشت که دستم م   یبازو   یسرش را رو  آهسته

  :گرفتم یو آنها را به باز دیلغز  شیموها  انی

  ؟؟ی خسته شد _

  . اوهوم_

شانه اش را ماساژ دادم و سمت خودم کش  آهسته

  :دمشی

  !ارم؟یسر حالت ب  ی خوایم_

کرد قصد ماساژ دادنش را  ی تکان دادم و گمان م یسر

  .دارم



شدم و در اتاق را قفل کردم و دوباره سمتش  بلند

  . برگشتم

  : گفت دهیباال پر یابرو  با

  !!خسته ام  ی لیرادمان االن خ_

 تخت انداختم یتنم را رو  ی نیو سنگ  دمیتنش خز  بر

:  

  . خانومم  یقبول کرد  گهید _

  . را نشانه گرفتم  شیکرد و من لب ها یتبسم

م تا  یداشت ازین  گریدو نفرمان به آرامش تن همد  هر

  . تن و روح مان کاسته شود یاز آزردگ یکم 

من بودم که   نیا  یول  دیبوس  یم زیام شد و ر ی همپا

  . آتشم تندتر شده بود

  شیگونه ام نشست و نوازش وار با ر یرو دستش

  . کرد  یکوتاهم باز 

و  دمیمک  یرا م شیوار و سوزان لب ها   وانهی د

  .دادم یبه او نم  یفرصت همراه 



 انیرا که م  میکه به شماره افتاد، موها  نفسش

  .دمیم فشرد و عقب کش یانگشتانش بودند، مال

دم و به جان گلو و  یاما پا پس نکش  دمیکش  عقب

 889شانه اش افتادم . 

و  فیرا درآوردم و دوباره بر تن ظر شرتمیو ت ستادمیا

  . افکندم هیاش سا بیدلفر

  ییجانم لبالب لذت شده بود و در مقابل نوازش ها تمام

  به یپر عشق یبوسه ها یدر پ یپ داد،یکه به من م 

  .کردم یم  هیهد  او

 میمان بود  یدو مدهوش و سرمست از عشق باز  هر

  دنی چیم که ناگاه با پ  یکرد  یم ریو در آسمان ها س

  . میدر اتاق، شوک زده مکث کرد  یآوا

  : گرفتم ی قیعم  دم

  بله؟؟_

  . آمد یم امیت  یه ها ین و گر یرادو یصدا

 هیشده و داره گر داریب  ی_ بابا رادمان، داداش نیرادو

  . کنم ینم دای رو هم پ  ی. مامانکنه یم 



 یو لب به دروغ دمیبه گردنم کش  یاخم دست با

  : باز کردم یمصلحت 

گهواره   یرو تو امیت  ی تونیمامان خوابه پسرم . م _

  ! کنم؟ دارشیتا من ب  یاش بخوابون  

  نهیخواست بلند شود که آرام تخت س  یبا نگران   زیدن

  . و مانعش شدم دمیاش کوب

ام گذاشتم و او را به سکوت   ین یب یرا رو   انگشتم

  .دعوت کردم

  . کنه فکر کنم گرسنشه یم  هیگر یلی_آخه خ نیرادو

  !!امیت  آخ

  !!یبه ما زد  یضد حال بد  عجب

 890:  دمیحرص غر  پر

  . کنم مادرت رو  یم  داریخوب االن ب یلیخ_

اخم و غضب، ناکام تنش را نظاره کردم و سپس خم  با

  : لبش را گاز گرفتم یشدم و گوشه 

  .توله رو آروم کن نیپاشو لباست رو بپوش و ا  _



ام را  شرتی مبل نشستم و ت یکه من رو  دیخند  خفه

  .دمیپوش 

  : غر زدم یرلبیز

کنم  یتوله سگ ها عادتشونه . تا من با زنم خلوت م_

م  داریاز خواب ب  ای رهیگیشون م  یی دست شو ای

  . شنی

  : دیام را بوس یشان یو پ  دیرا پوش لباسش

  .حرص نخور عشق من_

  بندازن حرص خوردن نداره؟؟ تی رت پاراز  

 وسط کا هویحرص نداره؟ ! _

  . دیرا به آغوش کش امیدر را باز کرد و ت  قفل

کند و او دوباره به  یرفت تا باز   اطیبه ح  نیرادو

  : کنارم برگشت و گفت

  . هستم شهیکنم !! هم   یمن که فرار نم_

امروز رو  یکنم کم و کاست یخوبه. آخر شب جبران م  _

  . خانومم



  خوردیم ری که آهسته ش امیرا فشرد و به ت  می بازو

 . ست ینگر

ز مشغول آماده کردن   یآمدم، دن  رونیحمام که ب   از

  . خودش و پسران مان بود

را در آغوش  امیدور کمرم را سفت تر کردم و ت  حوله

 891. دمیکش

  ی قیو دم عم  دمیبوس متی نرم اش را با مال  ی گونه

  : گرفتم  شیگلو  ریز 

توله   یخوشبو و خوش مزه ا نقدریقربونت برم که ا _

  !!سگ

ام را به طرفم   لین موبا  یزد و رادو   یلبخند  زیدن

 : گرفت

 . زنگ خورد  تی گوش ییبابا_

 زیخودم و دن لینام وک   دنیام را گرفتم و با د  تلفن

  .متعجب شدم

را که آهسته در آغوشم  امیرا برقرار کردم و ت  اتصال

  :لم داده بود تکان دادم



  محتشم! ؟ یجانم آقا _

  ره !؟رادمان جان حالت چطو  ریروز بخ _

  . دیی خوبم بفرما_

غرض از مزاحمت، خدمتتون عارض ام که طبق  _

  یجلسه  نی قبل مون، پس فردا آخر یهفته   یمکالمه

 انیارسالن ک  یدادگاه همسرتون و آقا  ی 

. من هم همراه  هین جلسه حضور همسرتون الزام یا .

  کنمیشون م  ی

  .حضور داشته باشن دیحتما همسرتون با اما

چشم ممنون از تماس تون . حتما باهاشون هماهنگ  _

  . کنم یم

  .. خدانگهدار کنمیخواهش م _

به پسرم در فکر   رهیتماس را قطع کرد و من خ  محتشم

  .فرو رفتم

توسط ارسالن از او  زیاقدام به قتل دن انیاز جر  بعد

  و پرونده اش در دادگاه قطور تر میکرده بود  تیشکا



 . شد

 تیم و رضا  یدادن نداشت تیچ نظر قصد رضا یه از

  گذاشت چون جرم یبر پرونده اش نم یاد  یز ریما تاث

  . از اندازه بودند شیب  شی ها تیجنا  و

هنوز هم م   زی ن بود که دن یام از ا یتنها دلواپس اکنون

ن   یبا ارسالن و من ابدا ا ییارو  یاز رو دیترس  ی

  را

 892خواستم .  ینم

 رونیرا ب نیتخت خواباندم و رادو  یرا رو  امیت

  . صحبت کنم زیفرستادم تا با دن

  : مبل نشستم یو کنارش رو  دمیرا پوش  میها  لباس

  . محتشم زنگ زده بود_

خوردن   ریرا که مشغول ش امیکج شد و ت  یکم گردنش

  : دیبود، در آغوشش باال کش 

  گفت !؟ یچ_

اومده  هیبهم زنگ زد که برات احضار  شی چند روز پ_

  ادم رفت بهت بگم اما االن یواسه پس فردا. من 



دادگاه   یتو  هیزده که پس فردا حضورت الزام زنگ

  .ارسالن

را از چشمانش   یشد و ترس و نگران  رهیخ  نیزم  به

  . خواندم

  : فشردم را دستش

بار   کیهم  شیمن کنارتم خب ! ؟ تو چند وقت پ _

  ی. االن هم عیبر  یبود و مجبور شد  یحضورت الزام 

  ن

 یش دفعه پ 

به  یبترس و نه الک ینداره. پس نه الک یچ فرق یو ه 

  خودت استرس وارد کن. باشه دورت

  ! ؟بگردم

  : ن کرد ییرا چند مرتبه باال و پا سرش

  !؟ یایباشه . توام باهام م _

  !!هم محتشم . اصال نگران نباش امیآره هم من م _

  . کم کم آمادند همانانیو م میرفت  نییبعد پا  یکم



  . ه آمده بودند ین و باران زودتر از بق یمت

:   دیرا در آغوش کش امیت  ،ین پس از احوالپرس یمت
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از   شترین توله داره هر روز ب  یخدا!! چرا ا یوا_

  کنمیحس م کنمی!؟ نگاهش که م شهیمن م  هیقبل شب

  .خودم رو به رومه یبچگ  ورژن

 ین دست رادو یو مت دیرا از آغوشش قاپ امیت  باران

  . رفت ییراین را گرفت و به پذ 

و او کنار  میبا باران گپ زد  ییبا خوشرو  زیو دن من

  . نشست  نیمت 

  . و دنا هم بعد از آنها آمدند ارینا، کام و ل نیمع

شدند و مونا  ین مشغول باز یبه همراه رادو کارن

  . دستانش را سمت من دراز کرد

  : اش دمیزدم و در آغوش کش ی لبخند

  پدرسوخته! ؟ یچطور _

  . که به هوا پرتاب اش کردم دیخند  ینمک



خورده، پرتش نکن باال .  ی _داداش دخترم تازه فرنلنا

  . لباست یرو  کنهیه موقع استفراغ م  ی

  : با خنده گفت نیمع

  یرادمانش باال ب ییدا یاشکال نداره بزار بچه ام رو _

  !!گهیکارا د  نیهم یبرا شهیم   ییاره. آدم دا

  : باال پراندم ابرو

ن  ینکه رادو یاز ا یخان شما هنوز ناراحت نیمع_

ش کرد !؟ االن   یبغلت ج  یهاش تو  یبچگ یتو

  یخوایم

  ! ؟یکن یتالف

  !!توله ات رو یننداز گندکار  ادمی_اه اه نیمع

  . و سمت در رفت دیخند  زیدن

و خانواده اش به همراه مادرم و پدرم و زن عمو   یحام

 894وارد شدند . 

  . دیرس یخانه همهمه شده بود و صدا به صدا نم در



ر بزرگ و مادربزرگ و خانواده عمو محسن، پد یجا

  . بود یخال یلیعمو حسام خ 

 ینشسته بود و در حال یافتاد که گوشه ا ز یبه دن چشمم

  کرد، متفکر به یام را در آغوشش نوازش م یکه ت

  . شده بود رهیخ ینامعلوم ی نقطه

به خاطر  دانستمیاز چهره اش مشخص بود و م ینگران

  . دادگا ه پس فردا دلشوره و اضطراب دارد

  . را باز کردم زیرا درآوردم و صفحه چت دن لمی موبا

 یبه مغزم فشار آوردم و شروع به نوشتن شعر یکم

  :کردم

!  ؟ی شیاند یچه م به《_ 》نجاست ... یخدا هم ا و

  نجایبي جاست ... عشق ا ینگران

  . شدم رهیرا قفل کردم و به او خ صفحه

سر بلند  اممیاش را باز کرد و پس از خواندن پ لی موبا

  . ام شد رهیکرد و با لبخند خ

 دهیکه پرس یو در جواب حام  دمیپاش شیبه رو  ی لبخند

 ا نه،  ی میبعد موافق هست  یمسافرت هفته  یبود برا



  : کردم زمزمه

  !!ه ام یمن که پا_

  شانیگذشته بود که همه به خانه ها  مهیاز ن  شب

  . برگشتند و عمارت در سکوت فرو رفته بود

ها بودم و  یدست شیجمع کردن ظروف و پ  مشغول

  . بود دهیخواب   نیرادو

  . را خواباند و به اتاقش برد ام یهم ت  زیدن

تخت لم دادم و او را خطاب   یرو  انیعر یباالتنه  با

  :کردم

.   ادیموقع فوضول خان ن  هیدر رو قفل کن  زمیعز_
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 یدانست چه در سرم م یدر را قفل کرد و م  متبسم

 . گذرد

خمار تنش بودم و از عصر که ناکام ماندم، در   هنوز

  : سوختم ی اش م  یحسرت بدن بلور

  . رو هم بپوش لطفا دهیلباس خواب سف_



  : ال پراندبا ابرو

  گه؟؟یامر د _

  !!و عطر هم فراموش نشه شیآرا_

ام شگفت زده شد و چپ نگاهم   ییهمه پررو  نیا از

 . کرد

  . ام عمل کرد لیمطابق م   تیدر نها اما

 بلندش را پشت سرش رها کرد و کنارم نشست ی موها

.  

  . دمیو آرام مچش را گرفتم و سمت خودم کش لکسیر

ام قفلش کردم   یدست و پا ریاش را چرخاندم و ز تن

  :که پچ زدم

  . رادمان له شدم_

  . بردم  شیگلو ریجا به جا شدم و سر ز  یکم

  تر از هر یخواستن  ،ین لعنت 

  !! شده بود  یگرید  زما

  . را نشانه رفت می زد و لب ها  ی بیدلفر  لبخند



  . گرفت ی شیبار او از من پ نیاش کردم و ا  یهمراه

تاب لبانم را پ   یرا دور گردنم چفت کرد و ب  دستانش

  . دیبوس یم یدر پ ی

 896اش شدم.  رهیو نفس نفس زنان خ  دمیکش  عقب

از چانه اش گرفتم و زمزمه  یحرص و ولع گاز با

  :کردم

کرد ...آن   یمرا بس بود ...آغوش ل ه ام م لبخند،《_

 》... کردیکشت...لب منهدم ام م ُی بوسه مرا م 

 یکرد و فشار دندان ها یتر ام م یجر  شیگفتن ها آخ

  . شدیم  شتریم ب

خوب تن اش مست  یدر گردنش فرو بردم و از بو  سر

  :شدم

 》... اول بود یپرده نیر مرا ُکشتن...ا  

بوسه و آن آغوش ...قتاله و مقتل بود ...در   آن《_

 یس

  : ش را بست و خمارگونه گفت یها  پلک



خوب، من  یلی. تو خ ی کنیر گوش ام شعر نجوا م  

  یلیرادمان !! خ  یرو از َبر

 ام که د  ییعاشق لحظه ها _

 یام کن وونهیچطور د  ی دونیو م یمن رو بلد  خوب

!!  

  :گوشش زدم  یبه هللا  یمرطوب ی بوسه

بلد ات باشم  دیت عشق است ...با  یخاص  نیا《_

 》 ......در جذر و مد ات باشم دیبا ی...سخت است ول

  . ختیدرونم فرو ر  یزیزد و باز چ  لبخند

  کیتاب و قرار، لباس خواب را در  یبار، ب  نیا

  :و چشم در چشمش گفتم دمین کش ییاز تنش پا  حرکت

  !؟ یهست ی خواستن یلیخ  یدونستیم_

 یکه خواستن  یکن یادآور  یست  یاوهوم الزم ن _

  !!ام

  : لبم کج شد گوشه

  .ز 



کبود و پر  نقدریچرا تنم ا   یبگ یپس، فردا حق ندار_

 897گا یاز جا 

اش را به دندان   ییلب به اعتراض باز کرد، لب باال  تا

  . گرفتم و خموش اش کردم

  یدادم اما ه  ی اوقات خشونت به خرج م ی گاه نکهیا  با

ند  ینبود که آزار بب یدر حد  میچ گاه خشن بودن ها 

  ای

  . شود دنشیدرد کش  موجب

چ گاه باعث درد کش   یعاشق اگر عاشق باشد ه اصال

  !! شود یمعشوقه اش نم دنی

  : گفت دهیام چنگ انداخت و نفس بر  نهیس  به

رادمان توروخدا کبودم نکن!! حوصله ندارم فردا _

قفسه س  ایبدم که چرا گردنم  حیواسه توله ات توض 

  نهی

  !!کبوده ام

  : دمیاش مال  ین یام را به ب ی نیو ب  دمی خند



لنگر ... هر  یچند که ب هر《_ 》.... انوسیاق خانوم

  ی!! ا ییفانوس...حکم آنچه تو فرما  یچند که ب 

  انیپا
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